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Clevelandietė Magdė Rauli- 
naitienė rašo:

“Skaitydama dienraštį, r^- 
dau, kad balandžio 11 d. su
kaks 35 metai, kai pradėjo iš
eidinėti Laisvė. Ir aš pati at
vykau į šią šalį 1911 m. ba
landžio 11d. Taigi abi tą pa
čią dieną pradėjome vaikščio
ti po šią šalį.

“Tuo būdu, 
savo draugei, 
dien aplanko,
ir $6.50 už prenumeratą, šia 
proga mano draugei Laisvutei 
linkiu gyvuoti ilgiausius me
tus!. . .”

Draugė Raulinaitienė — 
pirmutinė skaitytoja, sveiki
nanti Laisvę su jos 35-rių me
tų sukaktimi.

Mes jau minėjome, kad š. 
m. balandžio mėn. 13 d. Lais
vė išeis padidinta. Mūsų skai
tytojai 
meriai, 
nalai, - 
vo sveikinimus.

— darbininkai, far- 
biznieriai ir profesio- 
- prašomi pareikšti sa-

Kai mūsų vyrai vyko į ka
rą, buvo visiems daug rūpes
nio, ar jie sugrįš?

Tenka džiaugsmingai pasa
kyti, kad iš tų jaunų vyrų, ku
rie dalyvavo visuomeniniame 
mūsų veikime, veik visi sugrį
žo — grįžo sveiki.

Tai džiuginąs reiškinys, nes 
mes tikimės, kad jie visi stos 
visuomeninio darban ir dirbs 
geriau, negu prieš karą.

Grįžę, mūsų vyrai susirūpi
no šeimyninių židinių susikū
rimu.

Jau visa eilė veikėjų tik vi
sai neseniai apsivedė.

Monteliškis Antanas Vasa
ris prieš keletą savaičių susi
tuokė su Mildred Janonyte Iš 
Detroito. Vestuviniame pok^- 
]yj nebuvo pamiršta ir mūsų 
Laisvė.

Kadangi tai įvyko prieš 
Laisvės šėrininkų Suvažiavi
mą, tai jaunavedžiai ir svečiai 
sumetė Suvažiavimui pasvei
kinti $46!

Pr. Jočionis rašo:
“Stojant Antanui “Į stoną 

moterystės,“ Detroito demo
kratiniai lietuviai reiškia kuo- i 
geriausios kloties ir harmoniš- ! 
kai kurti šeimynišką gyveni
mą, taipgi būtinai dalyvauti 
darbininkiškame judėjime.“ 

.’ Visi laisviečiai reiškia tą pa
tį! Jaunieji Vasariai gyvena 
ir veikia Montelloje.

Apsivedė Demokratinių A- 
merikos Lietuvių Centro sek
retorius Matas Šolomskas.

Tik šiomis dienomis susituo
kė Algirdas Dobinis su Lais
vės administratore, Maryte 
Sinkevičiūte (Sincus).

O mūsų chorvedys, neseniai 
grįžęs iš Italijos, George Ka
zakevičius susituoks š. m. ko
vo 3 d. su Valerija Petraškai
te.

Taigi matot, kas darosi!
Jaunoms poroms tegalima 

palinkėti tik vieno: laimingo 
šeimyninio gyvenimo ir juo 
daugiau energijos visuomeni
niams darbams!

Ūkinio Pastovumo Direktorius 
Įspėja pries Infliaciją

Washington, vas. 19. — 
Kai kurie republikonai se
natoriai ir kongresmanai 
reikalauja visai panaikint 
reikmenų kainų nustatymą 
iš valdžios pusės. Vienas jų 
pasiūlymas sako, jeigu bet 
kuri pramonė gamina dirbi
nius bent 75 nuošimčiais, 
tai turi būti leista jai pa
čiai nusistatyti kainas.

Bet dabartiniu laiku pra
monės gamyba stovi aukš
čiau, negu bet kada taikos 
metu, par eiškė Chester 
Bowles, ūkinio - ekonominio 
pastovumo direktorius. Tai
gi pagal republikonų suma
nymą, turėtų būti tuojau 
leista fabrikantams taip 
branginti savo dirbinius, 
kaip jiem patinka.

Chester Bowles, kalbėda
mas kongresinei finansų ko
misijai, įspėjo, kad jei bū
tų panaikintas kainų kon
troliavimas, tai kiltų infli
acijos pavojus — perdidelis 
Kainų išpūtimas, perkamo
sios pinigų vertės nupuldy- 
mas. Jis priminė, jog'*'N5- 
cionalis Fabrikantų Susivie
nijimas, godūs didieji biz
niai daro galingą spaudimą 
valdžiai, pageidaudami 
brangehyhęš/ Bodies paste
bėjo, kad jeigu, pavyzdžiui, 
būtų panaikintai ųiąisto kai
nų kontroliavimas, tai iki 
liepos 1 d. valgiai pabrang- 
Itų 8 nuošimčiais.

Jisai sakė, kad Trumano 
leidimas pakelti plieno kai
ną mainais už algos prie
dus darbininkams, girdi, tik 
menkai atsiliepsiąs į gyve
nimo reikmenų brangimą. 
Anot Bowles, prez. Truma
no taisyklė, numatanti tam 
tikrą kainų didinimą už ai-

Anglų-Indėnų Laivyno 
Jūreiviai Sudegino 
Amerikos Vėliavą

Bombay, Indija, vas. 19. 
—700 streikuojančių Indiš
kojo Anglijos laivyno jū
reivių nuplėšė Jungtinių 
Valstijų vėliavą pryšakyje 
Amerikinio Žinių Biuro ir 
sudegino ją. Jie kėlė riau
šes, reikalaudami paleist iš 
tarnybos. Buvo muštynių ir 
plėšimų.

gų pakėlimą, dar nevedantį 
į infliaciją.

Bowles ypač pabrėžė rei
kalą kontroliuot maisto kai
nas ir namų rendas (nuo
mas). Jis ragino toliau tęst 
valdinius primokėjimus 
maisto gamintojams ir pri
minė, 
įvalias gauna už savo pro
duktus ir nėra reikalo juos 
branginti.

jog fanuos dabar

Naujas Belgų Minis- 
teris Pirmininkas 

Bus Katalikas
Brussels. — Kadangi Bel

gijos seimo rinkimuose ka
talikai, pasivadinę krikščio
niškais socialistais, gavo 
daugiau balsų, negu bet ku
ri pavienė partija, tai so
cialistas premjeras Achille 
van Acker užleis savo vietą 
katalikui. Van Acker pra
nešė sosto įpėdiniūi Badoui- 
riui, ka<% pakviestų savo 
žmogų sutmryt naują minis- 
teriu kabinėta.

Pagal ^paskelbtus skait
inėms, į$įbeimo atstd¥ų. rū
mą tapo ■išrįpkta 92|:į^^įį-, 
kai,. 69 socialistai, 23 kolbų/ 
nistai, 1S liberalų irj 1 
mokratinės! Sąjungas na-; 
rys; o į senatą 51 katalikas/ 
35 socialistai, 11 komunistų 
ir 4 liberalai.

TEISIA AMER1K0NA UŽ 
RUSO KARIO NUŠOVIMĄ

Viena. — Pirmadienį čia 
prasidėjo karinė byla prieš 
amerikoną saržentą Sh. Bell 
Dixoną. Jis kaltinamas, kad 
a m e r i kiniame traukinyje 
Austrijoj nušovė vieną so
vietinį karininką ir sužeidė 
kitą. Teisme prieš Dixoną 
dalyvaus ir trys sovietiniai 
tėmytojai.

Kingston, Jamaica.—šios 
anglų kolonijos gubernato
rius paskelbė pusiau-karinį 
stovį prieš plintančius strei
kus. \ '

Washington. — Gręsia vi
suotinas 250,000 telefonistų 
streikas šalyje.

Nesurasta Jokių Parodymu, kad Sovietu Agentai, Girdi, 
Bandę Išgaut Vadinamus Atominius Kanados Sekretus

Toronto, Canada. — “Re
akciniai elementai deda vi
sas pastangas, kad sukurs
tytų Kanadą sutraukyt dip
lomatinius ryšius su Sovie
tų Sąjunga,” pareiškė Tim 
Buck, kanadiečių Darbo-' 
Progresyvės Partijos vadas, 
besikalbėdamas su Cana
dian Tribūne laikraščio at
stovu. Tai tuo tikslu reak
cininkai kelia tokį trukš- 
mą dėl tariamų šnipų, ku
rie, girdi, perleidę Sovie
tams žinių . apie Kanados 
atom-bombinius sekretus.

Pabėgęs iš Sovietų amba
sados, buvęs jos tarnauto-

Įtarimą prieš vadinamus 
sovietinius šnipus Kanadoje 
visų pirma paskelbė prieš- 
sovietinis prop agandistas 
Drew Pearson’as Washing
tone. Tai “melagius nuo se
nų laikų,” kaip kad Pearso- 
ną vadino velionis preziden
tas Rooseveltas.

Valstybinė Kanados poli
cija dar nerado priekabės, 
kad galėtų suimti bent vie
ną sovietinį pilietį, kaip įta-

jas Ivor Gosenko pernai 
rugsėjo mėnesį prašė, kad jį 
saugotų slaptoji Kanados 
policija. Paskui, girdi, vie
ną kartą į jo kambarius įėję 
du Sovietų ambasados na
riai ir du pašaliniai rusai 
ir pradėję Gosenko doku
mentus vartyti.

Tai ir viskas. Tačiau nie
kas net nespėlioja, kad pas 
Gosenko galėję būti bet ko
ki atominiai sekretai.

ELEKTRININKAl PIK 
NEPAISANT TEIS#

Newark, N. J. — Nežiū
rint teismo indžionkšino- 
drausmės, elektrinių įran- 
ikių darbininkai, CIO unijis- 
taįį daugmeniškai pikietuo
ja užstreikįi^tus Westing
house ir Ggnę|al | Electric 
fabrikus Newafkejir kebuo
se kituose New Jėrsey vįfe 

. 'r

IETUOJA FABRIKUS, 
101NDŽI0NKŠINŲ _ _ _ _  9 '
stijos miestuose. 200 polici
ninkų užpuolė pikietininkus 
prie Westinghouse fabriko 
Newarke. Įvyko muštynės. 
Policija sužeidė penkias 
darbininkes ir areštavo aš- 
tuonias kitas. Streikieriai 
apkūlė vieną policininką. 
Tęsiasi masiniai pikietavi
niai Bloomfielde.. y'...

Daug Naują Kardin
Roma. — Popiežius pa

aukštino į kardinolus 32 ar
kivyskupus - vyskupus iš 
19 skirtingų tautų. Taigi 
dabar italų kardinolų bus 
jau mažiau, negu iš visų ki
tų tautų. Tuomi popiežius 
norįs pabrėžti katalikų baž
nyčios tarptautiškumą.

Tarp naujų kardinolų 
yra newyorkietis Spellma- 
nas, fašistinio Ispanijos dik-

o^^ąPro-Fašistai
’ ' '. /AT... ...-a,.,-,.
tatoriaus Franką; draugas; 
Brazilijos kardinolas Bar
ros Camara, fašistinės Var- 
gaso konstitucijos rėmėjas; 
Argentinos kardinolas An
tonio Caggiano, kuris liepė 
katalikams balsuoti rinki
muose už diktatorių Pero
ną į prezidentus; Anglijos 
kardinolas Bernard Grif
fin, lenkų fašistų draugas, 
kartus Sovietų priešas, ir 
kt.

GRESIA GENERAUS 
TELEFONŲ TARNAU

TOJU STREIKAS 

riamą šnipą. Ji suėmė tiktai 
apie 20 Kanados piliečių, 
daugiausiai McGill ir Mon
treal Universitetų . narių, 
Bell Telefomi ir Užsieninio 
Verslo Kontrolės Tarybos 
tarnautojų. Jie dar tik kvo
čiami be sudarytų prieš 
juos kaltinimų.

Kas liečia rusus, tai New 
Yorko Times pranešimais, 
esanti patikrinta tik šitokia 
istorijukė:

WEIRTON KOMPANIJA 
GIRIASI “DIDŽIAUSIU” 

ALGŲ PRIEDU

CIO Unijos Taikau ja Streikuo
jančiam Federacijos Unijom

Lancaster. — Paskelbus 
Darbo Federacijos unijom 
visuotiną streiką Lancaste- 
ryj, 70,000 gyventojų mies
te, tapo sustabdyta visi tro- 
kai ir jų prikrovimas bei iš
krovimas; neveikia nei vie
nas gatvekaris nei autobu
sas; sustojo ratai faktinai 
visų fabrikų ir dirbtuvių. 
Streikuoja 23 Darbo Fede
racijos unijos, tame skaičiu-

Už Iškabos Pasuki
mą Baltieji Nužudė 

Negrą Veteraną
Birmingham, Ala. —Neg

ras marinų veteranas Ti
mothy Hood pašalino iška
bą tarp gatvekario dalies 
skirtos baltiesiems ir kitos 
dalies, skinamos negrams. 
Baltasis konduktorius W. 
R. Weeks už tai paleido ke
lias kulkas į Hoodą. Sužeis
tas’ Hood nuėjo į vieną ar
timą namą. Ten jį areštavo 
Brightono policijos vadas 
G. B. Fant, įsimetė Hoodą 
į automobilį ir beveždamas 
nušovė jį kulka į galvą. 
Tardytojas J. T. McColum 
paskelbė, kad Fant “turėjęs 
pilną teisę” nūžudyti tą 
garbingai paleistą iš tarny
bos negrą veteraną. Fant 
pasakojo, kad veteranas, 
girdi, siekęs ginklo.

FORDAS EDGEWATERYJ 
NESAMDYS MOTERŲ

Edgewater, N. J. — Čio- 
naitinis Fordo fabrikas, su- 
statąs paskiras dalis į auto
mobilius, daugiau nesam
dys moterų darbininkių, 
kaip sakė fabriko vedėjas. 
Karo metu fabrikas samdė 
4,800 darbininkų, tarp ku
rių buvo 1,200 moterų. Da
bar laikinai sustabdytas 
darbas, girdi, dėl plieno 
stokos.

Jeruzalė. — Anglų polici
ja užtiko slaptą žydų radijo 
duotuvą Tel Avive ir suėmė 
kelis tariamus teroristus.

ORAS.—Busią lietaus.

plumber!

federacini

je, dailidės, garinių 
darbininkai, 
kompaniškų krautuvių 
nautojai ir kiti,—viso 
14,000 žmonių.

Sykiu su 
unijistais pikietuoja 
streikuotas įmones CIO 
jų nariai.

CIO unijų taryba, 
į nepaprastą posėdį, 
ištraukt streikan 
strong Cork ir kitų 
darbininkus, CIO unijistv

Geležinkeliečių B r olij< 
taipgi pasižadėjo ren 
streikierius.

Darbininkų demonstrax 
ja taip nugąsdino streikla 
žius, kad jie galvatrūkčia 
pabėgo nuo gatvekarių 
auto-busų daržinių.

Republikonas Pennsyl 
nijos gubernatorius 
lė atsiųsti valstijos 
prieš streikierius, bet 
fas Pfenninger atsakė, 
dar nereikia.

Visuotinas streikas kil 
to, kad kompanija su 
policija mėgino 
gatvekarių ir 
konduktorių streiką 
centų uždarbio priedo 
valandą.

Kompanija buvo prisii 
kus apie 50 streiklaužių, 
tarpe daug jaunų karo v< 
ranų.

pasis:

BEVINAS UŽGINČIJA
MATYTĄ FAKTĄ

Belgrad, Jugoslavija. 
Jugoslavų oro žvalgai i 
te, kad anglai siunčia lei 
fašistų armiją Italijoj 
kui. Jugoslavijos rubežu

Bet užsieninis 
ministeris Bevinas 
tatai užginčyt.

Naciai Gyvus Laid) 
Kitataučių Kūdikius. 
Kaip Rodo Teismas

Nurnberg, Vokietija. 
Sovietinis prokuroras 
nas N. Smirnovas 
prieš vokiečius 
kriminalistus parodė 
jimais ir 
kaip naciai gyvus 
rusų ir žydų kūdikius 
kaip kitus pusiau plėšė 
metė į ugnį.

Buvęs Ambasadorius J. Davies 
Sako, Sovietai Patys Netrukus 

Išras Atominius Pabūklus

kaip žmonės 
jie

Havana. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija, mėgin
damos paslėpti atominius 
sekretus nuo Sovietų, “el
giasi su rusais taip, lyg jie 
būtų tik kūdikiai,” sakė Jo
seph E. Davies, buvęs’Ame
rikos ambasadorius Mas
kvai. Jeigu Sovietai dar ir 
neturėtų atominių pabūklų, 
tai “aukštai išsilavinę rusų

Tik prieš virš savaitę Brook-
lyną apleido Juozas Sakai
(Sakalauskas).

Tai Ispanijos karo vetera
nas, paskui tarnavęs Dėdės 
Šamo armijoje. Visą karo lai
ką Juozas praleido Pacifike.

Įdomių dalykų jis pasakė
apie Japoniją:

—Nepaisant,
ten biedni, — sakė jis,
moka švariai, pavyzdingai gy
venti. Tup būdu; įspūdis susi
daro kur kas geresnis, negu 
kituose kraštuose.

/ Juozas yra ilgokai buvęs 
Naujojoj Kaledonijoj, Naujo
joj Ginėjoj, ir Filipinuose.

Joe Sakai apsigyvens “he-iw*i aunami 
tuviškam pasaulyj“ Chicagoj. Imokslininkai pagamins ato-

minio karo įrankius patys 
savo laboratorijose,” užreiš- 
kė Davies.

Jis priminė, jog didžio
sios valstybės laiko savo 
agentus kituose kraštuose, 
kad išgautų visas galimas 
karines žinias. Jeigu ir Soa 
vietai turėtų tokius agen
tus, Davies nemato jokio 
tame nusikaltimo.

Philadelphia, Pa., vas. 19. 
—Streikuoja tolimųjų tele
fonų susisiekimų tarnauto
jai ir tarnautojos prieš Am
erican Telefonų ir Telegra
fo kompaniją.

Jeigu kompanija teigia
mai neišspręs telefonistų 
skundus bei reikalavimus 
per 24 valandas, tai gręsia 
telefonų streikas visose 
Jungtinėse Valstijose.

Memphis, Tenn. — Na
tionals Telefonų Darbinin
kų Federacijos vadai pata
rė telefonistams eiti į visuo
tiną streiką dėl $2 algos 
priedo per dieną ir darbo 
sąlygų pagerinimų.

Pittsburgh, Pa. — Weir
ton Plieno kompanija pasi
gyrė, kad ji pridedant! sa
vo darbininkams po 22 cen
tus algos per valandą, kuo
met CIO Plieno Darbininkų 
Unija išgavo pusdevyniolik- 
to cento valandinio priedo 
iš kitų plieno kompanijų. 
Bet Weirtonas panaikina 4 
iki 6 centų priedinę algą, 
kuri buvo mokama nakti
niams darbininkams. Taigi 
po dabartinių priedų, Weir
tonas išmokės visiem savo 
darbininkams bendrai ma
žiau, negu pirm tų priedų.

Weirtonas nepripažįsta
(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikonas Profesorius Giria 
Sovietų Vyriausybę už Gausią 

Paramą Moksliniams Tyrimams
Berlin. — Illinois Univer

siteto profesorius Roger 
Adams, dabar mokslinis 
amerikonų komandos pata
rėjas Vokietijoje, sakė New 
Yojrko Times koresponden
tui, kad jis kalbėjosi ten su 
Sovietų mokslininkais. Jis 
pastebėjo, jog rusų moksli
ninkai draugiškai pasidali- 

(no su juom žiniomis apie 
I mokslo projektus Sovietų

Sąjungoje. *
Prof. Adams 

jog Sovietų nuotaika 
mokslinių tyrinėjimų 
kur kas pažangesnė, 
Amerikos. Jis primine 
džiules sumas pinigų, 
Sovietų vyriausybė 
tyrinėjimams gryna 
moksle ir pramonės 
ko j e ir gerai aprūpina 
mokslininkus.

išsireiš1
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Kodėl Tas Angliškai-Kanadiškas Kisielius?
-» s

Jau kelinta diena turčių spauda ir radio komenta
toriai kunkuliuoja apie “susektą Kanadoj šnipų lizdą.” 

' Kanados vyriausybė nesako, kad tai Sovietų Sąjungos 
“šnipai”, bet spauda ir radio komentatoriai atvirai šau
kia prieš Tarybų Sąjungą.

Kame šio viso skandalo priežastis? Mums atrodo, 
kad šis “raganų gaudymas” turi kitui’ šaknis, kad šio 
viso kisieliaus priežastys yra ne Kanadoj, bet nepasise
kime anglų-amerikiečių imperialistų bloko politikos Lon
done.

Jungtinių Tautų Organizacijoj anglai bandė suruoš
ti Tąrybų Sąjungai pirtį Irano klausime. Jiems tai ne
pavyko. Paskui per visą mėnesį buvo prausti anglai! 
Reikalavimas atšaukti jų armiją iš Graikijos, Indonezi
jos, Syrijos, Lebanono, Egipto ir pagaliau paleisti lenkų 
fašistų armiją. Priedui dar galutinai paaiškėjo Argen
tinos fašistų veidas. Nepaisant, kad Londone Mr. Be- 
vin’as ir Mr. Stettinius surinko daugiau rankų prieš Vi
šinskį, bet visi supranta, kad šimtai milionų kolonijalių 
žmonių girdėjo ir suprato Višinskio, o kartu ir Tarybų 
Sąjungos politiką. Anglijos imperialistų ir jų sėbrų 
veidas aiškus.

Kad nors kiek “atsverti” tą, tai reikalingas kokis 
nors skandalas. Reikia triukšmo, skandalo, kad nu
kreipti žmonių atidą nuo Londono įvykių. Ir tas anglų- 
kanadiečių kisielius tik įt tai panašus. Nieko konkre
taus nepasakyta, tai “vogė šlaįžybes apie radarą,” kūris 
jau nėra jokia slaptybė, tai “vogė atomo bombų slapty
bes,” tai vėl šaukia, kad “atomo bombos slaptybė apsau
gota.” Visa parašyta šakėmis ant vandens!
f. Kita dar šios pasakos autoriams reikalingas blofas 

ir dėl pačios atominės jėgos. 'Anglija, Kanada ir Ame
rika laiko ją slaptybėj. Bet visi mokslininkai žino ir 
sako, kad tai negalima išlaikyti nuo tokių mokslininkų, 
kaip Tarybų Sąjungos, kad jie, jeigu dar josz nežino, tai 
sužinos. Molotovas ir Stalinas jau pakartotinai pareiš
kė, kad Tarybų Sąjunga turės ne tik atomo jėgą, bet 

. ir kai ką daugiau. Reakcijai tas nepatinka. Reikia su
daryti blofas, apie tai, būk “rusai slaptybę pavogė.”

Mums atrodo, kad tokia politika nieko gero nedaro 
Bei taikos išlaikymui, nei bendrai Amerikos žmonių ge
rovei. Politika, kuri suteikia skandalistams ir blofe- 
riams dirvą ardyti tarptautinius santykius—yra žalin- 

I ga pačiai Amerikai!

t
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p ^ĄacišAi Laiškai iš Amerikos
New Yont Herald Tribune, vasario 16 d. išspaus

dino eilę ištraukų iš laiškų, kuriuos rašė Jungtinių Vals
tijų gyventojai į Vokietiją. Laiškų turinys perduotas 

' iš Frankfurt on Main. Visi tie laiškai yra hitleriški. 
Vienas iš Jackson, Mich., rašo:

“Tokios gėdos ir pažeminimo, kokį užsitraukė Ame- 
I rika, dar neturėjo nei viena kita šalis,—rašo jis.—Už tai 

vyriausia atsakomybė puola ant Roosevelto. Jis per
kerai gyvenimą užbaigė. Pas mus žmonės kurstomi 
įvykiais Dachau kempėj. Vokiečiai perkvaili buvo, kad 
tie dalykai iškilo į viešumą.”

Dachau, tai viena nacių kempė, kurioj jie žudė kitų 
tautų žmones. Kaip matome, šio laiško autorius neprie- 
šingas, kad Dachau pragaras buvo surengtas, bet skai
to “kvailais” hitlerininkus, kad jie to nepaslėpė nuo 
žmonių akių!

Panašūs ir kiti laiškai. Tas parodo, kaip daug hit
lerininkų yra mūsų šalyj. Kitas iš Glenside, Calif., rašo, 
kaip jis nedirbo Amerikos karo pergalei, tai yra, kaip 
nepadėjo kare prieš hitlerišką Vokietiją.

Prieš kelioliką dienų, Lai
svės 30 N r., vasario 5 d., 
tilpo mano atsiliepimas. Ne
trukus jį perspausdino Vil
nis. Žinau, perspausdins ir 
Tiesa ir Liaudies Balsas ir 
kiti geros valios laikraščiai. 
Tuoj dalyką užgyrė ir pa
brėžė Laisvėj savo Krisluo
se R. Mizara, Vilny—L. 
Prūseika ir tuoj vėl Lais
vėj — Dr. A. Petriką.

Draugė K. Petrikienė at
siuntė man įdomų laišką. 
Ta nuoširdi darbuotoja tuoj 
atsidūrė į Russian Relief’o 
centrinę raštinę ir pasitei
ravo apie proponuojamą 
dalyką. Russian Relief’o 
žmonės prielankiai atsilie
pę. Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio ligos Institutas Vil
niaus mieste galėtų aptar- 
naut ne tik Lietuvą, bet gal 
ir gerą Pabaltijo dalį. Pati 
didžioji, centrinė medicinos 
tiriamoji įstaiga rengiamą 
Maskvoj. Maskvoj steigia
ma ir didžiulė penicilinuį 
gaminti laboratorija. Tam 
tikslui dabar eina, vardu 
įžymaus mokslininko ir hu
manisto Dr. Hugh Cabot’o, 
vajus, kad sukėlus du mili
jonu dolerių. Ten gamina
mas penicilinas aptieks vi
sas 16 tarybinių respublikų.

Kai dėl Instituto Vilniuj, 
tai drgė Petrikienė, pasita
rusi su LPTK pirm. V. 
Čepulių, sumanė, kad gal ir 
Vilnijos išeiviai žydai su
tiktų prisidėti prie bendro 
darbo. Apie tai žada būti 
susirinkimų ir pasitarimų. 
Vis tai labai svarbus 
tas.

Tabybį Raudonojo Kry
žiaus atstovas Dr. V.
denko Vašingstono mieste 
tapo informuotas apie mū-

daik-

Lebe-

Rašo Dr. J. J. Kaškiaučius

sų ruošiamąjį Institutą. Jis 
paskiau duos mums nurody
mų ir patarimu, kad visa 
kas eitų koordinuotai ir 
sklandžiai.

Per telefoną kalbėjausi 
su vienu Russian Relief’o 
perdėtiniu. Jis jau teiravę- 
sis su LPT Komitetu ir ža
dėjęs susižinoti su Dr. Le
bedenko ir keliomis įstaigo
mis.

Vadinas, organizuojama- 
sai plano darbas vystosi ir 
eina pirmyn. Eina pirmyn 
ir praktiškas — aukų rin
kimo darbas. O tai juk visų 
svarbiausias punktas. Pa
rašyt, j 
guot, pasitart, — žinoma, 
svarbu. Bet dar svarbiau— 
praktiškas darbas, skubus 
ir energingas aukų rinki
mas. Centrinis LPT Komi
tetas rengė pažmonį Lais
vės patalpoj. ,. . .. .

Reikia greičiau ir plačiau 
išsijudinti. Dabar, mėtas bet 
kam- - išmest po ■ stambesnę 
auką Vilniaus Medicinos 
Institutui, nuoširdžiai pa- 
sitarnaut savo tėvų šalelei 
ir garbingai pasižymėt, tos 
įstaigos istorijoj. Jau nebe 
vienas klausinėjo, kokie tu
rėtų būt tie įrengimai mūsų 
ruošiamam Institute. Žino
ma, su tokia kuklia suma 
$30,000 nebus galima įruošti 
tokios stambios gydomosios 
ir tiriamosios įstaigos, kaip 
kad Niū Jorkiškė Skin and 
Cancer Hospital. Vis dėlto 
bus galima įrengti Institu
tas prideramai.

Tokiam Institutui reikės, 
visokių prietaisų, mašinų, 
reagentų, aparatų, prepara
tų. Reikės ir lentynų, kabi-

netų, baltinių, lovų, rakan
dų. Labai brangus ir nepa
vaduojamas Institutui daik
tas tai bus radiumas. Ra- 
diumas ir “radono grūdai” 
(“radon seeds”) — vėžio-li
goms gydyt p r i emonės. 
Brangiai ateina. Nepigus 
bus ir geras Rentgeno (X- 
spendulių) aparatas. Pas
kui visokie ryšium su ra- 
diumu ir X-spindulių maši
na vartojamieji chemikalai, 
plokštelės, skiediniai.

Kai bus sudaryta apypil
nė $30,000 suma, bus gali
ma tada apčiuopiamiau ir 
pamatingiau spręsti, kiek 
už tą sumą bus galima nu- 

. pirkt pačių reikalingųjų
pakalbėt, pamitin- institutui dalykų.

Tai, mieli broliai ir sesu
tės, įsi judinkime darban! 
Greičiau ir nuoširdžiau! 
Lietuva laukia. Ne • vieną 
ten mūsų brolį jau ėda bai
sioji vėžio liga, arba’ir taip 
kokia pavojinga lįga., To
kios ligos ilgainetrunka, 
nelaukia, kol iš, Amerikos 
bus atgabenti gydomieji pa
būklai. Reikia ’pąškubėt, 
reikia pasispaust. Reikalas 
greitas, skubus ir didelis.

LPTK, manau, gal jau 
bus parūpinęs tam tyčia 
aukoms rinkti blankas ir iš
siuntinėjęs įvairioms orga- 
n i z a c i joms ir asmenims. 
Kiekvienoj kolonijoj kele
tas draugų turės labiau pa
sišvęsti ir rinkti aukas. 
Mūsų žmonės geri, dosnūs, 
bet dažnai nerangūs, išsiju
dinti negali. Reikia bent po 
keletą gerų stūmėjų ir išju- 
dintojų šen ir ten, kad 
sparčiau pavarius darbą 
pirmyn ir platyn. Prašom 
visus talkon, savo senai mo
tinai Lietuvai.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO i

THESE ARE THE TIMES
1 .*

By Matt Sholomskas
The “We should run the 

U.S.A” swan song by General 
Motors Charles E. Wilson is a 
dream of America’s industria
lists that once turned the Ame
rican scene into a night mare. 
Industrialists had pretty much 
their own way under the ad
ministrations of Harding, Coo
lidge and Hoover and they ran 
the country down to the ground.

say “when security goes our 
the window, love goes right out 
after it.”

Some career politicians and 
politically bazikmz.pt gentlemen, 
as well as the fascist-minded 
riff raff employ the cmj of 
“Communist” at evei'y turn. To 
paraphrase Ben Johnson: “Red- 
baiting ib the last refuge of a 
politikai scoundrel.”

TRe Soviet). Unions 'raising, 
of the cases of Gree'cė ąhd ’Indo
nesia before the t)NO Security 
Council recalls to mind Litvi-

< Lnoff’s stand . on disarmament 
before • the League of Nations. 
Then the ŠęViet Union failed 
to receive one vote in the cham- 

an audience

now, when 
the recent 
UNO, the 

will 
and 
The 
only

ber.' But it found 
outside.

Ten years from 
history synopsises 
struggles at the
Greeks and Indonesians 
have forgotten the pros 
cons of the argument. 
Greeks will remember
that the Russians wanted to 
put the British out of Greece 
and the Indonesians will recall 
only that the Russians wanted 
to free them.

Generalissimo Stalin’s pro
jected industrialization plan for 
the Soviet Union should fur
nish some comfort for those 
persons who have been worried 
about Soviet foreign policy. 
While it is quite true that the 
greater part of the American 
press emphasized the point that 
Soviet industrialization would 
be a safeguard against any 
eventuality, the press seemed 
to miss one very important 
point. That point—a long range 
industrialization program in 
order to be carried to its suc
cessful completion requires 
peace — we believe is the key 
to the understanding • of what 
Soviet foreign policy shall be in 
the next ten and fifteen years.

That industrialization is the 
first line of defense is some
thing that Americans accept as 
a matter of course. That the 
Soviet leader should express it 
should be no cause for distress 
on our part. We accept the fact 
without discussion. But this is 
second in importance. The fact 
that the Soviet leader could an
nounce such a long range pro
gram is indicative of the fact 
that the Russians envision a 
long peace, barring eventuali
ties.

Nuginkluoti Lenkus Fašistus!
Demokratinė Lenkijos vyriausybė įteikė Anglijai 

reikalavimą, kad būtų nuginkluota “lenkų armija,” kuri 
yra Anglijos žinioj. Tos armijos priešakyj yra lenkų 
fašistai generolai ir oficieriai, kurie ne vien propagan- 
duoja ir ruošiasi karui prieš demokratinę Lenkiją, bet 
šimtais fašistus siunčia į Lenkiją ir ten žudo demokra
tinius žmones.

Italijoj 107,000 tokios “lenkų armijos
70,000. Dar ji turi dešimtis tūkstančių lenkų fašistų 

^Vokietijoj ir Egipte.
Sovietų Sąjungos delegacija Jungtinių Tautų Or

ganizacijoj sąko, kad Anglija su ta lenkų fašistų armi
ja sudaro taikai pavojų. Italijoj, ant Jugoslavijos sienos 
Anglija pastatė lenkų fašistus, kurie bile, valandą gali 
užpulti Jugoslaviją ir pradėti karą. Vokietijoj, Angli- 

. ja laiko lenkų fašistų armiją greta Sovietų Sąjungos ar
mijos, o lenkai fašistai daro karo provokacijas.

Pagal Lenkijos vyriausybės davinius, Anglija turi 
” ir Anglijoj—

KINGSLEY MARTIN 
APIE JUGOSLAVIJĄ 
Kanadiečių Liaudies Bal

sas rašo, kad neseniai Ju
goslavijoje lankėsi žymus 
anglų publicistas Kingsley 
Martin. Grįžęs, jis įdomių 
dalykų rašo ir sako apie tą 
kraštą, kuriame po karo 
įsikūrė nauja visuomeninė 
santvarka. Kanadiečių laik
raštis šitaip žymi:

“Raportuodamas apie sa
vo vizitą viename Londono 
laikraštyje, jis nurodo, kad 
jugoslavai (kroatai, serbai ir 
kiti) milžiniškoj didžiumoj 
nusistatę prieš karalių Petrą. 
Viso "vizito metu vos kelias 
šeimas surado, kurios išreiš
kė pageidavimą, kad kara
lius grįžtų. Aplamai, žmo
nės sako, kad jiems praeitis 
nereikalinga. Net obalsiais jie 
išreiškia tą idėją. Jis/ matęs 
didelius plakatus ant sienų 
su obalsiū: ‘Mums praeitis 
nereikalinga.’

“Kalbėdamas arba rašyda
mas apie tai, kad rinkimuo
se nedalyvavo? jokios kitos 
pąrtijos, kaip tik ‘Tautinis 
Frontas,’ Martin pažymi, kad 
kitos partijos • negalėjo da
lyvauti rinkimuose. Taip va
dinamą opoziciją sudarantie
ji elementai galį tiktai taukš
ti kavinėse ir užsieniuose 
prieš Tito ir kitus žmones. 
Jie,neturį jokios programos, 
negalį nieko pasiūlyti žmo
nėms. Tai esą daugiausiai 
sušibankrutavusieji (politi
niai ir moraliai) seno reži
mo palaikai. Jugoslavai’ ne
nori tos praeities.”
Kas darosi Jugoslavijoje, 

tas pats yra ir kituose Eu
ropos kraštuos. Senovės, 
praeities nori tik dvarpo
niai, visoki buvę fašistiniai 
valdininkai, fabrikantai, na, 
ir aukštoji dvasiški j a—tiek 
katalikų, tiek protestantų, 
tiek žydų. Gi darbo liaudis 
trokšta palikti praeitį ir ją

pamiršti. Jie siekiasi naujos 
santvarkos, pagrįstos tik
ruoju, liaudišku demokra
tizmų, — santvarkos, kurio
je fabrikai, kasyklos, žeme 
ir visi gamtos turtai pri
klausytų dirbančiajai liau
džiai.

žydaFirTnaujoji
LENKIJA

Dienraštis Vilnis rašo:
“Lenkijos žydų organiza

cijos Centralinis Komitetas 
pareiškė pilną pasitikėjimą 
Lenkijos valdžia, šiai žydų 
organizacijai priklauso visų 
politinių srovių žydai, kaip 
radikališki, taip ir konserva- 
tyviški.

“žydai, kurie gyvena Len
kijoj, nusitarė ant visuomet 
ten pasilikti.

“Kas kaltas už antisemitiš
kas riaušes ir pogromus, ku
riose nužudyta 353 žydų 
tautybės žmonės?

“Centralinis Komitetas at
sako : fašistiniai galvariezai 
ir gengsteriai. Plačiosios len
kų minios, neigi lenkų, val
džia už tai neatsakomingi. 
Lenkijos žmonės ir valdžia 
žiūri j žydus didele užuojau
ta ir padeda jiems.

“Prieš karą Lenkijoj buvo 
daugiau kaip trys, milionai 
žydų. Naciški budeliai išžu
dė apie tris milionus. Sovie
tų Sąjungon pavyko pabėgti 
kieki daugiau negu šimtui 
tūkstančių. Pačioj Lenkijoj 
buvo pasilikę tik 90,000. So
vietų Sąjungon pabėgę žydai 
povaliai grįžta namo.

“Naujoj demokratinėj Len
kijoj antisemitizmas bus pa
rautas su šaknimis.”

ci jos okupacijoje.
Bėrlyne, rašo ponia Roo- 

seveltienė, tebegyvena apie 
3,000,000 žmonių, ■— tai vis- 
tik dar daug gyventojų. Ci
viliniams gyventojams nė
ra anglies. Jie priversti pa
sigaminti sau kurui malkų, 
kurios taipgi yra racijonuo- 
tos, ir jų tegaunama tik 
maistui išsivirti.

Bendras gatvėje vaizdas 
tokis: tarp griuvėsių dau
gybė žmonių velka ant tri
jų ratų vežimukus, kuriuo
se pridėta malkų ar kitokių 
reikmenų. Vežimus patys 
velkan net ir tie žmonės, 
kurie pirmiau gal nei nepa
galvojo, kad jiems jie teks 
vilkti!

Tačiau mieste bado nėra. 
Vaikai atrodo gerai, sveiki. 
Vokiečiai, rašytojos nuomo
ne, traktuojami teisingai, 
bet jie, vokiečiai, dar vis 
nebenori prisipažinti prie 
to fakto, kad jie esą kalti 
už antrojo pasaulinio karo 
suruošimą ir jame atliktus 
vokiečių žvėriškumus.

By implication, former Un
der-Secretary of State Sumner 
Welles scored Great Britain as 
an “imperial system” which 
exists by the “exploitation of 
the weak by the strong.”

“It is ■ impossible to cenceive 
of a peaceful world,” said Wel
les, “were the new world order 
to be founded upon a recogni
tion of the right of a few na
tions of western Europe to do
minate almost three ’ quarters 
of a billion of human beings, 
many of whom are at this mo
ment struggling for liberty, 
and many of whom are ready 
for self-government.”

Ernest Bevin would probab
ly tell Mr. Welles though 
“our troops are there at 
request” of the zveak.

that 
the

Post War Snafu Works 
Against The Family

The tradition of the American 
family is being cruelly rocked 
upon the shoals of reconversion 
instability. President Truman 
made this observation in a mes
sage addressed recently to the 
Catholice Conference on Fami
ly Life.

“Our housing situation, for 
instance, . the economic insecu
rity of so many of our people, 
the instability and turmoil that 
have been among the unfortu
nate fruits of the war —*> these 
and similar problems are hard
ly less than attacks on the fa
mily ...”

If the situation were not a 
grave one, we’d be inclined to

■

ROOSEVELTIENĖ APIE 
BERLYNĄ

P r e z i d ento Roosevelto 
našlę Eleonora Rooseveltie- 
nė apsilankė Vokietijoj. Be 
kitko, ji buvo ir Berlyne, 
esančiame Tar, - Sąjungos, 
Amerikos, Anglijos ir Fran

t Afti#

Rytuose pikio tams drebant nuo šalčio, tie. Los Ange- 
, les skerdyklų streikieriai pikietuoja tikru vakarietišku 

būdu, tačiau už tą pati, kaip ir čionai — už aukštesnes 
• algas. Streikieriai yra nariai United Packinghouse Wor-

What Strange Bedfellows?
Leaders of the so-called Am

erican Lithuanian Council 
made much of the fact that the 
Hearst press had accorded 
their Congress last year much 
publicity. Just recently Fritz 
Kuhn, American Bundsfuehrer 
who was deported after his re
lease from an American prison, 
hįad only one “good” word for 
n^emb&rs of the American press. 
Westbrooke 'Pegler, rabid anti
labor and anti-union Hearst 
columnist, was the recipient 
of the “good” word. Chirped 
Kuhn: “He’s the only guy who 
gave me a break.”

It wasn’t long ago, that evi
dence introduced at Nuremberg 
showed that Alfred Rosenberg, 
one of the Nazis on trial, had 
been asked to write for the 
Hearst press.

What strange bedfellows the 
American Lithuanian Council 
has!

Joris Ivens, who directed the 
history making film The Spa
nish Earth, is finding it dif
ficult to get* into the United 
States. Ivens, who resigned his 
post as Film Commissioner for 
the Netherland Indies Govern
ment in protest over Dutch po
licy in Indonesia, has been for
bidden entry into the Dutch In
dies zone by the U. S. Army 
command in power there.

In his resignation Ivens 
said: . ..

“I feel that the present at
titude of the Netherlands, In
dies Government can only serve 
the interests of a small group 
in the Netherlands.”

The barring of Ivens from 
the . United. States certainly 
gives the impression that this 
country supports Dutch impe
rialism.

Prospects of an atomic war 
in ten or fifteen'years arę seen 
by Dr. Harold C. Urey, who 
directed part of the research of 
the atom 'bomb, unless atomic 
energy is removed from control 
of the military.

“The desperate time regard
ing atomic energy will be in 
about five years. By that time, 
however, it will be impossible 
to stop the atdmic armament 
race which already has begun 
in the United States,” Urey 
said. ,,

If Mr. Urey’s fears are re
alized, a scientific discovery 
which should be a boon to man
kind will have become the in
strument of man’s destruction.

* rįįj
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Trečiadienis, Vasario 20, 1946

Darbo žmogių yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

<

Laisvi—Liberty, ‘Lithuanian Daily

Kada žymioji Amerikos komunistė Elizabeth Gur
ley Flynn sulaukė keturių dešimtų metų po pirmosios sa
vo prakalbos, jinai tą sukaktį iškilmingai paminėjo. 
Kaip? Lai pasisako ji pati:

Rochester, N. Y Worcester, Mass.

Jūs pamirškit šitą seną kelią, 
Platų vieškelį į rytus!
Jau atgijo devyni broleliai 
Išvaduoti laisvės uždarytos.Tavo dainas, — margą kraičio skrynią, 

Gintarinį raštą tavo drobių 
Buvo priešai jūron nugramzdinę, 
Tavo vardą buvo pasigrobę.

Ar dievulis jums Perkūnas siunčia mirtį? 
Ar jus Žalgirio trimitai genas?

Ko, teutonų ainiai, maimeje įnirtę, 
Ko paliekat mūsų žemę seną?

Saulė ištiesė audimą lygų— 
Tegu broliai kareivėliai žengia... 
Kelkis, miela, jau rūta išdygo...
Jau pavasario žirgeliai garsiai žvengia.Ties bangom žydra žuvėdra skraido. 

Rūsčiai murma Baltija šaltoji,—!
Tavo pasakų, dainų skambiųjų aidą, 
Tavo kalbą pafnirštą kartoja.

Trečias Puslapi:

Jos Pirmosios Prakalbos 
Sukaktis

Elizabeth Gurley Flynn

Atėjus specialiai sukak
čiai, ją privalai apvaikščioti 
su atitinkamais žmonėmis. 
Taip aš jaučiausi sausio 31- 
mą, nes tą dieną suėjo 40 
metų nuo pirmosios mano 
viešos prakalbos. Tai buvo 
senąjame Harlemo socialis
tų kliube prie West 125th 
gt., New Yorke. Mano tema 
buvo: “Moterys socializmo 
gadynėj.” Šiandieną milio- 
nai moterų gyvena socialis
tinėj santvarkoj Tarybų 
Sąjungoj, šeštadalyje pa
saulio. Kai kurias iš jų su
sitikau neseniai įvykusiame
T a r p t a u tiniame Moterų 
Kongrese. Mūsų šalyje taip
gi įvyko milžiniškų pakai
tų pastaraisiais keturiais 
dešimtmečiais — bet ne toji 
pakaita, dar ne. •

Tačiau aš esu optimistė, 
matau daugelį ženklų ir esu 
pilna vilties, kad socializ
mas ateis ir mūsų krašte 
dar mano amžiuje. Aš ilgė
jausi pasidalinti savo įsiti
kinimu su kitais, apvaikš
čioti savo dieną. Ir taip pa
dariau — faktinai, aš ap
vaikščiojau ir iš naujo pa
sižadėjau* visą savaitę—su 
tabako streikieriais, su 
United Electrical ir plieno 
streikieriais.
i Aš lankiausi Bloomfield, 
N. J., kur ultra A moderni
nė šapa štovi užmirusi, .kaip 
duryse vinis, taipgi Lester, 
Pa., kur didžiojiy Westing
house šapa ištikta to pa
ties. Maciau milžinišką Bal
dwin L o k o m; o t i ve šapą

Bethlehem, Pa., kur viešpa
tauja plienas, tačiau ir čia 
didžiulės šapos mirusios — 

| paskutinis gyvybės atdūsis 
I išėjęs su išeinančiais strei- 
kan darbininkais.

Vykstu P ittsburghan. 
Plieno šapos Harrisburge, 
Johnstown ir kitos pakely
je link Geležies Miesto, 
taipgi Westinghouse šapos 
East Pittsburgh, Home
stead, Braddock, J. & L. 
Pittsburghe — sustojusios, 
mirusios. Liepsnos nešaudo 
padangėn, atmosfera be dū
mų, sunkmenų kilnotojai 
nesisukalioja, vagonai tušti, 
pervažos neplaukioja ųpė- 
mis.^..,.„ A;. v

Saule šviečia anL plieno 
miestelių šiomis dienomis. 
Čia randasi vietos, kur per
galė buvo laimėta /nąiĮnų 
fronto karių, nežįūriųt snie*

Chesteryje, Pa., išsitiesusią ?°, ir saUjifr, dabar ko-
per mylių mylias, bet be’jo
kio gyvybės ženklo . išsky
rus vienišą pikiėtą prie vie
nų vartų. Po to lankiausi

t

9150 
SIZES 
34.50

vojancių uz savo unijos tei
ses.

Darbas davė šioms ša- 
poms gyvastį, o dabar, be 
darbininkų, ‘ jos yra miru
siomis. Jos vėl gyvens ir 
vėl alsuos tiktai tada, ka
da darbininkai sugrįš. Ne
truks kitus 40 metų darbi
ninkams paleisti darban tas 
šapas savo naudai, kaipo vi
suomenės nuosavybę. Tame 
aš dar labiau įsitikinusi 
šiandien, po pasikalbėjimo 
su daugeliu darbininkų...

Toliau Misš Flynn kalba 
apie moteris tabako šapų 
pikietes, s t r e i k uojančias 
prieš išdirbėjus Lucky Stri
ke ir Pall Malls cigarų ir 
cigaretų. Apie komunistų ir 
kitų darbininkų bendrą vei
kimą pikietuose. Apie baL 
tas moteris ir negres greta 
pikiete, sykiu areštuoja
mas, kartu kovojančias. 
Apie pagalbą šiauriečiams 
nuo darbininkų pietuose, 
apie šiaurfečių delegacijas į 
pietus, apie vis augantį so
lidarumą vienų kitiems. Ji 
užbaigia savo 
pranešimą vienos strė'ikie- 
rės žodžiais:

“Mes pasiekėm laipsnio, 
kuriame mes norime žinoti 
viską apie viską! IŠ pradžių 
mums rūpėjo tik mūsų dar
bas ir namai. Paskiau parū- 

.ukneiės P° unija. Dabar atvyksta 
34 iki vyrai auto, plieno, elek- 

tristų unijų mums pagelbė
ti pikietuoti. Komunistai

sukakties

Pagražintos, bet ne perdaug 
komplikuotos siūti 
forma 9150 gaunama 
50 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu . . . ..
morj ir dydi, sykiu a» 20 cen- ateina su kava ir laikraš
ty* siųskitai Mary Sincus* 427įČiais. Mes pradedame jaus- 
LotĮbmt St., Brooklyn •, N, Y įtis priklausančios kame

“Kelkis miela, jau rūta išdygo.”
Apnešta baltuoju kopų smėliu,
Per ilgai ilgai seselė miega . ..
Šimtmečius pavasarių čia viksvos žėlė, 
Tik nedygo, nežaliavo laisvės diegas.

Jau prie Baltijos broleliai jodinėja, 
O karčius žirgelių vėtros draiko ... 
Nebijok žvarbaus ankstyvo vėjo,— 
Jis išgairins tavo sapną klaikų.
1945. III. 13. Salomėja Nėris.

Laisves Bazaras Puošis 
Margumynais

pagalbos Lietuvos 
Sausio 4 pasiųsta į 
Pagalbos Teikimo 
centrą 178 svarai

Iš Mezgėjų Kliubo Veikimo
Vasario 6-tą susirinkime na

rių dalyvavo gražus būrelis. 
Buvo išduotas raportas, kiek 
suteikta 
žmonėms. 
Lietuvai 
Komiteto
drapanų, ir 24 poros čeverykų; 
vasario 5—14.5 svarai drapa
nų ir 33 poros čeverykų.

Visas drapanas draugas R. 
Sherelis nuvežė į paštą. Drau
gas Sherelis, nors ir labiausia 
užimtas visokiais reikalai, bet 
visada pagelbėja Lietuvos 
žmonėms darbais ir pinigais.

Numezgė
A. Milčienė 10 sveterių
S. Palapienė 4 poras koji

nių, 1 pirštines
B. Duobiene 1 sveterį
Mrs. Von Apeldorn 3 sv., 

pr. rankaukų
Mrs. DeWulff 4 sv. į

, ■ .Jkį. ^ukaitis,. P., Siganeviče,
J. Šliekis, d. čereškienė surin
ko ir sutaisė daug drapanų ir 
čeverykų, kupiškietė — dra
panų ir čeverykų, L. B. drapa
nų, Mrs. Meek daug drapanų.

Prie sutaisymo drapanų dir-j 
bo: V. Bullienė 5 dįęnasį | E.- 
Duobiene ir 4 ukrajinės pįo T 
dieną. P. Siganeviče surišo 
baksuįi Tarybų Rusijai šiemet 
jau pasiuntėm 50 baksi] dra
panų.

Rengiamės Trie Prakalbų
Buvo pranešta, kad draugė

K. Petrikiene atvažiuos 5 ko
vo su prakalbom. Visos drau
gės su džiaugsmu priėmė pra
nešima ir pasižadėjo garsinti 
kiek tik galima, kad tik pa
vyktų kuo geriausia. Svetainė 
jau paimta kovo 5-tai, antra
dienio. vakare, 7:30, 575 Jo
seph Ave.

Kitas didelis mūs parengi
mas įvyks kovo 9-tą, tai ap- 
vaikščiojimas Moterų Dienos. 
Rengiame tarptautiškai. Gal 
turėsime svetimtautę kalbėto
ją. Pelnas nuo parengimo ski
riamas Lietuvai, Vilniaus ligo
ninei. Maistą ir gėrimus pasi
žadėjo draugės suaukauti 
Taigi, draugai ir draugės, šir
dingai prašomi dalyvauti. Jei
gu kas turite dovanojimui pa 
dėvėtų ar naujų drapanų, ar 
Čeverykų, malonėkite atnešt* 
ateidami į pažmonį.

Man teko nugirsti, kad mūs 
draugės mezgėjos skubina

4

nors didžiame. Mes nebe 
vienos. Prie to jūs dar pa- 
pasakojate mums apie mo
teris — kaip mes, ^visame 
pasaulyje — kovojančias už 
tuos pačius dalykus. Kaip 
nuostabu. Moterų regratis 
daugiau nesusiaurės. i eigų 
tas priklausymo plačiajai 
darbo žmonių brolijai jaus-, 
mas bus išlaikytas. 0 tai 
yra mūsų pareiga.

mėgsti, kitos siuva naujas vai
kams drapanėles, kad atnešti 
į mūs moterį) metinės šventės 
apvaikščiojimą.

Pinigais Aukavo:
Gera draugė $10. Tauragiš

kis $2. K. Anderšon už kavą 
surinko $2. šie pinigai išleisti 
persiuntimui drapanų Lietu
vos žmonėms.

Mūs “Miesto Ligoniai
. Mūsų mylimą draugę M. 
Shurkienę, mezgėją ir siuvėją, 
patiko nelaimė, einant namo 
iš vakarinės mokyklos, skersai 
gatvę, automobilius parmušė. 
Įlaužęs šonkaulius ir šiaip vi
są aplamdė. Buvo ligoninėj, 
dabar jau namie ir sveiksta. 
Buvau užėjus pažiūrėti, pasa
kiau, kad jau turiu daug ko
tų (Coats) pasiuvus, reikia iš
siūti skyles. Draugė su 
džiaugsmu sako: kaip tik pa
jėgsiu, ateisiu ir išsiusiu. Pa
sakiau, kad renku aukas strei- 
kieriams. Mūsų ligonė aukavo 
dolerį. Ačiū draugei už auką, 
kuri.; jau priduota streįkie- 
riams. '' - v. 6

Kita mūs draugė, Ona Kris- 
tutienė, jau seniai nesyeikavo 
turėjo “stroke,”. Gulėjo^ligoąU 
hėj, dabar namie, jaĮfįVaikš-/ 
čioja. į i j

SįanlejH Jansonas, pažangus 
’ir -geras' ’žmogus, narys Gedi
mino Draugystės, jau seniai 
serga, labai blogam padėjime.

Visiem ligoniam varde mez
gėjų, velinam geriausios svei
katos.

Mezgėjos Gelbėja 
Streikieriams

Sausio 15 išėjo į streiką
200 Delco General Motors 
darbininkų, vyrų ir moterų, 
reikalaudami pakelti algas į 
valandą 19*/% centų. Visi išėjo 
—100 procentų. Laikosi gerai, : 
skebų neįsileidžia. Jau penkta 
savaitė, kaip streikuoja. Strei- 
kieriai kreipėsi pagalbos į 
žmones, sykiu ir pas mus tnez- 
gėjas, prašo parinkti maisto ir 
pinigais. Rochesterio žmonės 
gražiai atsiliepė, pasiryžo pa
gelbėti koyūnams, kurie kovo
ja už duonos kąsnį.

šios mezgėjbs aukavo mais
tu: L. Bekis — kavos, cuk
raus ir pieno; V. Greibienė — 
cukraus, J. Bonikat pieno; 
Milevice kavos ir pieno; R. 
Sherelis baksą cigarų.

Pinigais aukavo šios drau
gės:

Po $1: A. Milčienė, A. Duo
biene, E. Duobienė, M. Shur- 
kienė, * A. Gužauskiehė, D. 
Valtienė, A. Gricienė, J. Bo- 
nikatienė.

Viską nuvežėm į streikierių 
stovyklą. R. Sherelis maistą 
nuvežė su automobiliu. Strei- 
kieriai mudu pasitiko su 
džiaugsmu. Sako: mes links
mi, kad jūs, draugai, mus re
miate. Jūs pakėlėte mūs ener
giją. Draugas Sherelis paklau
sė, ar yra skobų. Streikieriai 
atsakė: — Šiandien vienas įė- ‘ 
jo, bet rytoj jo nebus.

r

Pirmas Mūsų Parengimas 
Šį Metą

Mūsų LLD moterų darbščio- 
kuopa jau pradeda veiklą 

. 1 T • X • * ,
ji kuopa jau pradeda veiklą 
šių metų kreditui. Ogi reika
linga dairytis-ruoštis pasitikti 
tokius didelius vajus, kaip Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto paskelbtas Vilniaus Li- 
gonbučio, vietinio Russian Re
lief aprengti dvyliką šimtų 
Sovietų Sąjungos našlaičių, 
kas kainuos 20 tūkstančių do
lerių su viršum. Ir yra daugy
bė kitų reikalų, kuriais mūsų 
kuopa širdingai rūpinasi.

Pradžiai bendrų reikalų 
imamės už pirmo parengimo, 
kuris įvyks sekmadienį, vasa
rio 24-tą, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Tai bus “chop 
suey partė,” su naujos rūšies 
programa. Prašom - kviečiam 
visus mūsų darbų rėmėjus da
lyvauti mūsų parengime, Pra
džia 5 vai. < į ,Kor%

----
r ' t. A • V 4 . i ; . •
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Moterims Darbymete
, Pasibaigė

Dienraščio Laisvės bazaro, 
įvyksiančio jau gale šios sa
vaitės, laukiame viltingai. 
Jau daug gauta ir iki galo 
savaitės dar tikimasi gauti 
nemažai gražių ir naudingų 
daiktų bazarui. Kiti, nega
lėjusieji ko vertingo įgyti 
daiktinėmis dovanomis, ap
dovanojo pinigiškai.

Kada šie žodžiai pasieks 
skaitytojas, brooklynietės, 
didelis būrys jų, jau bus 
pradėjusios tris dienas sun
kaus darbo bazare — ga
minti skaitlingiems sve
čiams valgius, puošti dova
noms išdėstyti standus, iš
dėstyti dovanas ir, galų ga
le, dovanas parduoti.

Nesunku net iš už 
užmatyti, ant kiek 
miau brooklynietėms
dirbti, kada stalai užkrauti 
turtu, mirga - marguoja 
gražmeninės dovanos. Rei-

mylių 
links- 
būna

kia pripažinti, jog nežiūrint 
sunkumų šiemet gaijti 
graždarbiams medžiagų, 
nežiūrint jų brangumo, mū 
sų draugės neapleido šio 
skyriaus. Jam gauta jau 
nemažai dovanų - dovanė
lių. Dar kitos žadėjo atvežti 
atvykdamos į bazarą. D 
vanos skelbiamos New Yo 
ko ir apylinkės žiniose.

Taigi, brooklynietės tu
rėsime ko nusipirkti, darbi
ninkės turės ko pardavinėti, 
visi čia susirinkę turėsime 
progą smagiai pasilinks
minti, o dienraštis Laisw 
turės iš to naudos. " 

Dėkojant visoms - visiem 
už dovanas, lauksime pasi
matymo su brooklyniečiaii 
ir artimų apylinkių g^ven' 
tojais bazare šią savaitę, 
vasario 22, 23 ir 24 dieno
mis, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Ėroo- 
klyne. \ S. Sona.

i
a

PHILADELPHIA, PA.

, Fordo šąpa, Edge water," N. 
J., nebesamdysianti nei vienos 
moters, kaip kad • nesamdė 
pirm karo. Karui prpdukpijos 
aukštumoje,į ią vlj^OOj darbinin
kų ketvirtadalis H buvo mote
rys. Pįdm užsidarant'šapai dėl 
stryko ■ skaičius ;buvo numa
žini iki $250.
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Lengvos siūti, pavasarinės 
suknytės forma 9007 gaunama 
2 iki 10 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu* 
<ner ir dydį, sykio su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sineus, 427 
{primer St., Brooklyn N. Y,

Moterų Kliubo Nuveikti 
Darbai

Mūsų kliubas, nors ir nerašo 
daug apie savo veikimą, bet 
veikia nuolatos. Nėra tos kuo
pos ar organizacijos, kad mo
terys nebūtų valdyboj ar ko
kioj komisijoj. Tas per didelis 
darbų uždėjimas vien mote
rims pašalinėse organizacijo
se nusilpnina veikimą moterų 
kliube. Turime pripažinti, kad 
vadovaujančių asmenų, ar tąį 
Vyrį1 ar moterų, mes ant pira
tų skaitome.

Kilus karui Sovietų Sąjun
gos su Vokietija,-Moterų Kliu- 
bąs jbįvjoj skaitlingas, ^narėmis. 
Trejom ir. moteyų yho,rą. Bet 
ir4tuomet būdavot-"sunku ką 
neįrh naujo pravest — bijota 
ir‘Savim nepasitikėta. Pakėlus 
męžgimo klausimą, buvo šim
tas visokių priežasčių. Vienos 
užmiršo, kitos paseno, trečios 
dirba dirbtuvėje. Tą naują 
veikimą pradžioj pravest buvo 
sunku. Liuosnoriai apsiėmė 
dvi draugės: U. šapranauskie- 
nė ir J. Šmitienė. Paskui jau 
buvo galima gauti mezgėjų. 
Pamatysite iš žemiau paduo
tų vardų. Nuo 1942 m. iki 
1945 m. mezgė ir dar mezga 
sekamos draugės. Paprastai 
sako, moteris pirma. Bet ka
dangi tarp mezgėjų yra 1 vy
ras, tai aš sakau — vyras pir
miau. e '

Simanas Kavalčiuk numez
gė du svederius. Dabar eina 
mezgimo čampionė M. Rainie
nė — numezgė 56 svederius. 
M. Struogienė —51 sv., 10 p. 
pančiaku, 4 kepures, 2 šali
kus; M. Balukevičienė — 50 
svederiu; U. šapranauskienė— 
50 svederiu, 10 iš tų savais 
pinigais pirktom vilnom; M. 
Michell 40 svederiu; T. Stan
kūnienė 26 sved., 10 p piršti
niu ; Ona Kušleikienė 23 sve
derius, 4 kepures; T. šaulins- 
kienė 20 svederiu, 3 kepures; 
U. Žilinskienė 16 sved., 4 p. 
pirštinių, 10 p. pančiaku; O. 
Meškauskienė 16 svederiu; J. 
Šmitienė 16 sved.; O. Paulu- 
kaitienė 15 sved., 6 p. pančia- 
kų; T. Bačanskienė 14 sved., 
7 p, pančiaku; Mrs. E. Seve
rino 5 sved., 4 kepures; O. 
žalnieraitienė 5 svederius, 2 
kepures; Navalinskienė 4 sve
derius; V. Urbienė 4 svede
rius; Kaspariunienė 4 svede
rius; P. Baranauskienė 
d

I*

sved
14
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nė 2 svederius; Frances Gr 
ciunienė 3 svederius; Akula 
tienė 2 sved.; B. Lamsargien 
2 sved.; H. Merkienė 2 sved 
A. Puodienė 2 sved. aukav
numezgus; Tureikienė 1 sv 
derį; P. Valantienė 1 svederį 
M. Vagonienė 6 šalikus; 
Pąliepienė 6 p. pančiaku;.. 
Sėvičienė 16 p. pančiaku.

Viso numegsta 435 
riai, 55 p. pančiaku, 
pirštinių, 17 kepurių, 
kaL *’

Siuvime: H. Mattis pasiM$ 
23 sukneles; U. £apranauski< 
nė 18 plosčių ar kautų; } 
Turauskienė 60 slipų; O. žai 
nieraitienė 70 andarokų.; Mrs 
Siverino 6 sukneles. Visą vii. 
minėtą siuvimą sukirpo Jonk{ 
Lesutis. Prie siuvimo prisidėj< 
ir iš toliau, kaip tai, ch#ą0 
rietės Gižauskienė, Dudonie •ii i “ne. ’ • “ Q

Pinigais Lietuvos reikalam! 
išaukota $150. Visus mezgi! 
nius ir siuvinius Iš pradžios 
siuntėm per Sovietų Sąjungą! 
O kaip įsisteigė Lietuvai Pa4 
galbos Teikimo Komitetas, tai 
per jį. ; H

Brangios draugės mezgėjos! 
ir siuvėjos, jei kurios vardą! 
praleidau, ar kuriai mažiau! 
mezginių pažymėjau, atleis-1 
kite. Kaip tik gausiu jūsų I 
vardus, pataisysiu ir skaitlį- 1 
nes.

Metiniam mūsų kliubo susi
rinkime išrinkome naują val
dybą : pirmininkė H. Tureikie
nė, protokolo sekretorė J. 
Šimkienė, finansų sekr. H. 
Mattis, iždininkė O. žalnierai
tienė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
21 d. vasario, 8 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Dalyvau
kime skaitlingai virš minėtam 
susirinkime.

J. Šmitienė.

■«
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Trumpi Plaukai

Jeigu plaukų šukuotojų-da- 
bintojų žodis ką nors reiškia, 
tai plaukus nešiosime trumpus 
ir toliau, šiomis dienomis įvy-» 
kusi Pennsylvania viešbutyje, 
New Yorke, plaukų dabintojų 
konvencija čia pravestame 
madų šukuosenoms kontesie j 
apdovanojo tik šukuosenas 
trumpų plaukų. O ilgiems

visai nei aesv



AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA 
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(Tąsa)
Da už kelių dienų sesutės gavo iš jo 

laišką ir kartu dovanėlių: sesutėms baltų 
kaulinių guzikų, o Sidabrinei Užlaidai— 
sidabrinę dėžutę miltukams pasidabinti. 
Prašė jis jai perduot.

Kai motina dasižinojo, rankas laužė 
iš apmaudo. Ar duot tai “kekšei” tą dė
žutę ^r neduot? Duosi—tai nusižemini
mas, Jumoras neleidžia. Neįduosi—gal jis 
grįžt ir motinai pipirų duot. Tai ji ir nu
sprendė kuo greičiausia tą “kekšę” iš- 
eiąt už vyro.

O Sidabrinė Užlaida žydėte žydėjo, 
žiūgavo. Pasiprašė vieną popietį ją iš- 

įeist—eisianti aplankyt Mėlynosios Mig
los, nors ir lietus tada lijo. Apsukrioji 
Mulan’a turėjo nuožiūrą, ar čia ji tik ne 
laišką Tijen’ui išsiųsti rengiasi.

Liūtys po truputį apstojo. Jao’ų na
riuose pasigedo svečių: Lifu’o visą tą 
' ,iką nesimatė. Tai Jao’ienė pasiuntė jo 

otinai dovanų ir pakvietė į svečius, 
tan. Grįžęs tarnas pranešė, kad 
g’ienės namuką išvirtęs medis ap- 
/ė. Ant rytojaus pribuvo ir Lifu’s, 
kojo už dovanas ir papasakojo, kad 
:ią pro stogą ėmęs čiurkšliais yan- 
veržtis, kad jie visi susikimšę į vie- 
ambariuką, kad ir kiemas ir tas už- 
ytas. ,
lojau Jao’as pakvietė Lifu, kad jis 
lotina ir sesute persikeltų į Tijen’o 
oarį, kol jų namukas bus pataisytas.

d’s drovėjosi, tai Jao’as nuvažiavo ir 
erkalbėjo motiną atvažiuot: kitaip, gir- 
i būtų Jao’ui gėda prieš Fu. .
Tai Lifu’o motina apsiskalbė, apsi- 

•*arkė, prie ugniai apdžiovino drabn
aus ir susitarė su meistrais. Šie reika- 
avo 20 dolerių už remontą. Tokia krū- 
a pinigų! Lifu’i pristigs pinigų moks
li.

Lifu’s prisiprašė motinos 10 centų, nu
pirko batams šveitalo, nusišveitė ba
is, ir ant rytojaus visi trys jau ir pas 
ąo’us. Jao’ų mergaitės susipažino su Li- 
i’o sesute Huan’a. Svečiai įsikraustė į 
atogų didelį Tijen’o kambarį.
Pietų visi susėdo prie vieno stalo, iš 

;so net dvylika. Buvo triukšmingai 
mksma. Besikalbant, teko užsimini apie 
Jiū, kad Niū’ų duktė Sujun’a tekėsianti 
ž Tseng’ų činios.
Lifu’s užklausė, ar tai čia tas turtuo- 

is Niū’s, finansų ministras? Lifu’s kar- 
u mokėsi su antruoju jojo sūnum Tun- 
įu. Tasai Tungiu’s buvęs baisus- tingi
ns ir palaidūnas, visiems mokykloj iki 
(yyo kaulo daėdęs. Vyresnių mokinių ke- 
etas jį prisitykojo vakare ir gerai jį ap
daužė. Tai jis mokyklon ateidavęs su 
dviem sargais Tungiu’s taipgi grąsino 
nušaut mokytoją, jei jo neperkels į kitą 
klasę už blogus kvotimus...

Jao’ai paaiškino Lifu’i/ kad tasai 
Tvipgiu jau dirba finansų ministerijoj 
prįe savo tėvo Niū’o. Nors vos tik 20 
metų amžiaus, o jau prieš jį kareiviai 
saliutą išsitempę muša net iš tolo.

•■Štai dėlko Chinija pralaimėjo karą 
su Japonija,” karčiai tarė Lįfu’s. Supu
vę biurokratai valdininkai...

Po pietų ąusitąrė “tvano” pamatyt: 
girdi, visa žemutinė miesto dalis užtvi
nusi, ežero užlieta. Pats Jao’as, Mulan’a, 
Lifu’s ir trys mažieji vaikai: Afei’jus, 
Raudonrožė ir Huan’a susėdo į keturias 
rikšas—dviračius vežimėlius, žmonių 
rankomis velkamus.

Jiems išvažiavus, abi motinos ir Mo- 
Čdii’a, besikalbėdamos užkliudė glaisty- 

< mą. Lifu’o motina negalėjo atsistebėt, 
kaii?'tai yra, kad tokios turtingos mer-

krūvon susilieję su kalnų ežeru. Dabar 
žmonių ten nieko nesimato, o šiaip pa
prastu vasaros metu buvo tai pramogų 
vieta.

Pakraštyj ramiai plūduriavo vieniša 
pririšta laivė. Šen ir ten į rėčkas atsisė
dę teliūskavosi moterys, rankom graibė 
ir raškė vandeninių lelijų ankštis—puo
delius.

Rikšos sustojo, ir mūsiškių šešetas 
pėsti nuėjo į pažįstamą restoraną. Su
sėdo visi ant gonkų, ant antro gyveni
mo ir. gaudė akim vaizdus. Tarnas atne
šė arbatos, arbūzo grūdų ir šviežių van
dens lelijų ankščių.

Anam šone vandenų matėsi ketvirtai
nis Būgnų bokštas ir keistos išvaizdos 
tįbetiška dagoba, atšakiau nuo Karališ
kų paloęių.

Lifu’s yra valgęs cukruotu vandeninės 
lelijos grūdų, bet žalių dar nebuvo raga
vęs. Mulan’a jam patarė kramtyt iš leng- 
vėlio, čiulpt kvapią jų sunką ir sriubčiot 
arbatą. Lifu’s sutiko, kad tai esama re
to skanėsto.
r Kalbėjosi apie nebetolimus mokslus ru

denį ir vėl užkliuvo už to paties opaus 
klausimo : kaip čia bus su tuo Tijen’ų? 
Jis dar vis ten put, Ho,ng Kong’e. Jao’as 
pasakė rašęs ten laišką vienam savo 
draugui, kad anas pasižinotų ką apie 
Tijen’ą. Tijen’as išsivežė su savim bent 
12 tūkstančių dolerių ir dar čekius apt 
Londono banko. Kai jis dabar nebeva
žiavo užsienin, tai bent pinigų taip daug 
neišeikvos. 0 šiaip kasgi ten iš jo būtų 
buvę? Gal tik su kamera ten būtų žai-

ATNAUJINTA KANKLIŲ 
GAMYBA

Lietuvoje atnaujinta se? 
novinių muzikįnių liąųdies 
instrumentų gamyba. Mu
zikos instrumentų, dirbtu-; 
vei vadovauja meisteris Jo-, 
nas Šeiva.

Dirbtuvėje jau pagaminta 
pirma partija kanklių ir 
birbynių liaudies ansamb
liams.

PROFSĄJUNGOS INICIA
TYVA ATSTATYTA 

ĮMONe

V i 1 k a v iškio apskrities 
ŽŪD Profsąjunga, susita
rusi su Vilkaviškio Tarybi
nių ūkių administracija, nu
tarė atstatyti vokiškų oku
pantų sugriautą spirito va
ryklą Paežerių tarybiniame 
Ūkyje. Atstatymo darbams 
Vilkaviškio apskrities ŽŪD 
Profsąjungą vietoje suor
ganizavo šaltąkalvių, dai
lidžių, mūr;nįnkų ir kitų 
darbininkų brigadas. Spiri
to varyklą tikimasi atstaty
ti ir paleisti į darbą per mė
nesį ląiko. Dirbantieji prie 
spiyjto vąryklos atstatymo 
darbų, aprūpinami vietoje 
iš uždaros parduotuyės ir 
ūkio decentralizuotų paruo
šų. Čia dirbantiems suorga
nizuota valgykla ir beųdra- 
butis. Be to, įš vietos dir
bančiųjų s ų o r g a nizuotas 
meno saviveiklos ratelis.

UETUVOS •
I ‘‘ K . ’

’ ROKIŠKIS
Juodupės valsčiuje įsteig

ti du nauji klubai skąityk- 
lps. Dabar šiame valsčiuje 
yeikįa iš viso |9 klubai skai
tyklos, kuriose lygiagrečiai 
su kultūriniu švietimu aiš
kinami darbo valstiečiams 
rinkiminiai nuostatai.

Svėdasų valsčiaus * agro
nomas drg., Saulius surengė 
apylinkėse > darbo valstie
čiams .paskaitas žemės ūkio 
rudens darbų ir pasirengi
mo žiemai temomis. . Pas
kaitos 1 gausiai valstiečių 
lankomos. Ta pačia progą 
d. Saulius aiškina taip pat 
y a 1 s tiečiams rinkiminius 
nuostatus. 

- -  -
'Visame Svėdasų valsčiuje 

per mokyklų vedėjus regis
truojami r a u donarmiečių 
karių vaikai, kurie bus ap
rūpinti knygomis ir rašo
mąja medžią.

ALYTUS
Alytaus apskrities varto

tojų kooperatyvų sąjunga 
suorganizavo trijų mėnesių 
buhalterijos kursus, kuriuo
se rengiami buhalteriai ir 
sąskaitininkai k o operaty- 
vams ir krautuvių vedėjai.

Alytaus apskrities žemės 
ūkio skyrius yra išrūpinęs 
61 naujakuriui ir valstie
čiams padegėliams 44,000 
plytų, iš kurių valstiečiai 
statosi krosnis gyvenamuo
se namuose.

gaįtės, kaip Mulan’a ir Močou’a, o moka 
virt, siyįt, išsiuvinėt, glaistyt, skalbt— 
ir knygas skaityt

Močou’a tįk Kukliai šypsojos ir papra
šė, kad KunglSpė duotų jai išglaistyt 
savo juodą šilkinį palaidinėlį ir Ųufų’o 
šilkinį apsiaustą. Toji lyg ir nenorom, 
bet vistik padavė, ir MoČou’o gražia; rū- 

f pestingai išglaistė. Da paskui ir apsiuvo 
porą guzikų skylių. Mulan’ai ji apie tai 
nieko nesakė, kada anoji sugrįžo: tegul- 
gi bus staigmena.

O tuo tarpu ketvertas rikšų važiavo 
linkui ežero. Jau ištolo Mulan’a įžiūrėjo 
4_urpuririiųs Vakarinius Kalnus, ką taip 
daug jai priminė iš įgytų įspūdžių. Štai 
h* ežeras,—bent trys, ketini tvenkiniai,

Jao’as jaudinos, o Mulan’a mąstė: tai 
kad jos tas brolis būtų toks mandagus 
ir išmokslintas, kaip Lifu’s. Lifu’s taip 
ir stovėjo jaunoj jos vaidentuvėj. Kažin 
tas pirmas jų dviejų susitikimas anuo
met vienuolyno patiltėj, kada abu pa
taikė į varinį pinigą, ar jis galėtų turėt 
kokią pranašingą reikšmę?

Mulan’a prisiminė ir tuos Vakarinius 
Kalnus, kaip tenai Tijen’as sakė mylįs 
griuvėsius, dėlto kad jie tokie seni.—Mes 
kada nors važiuosime pasižiūrėt griuvė
sių Seno Vasarinio Palociaus, — visi 
džiaugsmingai sutiko.

Tik tuo kartu staiga pakilo apačioj 
klyksmas, bėgiojimas. Visi pasileido že
myn. Kas čia? Kaip? Ogi prigėrė mer
giotė ežere. Rėčkoj tupėdama, rankutėm 
siekė vandeninę leliją ar jos puodelį, — 
rėčka ir apsivertė. Žmonės pakraštyj 
girdėjo jos rėksmą, da kartą ji iškilo 
ir nebėr... Visi apstojo verkiančią jos 
motiną. Kiti šoko gelbėti, bet veltui. Da 
viena bus undinė.

Raudonrožė — nepaprastai jautrutė 
mergytė, net visa išbalo. Ir paskui daž
nai ji klausinėjo motiną, kaip, ten buvo 
anai mergaitei, kai ji prigėrė. '

Kai visi sugrįžo namo, Lifų’o motina 
padavė jam apsisiaųst naująjį apsiaustą, 
—ir dar taip gražiai išglaistytą. Kieno 
čia darbas? Motina tik akim pamerkė 
ir ragino sūnų apsitaisyt grąžiai, kaip 
ir visi.

Pi'etum turėjo didžiulį ungurį. Q po 
pietų visi suėjo pasįūtąrot į didžiąją sek
lyčią, svečiams priimti.

Seklyčia buvo senoyįškąi ištaisyta, 
įspūdingai ir griežtą;. Palubėj W^jo di
dingas švyturys, ir jojo blėšįpjį š,viešoj, 
lyg gyvas, drybsojo vidųrasly ' mėlynas 
driežlas tarp gęlsvų debesįųkų: taip ar
tistiškai buvo suaustas storas, kilimas. 
Langai užtiesti šviesią; žaliomis užuolai
domis. Prie sienai buvo ątsirėųięs kad
rinis suolas, apmuštas ųiėlyųų atlasu, o 
ant jo kelios geltonai apvilktos pagalvės. 
Čia pat stūksojo kedpįpis stalas ir dvi 
kojom pasidėt pašonės. Ęįtąm šo.p^ irgi 
palei sieną, tartum nulįętąs* stovėjo rau
donžiedžio stalas, o ąrit jo trys išpiaųs- 
tytos kįętmedžio sįovyoeę. gtąlo vir
šus, mąrmurinis, iš dviejų pu^ių. Viena 
marmuro lenta taip išgirsta ir nulaisty
tą, kąd atrodo lyg koką gamtovaizdis: 
kalvelės, kloneliai, knūmeliąi. Kitbs niar-' 
murinės lentos rievelės padarė lyg ko
kią didžiulę antį. Ant sienos viršui suo
lo ryškėjo gamtova^dis, kokių penkiom 
likos pėdų aukščio, taip seniai nutapy
tas, kad atrodė tartum irgi marmurinis. 
Keletas stačių sunkių kėdžių iš raudon
žiedžio ir iš kietmedžio—svečiam susėsti.

O'

GERĖJA TARYBINIŲ 
ŪKIŲ DARBININKŲ 

APRŪPINIMAS

Vykdant VPSCT prezi
diumo nutarimą dėl darbi
ninkų ir tarnautojų darbo 
sąlygų pagerinimo, buities 
ir kultūrinio aptarnavimo 
sustiprinimo, Vilk aviškio 
ŽŪD Profsąjungos Komite
to. pastangomis, tikslu ge
riau aprūpinti tarybinių 
ūkių darbininkus, atidary
tos 4 uždaros parduotuvės: 
Vilkaviškio, Šapalų, Pilia
kalnio ir Gųtkaįmio tarybi
niuose ūkiuose. Per šias 
parduotuves minėtų tarybi
nių ūkių darbininkai dabar 
aprūpinami plataus vartoji
mo prekėmis bei maisto 
produktais iš decentralizuo
to ūkių paruošų fondo. Vil
kaviškio apskr, tarybinių 
ūkių darbininkai jau aprū
pinami kepta duona, po 800 
gr. dienai.

TRAKAI
Trakų apskrities karių 

šeimų valstybinio aprūpini
mo ir buities sutvarkymo 
skyrius nuo savo veikimo 
pradžios iki paskutiniojo 
laiko išmokėjo karių šei
moms mėnesinių pašalpų 
daugiau kaip 1,532,095 rub
lių sumai ir vienkartinių 
pašalpų daugiau kaip 25,- 
000 rublių sumai.

IŠ GRIUVĖSIŲ PAKILĘS 
TARYBINIS KAIMAS

r ■ " ........

Nųp Suv. Kalvarijoj maž
daug už 5 km. į vakarus 
prie kelio Kalvarija—Viš
tytis yra Skąriškės kaimas. 
Nedidelis tai kaimas, nes 
jame iš viso tėra apie 12 
ūkių, kurių savininkais yra 
visi, mažažemiai valątiečiai, 
valdą po 4—8 įą žemės, šis 
kaimas karo metu bėgančių 
vokiečių barbariškai buvo 
sunaikintas.

Praėjusiųjų metų rudenį, 
Raudonajai Armiją; nuvi
jus vokiečius iki Karaliau
čiaus, kaimo valstiečiai grį
žo į savo gimtąsias sody
bas, kurių rado tik juodus 
pamatus. Sunki buvo, gyve
nimo pradžia plikuose lau
kuose, bet visi džiaugėsi, 
žinodami, kad barbariško
sios hitlerininkų gaujos jų 
sodybų daugiau nedegins, 
pasėlių nęnąikins ir myli
mos žemės nemindžios.

Su dideliu pasiryžimu 
valstiečiai stojo į darbą sa
vo sodybų atkurti. Jiems 
ėjo pagalbon tarybų val
džia, paskirdama reikalin
gus kiekius statybinės miš
ko medžiagos ir suteikdama 
finansinę bei kitokią para
mą. Žiemos metu valstiečiai 
statybinę medžiagą iškirto, 
apdirbo ir susivežė, o pava
sarį pradėjo naujų trobesių 
statybą.

Pavasarį pradėti statyti 
trobesiai per vasarą daugu
moje baigti ir šiuo metu vi
sas kaimas jau teikia kultū
ringą ir gražų vaizdą: vi
sur matyti' nauji gyvena
mieji namai, klojimai, tvar
tai ir kiti ūkiški pastatai, 
kuriuose drąsiai ir ryžtin
gai į šviesesnę ateitį žengia 
tarybiniai šio Suvalkijos 
kampelio valstiečiai.

K. Duobys.

Onuškyje įvyko šio vals
čiaus švietimo skyriaus su
šauktoji mokytojų konfe
rencija, kurioje apsvarstyti 
mokyklų, klubų skaityklų 
dąrbo reikalai. Be to, išnag
rinėtos priemonės, kuriomis 
mokytojai gali dalyvauti 
propagandiniame darbe.

' Y. T .t. l...

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

< STRRJ GĖLOS
Į \Y štąi Svarus, naujas būdas liuosuot

J l J A pąiirasttį strėnų gėlų. Johnson’s 
v J- /) llack Plaster! Lengvina skausmą, 

Į (sustingimą, {veržimų. Jautiesi pui- 
ZyOHJJĮ kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 

Jojin^on & Johnson kokybės.

Philadelphia, Pa.
Susituokė

Dienraščio Laisvės įstaiga 
gayo pranešimą, kad sausio 29 
d. susituokę Jurgis Gustaitis 
ir Veronika Piragįenę. Ąbų 
yra dienraščio Laisves rėmė
jai ir skaitytojai.

Mr. ir Mrs. Gustaitis, vestu
vių prųga, paaukavo dienraš
čiui Laisvei $5.

Linkime naujavedžiams lai
mingo vedybinio gyvenimo.

Rep.

Cleveland, Ohio
Dr. Levy Grižo iš Kariuome

nes, Atsidąrė Ofisą
Dr. I. E. Levy, optometris- 

tąs, gerai žinomas Clevelan-j 
do lietuviams, kaipo progresy- 
vis, malonaus būdo ir prakti
kuodamas kartu su dr. J. N. 
Simans, pasirodė nuoširdus sa
vo profesionaliam patarnavi
me.

Pradžioje antro pasaulinio 
karo, savo atliekamu laiku dr. 
Levy prigelbėjo Clevelando 
progresyviams lietuviams su
organizuoti pirmos pagalbos 
teikimo mokyklą ir jis pats jo
je mokytojavo.

Savo profesijos d r. I. E. Le
vy mokinosi Ohio State Uni
versitete, ir, iki jis tapo pa
šauktas į kariuomenę, prąkti- 
kavo kartu su dr. J. N. Simans. 
Tarnaudamas k a r i u o m enėj 
darbavosi orlaivių bazių ligo
ninėse. Būdamas kariuomenėj 
turėjo ir savo jauną žmoną su 
savimi, kur juodu susilaukė ir 
pirmo sūnaus Pvalph.

Dabar, grįžęs, iš kariuome
nės, atsidarė savo puikų ofi
są po No. 7917 St. Clair Ave., 
visai arti Yale Teatro, čia jis 
egzaminuos akis ir aprūpins 
akiniais. Linkėtina dr. Levy 
geriausių pasekmių jo naujoj 
vietoj.

) ... t Rep.

Tęlef. HUmboIdt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandą.
I ,

——rrrt-j 
NOTARY 
PŲBLję

telephone 
8TAGGZ-5048

.■■■n ,t ;yy  <

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E LEVY

OIU'OMETBIST
Tik dabar sugrįžo iš Arrąij°s 
ir atsidarė ofisą po antrašu :

7917 ST. CŲĄIR ĄVĘ..
(Arti Vale Theatre.)

CLEVELAND 3, OHIO.
TeleĮonąs: Express 1244.

Egzaminuoją akis, prirenka akinius, 
ir išrašo receptus, l’aip^i taiso ią 

pritaiko akinius.

JVSTIN M.

BUYAŲSKĄS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotųviij Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafąyette Stręet
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

j,,---- ,r...TT--------- t ■--------------- ------------------ ---------------------

GREEN STAR BAR & GRILL
UETimSKAi HABĄKETAS

Kas nori grąžįai Jaiką pyąlęi^ti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas •’Qreep Stąv Dar ąnd Quit” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Gedausiąs Alus Brooklyne

PARS KIĘtęviĘNĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4^8698

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mųf 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinant kainą, 
ruikial Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodapios 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RJJIANAUSKAS)

Kįi|Ki^y| Laidotuvių
Direktorius

Lįųdėęio valandoj kęeip- J 
lutes prie maųęs dieną e 
ar naktį, greit suteigi- • 
ipe modemišką pątąrnft- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruoštą piū? • 
sų šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon S
PHILADELPHIA, PA. J 

Telefonas PQjriar 414Q J
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Sudegė Bent 20 Negry 
New Orleans Mieste
New Orleans, vas. 19. — 

Per gaisrą sename trijų 
aukštų name sudegė bent 
20 negrų. Viso jame gyve
no apie 60 negrų.

Svarbus Pranešimas Naujosios Anglijos
Apskričiu Komitetams ir Veikėjams

Demonstracijos Varšavoj 
Prieš Anderso Rėmėjus

Varsa va. — Vėl tūkstan
čiai varšaviečių demonstra
vo protestuodami, kad An
glija ir Amerika laiko fašis
tinį generolą Andersą, kaip 
lenkų ginkluotų jėgų ko- 
mandierių Italijoje.

TEISIA ANDERSO TERO
RISTUS VARŠAVOJ

Varšava. — Prasidėjo 
teismas prieš 23 lenkų tero
ristus, kurie nužudė 306 de
mokratinius Lenkijos val
dininkus, milicininkus ir ke
lis Sovietų lakūnus. Tero
ristų užsieninis komandie- 
rius yra gen. Anders Itali
joj.

Weirton Kompanija
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

jokios tikros darbininkų 
unijos. Jis palaiko savo 
kompanišką uniją, kurioj 
viešpatauja su šnipų ir mu
šeikų pagalba.

Gerbiami draugai, yra šau
kiamas labai svarbus posėdis 
visų Bostono apylinkės orga
nizacijų komitetų, kaip tai: 
LLD 7-tos apskrities, LDS 1- 
mos apskrities, Naujos Angli
jos Moterų Sąryšio ir Lietuvių 
Meno Sąjungos.

Matote, draugai, ir vėl yra 
susidariusių svarbių reikalų 
mūsų organizacijų veikloje. O 
čia jau ir pavasaris artėja, 
įteikia suvažiuoti, padaryti 
gerus tarimus, suplanuoti ge
rą programą vasariniam vei
kimui. Taipgi Laisvės pikni
kas ir kiti mus liečianti reika- 

i lai.
Susitikome su draugu Pen- 

. kausku ir priėjome išvados, 
• kad reikia šaukti tokis posėdis 
| vasario 24 d.'Todėl nebeliko 
' laiko su kitais draugais pasi
tarti. Tokis posėdis mums rei
kalingas turėti ir todėl, kad 
dabar ’ir Tarybų Lietuvos .gel
bėjimo reikalas turi būti nu
statytas geriau mūsų apylin
kėj. Dabar kyla nauji reika
lai, kuriuos tik* suvažiavę į 
bendrą - praplėstą posėdį ga
lėsime tinkamai išspręsti. /

Taigi, draugai ir draugės, 
virš minėtų komitetų nariai ir 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriai, atlikime sa
vo užduotį, suvažiavę į šį pra
plėstą posėdį, vasario 24 d., 
11. vai. ryte, 318 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dalyvaukime visi svarbių 
darbų tarimuose. Bostono vei

kėjai, ypač, turėtų dalyvauti, 
nes jiems yra ant vietos ir 
Bostonas lošia labai svarbią 
rolę, esant pačiame centre šios 
apylinkės.

Nepamirškime, kad vas. 24, 
turėsime atlikti gerą prisiruo
šimą būsimai veiklai ir svar
biems darbams.

LLD 7-tos Apskrities
Iždin. St. Penkauskas, 
Pirm. J. M. Karsonas.

Easton, Pa.
Gerbiami laisviečiai: Aną 

savaitės .galą man teko lanky
tis Eastone, Pa., Piliečių Kliu- 
be. Norėčiau išreikšti savo vie
šą padėką kliubo valdybai: 
pirm. Mr. Sharkey, vice pirm. 
Charles Armalavičius ir Pet
rui Yurkis už malonų priėmi
mą. Jie, beje, prašė manęs pa
sveikinti brooklyniečius, o 
ypatingai laisviečius, kaip R. 
Mizarą, Antaną Bimbą ir ki-\ 
tus.

Vasario 10 dieną minėtas 
kliubas buvo surengęs parę 
vienam veteranui, kad sukelti 
fondą jo pragyvenimui ir pa
gelbėti jam gauti darbą.

Jei šis mano rašinėlis tilps 
Laisvėj, tai aš už tai būsiu la
bai dėkinga.

Geriausių linkėjimų visiems.
Adelė Namikis.

Civiliai Tėmys Atominių Bom
bų Bandymus ant Laivų

<-Ot, gražumėlis ryto. Manau, kad aš šiandien sulau
žysiu tą pikieto liniją.”

International Harvester
Streiko Žinios

CHICAGO. — Vasario 11 
d., 7:30 vai. ryte, įvyko masi
nis pikietavimas. Virš 3,000 
darbininkų susiliejo abiejų 
dirbtuvių, su visokiais obal- 
siais. Kilo didelės ovacijos. 
Paleista dūkiai. Pademonstra- 
vom prie traktorių didžiųjų 
vartų. Unijos organizatorius 
pasakė karštą prakalbą su 
faktais. Kalbėtojas sakė: “Jūs 
sukrovei šitai kompanijai di
džiausius turtus, štai kompa
nijos turtas. Ji turi rezerve 
$300,000,000. Pereitais metais 
padarė gryno pelno $75,000,- 
000. Kada jūs pareikalavot, 
kad grąžintų numuštas algas, 
kompanija atsisakė tą pada
ryti. Jūs išėjot į streiką kovo
ti už paląįkymą gyvybės, jūs 
neturite jokių įplaukų. O kaip 
su kompanijos įplaukomis? 
štai, mūsų valdžia atmokės 
kompanijai $26,000,000, būk 
tai permokėtų taksų. Tai ma
tot, kokia biedna ši kompani
ja.”

Komunistų Partijos trokas 
atvažiavo prie vartų su karš
ta kava ir donacais. Visi sto
jo į eilę ir ėmė karštos kavos

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervelu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletčlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl • sustiprinimo viso kūno audiniu. 100 
Tabletčlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complox 
Tabletelės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
del pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap- 
mbkame.

Washington. — Preziden
to Trumanp valdžia nus
prendė, kad civiliai valdi
ninkai ir mokslininkai, o ne 
karininkai kontroliuos ato
minių bombų išbandymus 
ant karo laivų gegužės mė
nesį ties Bikini saliuke, 
Marshall salyne, Pacifiko 
Vandenyne. Civiliai paga
mins ir raportus apie tuos 
bandymus. Generolai ir ad
mirolai nepatenkinti tokiu 
patvarkymu.

KANADA ATŠAUKĖ SO
VIETŲ UŽSAKYMUS

HELP WANTED—FEMALE 
’ REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
MERGINOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Taipgi Paprastam Mašinų 
Darbui, Guzikų ir Skylių 
Siuvimo Mašinų Operatorės

GERA ALGA
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Vakacijos Su Alga 
Nemokamai Grupinės Apdraudos ir 

Medikalės Pagalbos Planas.
Unijinį Dirbtuvė

KREIPKITĖS

LOUIS BRODSKY 
and ' 
SON

1 MARTIN AVENUE
South River, N. J.

(«)

Detroit, Mich. Pittsburgh, Pa. ir donacų, o kiti partijos na
riai dalino “Daily Workerj.”

Apie 10 valandą vyko pas-

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletelės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

Ottawa. — Sovietai buvo 
davę dirbinių bei produktų

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletčlčs, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies jvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletčlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6I64B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

užsakymus Kanadai už 24 
milionus dolerių. Kanados 
valdžia panaikino kontrak
tus del tų dalykų Sovie
tams. Girdi, Kanada “nesu
tinka su kainomis.”

medi-

Puiki Buvo Radio Programa
Vasario 3d., Detroito Lietu

vių Radijo Kliubo duodama 
programa susidėjo iš sekamų 
ypatų: Dainų programo dalį 
pildė A. Zigmontienė ir jos 
dukrelė. Jos dainavo solo ir 
duete. Labai tvirti jų balsai, ir 
gražiai sudainavo. Publika my
li jų klausytis.

Pasaulines žinia sdavė adv. 
S. Masytė. Ji palietė viso pa
saulio svarbiausius įvykius, 
bet daugiausiai apsistojo Lie
tuvos klausimu. Ji prisiminė 
apie Ant. Bimbą, kuris dabar 
radasi Lietuvoje ir savo aki
mis gali patirti, kaip skau
džiai Lietuva nukentėjo nuo
nacių surengto karo ir pačių
nacių. Taipgi ji ragino jau da
bar pradėt rengtis prie pasiti
kimo Ant. Bimbos, nes savo

Elektros Darbininkų Streikas kutinis War Boardo išklausy
mas unijos reikalavimų ir

Elektros darbininkų pa- kompanijos užmetimų ir išsi- 
skelbtas streikas prieš Duques- sukinėjimų prieš uniją. Unijos 
ne Light Co. tęsėsi 19 ir pusę atstovas prirodinėjo faktais, 
valandų. Streikas prasidėjo va- dėl ko /darbininkai išėjo į 
sario 12, 4 valandą ryte, ir streiką. Kompanijos atstovas 
tęsėsi ligi 11:30 vai. tos dienos uniją kaįtino, kad ji nesitaikė
naktį. Sustreikavę 3,400 tos 
įmonės darbininkų sukrėtė 
Pittsburgho miestą ir apylin
kę. Duquesne Light Co. aprū
pina Pittsburghą ir apylinkę 
elektros pajėga. Išėjus darbi
ninkams į streiką Pittsburgh as 
apmirė. Gatvekariai nevaikš
čiojo, šviesos gatvėse nebuvo, 
langai krautuvių vakare nebu
vo apšviesti, tūli fabrikai su-

ir davė mažai laiko dėl susi
taikymo, ir t.t. Unijos atsto
vas sakė: Mes jums Aavėme 
tris mėnesius laiko, o jūs per 
tris mėnesius tik du kartus su 
nniia pasitnrčt ir pasiūlėt 10c 
pakelti algas į valandą. Su tuo 
unija nesutiko ir atmetė jūsų 
pasiūlymą. Jūs ignoruojate 
uifiją. Tai. kas unijai liko — 
apšaukti streiką.

stojo dirbę ir t.t. žodžiu sa-
kant, Pittsburghas buvo arti

Net trys atstovai gynė kom
paniją. Pripasakojo, kad kom-

katastrofos. panija gera. Pigiai parduoda
Po didelio spaudimo iš mies- savo mašinas farmeriams. 

to viršininkų ir publikos abi'Farmu industrija mažiausius
kalboje daug naujo galės pa- pusės sutiko derybų keliu pelnus neša kompanijai, ir t.t. 
sakyti ir artimai supažindinti trumpoj ateityj algų klausimą i Faktų Taryba, išklausę 
su Lietuvos žmonių pergyven-, išrišti. Streikas suspenduotas abiejų pusių kalbas, pareiškė
tais vargais.

Vasario 10 dieną 
programų vedėjas M.

laikinai. Darbininkai reikalau- 
radijo ja 20 nuošimčio algų pakėli- 
Masys mo dabar ir sekantį 15 nuo-

MERGINOS—MOTERYS 
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

Dirbti prie costume džiulerlų 
5 dienų savaitė. 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

FISCHETTI BROTHERS 
870 KENT AVE., BROOKLYN 

TELEPHONE MAIN 2-5715 
 (45) 

MERGINOS
Lengvam Darbui Batų Fabrike. 

Nuolat. Gera Alga. 
CHELSEA 2-0688 

__________________________________ (45)

MERGINOS
UŽBAIGIMŲ DEPARTMENTUI 

Patyrimas nereikalingas 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

V AKACIJOS. PAŠALPA LIGOJE 
KREIPKITĖS IŠTISĄ SAVAITĘ 

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-06 14TH ROAD 

COLLEGE POINT, L. L
(45)

OPERATORĖS
Viena Adata Singer Mašina

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

HYGIENE SHOWER CURTAIN CO.
30 West 26th St., N. Y. C.

______________________________________  (44)

MERGINOS
Mokytis lengvaus fabriko darbo. 

Apmokamos vakacijos. Gera alga.
ZELL COMPANY

536 Broadway. 10-tos lubos, N.Y.C.
 (44)

VALYTOJOS, Ofisų budlnke. vakarais, $27 
iki $35 j savaitę, patyrimo nereikalinga. 
Užmokame laike mokinimosi. puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 3 iki 4:80 vai.

59 Pine St., New York City.
(X)

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ
GERA ALGA

9 Boeruin St. Brooklyn
(46)

MERGINOS (3)
kad unija ir kompanija į ke- Mokytl8 pr,e Siuvan"» MaS,n,i- 70c i vaUnd* 
lias dienas priduotų jiems ar
timiausius faktus kas link už-,

315 Christopher Ave., Brooklyn. 
Dickens 6-9797.

(44)

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-3178 ATDARA VAKARAIS

1.
*

Vaikams žaidžiant 
niais kardais duelį ant stogo, 
užsimiršęs vienas per toli pa
sitraukė atgal ir nuvirto nuo 
trečio aukšto gatvėn prie 
167th St. ir Sedwick Ave., 
Bronx.
rą

E-

□
VILNIES

PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
KAINA 35 CENTAI

27Ž-jų puslapių knyga

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų

ĮSIGYKITE JĮ

LAISVĖS ADM.
427 Lorimer St.

Brooklyn 6, N. Y.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta' 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagek 
bes. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi«- 
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite i dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P> O. Box (MW, Newark 1, N. J.

pranešė, kad dainų programą 
pildys. Detroito Lietuvių Mote
rų Pažangos Choras, po vado
vyste mokytojos N. Erickson- 
Anskaičiūtės.

Nors ir pirmiau pažangiečių 
choras gražiai dainavA, bet jau 
šį kartą tai tikrai žavinčiai. 
Kaip tik pradėjo jas mokinti 
jauna lietuvaitė, tai, rodosi, 
tose pačiose dainose visai ki
toks skambumas ir melodijos 
malonumas.

Beje, gražiai sudainavo so
lo Geraltauskiene.

Radijo programų, vedėjas 
M. Masys pranešė, kad tą die
ną pripuola dr. M. D. Palevi- 
čiaus gimtadienis. Jam palin
kėjo ilgiausių metų ir gero 
pasisekimo. Be to, daktaro 
žmona, Uršulė Palevičienė, su
dainavo gražią dainelę, skirda
ma savo vyrūi gimtadienio 

Į dienos proga.
Taipgi linki gero, pasiseki

mo dr. M. D. Palevičiui kliubo 
korespondentas.

Vasario 10 d. programe da
lyvavo juokdarys A Jokūbas. 
Kaip jis sakė, atvažiavęs su 
keliais kibirais kraujo.

Šiame programe jo patiekta 
satyra smarkiai pajuokė Ta
rybų Lietuvos priešus. Kiek 
vėliau teko nugirsti, kad lie
tuviški kryžiokai pirštus kram- 
tę iš gėdos, klausydami atitin
kamos pajuokos iš jų. /

Bravo, Jokūbai, kad pra
juokinai radijo klausytojus 
su gražiais juokais.

DLRK Koreapond.

šimčių palikt apkalbėjimui ir 
išsprendimui vėliau. Viso rei
kalauja 35 nuošimčių algos 
pakėlimo. Jeigu derybų keliu 
algų klausimo neišriš, tai į 
keletą dienų streikas pasinau- 
jins, suspendavimas streiko 
bus atšauktas.

Sulyg apskaitliavimo, minė
tas streikas abelnai visiems 
lėšavo apie $5,000,000. Dide
lės ir mažos krautuvės turėjo 
nuostolio apie $1,200,000. 
Gatvekarių ir kita transpor- 
tacija turėjo nuostolio $70,000. 
Vienai dienai buvo uždarytos 
didelės ir mažos dirbtuvės, ku
rios neturėjo savo gaminimo 
elektros pajėgos.

Apart medžiaginių nuosto
lių, Pittsburgho gyventojai tu
rėjo ir rūpesties. Didžiuma rū
pinosi, kaip stubas apsišviesti, 
pirko zkerosino lempas, žva
kes ir kitką (Laike streiko 
elektra stubose nebuvo sustab
dyta). Kiti rūpinosi apie van
denį, jei truks, kur jo gauti 
ir t.t.

Nors pašalinei publikai ir 
buvo baimės ir nuostolių, bet 
Pittsburgh© publikos simpati
ja buvo su streikieriais. Pitts
burghas yra žinomas, kaipo 
“dūmų miestas,” bet jis ži
nomas ii' kaip kovų miestas. 
Pittsburgho ir apylinkės žmo
nės kovingi. Apie Pittsburgh© 
darbininkų kovas pakalbėsim 
kitą kartą..

J. Miliauskas.

baigimo streiko. O lie apsvars
tys ir vasario 19 paskelbs savo 
nuosprendį.

Darbininkų yra užduotis lai
kytis vienybėj tvirtai ir mes 
laimėsime streiką. •

J. Unijistag.

Waterbury, Conn
Iš LLD 28 Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 13 d. va
sario. Nemažai narių dalyva
vo. 19 narių užsimokėjo duok
les už šiuos metus ir vienas 
jaunas narys įsirašė. Draugas 
J. Svinkūnas išdavė platų ra
portą iš Laisvės dalininkų su
važiavimo. Susirinkusieji buvo 
patenkinti.

Perbėgus kuopos reikalus 
prieita prie naujų sumanymų. 
Nutarta surengti prakalbas 
moterų tarptautinės dienos 
paminėjimui, 8 d. kovo. Kal
bėtoju nutarta kviesti dr. J. 
J. Kaškiaučių. Į komisiją iš
rinkta šios draugės: M. Mei- 
sonienė, M. Kočiauskienė ir 
M. Svinkūnienė.

Susirinkimas užsibaigė ge
roj nuotaikoj. Stasys.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. Kalakutienos Ban- 
kietas įvyks sekmadienį. Vasario 24 
d., J. Stanelio įstaigoj — Hi-Hat, 
184 W. 54th St. Pradžia 5:30 v. v. 
Bus gera vakarienė, bus ir alaus. 
Bilietas $2 asmeniui. Po vakarienės 
šokiai prie geros muzikos. Bus gall-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIO DARBININKAI
Prie Radio Cabinet Taisymo 

GERA ALGA..
NUOLATINIS DARBAS.
VIM ELECTRIC CO.,

325 GOLD ST., BROOKLYN.
(44)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

' ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 22 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite šia
me susirinkime, yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi jau laikas 
užsimokėti duokles už 1946 metus, 
kurie dar neužsimokėję. — C. Ind
riūnas, tin. sekr. (43^-44)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks 24 d. vasario, 2 vai. dieną, 143 
Pierce St. Visi nariai prašomi ateiti 
į kuopos susirinkimą,, pasimokėti 
duokles. — L. T. (43-44)

MONTELLO, MASS.
Teatras ir šokiai. Juokinga Kome

dija, “Moterims Neišsimeluosi.“ 
Rengia Teatrališkas Ratelis. Vasa
rio 22 d., 3 vai. dieną. George Wash
ington dienoje. Liet. Taut. Name, 
apatinėj salėje. Prašome dalyvauti.

Su šia proga norime priminti, kad 
svarbus LPTK, viet. skyr., susirinki
mas įvyks vasario 23 d. Visi nariai 
dalyvaukite, nes yra labai daug 
svarbių reikalų, kuriuos reikės ap
svarstyt ir atlikti. — G. Šimaitis.

(43-44)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kuopa rengia 

Chop Suey vakarienę, vasario 24 d. 
Taipgi bus ir lošimas sporto. Įvyks 
5 v. v. ir tęsis iki vėlai vakaro. Da-

Amerikos laivynas pla
nuoja tokius submarinus, 
kurie galėtų plaukioti ir po 
šiaurinio Arkliškojo Van
denyno ledynais.

Indijos tautinis vadas 
Gandhi įspėjo prieš gręsian
tį didį badą.

Harrisburg, Pa. — Far- 
meris D. E. Sullivan, 63 me^ 
tų, prasėsi i armiją. ’ įseki-.

ma matyt ir Floor show, 'k- Užkvic- lyvaukite visi Worcesterio lietuviai 
čia Komisija.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 24 d., 2 vai. dieną, pas 
kriaučius po 211 W. Coal St. Malo-

(43-44) ir iš apylinkes, nepraleiskite pro- | 
gos. Bus Lietuvių salėje, 29 Endi
cott St. —A. W. (43-44)

PHILADELPHIA, PA. .1
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

.nėkite visi dalyvauti ir atsiveskite 21 d. vasario, 8 v. v., 735 Fairmount 
P. Eidukevičius, Avc. Prašome dalyvauti skaitlingai.

I—• J. Šmitienė, sekr. (43-44)(43-44)

..................■
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E. N. Y. ir Richmond 
Hill Kuopą Draugiš
kas Susirinkimėlis

*

Bazarui Dovanos
4 t

t

t■ 
t

Vasario 17 d., pas draugus 
Misevičius, įvyko LDS 13 ir 
LLD 185 k p. vakarienės dar
bininkų'ir gaspadinių draugiš
kas susirinkimėlis. Draugė M. 
Misevičienė pagamino užkan
džių. Besikalbant, drg. V. 
Keršulis prisiminė apie Lais
vės rengiamų bazarų. Kadan
gi abidvi kuopos iš savo iždų 
paskyrė po $5, tai prie tos su
mos dar nariai, dalyvavę toj 
sueigoj, 
Keršulis, 
šaičiai,
Paukščiai, Vinikaičiai, Bruso- 
kai, Maželis, Rainys. Viso 
Laisvės bazarui suaukota $10.

Šiame susirinkime dalyvavę 
nariai užsimokėjo ir narines 
duokles į LLD 185 kp. Geisti
na, kad ir kiti nariai pasi
stengtų duokles užsimokėti.

V. Paukštys.

aukojo po $1: V.
Venskunai, Baltru-

Feiferiai, Daugėlai,

moteriškų 
ir gražų ląkietuką. 
Leipa, savininkas 

324 Devoe. Street, 
N. Y., dovanojo

I

k.

P. Bieliauskas Sugrįžo 
Iš Ligoninės

t Bieliauskas, išbuvęs 
kelias savaites ope-

■

Petras 
ligoninėj 
racijoms, pereitų sekmadienį 
jau sugrįžo namo, 102-14 88th 
Ave., Richmond Hill. Tačiau 
dar ne visiškai pasveikęs, gy
dytoju įsakyta bent apie tiek 
pat laiko- ilsėtis namie, 
išbuvo ligoninėje.

kiek

t-

Sveiksta
f
i ištisos

ra

Emilia Liepienė, po 
savaitės sirgimo gripu, jau iš
lipo iš lovos. Tikisi sustiprėti 
iki Laisvės bazaro ir dalyvau
ti jame.

Daiktais
Pabaigoje pereitos savaitės 

sulaukėme dovanų* sekamai:
Marijona Stulpinienė, Flint, 

Mich., prisiuntė labai gražiai 
(artistiškai) rankom išsiuvinė
tus 6 abrūsus, 23 hosinaites, 4 
babuškas. Tai bus puikus pa
puošalas bazare! Kiekvienais 
metais drg. Stulpinienė pri
siunčia labai gražias dovanas.

Eva Bakanauskas, Portland, 
Me., prisiuntė 
“handbag”

Mikolas 
užeigos po 
Brooklyn,
b on k a saldaus gėrimo.

K. B. Karosienė, Oakland, 
Calif., rašo: “Gerb. Adm.:•— 
San Francisco ir Oakland abi 
ALDLD kuopos ir Mezgėjų ir 
Rėmėjų Kliubas, susidėję nu
pirko ir pasiuntė Laisvės Ba
zarui gražia vilnonę išsiūtų 
kaldra. Draugiškai, K. B. Ka
rosienė.”

Tų kaldrų gavome ir, reikia 
pasakyti, kad labai graži.

• Napoleon Leita, kuris užlai
ko įvairių daiktų krautuvėlę 
po 56 Hudson Ave., Brooklyn, 
N. Y., įteikė sekamas dova
nas : 2 poras karolių, moderni
nę britvų su peiliukais, vyriš
kų piniginę, “military set,” 
cigaretams dėžutę ir rankinį 
veidrodį.

Jonas Patašius, kuris užlai
ko krautuvėlę visokių džiūle- 
rių, kosmetikų ir religinių 
daiktų, po 307 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., pridavė seka
mai: 5 dėžes veidinio pudro, 
1 dėžę šaltos košės veidui, 2 
vyriškas pinigines (wallets), 
du vyriški “identification wrist 
bands.”

William 
užeigos po 
Brooklyn,
bonkas geros degtinės.

Skodis, savininkas 
564 Wythe Ave., 
N. Y., davė tris
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atsilankymu.
Rep.

prašmatniai užbaigom vakarų. 
Komitetas dėkingas visiems 

talkinusiems darbu, aukomis 
ir

Vilniaus Institutui Nupirkta 
Geroka Našta Plytų

LAISVES 
BAZARAS

Pinigais
Simonas Janulis, Worcester, 

Mass., rašo, kad pagal jo pa
raginimų surinkta pinigų se
kamai :

Vyrų ALDLD 11 kp., $5.
Moterų ALDLD 155 k p., $5.
Po $1: Simonas Janulis, Joe 

Lukas, B. Mizara, J. J. Bak
šys, Antanas Pilkauskas ir 
Vincas žytkus.

Po 50c: Ig. Lazarevičia, Pe
tras Banionis ir Pranas Stat
kus. Viso $17.50. Už tai esa
me labai dėkingi abiem kuo
pom ir pavieniams.

C. K. Urbonas, Hudson, 
Mass., prisiuntė balnkų, ant 
kurios surinko sekamai:

Po $1: Charles K. Urbanas, 
Katerin Perednis,. George Sid
lauskas.

Po 50c: Ig. Markūnas, Ma
ry Paplauski, Mary Kazlaus
kas, Mikas Kazlauskas, S. Zu- 
lonienė, Anne Markunienė, S. 
Lakštutienė, A. J. Sikorski, P. 
Vaitiekūnas.

Po 25c: K. Grigas, S. Sha- 
tas ir F. Bukatik. Vėso $8.25. 
Labai ačiū! .

S. Puidokas, Rumford, Me., 
surinko ant blankos sekamai:

S. Yankauskas, $2.
Po $1: A. Kųladinskas, Joe 

Ploplis, J. Zave, J. Wiskant, 
A. Kilienė, F. Pakštis, S. Pui
dokas.

J. Venskienė, 75c. Viso $9.- 
75. širdingai dėkojame!

J. Mažeika, McKees Rocks, 
Pa., surinko ant blankos:

Po $1: Frank Imbras, Alex 
Sherbin, A. Valeka, J. Purti- 
kas, G. ParČauskas ir J. Ma
žeika.

Po 50c: James Balchus, J. 
Miliauskas, John Sadnick. Vi
so $7.50. Labai ačiū!

Pavieniai aukavo:
Bendras Veikimo Komite

tas, Philadelphia ,Pa., $25.
Alekas Velička ir šeima, 

Brooklyn, N. Y. $5.
Antanas Leimonaš, savinin

kas barzdaskutyklos (Charles-, 
Up-To-Date) po 306 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. $3.

Jonas Gaitis, Brooklyn, N.

Advokatą Org. Reikala
vo Palikti N. Y. Miestui

Daugiau Pinigą

pašildymų, kad New 
miestui butų leista pa- 
didesnis nuošimtis iš 

surenkamų taksų. Rei-

Nacionalės Advokatų Gildi
jos New Yorko skyrius įteikė 
visiems Valstijos Seimelio na
riams 
Yorko 
silikti 
mieste
kalavo leisti per tris metus pa
silikti visus Šerų (stock) per
leidimų taksus, pusę taksų 
nuo arklių lenktynių, taipgi 
visus taksus nuo cigaretų.

Pastoviam pagerinimui mies
to finansų, taipgi siūlė leisti 
miestui uždėti taksus ant la
žybų ir įžangų arklių lenkty
nėse, anį komercinių ir biznio 
įstaigų vendų ir ant kamba
rių viešbučiuose. Ir siūlo leisti 
padidinti taksus ant finansinio 
ir kitokio biznio.

O gal ir no plytų, gal bus 
koks stalas ar šėpa, bot vis- 
tick bus kas nors iš tos saujos 
dolerinių, kuri sukelta nors ir 
nedidelėj, bet duosnioj suei- 
gėlėje vasario 16-tos vakarų, 
Laisvės salėje.

Vakarų rengė Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto 
Brooklyno skyrius tikslu su
kelti nors pradžių savo pasi
skirtai tūkstantinei kvotai Ti
riamosios Medicinos Institutui, 
kuris planuojama įsteigti Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, ame
rikiečių lietuvių pastangomis. 
D. M. šolomskui trumpoje 
kalboje priminus šį gražų tiks
lų ir vietinio LPTK skyriaus 
pirmininkui J. W. Thomsonui 
paprašius tam tikslui dovanų, 
davė sekamai:

Per O. Čepulienę ir P. Ven
ta :

Petras Kapickas $50.
J. Vaitkunas, S. Sasna PO

Jonas Balaika,'Brooklyn,-, N.

r;. M
'? f:. &Bus Tris Dienas į,

Vasario 22| 23 ir 24 Feb.
jį C ; ;

Visas tris dienas bus šokiai ir
dainų programa

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N. Y

Sekmadienį, Vasario 24-tą
Bus šeimyniškas popietis, čekeriu turnamentas 

ir kitokį žaislai.

Nuo 2 iki 4:30 po pietą Įžanga nemokama

Daug suaukotų daiktų, kurie bus išparduoti gan 
prieinamom kainom.

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK 35c ASMENIUI

Iš anksto pasiruoškime tam gražiam parengimui. Daly
vauki visi. Pasilinksminkit ir paremkit savo dienraštį.

Atmokės Nedamokėtas 
Algas

keturių paskiausių sa- 
laikotarpiu federalio 
ir valandoms tvarkyti

Naktinis $3.
Po $1: J. Stakvilevičius, P. 

Grabauskas, K. šolomskienė, 
V. Bovinas, P. šolomskas, J. 
Purvėnus, J. Zablackas, J. 
Balčiūnas, N. Venta. Viso $72.

Per S. Thomsonienę ir V. 
Čepulį:

O. ir S. Titeniai $25.
M. Sapiega $25. , '
S. Ūsaitis $5.
A. Skirmontas, V. Bunkus 

po $2.
S. Griškus, F. Krunglis, D. 

M. Šolomskas. J. Kasmočius.

K. Rušinskiene atneštos dvi 
dovanos davė pelno viena $5.- 
60, kita $3.

M: Yakštienės dovanotas sū
ris davė pelno $3.85. Taipgi 
jinai dovanojo tuz. kiaušinių 
gaminti maistui ant vietos ir 
atnešė vėl pasiuvus didelį pun
dų gražučių suknelių Lietu
vos mergaitėms.

O. Kalvaitienė namie mėgs
ta sveteri.

O. ir S. Titeniai pundų dra
bužių.

M. Kulikienė 2 poras robc- 
rių.

Seniau Duotos Aukos

Komiteto baliuje, įvykusia
me sausio 12-tų, greta kitų, 
buvo gautos, bet likęsi nepa
skelbtos šios aukos:

J. Klimkevičia iš Norwalk, 
Conn., ir F. Dūlis, brooklynie- 
tis, aukojo po $1.

Gražiai ir Vaisingai Priėmė

Atėję pabaliavoti, radome 
stalus šventiškai paruoštus, 
papuoštus gėlėmis. Tai dėka 
Thomsonamę.' O gerų vaišių 
pagamino A. Zablackienė ir 
M. Yakštienė. Ant vietos jom 
prigelbėjo K. šolomskienė. J. 
Waresonas, kaip paprastai, 
pagirdė trokštančius. P. Ba- 
barskas prižiūrėjo kasų. Gi S. 
Griškus, apsižiūrėjęs, kad be 
muzikos ne visai taip, kaip 
norėtų matyti, sumobilizavo 
savo grupę muzikantų ir visai

REIKALAVIMAI
Reikalingas Laisvės įstaigai 

naktinis darbininkas, apvaly
mui ir pečiaus prižiūrėjimui. 
Kreipkitės i Laisvės raštinę, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N.

UžraSyklt Laisvę Savo Draugui-

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei Įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. ZubaviČIus, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite į laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAŠ, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maajer St*. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Vien
Vaičių 
algoms 
įstatymo prižiūrėtojai suradę
New Yorke ir apylinkėj 402 
samdytojus, kurie neprisilaikė 
sutartyse ir įstatymuose nu
matyto išmokėjimo algų.

Tie 402 samdytojai turėsiu
atmokėti 12,194 darbininkams M. Yakštienė. M. šmagorienė, 
nukniauktomis algomis $398,- 
244, kuri suma būtų, darbinin
kams dingusi, jeigu ne tas 
įstatymas.

Cacchione Kritikavo
O’Dwyer’io Siūlomą

Taksy Planą

J. Styra, K. Poška, P. Varaš- 
ka, V. Čepulis, J. W. Thom
son, J. Skirmontiene. M. Kli
mas po $1. Viso $72.

Kai kurie taipgi atnešė la
bai gerų dovanų daiktais:

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

SUSIRINKIMAI

/ šįam/raštui einant spaudon, 
gųvom,;.daugiau -.d^vajųj, ku
rdas Ą ftriį \prį)goš -prakalbsime. 
ViŠlems"’ čia įihiilnėfedm^ prie
deliams tariame didelį ačiū už 
dovanas. , '
Laisvės Bazaras įvyks 22, 23, 

24 šio Menesio;; Programoje
Bus:

Kas vakarų skirtingo choro 
dainos.

šokiai
Išpardavimas rankomis ga

mintų gražumynų ir kitų nau
dingu dovanų.

Vaišės ant vietos pagamin
tais gerais karštais ir šaltais 
valgiais ir gėrimais, taipgi na
mie pagamintais ir suneštais 
bųzarui dovanoti skanumy
nais. ?

Dar Dėl Skanumynų
Tie skanumynai, kaip žinia, 

tebėra nekepti-nevirti, nes ki
taip pasentų. Linkėtina, kad 
mūsų gerosios gaspadinės bū
tų skaičiusios apie šia mūsų 
gerų viltį. O žinodamos, kad 
skanumynu laukiame, aišku, 
ios niekad mūsų nesuvylė pra
eityje, nesųvils ir ateityje.

Laisvės Administracija.

Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione paskelbė, kad 
jis balsuos prieš majoro O’- 
Dwydr pasiūlyta miestui taksų 
p I anų . J iš sak o, kad ' gdW De
wey tik apsidžiaugęs, gavęs 
nuo .majoro ,.coki pasiūlymų. 
Majoras 'žadA - siūlyti Valstijos 
Seimeliui Įkišti uždėti taksus 
ant? pasilinksminimų ir arklių 
lenktynių,, taipgi pakelti tak
sus’ant pirkinių r (sales tax), 
ik? dviejų nuošimčių, kad tais 
bįdafte Juį^ltį ($^6,000,000. ?

kaltę liždėti ten, > kuy ? ji pri
klauso — ant gub. Dewey iV 
republikonų kontroliuojamos 
New Yorko valstijos adminis
tracijos.

Valstijos iždinėje stovi ne
vartojami $450,000,000. Cac
chione reikalauja, kad jie bū
tų panaudoti miestų reikalam, 
nes iš miestų jie ir buvo su
krauti, imant valstijos iždinėn 
didelį taksų nuošimtį; o mies
tams paliekant pėrmažai.

Cacchione, kartu su Benja
min J. Davis, Jr., ir Eugene 
P. Connolly, taipgi reikalavo, 
kad didžiuma taksų naštos bū
tų uždėta ant tų, kurie išgali 
mokėti.

MOTERIMS
Moterų Apšvjetos Kliubo susirin

kimas , įvyks vasario 21-mos vakaro 
8 vai.; 419 Lorimer St.. Brooklynę. 
Paskutinis pasiruošimas Moterų Die-, 
nai. Kviečiame ir ne nares. — Val
dyba. ■ ' '' ■■ ; (42-43) -■ ■ . ,

RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y. , 
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

19 d. vasario, ŠapoĮo-Vaiginio salė
je, 147 Thames St. Nariai dąlyyau-j 
kitę sųsirinkitne,* ypač tie, kurie 
dar nepasinlokėję. už , šiuos metus? 
Būtų labai gerui, kąd • nuo šio sų4 
sirinkimo mūsų kuopos nariai jdu vi- 

*- ------ ?.! — • M.* Stako-

kitokių pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191U-——---------

-

f 'j
Dr. Chas. Dumay

241 PENN ST.U •:
• 7 * * r

(Tarpe Harrieen ir Mercy AveK)

r. , B’KLYN, N. Y. ’ *(

si būtų paęimbkčje.
yas. (41*42)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FuneralHome *- • • * .. ,
84-02 Jamaica Avenue’

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
. » M I L.Koplyčias suteikiam nemokamai 

s visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais 6-8 P. M.

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

£7

De

£

New 
rė du 
Jason 
Abu pažeisti, bet įgulos nenu
kentėjo; Sustojo porte putai
$oms

senyvos seserys

Yorko Įlankoje sųsidū- 
angliavežiai .laivukai, 
su Merrimac Seam.

gUžmušęs Senyvas 
Giminaites

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNĘ
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612

Washington© Diena, 22-rų, 
vasario, New Yorko paštinin
kai paprastų laiškų neišnešios. 

.Special delivery išnešios iki 11 
vai. vakaro. Laiškus surinks 
tuo pat laiku, kaip sekmadie
niais.

Dvi
Hart, abi 81 metų, dvynukės, 
rastos nužudytos jų namuose, 
3344 Richmond Terrace, Sta
ten Island. Jos mirusios kada 
nors tarp penktadienio vaka
ro ir šeštadienio popiečio.

Policija sulaikė jų tolimų 
giminaitį Gordon De Hart, 34 
m., gyvenantį,* su tėvais 3252 
Richmond Terrace. Policija 
sako, kad jis, kvočiamas, pri
sipažinęs užmušęs seseris iš 
pykčio, kam jos nedavė pini
gu pirktis degtinės*. Jos buvu
sios žinomos kaipo taupios ir 
pasiturinčios.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemų yra
sunkus pristatymas anglies

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kūne savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661




