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mums

tarno: salėjo, bendrai, klausv- 
lojas turi teisės neteisinvai 
kalbančiam kalbėtojui išstatv- 

a ir ii net kritikuo-

Lenkija Nusmerkė Mirt 3 
Fašistų- Teroristų Vadus

NUSMERKE ANTRA KARTA i 
MARINT NEGRĄ JAUNUOLĮ i 

ELEKTRINĖJE KEDEJE

Laivakrovių Unija Paskelbė 
Stėeiką, Paremdama Vežikus

neturi:

tu tegali

Teismas Parodė, kaip Anglijos 
Atstovas Padėjo Fašistams

visaip apšmeižti ir 
tik suglaudęs ausis 
neturėdamas te i sės 

nei pastabėlės iam padaryti:

dieną katedroje buvo 
; premjeras De Gaspe-

ri.

administratoiiiis, sakė pa
mokslą. puldamas komunisti
ni judėjimą Italijoj.

“Prieš metu eilę,“ sakė 
monsinjoras Fkfnnelly, “Vi
duržemio Jūra patapo krikš
čioniška jūra . . . Kad išlaikyti 
mūsų civilizaciją, toji jūra 
niekad neprivalo būti surau- 
doninta brutalia, mirti taikan
čia sueniaužta ateiistinio ko

kita 
vie- 
kita

munizmo kumštimi. . .
“Šiuo metu Italijoj yra 

kitai priešingos stovyklos: 
na stovi su Kristumi,
prieš Kristų; viena už krikšio- 
nišką civilizaciją, o kita už 
atejistini komunizmą. .

Tai tik smulkutės ištraukos 
iš monsinjoro prakalbos, sa
kytos iš šv. Pa 
sakyklos!

Klausydamas 
ras De 
jautėsi, 
kyta li

Streikieriai Negrįšią Darban, 
Iki Bus Atšaukta Kariuomenė

Washington.— Aukščiau-■, uždraustų antrą sykį ma
sins Teismas 5 balsais prieš rint Francisą. Nes Jungtim 
4 nusprendė, j kad Louisia-, Valstijų konstitucija užgina ' 
nos valstija gali antrą kar-1 statyt žmogaus “gyvybę ar 
tą marint elektros kedėje' sąnarį pavojun du kartu” 

už tą patį nusikaltimą.
Dabar tik prez. Truma-

• .t Jis buvo pririštas elekt-: nas galėtų išgelbėti tą jau- 
Vien Bialystoko srityje i ros kedėje ir du sykiu pa- nuolį nuo antro marinimo.

per mėnesį tie teroristai nu-1 leista elektros srovė pernai ■ Keturi teisėjai, ‘nesutik-

saus. 14. — Ka-iSt. Mikolaičiku, vadinamu
teismas nusmer-1 ‘‘valstiečių” partijos vadu,; negrą jaunuolį Willie Fran 
grafą Ksaverą ir bendrai kovot dėl esamo- cisą, 17 metų amžiaus.- 
ir du kitus fa-; sios valdžios nuvertimo.

Varsa va, 
rinis lenkų 
kė mirti 
Grocholskį 
šistų - teroristų veikėjus *

i prieš Lenkijos valdžią. Kar
tu su Grocholskiu buvo tei- žudė daugiau kaip 200 vai-• gegužės 3 d. Jaunuolis rai-1 darni su penkių sprendimu, 

■ siami Voldemaras, Bačak, dininkų ir valdžios rėmėjų. ’ tesi nuo skausmo, bet išliko ; pareiškė, jog pačios Louisi- 
Vitoldas Kalickis ir Chrys-I 
tina Kosiorek. Teismo pro- DAR 8,000 PRANCŪZU 
kuroras sakė, jog Chrystina pRIE§ y|ET NAMĄ 
velke tik kaip anų įrankis; £
todėl jai reikalauta mažes
nės bausmės.

Betardant Grocholskį ir į 
Bačaką, jiedu prisipažino 
veike su slaptąja fašistine 
organizacija prieš valdžią.

Paryžius. — Francijos į 
didlaivis lie de France iš
plaukė su 8,000 franeūzų 
kariuomenės Į Viet Namą, 
Indo-Chin-bje. Tai bus nauji 
pastiprinimai francūzams, 
kariaujantiems prieš Viet

i gyvas. Jis buvo nusmerktas' anos valstijos įstatymas rei
i mirt už tai, kad nušovęs kalauja vienu nuolatiniu e- 
! balta j i 'vaistininką Andrew Elektros srovės leidimu ma- 

rint nusmerktąjį, o ne kar
totinais elektros leidimais 

apeliacija' “per kelias dienas arba net

i Thomasą, būdamas tada tį
i 15 metų.

Buvo duota
Aukščiausiam Teismui, kad ; per kelias minutes.

skelbė streiką, paremdami 
vežikus ir reikalaudami nu-

ITALŲ KOMUNISTAI

BAKTERIJOS PADEDA ’ 
ŽIBALĄ GAMINTI

BRAZILIJOS PREZI- !
DENTAS ATSIŠAUKĖ SIŪLO PRAMONES

Namo respublikos patrijo- j PRIEŠ KOMUNISTUS VALSTYBINIMĄ
Prancūzų komanda skel

bia, kad jie sparčiai ardą 
vietnamiečių jėgas ties so
stine Hanoi. ,

Anglijos ambasadorius Ca
vendish -Bentinck bendra
darbiavo su jais prieš da
bartinę vyriausybę. Amba- 

' sadorius vadovavo ir šni
pams, kurie rinko ir nešė 
jam karinius ir valdinius
Lenkijos sekretus. < p J , • • U J

Teisiamieji taipgi pripa-T6(16^0JOS V 3U3S 
žino, kad fašistinis lenkų p. . v ii a 
generolas Vlad. Anders, e- i rnesAIgą nuo 
sąs Anglijos globoje, finan- į
savo teroristu veikla prieš i Vovfn iLi
valdžią. V IKI V 3HŲ

Teisme prieš pulkininką1 ----- .
1 Rzepeckį paaiškėjo, kad bu- Washington.-— Darbo Fe- 

Italijojc ir visoje vusioji lenkų ponų valdžia . deracijos metalistų skyriaus
Į Londone ragino tuos f ašis-' pirniininkas John P. Frey 
tinius elementus susitart su; pasmerkė CIO unijų reika-

Į lavimus atlyginti darbinin-

jos, premje- 
Gasperi, matvt, gerai 
Juk visa tai buvo tal
i'o ausims!

Be gilesnio galvojimo, kiek 
tiek apsiskaitęs žmogus žino, 
k a reiškia 
vilizacija” 
Viduržemio Jūros srityje.

Palaikymas milijonu žmo 
niu baisiame skurde ir tamsoj; 
dvarininku, fabrikantu ir k a- n n • • Ki
taliku dvasiškuos lobiai: žiau- |™1SO Dvi“JlJ Ne?rŲ 
rus, plėšikiškas fašistinis re- s Jaunuoliu Marinimą 
žimas. — “krikščioniška civi
lizacija.”

Mussolinis Vatikanui buvo 
vienas žyminiu “krikščioniš
kos civilizacijos” gynėju. 
Mussolinis. kurio žvėriški 
šistai žudė Italijos liaudį,
armijos draskė I^thiopiją ir 
Albanija.

Visa tai Vatikanas, atsimin- ■ 
kito, savais laikais užgvrė.

“Atejistiniu komunizmu” 
kataliku dvasiškija vadina tą
Italijos tautos dalį, kuri stoja 
už tai, kad dvarai 
duoti valstiečiams, kad fabri
kai būtu suvisuomeninti, kad 
italų tauta būtų pakelta iš 
purvo i)' skurdo, kad ji būtų 
apsišvietusi, kultūringa ir lai
minga !

Jackson, Miss. — Įteikta 
prašymas aukščiausiam Mi
ssissippi valstijos teismui a-

I tidėt marinimą dviejų neg- 
0. rų jaunuolių, Jameso Lewi

so, 15 metų, ir čalio Trude- 
llio, 16. Jiedu nusmerkti 
mirt už tai, kad esą nužudę 
baltąjį lentpjūvės savininką 
Harry McKey.

Ruošiama apeliacija Jung
tinių Valstijų Aukščiausiam; Washington. — Sviestas 
teismui. | atpigo iki 70 centų svarui.būtu ati-

Na,
visuomenė kultūringai atšven
tė 400 metų pirmos lietuvių 
kalboje knygos jubiliejų.

Kaip to jubiliejaus minėji
mas vyks kituose miestuose; 
priklausys nuo mūsų veikėju 
sumanumo.

★ ★ ★•
Amerikos armėnai praneša, 

kad jie šaukia viso pasaulio 
armėnu atstovą kongresą. 
Įvyksiantį š. m. balandžio 30 
d. New Yorko mieste.

Šaukimas į kongresą išsiun
tinėtas 19-kos kraštą armė
nams.

Armėną tauta nedidelė, bet 
jos sūnūs ir dukros yra pasi
sklaidė po visą pasaulį. 'Tai 
vis dėka turkji žiaurumui.

Ims ne mažai laiko, iki Ta
rybą

London, sausio 14. —Pra
nešama, kad gręsia visuoti
nas unijinių Anglijos dar- stot vartojus kariuomenę, 
bininku streikas, jeigu vai-1 w . .. ,.v. x J. Valdžia pasiuntė karei-dzia vis naudos kariuomenę,1 . . AAlA ,.i . v., , . vY ; vius su 1,000 troku gabentikaipo vežiku streiko lauzy- * _ . . .. * ” o .. ■ TZ r f., .-i 4. mesa ir kitus reikmenis. Bettoia. Keliolika tukstanciu‘ . ., . ,
t j i-i • 7,000 mėsos ir kitu maistoLondono laivakrovių pa- ■ ’ .. . . • ,1 j sandelių darbininkų tuojaus 

i sustreikavo prieš kariuome- 
1 nės kišimąsi. 2,000 Smith- 
I fieldo mėsos sandėlio dar
bininkų atsišaukė į visas

Los Angeles, Calif. —Tam darbo unijas paskelbt gene- 
tikros bakterijos giliai že- ralį streiką protestui prieš 
mėje tirpdo kalkes ir kietus 1 kariuomenės vartojimą kaip 
molius, kuriuose yra žibalo.; streiklaužių.
Tuo būdu jos paliuosuoja; 1)ritarimo streikuo- 
žibalo daleles, esamas tose1 jantiems vežikams sustrei- 

i medžiagose, kaip pranese i į<avo tūkstančiai darbinin- 
i CahJornijos U nj versiteto Bristolyj, Liverpoolyj,

\ Birminghame ir kituose 
lai tokios mažytės mjestuose> kitu, sustrei-

kavo ir Southamptonp lai- 
vakroviai.

Suprantama, jog kariuo
menės vartojimas streikui 

Jaužvti pakerta daugelio u- 
nijistų pasitikėjimą “socia
listine” Attlee-Bevino val
džia. Valdininkai gamina 
naujus pasiūlymus dery
boms su vežikais.

Washington. — Amerikai Streikuojantieji vežikai
• • •• ’ , |<acĮ' reikalauja 44 valandų darbo

Jungtinės Tautos priimtų a- savaitės ir daugiau aleos.
‘ |Iki šiol jie gaudavo po $20 

minei jėgai kontroliuoti pa- j savaitei.
šaulyje, ir atmes siūlymus I“ TTZ 7Z
pakeisti pamatinius to pla- • Lėktuve Gimęs Galės V1S<Į 
no posmus. Tatai pranešta! Ąmžiu Dovanai Lakstyti 
po pasikalbėjimo tarp Ba- j ‘ _____

i rucho ir Warreno R. AystK i Miamii Fla _ Beskren- 
į no, naujojo Amerikos atsto-1 dant iš New Yorko , Puer.
vo Jungtinių Tautų Saugu-j 
mo Taryboje.

Vienas Barucho 
punktas reikalauja, kad jo- j dą. 
kia šalis negalėtų vetuot-1 oro kompanijos, kurios dėk- • 
atmest tarptautinės komisi- ' tuve vaikas 

‘jos skiriamą bausmę tai ša- I 
i liai už atominės 
laužymą.

profesorius Claude E. z.o- 
; bell, h“ ‘

Roma. — Italijos Komu- ‘ bakterijos, kad 5,000 jų su- 
nistų Partijos sekretorius tilptų vieno colio eilutėje. 
Palmiro Togliatti reikalavo,. ----- -----------

į i Amerikonai Griežtai 
valstybės nuosavybę “mono- I •! • M . • •
polistines - trustines pramo- laikysis Atominio 
nes, o ypač elektros garny-, ~ p,.
bą.” Kartu jis užreiškė, jog ij^VO I 1300 
valdžia turi tikriau ginti!

Rio de Janeiro. — Brazi-
; lijos prezidentas E. Dutra
i atsišaukė į piliečius, kad 
sekmadienio rinkimuose ne-

! balsuotu už komunistus. Jis I
i gąsdino, kad komunistai at-
! stovaują “svetimą kraštą”
I ir “pavojingi demokratijai.”
i Komunistai tikisi gauti mi-

9 • lioną balsų. 1945 metų rinki-
! muose už komunistus baisa-j respubliką ir demokratiją. •* . .
vo 600,000 žmonių ir išrinko ; Komunistai, dalyvaują su-1 . . .
Komunistų Partijos vadą i dėtiniame ministrų kabinę-' neatlaidziai^ reikalaus 
Luisą C. Prestesą į senatą! te, reikalaus, kad de Gas- .. . . _ . - .
ir 14 kitu komunistu į fcon-' peri paaiškintu savo planus, m^1'^inį Barucho planą ato-1
greso atstovų rūmą.

IX " “i® CIO Remia Mainieriij
ko vartus iki darbo vietos 
ir už sugrįžimo laiką iki 
vartų. Frey sakė, jei tas ne
įrašyta sutartyje ’ su kom
panija, tai esą sutarties lau-1 
žymas, kuomet ;
kalaujama tokio atlyginimo.

CIO unijų vadai nurodo, 
jog šalies įstatymas pripa
žįsta tokį atlyginimą už su
gaištą laiką ir "ederalis tei
smas užgyrė tą įstatymą.

Bylą Aukščiausiame 
Šalies Teisme

kai jis sugrįš iš Amerikos.
---- u*----------

Dešiniųjų Italų Socia
listų Vadas Apleido 
Seimo Pirmininkystę to Rico, puertorikietė Vega

' pagimdė lėktuve sūnų, ku- 
plano; riam tėvai davė Aaxico var- 

Tai vardas amerikinės
Roma. — Giuseppe Sara- 

L. Lewis ištraukė Mainierių į gat, dešiniųjų socialistų- 
Uniją iš CIO ir įjungė ją į Arockistų vadas, pasitraukė | 
Darbo Federaciją, bet CIO j iš steigiamojo Italijos seimo * 

Dešinieji 
Teis- atskilo nuo Italijos Socialis- 

kad šis i tų Partijos todėl, kad di-:
| džioji parti jiečių dauguma 1 

Goldsbo rough ; stoja už bendradarbiavimą 
su komunistais. Teigiama, 
kad su dešiniaisiais nuėję 
ketvirtadalis nariu. • v

paskui rei-j Washington. Nors

AMBASADORIAI KIŠASI Į 
LENKIJOS RINKIMUS, 

SAKO LA GUARDIA

remia Lewiso ir mainierių • pirmininkystės. 
bylą Aukščiausiame 
me. Reikalaujama, 
teismas panaikintų apskri- ; 
ties teisėjo ’ 
bausmes už streiką — $3,-;
500,000 unijai ir $10,000 Le- 
wisui.

ORAS. — Būsią lietaus, v

i gimė. Užtat 
kompanija nutarė duoti Aa- 

sutarties xicui Vegai teisę visą amžių 
nemokamai keliauti tos 

j kompanijos lėktuvais. La
kūnas buvo kūdikio akuše
rius.

Armėnija suvienys visus;svečią 
i

New York. — Anglijos 
ambasadorius Cavendish- 
Bentinck, ir Amerikos am
basadorius Arthur Bliss 
Lane veikliai kišasi į. atei
nančius Lenkijos rinkimus, 
sakė La Gūardiaj ' buvęs 
New Yorko miesto majoras, 
kalbėdamas per radiją. Jis 
pats lankėsi Lenkijoje kaipo 
UNRRA, taprtautinės pa- 

armenus, sukviesdama juos j 
gražiąją Armėniją.

Treciasis Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mas ivyks š. m. kovo 30 die
ną, Brooklyne.

Mes manome turėti jame 
iš Pietų Amerikos.

| šalpų organizacijos, direk- 
: torius.

La Guardia tvirtino, - jog 
Anglijos ir/Jungtiniu Val
stijų ambasadoriai Lenkijo- 

' je padeda esamosios lenkų 
valdžios priešininkams. Ji- 

I sai teigė, kad komerciniai 
; Amerikos laikraščiai netei
singai rašo apie dabartinę 

1 sudėtinę Lenkijos valdžią. 
I La Guardia, be kitko, pra- 
i neše, jog tos valdžios prie
šininkai (fašistai - teroris
tai) neseniai nužudė “dvyli
ką rinkimų komisijos virši- 
rtinkų.”

Visuotini Lenkijos rin
kimai įvyks ateinantį sek
madienį. *

Lėktuvas Keturiems 
Šimtams Keleivių

Smarkiai Išsiveržė
Filipinų Ugriiakalnis

I

■ ----------- }
Washington. — Naujasis 

Amerik. armijos transpor
to lėktuvas XC-0 galės neš
ti 400 keleivių arba 50 tonų 
krovinių. Jis skris 8,000 my
lių vienu pradėjimu. Savo 
bandymus tas lėktuvas pra
dės balandžio mėnesį.

--------------- ■' <s|

Gręsia CIO Plieno 
Darbininkų Streikas

■ Pittsburgh, Pa. — ' CIO 
Plieno Darbininkų Unija 
pranešė valdžiai, kad unija 
ruošiasi streikuot prieš 50 
plieno kofmpanijų.

Washington. — Jau kelios 
dienos kai smarkiai veikia 
Mayon ugniakalnis - vulka
nas Filipinuose. Jo šonais, 
kaip upėmis, plaukia žė
ruojanti lava — suvirinti 
akmenys ir uolos. Pirmes- 
nieji jo išsiveržimai pražu
dė 1,600 žmonių.

Derybų Komisija delei 
Vežikų Streiko

t""1.......

London. — Tapo sudary
ta unijų vadų ir Anglijos 
valdžios atstovų komisija, 
kuri ves derybas'dėlei veži
kų streiko baigimo.

B. GOLD ŠAUKIA ATMUŠT 
REAKCININKŲ OFENSYV^ 

. PRIEŠ DARBO UNIJAS
Atlantic City, N. J. —CIO 

Kailiasiuvių Unijos' pirmi
ninkas Ben Gold ragino vi
sas darbo unijas apvienyti ■ 
savo jėgas, kad galėtų at
mušti didžiojo biznio ir re-

i akcinio kongreso ofensyvą ' 
prieš darbininkų organiza
cijas.

Raportuodamas savo uni- j 
jos vykdomosios tarybos su- ■ 
sirinkimui, Be Goldas uo
liai užgyrė CIO generalio j 
pirmininko Philipo Murray, 
atsišaukimą į Darbo Fedę-, 
raciją ir geležinkeliečių i 
Brolija, kad visos trys tos 
unijinės organizacijos iš
vien atremtų siūlomus kon
gresui prieš-darbininkiškus

įstatymus. Jeigu tie pasimo- 
jimai nebūtų atmušti, tai 
gręstų sunaikinimas darbo 
unijoms ir politiniams bei 
kūltūrin. darbininkų laimė
jimas, kaip įspėjo Ben Gol
das.

SAVIŽUDIŠKI VIET 
NAMO KOVŪNAI

Paryžius. — Susidarė sa
vižudiški Viet Namo res- 
publikiečių būriai, pasiryžę 
mirti kovoj prieš francūzus, 
bet nepasiduoti ir atgal ne
sitraukti.

London. — Plėšikai čia 
per 12 dienų išplėšė $32,000 
vertės brangių kailių.

oi
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Čia sužymėta pavardės 
asmenų, kurie aukojo į 
biudžeto fondą ir įsigijo se
rų laike vajaus. Tai aplaikė- 
me vajui baigiantis.

Ant blankos surinko F. 
černevičius, B’klyn, N. Y., 
sekamai: /'

F. A. Urban, $2.
F. Černevičius, $1.
Po 50c: F. Smaidžiūnas, 

V. Yremchuk, J. Jakulevi- 
čius, S. Aromiskis.

F. Reinhardt, Brooklyn, 
N. Y., pridavė blanką — 
aukojo :

Po $1: F. Reinhardt, Olga 
Reinhardt, Frank Krunglis, 
J. Bailaika, C. Yuknis, J. 
Tamkus, J. Andruškevičius, 
J. Augulis.

J. Bložionis, Lowell, 
Mass., prisiuntė blanką ant 
kurios pažymėta sekamai:

Po $5: J. Bložionis, Simo
nas Kraučiūnas.

R. Chulada, $3.50.
A. Chulada, $2.
Po $1: A. Rutkauskas, U. 

J. Daugirdai, J. Kazlauskas, 
John Nahorski, J. Gicavičie- 
nė, A. Drazdauskas, U. ir

P. J. Anderson, Roches-

Helen Kudirkienė, Eliza
beth, N. J., z du š., $10 (per 
A. Stripeiką). ,

K. Žemaitienė, Bronx, N.

Pakelti Algas, Arba Bus Krizis
Kapitalistinis godumas visada liaudį stumia į vargus 

ir skurdą, karus ir nelaimes. Dabar mūsų kongrese ir se
nate republikonai ir reakciniai demokratai turi didžiu
mą. Jie tik ir pfenuoja, kad kuodaugiau suvaržyti darbi
ninkų unijas, numušti darbininkams algas; taip padaryti, 
kad fabrikantai dar didesnių pelnų pasidarytų, o visuo
menę įstumti į vargą ir skurdą. Bet tai reiškia priartini
mą ekonominio krizio, vargo ir skurdo darbininkams ir 
tuo pat kartu krizių rykštės pačiai kapitalistinei santvar
kai.

Prezidentas Trumanas raportavo kongresui, kad jau 
1946 metais Amerikos žmonių taupyba, — į bankus įdė
liai, — nesudarė nei 10% bendrų įplaukų, kad jie veik su- 
silygino su 1939 metų bankų įdėliais. Tuo pačiu kartu jt Puskumegiai, A. Chula-

Ant. Žvingilas, Jewett, 
City, Conn., du š., $10.

Juozas ir Katrina Yuo- 
deškai, Newark, N. J., du 
s., $10 (per K. Žukauskie
nę).

Aukų į biudžeto fondą 
gavo sekamai:

J. Kairys, B’klyn, N. 
pridavė:

•>

1945 metais toji taupyba siekė apie 30% algų kiekį. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad viskas labai-pabrango, kad dar
bininkai ir jų šeimynos veik visą algą turi suvalgyti ir 
išleisti kitiems būtiniems gyvenimo dalykams įsigyti.

Kas gi bus, jeigu bus priimta reakciniai biliai prieš 
darbininkų unijas, jeigu .fabrikan
tai, pasinaudodami tais biliai s, dar 
nukapos darbininkams algas? Aišku, pradžioje 
kentės darbininkai ir jų šeimynos, nes jie negalės įsigyti 
pakankamai sau reikalingų dalykų, bet paskui užviešpa
taus šalyj didelis nedarbas su savo pasibaisėtinomis pa
sekmėmis. '

Mr. Philip Murray, CIO prezidentas sako, kad reak
ciniai kongresmanai ir fabrikantai, apimti godumo, sie
kia sudaryti mūsų šalyj tokias baisias sąlygas, kokių dar 
niekados pirmiau nebuvo; jie siekia tyroniškais būdais 
pulti darbininkų unijas. Jis įspėja, kad to sėkmėj už- 
vešpataus didelės kovos, o kartu ir nedarbo krizis.

Neseniai Mr. Murray faktais įrodė, kad, jeigu dabar 
darbininkų algos būtų pakeltos 25 nuošimčiais, tai vis 
vien fabrikantai dar daugiau pelnų pasidarytų, negu jie 
turėjo J936-1939 metais.

‘ * CIO United Office and Professional Workers unijos, 
savo konferencijoj, kur dalyvavo 150 delegatų, nutarė 
reikalauti pakelti algas ,30 nuošimčių.

Šešios CIO nacionalės- unijos, kaip tai,.maisto, taba
ko, žemdirbystės, kurios turi virš 100,000 narių 37 vals
tijose, laikė konferenciją Philadelphijoj ir nutarė, kad al
gos turi būti pakeltos, nes pragyvenimo reikmenų kainos 

,yra daug aukštesnės, negu jos buvo tada, kada buvo 
nustatytas dabartinės darbininkų algos.

Taip pat konvencija nutarė, kad taikos išlaikymui 
reikia palaikyti draugiškus Amerikos santykius su So
vietų Sąjunga; pasmerkė tuos melus, kuriuos skleidžia 
turčių spauda kiršinimui Amerikos žmonių prieš Tarybų 
Sąjungą. ________ .

Amerikos Militaristai Valdžioj
Pirmu kartu Jungtinių Valstijų istorijoj yra tiek 

daug militaristų valdiškose vietose. Užsienio reikalais 
Mr. Trumano patarėju, arba politikos nusakytoju, yra 
admirolas Leahy, kuris-visas laikas stoja už “kietą poli
tiką” linkui Tarybų Sąjungos.

Kada Mr. James Byrnes pasitraukė iš valstybės mi
nisterijos, tai jo vieton atsistojo generolas George Mar
shall. Japonijoj visus reikalus tvarko generolas McAr- 

.thuras, o Vokietijoj ir Austrijoj Amerikos generolai pra
eityj nesiskaitė su Krymo ir Potsdamo nutarimais, o da
rė, “kaip jiems geriau atrodo.”

Sovietų Sąjungoj yra Amerikos atstovu generolas 
W. .Bedell Smith; Belgijoj — admirolas Alen G. Kirk; 
Apvienytoj Pietų Afrikoj — generolas Thomas Holcomb 
ir Panamoj — generolas F. T. Hines.

T^igi, kaip matome, tai politikais ir diplomatais yra 
generolai ir admirolai. Neveltui praeitais metais mūsų 
šalies kariniams reikalams išlaidos buvo didelės.

Italijoj Socialistų Partija Suskaldyta!
Italijos Socialistų Partija bendravo išvien su Komu- 

•nistų Partija ir kiįomis demokratinėmis partijomis. To
dds socialistų ir komunistų bendradarbiavimas būtinai 
reikalingas, nes dar galingos yra Mussolinio liekanos ir 
prieš ja^reikia kovoti visiems, kam tik yra brangi laisvė. 
Tas sociahstų ir komunistų bendradarbiavimas yra nau
dingas abieioms partijomis, nes abiejų įtaka žmonėse au- 

‘ga. \
Bet tas nepatiko reakcininkams — grigaitinio tipo 

socialistams ir trockistams. Jie, vadovaujami pzono Giu
seppe Saragat’o, išmaršavo iš Socialistų Partijos konfe
rencijos ir kuria savo atskirą partiją. Sakoma, kad de
šinieji elementai atstovauja apie ;12 ar 15 nuošimčių so
cialistų partijos narių. Žinoma, šie elementai nepasuks 
.istorijos rato Italijoj, bet jie, dėdamiesi su reakcija prieš 
’komunistus ir darbininkiškai nusistačiusius socialistus, 
kenks Italijos liaudies laisvei ir demokratijai.

da, S. Paulauskas, S. Čižiū
nus, J. Mikalauskas.

Po 50c: Paul Novick, F. 
Kaladinskas, P. Norus, J. 
Janulis, V. Brostavičrus, J. 
M. Karsonas, B. Drauch, 
J. Krasauskas, K. Janaus- 
kas.

P. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa., prisiuntė blanką:

Kaz. Waslauskas, $8.50.
A. Kairis, $3: •
Po $1: A. Tamonis, K 

Vikanis.
S. Penkauskas, Lawrence 

Mass., prisiuntė blanką:
LLD 37 kuopa, $25.
Anna Žilinskaitė, $3.50.
S. Petrukavičius, $2.50.
Po $1: Ch. Dekins, P 

Yonukonis, Antanas 
kow, M. Trakimas.

Po 50c: A. Kulinsky, Wm. j 
Siwicki, S. Sorzevič, S. 
Marshall, George Chwacky, 
Anthony Butėnas.

Anna Levanas, iš Los An
geles, Calif., prisiuntė blan
ką:

Anna Sedar, $3.50.
P. Waitkai, $1.50.
Po $1: A. Talandzevičius, 

T. J. Pupis, M. Pūkis, Le
on Peters, Alma Brent, Al
dona Sarapas, Elz. Sleseriū- 
nienė.

Jonas 
Haven, 
blanką:’

Ras-

Rudmanas, New 
Conn., i prisiuntė

Los

Po $2: J. Didjun, J. Rud
man.

Po $1: B. Vikšrienė, —Ar 
Petkienė, A. Miliauskiehė, 
J. Latvis.

Šie gerieji prieteliai įsigi
jo Šerų sekamai:

Per A. Levahienę, 
Angeles, Calif.:

LDS 35 kp., du š., $10.
A. M. Levanas, du š., $10.
Anthony A. Buddy, du š. 

$10 (buvęs brooklynietis).
Charle Yuknys, Brooklyn, 

N.
Reinhardt),

Andrius Kayutis, Detroit 
Mich., du š., $10 (per L 
Prūseiką).

Jonas Bubliauskas, Dear
born, Mich., du š., $10.

Walter Brazauskas, Hart
ford, Conn.,. 4 š., $20.

V. Kiselius, ■ McKees 
Rocks, Pa., 5 š., $25 (per J. 
Mažeiką).

M. Severinas, Rochester,

du š., $10 (per F.

J. Purtikas, McKees 
Rocks, Pa., du š., $10 J per 
J. Mažeiką — drg. Purtikas 
pridavė ir naują skaityto-

Kairys.
S. Kuzmickas, Shenan

doah, Pa., prisiuntė:
Po $5: K. Motuzą, Geo. 

Šliužas ' (gyvenęs Nanti
coke, Pa., dabar Ansonia, 
Conn., jis užmokėjo 
ūž dviejų m. prenum. 
broliui gyvenančiam 
'gęntkioj).

J. Matukas, $4.
A. žemaitis, $1.
P. Šlekaitis, Scranton, 

Pa., prisiuntė:
Nuo Naujų Metų pares 

pas E. Geležauskienę, $19.
T. Klimaitis, $5.50.
K. Žukauskienė pridavė 

sekamai:
Mrs. B. Lutz, Newark, N.

$14 
savo
Ar-

Juozas Stanelis, Bayonne, 
N. J., $5 (už nepribuvimą L. 
Konc'ertan) .

ALDLD 5 kuopa, Newark, 
N. J., $4.05. Anksčiau buvo 
paskelbta, kad M. Ražans- 
kienė, iš Union, N. J., auka
vo 50c., turėjo būt $1. Taip
gi buvo paskelbta J. Žilins
kas, turėjo būt S. Žilinskas, 
50c. '

J. Kalvelis, B ridge water, 
Mass., prisiuntė sekamai:

Po $1: K. Pelis ir A. Ber
žinis.

J. Mockhitis, Bridgeport, 
Conn., prisiuntė:

Po $10: A. Švėgžda ir V 
Vaznis.

Po $2: J. B. Yusaitis ir 
P. Katinas. «

4 A. Stripeika, Elizabeth, 
N. J., prisiuntė:

Adomas Gudatis, Linden-

L. Gilman, Cornell, Mich., 
$1.50. '

Nuo pavienių gavome au
kų sekamai:

Po $5: Ignas Lisajus, 
Seymour, Conn., Izidorius 
Pranaitis, Flushing, Ni Y., 
Joseph Shopes, New Bri
tain, Conn., prof! B. F. Ku
bilius, So. Boston, Mass., J. 
Pattison, Worcester, Mass.

Po $3.50: Wm. Goodis, 
Utica, N. Y., J. Šalčius, Ho- 
boUer^ N. J., J. A. Benulis, 
Cleveland, Ohio, J. Vasil, 
Hartford, Conn, (per W. 
Brazauską), M. Kazlauskas, 
So. Boston, Mass.

Po $3: Anton ŠeŠelgis, 
Chicago, Ill., M. Stankus, 
Mechanicsville,- N. Y., J. 
Vaičekauskas, Binghamton, 
N. Y. (per Navalinskienę), 
Stasys Jasilionis, Bingham-

Juozas Daubaras, Athol, 
Mass., $2.50. ,

Po $2: K. Kisielius, Mc
Kees Rocks, Pa., (per J. 
Mažeiką). Jonas Semkus, 
Bėrus, Canada, Julija Sas
nauskienė, Geraldton, Ca
nada, Jį Kazofcienė, Jamai
ca, N. '
Connerton, Pa., L. J. Kas
per, North Bay, N. Y., A. 
Petrikonis, Stamford, 
Conn., Jurgis Kriščiūnas, 
Pittston, Pa., Justinas Dū
lis, B’klyn, N. Y., K. Vaičiū
nas, Phila.,,Pa. (per R. Mer- 
M)-

Po $1.50: Kazys Juoza-

, Alex Pikūnas,

& Mrs. Pross, B’klyn, N. Y., 
S. Sinkevich, Watertown, 
Conn., (per M. Svinkūnie- 
nę), J. E. Strolis, Bingham
ton, N. Y. (per J. Kazlaus
kienę). * .

Po $1: V. čizauskas, Chi
cago, 411. (per L. Prūseiką), 
J. Kamarauskas, Girard
ville, Pa., Mary Kaunas, 
Perkasie, Pa., Povilas Čėp
la, Cleveland, Ohio, M. Gri
gas, Stoughton, Mass, (per 
G. Šimaitį), A. Abakan, 
Easton, Pa., V. Mikalopas, 
Lowell, Mass., Juozas Wer- 
bela, Baltimore, Md., J. 
Shabliauskas, B’klyn, N. Y., 
Albinas Laucius, B’klyn, N. 
Y., A. Braknis, Philadel
phia, Pa., M. Nikzentaitie- 
nė ir draugai Bernotai, iš 
Hartford, Conn.,\ (per L. 
Žemaitienę).

Po 50c: J. K. Pens, Pitts
burgh, Pa., ir M. E. Gra- 
key, Ausbury, N.'J. M. J. 
Masys, Detroit, Mich., pri
siuntė naują prenumeratą, 
— užrašė savo pažįstamam 
kaipo dovaną.

Širdingai dėkojame vi
siems už gražias aukas, už 
įsigijimą šėrų^ ir už gražų 
kooperavimą vajaus metu.

Laisvės Administracija.

Žinios iš Lietuvos
PIRMOJI HOFMANO 
KROSNIS

Kalkių ; fabrike pradėjo 
veikti pirmoji respublikoje 
Hofmano krosnis kalkėms 
deginti.

Naujosios krosnies gamy
binis pajėgumas — 40 tonų 
kalkių per parą. Pirmomis 
darbo dienomis Hofmano 
krosnis išleido respublikos 
statyboms 150 tonų aukštos 
kokybės paikių.
BĄIGĖSI NAVIGACIJA 
NEMUNU

Nemunu baigėsi naviga
cija. Laivininkų kolektyvas 
įvykdė metinį krovinių per
vežimo planą 129,6%, per
vežimo savikaina sumažinta 

nuošimčiais.
Dabar Kauno laivų re

monto dirbtuvės pradėjo re
montuoti laivus ir baržas. 
Pirmasis nuimamas nuo 
vandens garlaivis “Dzeržin- 
skis” ir keletas motorinių 
baržų.

Broliškų respublikų dovana.
VILNIUS. — Spalio ’Socialis

tinės revoliucijos 29-jų metinių 
proga mūsų krašto darbo vals
tiečiams kaipo šventinę dovaną 
atsiuntė 2,260 tonų įvairių mi
neralinių trąšų, daug kuliamų
jų, sėjamųjų ir kitų žemės ū- 
kio mašinų bei įrankių. Be to, 
Vladimiro vardo traktorių fa
briko dirbantieji mūsų respubli
kos MTS padovanojo 25 naujus 
“Universal” traktorius.

Gautosios trąšos ir žemės ū- 
kio inventorius dabar paskirs
tomas respublikoje pirmaujan
čių tarybinių ūkių ir darbo val
stiečių tarpe. Gautieji trakto
riai bus paskirstomi naujai be
siformuojančioms mašinų trak
torių stotims.

Veikli žemės Ūkio Kooperatinė 
Draugija.

MAŽEIKIAI. — Gerai veikia 
Boger i y žemės ūkio kooperati
nė draugija. Draugija turi ma
šinų nupmojimo punktą ir kal
vę. Jau šiais metais draugija 
turėjo 10 ha visuomeninių pa
sėlių. Tolesnei žemės ūkio ga
mybinei veiklai plėsti draugija 
gavo 13 tūkstančių rublių kredi
to., Reguliariai šaukiami drau
gijos narių susirinkimai ir val
dybos narių posėdžiai, kuriuose 
svarstomi ir sprendžiami ūki
niai, gamybiniai draugijos veik
los pagerinimo ir platesnio na
rių poreikių aptarnavimo klau
simai.

Tokio. — Japonų Komu
nistų Partijos suvažiavimas 
nžgyvč šokius kaip pagilink-1
sminimą ir

Kas Ką Rašo ir Sako
$1,000,000 ARMĖNAMS

Jungtinių Valstijų armė
nai ligi šiol sukėlė vieną 
milioną dolerių ($1,000,000) 
padėjimui po pasaulį išblaš
kytiems armėnams sugrįžti 
į Tarybų Armėniją! Taip 
rašo armėnų spauda Ameri-

Tai bent suma! Na, o tu
rime atsiminti, kad Ameri
koje armėnų gyvena bene 
mažiau negu lietuvių. Vadi
nasi, palyginus jų sudėtas 
aukas su mūsų sudėtomis 
Tarybų Lietuvai aukomis,— 
mes liekamės labai maži. O 
turime atsiminti, kad armė
nai labai daug siuntė Tary
bų Armėnijai rūbų ir kito
kių daiktų karo metu.

Pasaulio-armėnai pradėjo 
grįžti į Tarybų Armėniją 
praeitų metų liepos mėnesį. 
Pasak davinių, iki praeitų 
metų lapkričio mėn. Tūryb. 
Armenijon jau sugrįžo iš 
Syrijos ir Lebanono 19,0Q0 
asmenų, iš Irano (Persijos), 
apie 20,000.

Egypte vedama registra
cija visų tų armėnų, kurie 
nori vykti Tarybų Armeni
jon gyventi. Menamą, tokių 
bus tarpe 15 ir 20 tūkstan
čių (iš viso ten gyvena 30,- 
000 armėnų). Turkijoje, ar
mėnų gyvena nemažai ir 
jau 20,000 susirašė tokių, 
kurie nori vykti Tarybų 
Armenijon.

Pasirodo, jog iš viso pa
saulio armėnai buriasi savo 
tėvynėn — Tarybų Armeni
jon. O kad jiems padėti, tai 
Jungtinių Valstijų armėnai 
pravedė plačią kampaniją 
sukėlimui milinioninio fon
do, iš kurio pinigai bus ski
riami paminėtam tikslui.

Tai gražus darbas!

ištarnavu- 
metus ir šu
nį. amžiaus.

viršininkėliui, 
šiam 25-rius 
laukusiam 60 
Bus mokama pusė tos algos, 
kokią jis gavo pasitraukda
mas iš savo vietos. Saky
sime, jei viršininkas gauna 
$10,000 metinės algos, tai 
jis gaus $5,000 metinės pen
sijos iki savo mirties. Jei 
viršininkas gauna $200 sa
vaitinės algos, tai jis tuo
met gaus $100 per savaitę.

Tenka pasakyti, kad mil
žiniška šios unijos dauguma 
(pardedant prezidentu Du- 
binskiu) yra reakcinio nu
sistatymo. Toje unijoje yra 
gera prieglauda visokiems 
komunizmo renegatams — 
net ir Jay Lovestonas ten 
buvo priimtas dirbti dėl to, 
kad jis “žino kaip kovoti 
komunizmą.”

Kas tiems viršininkams 
pensijas mokės?

Unijos nariai.
SUVIENYT 
NUSUSĖLIUS!

Dienraštis Vilnis rašo:

“Amerikos Lietuvy (Nr.
1) tūlas asmuo sekamai api
būdina lietuviškus politikie
rius :

“ ‘Pas lietuvius svarbiau
si vadai veikimo yra nususę 
politikieriai... Jie užgrobė 
organizacijas net ir laikraš
čius ir sugriovė veik visą kul
tūrinį visuomenės veikimą.’

“Nors Amerikos Lietuvy
je neįvardina kurios srovės 
tie nususę politikieriai, bet ži
nant smetoninį to laikraščio 
nusistatymą, aišku, jog kal
ba eina apie tarybininkus.

“Tarybininkai, žinoma, esą 
tos pačios nuomonės apie sa
vo konkurentus 
ninku liogerio.

“Vieni nususę 
sę. Bet ir vienos
lės nususėliai veržte veržiasi 
vadovauti Lietuvos pavergi
mo akcijai.

“Laikas nuo laiko tame pa
čiame Amerikos Lietuvyje, 
ar kuriame kitame smetoni- 
ninkų organe pasigirsta 
šauksmai suvienyti visus ‘nu
susėlius’ po bendra firma.

“Rašyme panašių atsišau
kimų specializavosi philadel- 
phietis Z. Jankauskas.”

iš smetoni-

ir kiti nusu- 
ir kitos veis-

CHICAGIEčIAI DARBUO-

KA MARSHALLAS 
MANĖ 1941 METAIS?

Žinių agentūra ONA skel
bia daug maž tokią žinią: 
1941 metais, kai hitlerinės 
go vedos užpuolė Taryb. Są-; 
jungą, tai generolas Mar- 
shallas, kurį prez. Truma- 
nas paskyrė valstybės sek
retorium, pareiškė, kad į 
Raudonoji Armija bus pri-: 
versta pasidužti vokiečiams 
šešių savaičių bėgyje.

Kuo jis rėmėsi, taip šaky- JASI LAISVEI 
damas ?

Jis rėmėsi žiniomis, gau- į 
tomis iš mūsų armijos žval- į 
gų (intelligence) depart-! 
mento.

Pasirodo, kad mūsų armi
jos žvalgyba buvo tokia 
žiopla, kad ji nesuprato: 
Raudonosios Armijos, nors • 
apie ją daug plepėjo. Ji, ■ 
matyt, sėmėsi žinias iš Chi- j 
cagos Naujienų ar South, 
Bostono Darbininko (o gal 
Keleivio?). Tuo būdu žval
gyba suklaidino ne tik Mar- 
shallą, bet ir daugybę kitų j 
Amerikos valdžios pareigu-! 
nų.

Tačiau gen. Marshallas i 
turėjo pilietinės drąsos sa-i 
vo klaidą pataisyti. Tuojau 
po Perlų Uosto įvykio, gen.: 
Marshallas, susišaukęs virš; 
šimto korespondentų, paša- i 
kė jiems, kad jis suklupo • 
apskaičiavime Raudonosios 
Armijos pajėgumo. Tačiau 
jis prašė korespondentų to 
neskelbti* spaudoje. Na, ir 
nebuvo tai skelbta net ligi 
šiol!

paskclbta

suvažiavimo pa-

Jo- 
su-

PENSIJA UNIJOS 
VIRŠININKAMS

ILGWU (moteriškų 
bužių siuvėjų unija) priėmė 
patvarkymą, kad ji kuria 
pensijų fondą, iš kurio ^bus 
mokamos pensijos visiems 
tos unijos viršininkams, ku
rių yra apie -700.

dra-

kiekvienam viršininkui bei

L. Pruseika rašo Vilnyj:
“štai jums trumpas rapor

te Ii s.
“Vakar Vilnyj

$51 aukų, surinktų Laisvės 
dalininkų 
sveikinimui.

“Tuoj po to sueinu d. 
na Mažeiką. Jis jau ir 
rinkęs apie $40.

“Iš* roselandiečių gausime 
gal $30; -

“M. Zald irgi renka au
kas. Marytė šulcienė žadėjo 
pasidarbuoti.

“Na, tai ir d asi varysi m e 
iki trijų šimtų.”

Laisvė gali pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti, turėdama 
Chicagoje daug ir gerų 
prietelių, niekad jos nepa
mirštančių. Drg. L. Prusei
ka, labai daug dirbdamas 
Vilniai, kurios redaktorium 
jis yra, nepamiršta ir Lais
vės, kuri taip pat vaidina 
/didžiulį mūsų gyvenime 
vaidmenį, kaip ir Vilnis.

Jeigu chicagiečiai taip 
gražiai darbuojasi Laisvės 
pasveikinimui, tai rytiečiai 
privalo juo uoliau darbuo
tis.

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba priėmė Keturių Di
džiųjų planą dėl Triesto sa
vivaldybes.

London. — 
džia pasiūlė

Anglijos val- 
seimui, kad

valstybes rankas



MADarbo žmogus 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?

RUOŠIANTIS PRIE DEMOKRATINIU
AM. LIET. MOTERŲ SUVAŽIAVIMO

bus patempusios spaudoje, 
kad kovo menesio 28 d., 
šiais metais, Įvyks Demok
ratinių Amerikos Lietuvių

Laisvė - Liberty, Lithuanian Daily
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Trečias Push

Kas nors iš mums miely žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

VEIK VISA AMERIKA IŠSTATYTA 
PARDAVIMU1-UŽ PERMOKĖJIMĄ

Rochester. N. Y

f.

stiprinus kovūnus už fašiz- i 
mo sutriuškinimą.

Literatūr. Draugijos Mo
terų Komitetas, kuris šau- 
kia busimąjį suvažiavimą, 
kreipiasi j visas moterų or
ganizacijas — kliubus, kad 
prisiųstų Centrui, kur ran- i

., I dasi, dirbusių moterų gru- j 
isbpių fotografijas. Taipgi ir 

visuomenių pavienių, kurių darbas rišo- ' 
o sugrįžti-1 si su grupėmis.

Siunčiant paveikslus, kar-l 
tu pažymėkite, ką toji gru-

Mūsų šalies prekybinin
kai taupė, krovė kalnus 
prekių, kad švenčių sezonu 
galėtų išparduoti jas nepa
prastai iškeltomis kainomis.

jų Amerikos lietuvaičių su
važiavimas -i vyko 1939 m 
kur susirinkusios veikėjo 
svarstė įvairius 
nius klausimus, 
sios namo vykino juos gyve
nime.

Tuojau po įvykusio mūsų 
suvažiavimo kilo antrasis 
pasaulinis karas. Visose di
desnėse lietuvių kolonijose 
mūs veikėjos išvystė plačią 
veiklą, subūrė daug moterų 
darbui už karo laimėjimą. 
Kraujo davimas, Raudonojo 
Kryžiaus vajai, Karo Bonų 
pardavinėjimas, kariškiams ■ ra prašomi skubiai imtis su 
ir nuo karo nukentėjusioms'; rinkt medžiagą. Apart pa 
megstiniai, siuviniai ir dau-' veikslų, siųskite 
gybė kitokių darbų buvo at- dintą medžiagą, 
likta per pasidarbavimą■ lapelius, visokius 
mūs veikėjų visokiose drau-

busnuveikus. Paveikslai 
panaudoti laike suvažiavi
mo, parodoje moterų dar
buotės už demokratiją. Pa
veikslai nebus grąžinami at
gal, tai pasiliks moterų 
veiklos archyve.

Organizacijų komitetai y-

*>

R. J. Thomas, CIO United Auto Workers vice-prezidentas, 
šv. Klauso rolėje, dalina saldaines Allis-Chalmers streikie- 
rių vaikams, West Allis, Wise. Apie 7,500 vaikučių gavo 
dovaneles iš unijos, kadangi jų tėvai nebūtų galėję juos 
apdovanoti. Kompanijai atsisakius su jais susitarti, darbi
ninkai streikuoja jau kelintas mėnuo.

na- i

Cliicagoje Įsteigta Amerikos į
ir spaus- 
kaip tai: 

atsišauki- 
nuveiktais

Motery Kongreso Skyrius

Mūs darbuotojos teikė ne- 
vien tiktai materiale para
mą, jos taipgi sėkmingai ve
dė darba dovanu siuntimo 
formose, laiškų rašymo į 
karo zonas, kad moraliai su-

mus sąryšyje su 
darbais karo laimėjimui ir 
kovai prieš fašizmą.

LLD Moterų Komitetas:
K. Petrikiene, Eva Miza- 

rienė, Stefanija Sasna.
427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

GELEŽIS MŪSŲ MAISTE
Visokiausi pastatai yra 
i kalingi geležies. Reikia

cress.
Vartojant platų pasirin

kimą maisto produktų la
biau užtikriname apsaugą 
nuo stokos geležies. Tuo bū
du suteikiame kūnui dau-

kia atnaujinimui senųjų. 
Žmogaus kūnas tuo atžvil
giu nesiskiria, jam irgi rei
kia geležies. Geležis gelbsti i giau visokių vitaminų, 
suformuoti svarbia mūsų 
kraujo dali, vadinamą he
moglobinu.

Mūsų laimei ar nelaimei,

Prisieina kartu su 
iminėti po kiškelį

tu ar vinimi pasinaudoti 
vienu kartu ir apie ji už
miršti keliems desėtkams 
metu, 
maištu
kas savaitė, prisieina mais
tą rinktis, planuoti taip, 
kad jame būtų nors kiek 
geležies. Turinčiam norma
lų apetitą ir skonį dauge
liui skirtingų valgių, skir
tingų maisto produktų, 
taipgi turinčiam sveiką sis-t 
temą, kuri maistą sudoro-

I DIDELĖ IR SĖKMINGA 
I BUVO MOTERŲ 
! KONFERENCIJA
įsteigta Amerikos Moterų 
Kongreso Chicagos Skyrius

Garsiajam Hull House, 
j Įsteigtam velionės Jane Ad- 
I dams, sekmadienį, sausio 5 d., 
i susirinko virš 400 Chicagos ir 
1 artimesniu miesteliu motorui 
j Įsteigti Amerikos Moterų Kon- 
Į greso Chicagos Skyrių. Oficia- 
I liai atstovauta apie 150 įvairių 
i organizacijų ; kelios prisiun
tė. tik stebėtojas. Nekurios iš i 
tokių, išklausiusios konferen-j 
cijos tikslą, pareiškė, jog jų ; 
organizacija tikrai prisidės.

Konferencijos ’šaukimo ko
mitetas, kuriamo veikė Vi- 
durvakarinių Valstijų Lietuvių 
Moterų Sąryšio atstovė, tikrai 
buvo nustebintas k on (Tre lini
jos didumu ir plačia atstovy
be. Delegačių buvo pradedant 
nuo darbo unijų atstovų iki 
u n i v e r s i t o to mokytojų ir 
mokslininkių. Atstovauta daugi 
tautu, ir negrių atstovybė 
ypatingai buvo didelė.

Atidarius konferenciją, jau 
daugeliui teko stovėti per visą 
pirmą sesiją. Antrai sesijai 

! prisiėjo prašyti didesnes sve
tainės. Laimė, kad komitetas1 
gavo tokią vietą konferencijai, 

ir mažesnių

I Unijos CIO), perstatyta visų 
I laukta viešnia Muriel Draper, 
įgarsi prąkalbininkė ir rasoja, 
i pirmininke amerikinės delega- 
Dujos Paryžiuje, kur gruodžio 
; 1945 metais Įvyko pasauline 
| moterų konferenciją ir kur 
tapo Įsteigta Tarptautinė De- 

’ mokratinė Moterų Federacija.
Kaipo Amerikos Moterų Kon
greso pirmoji vice-pirminin- 
kė, ji tik rugpjūčio mėnesi. 
1916 metais dalyvavo Mask-j 
voje, kur tarptautinės orga-1 
nizacijos pildantysis komite
tas laikė susirinkimą.

! Muriel Draper, isaiskinus 
visos šios naujos organizaci
jos istoriją ir tikslus, tuoj ma-! 
tesi, kad jau svetainėje visos! 
laimėtos Amerikos Moterų ' 
Kongresui ir net kelios pra-| 
džioje parodžiusios abejonės 
apie prisidėjimą, pareiškė no
rą veikti taikai ir demokrati- * /
jai, kas pamatiniai ir yra tiks
las Moterų Kongreso.

Užsibaigus šim svarbiausiai

tepritrūksta.
Tačiau silpno apetito 

žmonėms arba tiems, kurie 
dėl nepaisymo įvairumo 
valgyje, dėl nedatekliaus, 
neriboto skūpumo ar nesu
pratimo maisto neįvairiuo- 
ja, geležies gali tekti per- 
mažai.

Turtingiausiu maistui ge
ležies šaltiniu yra kepenys 
(liver). Inkstai ir širdys y- 
ra sekami turtingiausi gele
žimi gyvulinio paėjimo vai-

Pataisa
Iš Mezgėjų Kliubo darbo • 

. . .. : pabaigtuvių parengimo, įvy-
Motei ims bhuzės piges-, ]<usj0 gruodžio 6-ta, įvyko šios 

nės $1.98 nemačiau. Tokios nemalonios klaidos* 
seniau parsiduodavo nuo 25 | 
iki 50 centų. Gerėlesnės pra-' vo pasakyti, kad mes numez- 
sideda 5-kiais ir laipsniuoja gėm jgo kavalkų, 
bile kaina iki 
giau. neskaitant balinių - •
bliuzių, nepaprastai pagra-|buvo išleista: Viktorija Bul- 
žintų, siekiančių $75 ir virš 
tos sumos.

Ar daug darbininkas, o I 
labiausia auklįs. 2 ai’ 3 kūdi- ■ 
kius, galėtų pripirkti rūbų 
savo šeimai tokiomis kaino
mis? M-te.'

Mano korespondencijoj bu-

— turėjo
$15 ir daU- būti keturi tūkstančiai ir 60 

kavalkų. Iš aukavusių sąrašo

lien ė aukavo $6.

Švedienė aukavo bonką 
davė pelno $6.vyno.

Visu draugiu atsiprašau už

L. Bekešienč.

Knym Priežiūra

ilgę naujovių žmonės grob
stys tas naujoves nežiūrė
dami kainų.

Viskas išėjo gerokai ki
tai]). Tiesa, kad daug išpar
davė, daug pelnė. Bet ne 

i tiek išpardavė, kiek planuo- 
į ta. Krautuvės, kai]) buvu
sios, tebepasiliko užverstos 
viskuo, išskyrus pigias 
smulkmenėles, puošmenč- 
les e g 1 a i t ė m s ir 

j mams, taipgi pigius
liukus, kuriuos bile kas iš
galėjo nupirkti.

Brangesniųjų drabužių ir 
daiktų kalnai pasiliko neiš
pirkti. Dabar rėkte rėkia
ma, špaltų špaltos komerci-! 
nėję spaudoje šaukia “iš-1 
pardavimas, išpardavimas.” ■ 
Skelbiama neva nupigintos 1 
kainos. Bet tai Slaugiausia Išia galim 
suvelti, sumurzinti nuo ran
kų, paskuboje praardyti ar 
praplyšę drabužiai, subrai-

i DŽIOVINTI VAISIAI
Džiovinti vaisiai turi daug 

geležies, proteinų, cukraus, 
žiemos metu, šviežių vietinių , 
vaisių nesant, iš kitur atveža
miems esant perdaug bran

kiems. džiovinti vaisiai Įgyja 
į ypatingai daug vertybės mūsų

Knygų priežiūros specia
listai pataria:

Nudulkinimui v a r toti 
minkštą, švarų ir sausą sku
durą arba minkštą vacuum, 
valymo šepetį. Pataria kny- . 
gų netrankyti, nes tas at- 
liuosuoja susiuvimą.

Odiniai apdarai perdžiūs- 
ta, pasidaro trapūs. Atnau
jinti, padaryti lankstes- 
niais, pataria pirštais įtrin
ti lanolin ar castor aliejumi 
(ne mineral aliejumi, nes šis 
greičiau pūdo odą), paskui 

I nušluostyti sausu skuduru.
Knygos geriausia laikosi 

sustatytos ar suguldytos 
ankštai uždarose šėpose, at
stu nuo pečiaus ir, jei ga
lima, nuo saulės spindulių. 
Svarbu pridengti ir nuo dul
kių, taipgi nuo garų ir dū
mų. Visos tos svetimosios • 
medžiagos įsigeria į popie- 
rą, ją greičiau pūdo.

Vaisiai gana geri ir pigiau- 
ia pirkti turguje, pa

laidi. žinoma, tokius palaidais 
į pirktus reikia gerai, atsargiai 
nuplauti pirm verdant, o la
biausia atsargiai plauti-valyti 
ketinant valgyti nevirtus-nc- 
keptus.

Sutaisytieji visokiose dėže
lėse vaisiai nedaug bus geres- 

Įni arba ir visai nebus goresni 
už palaiduosius. Daug aukš
tesnė kaina mokasi no už ge
rumą, bot už gražiai siidęsty- 
mą, supakavimą.

Vartojantiems po daug, di- i 
i džiose šeimose, 'galima misi-Į 
įpirkti didesniais kiekiais ir! 
tuomi gauti dar pigiau. .

Džiovinti apricots ir gelto
nosios pyčios yra turtingos ir 
vitamihu A. Tačiau šie vaisiai, 
jeigu vartojami be saldesnių 
kitų vaisių, tenka pasaldinti 
cukrumi ar su medum.
PAPRASTAS DEZERTAS

Valgio Užbaigai pasaldinti, 
paprastajam dezertui, nuplau
tus vaisius sudėti į puodą, už
pilti verdančiu vandeniu, pa
mirkyti apie valandą laiko. 
Tame pačiame vandenyje pas
kiau užvirinti ir palengva vir-

Tikro nupiginimo nematyti.
Tačiau atrodo, kad kainos 

turės pulti žemyn greitoje 
ateityje. Turės pulti dėl tų 
pačių priežasčių, dėl kurių 
neišpirko šventėms skirtųjų 
prekių.

Kokios Neišpil kimo 
Priežastys?

Pirm visko, neišteklius. 
Daugelio šeimų namo parsi- 
nešamasis uždarbis v daug 
sumažėjo nustojus dirbti 
viršvalandžius. Dar kitose ! 
nuo pat karo užbaigos ra-: 
dosi bedarbių, atleistų iš ka
rinių darbų ir nesusiradu- 
sių naujų darbų su tinka
mais uždarbiais. Parvykę iš 
karo jauni vaikinėliaį .dau
gelis sugrįžo į mokyklas ar 
šiaip nepradėjo uždarbiauti 
dėl nebuvimo reikiamo pra
gyvenimui atlyginimo.

T r visų uždarbių ir taup
menų žymią dalį prarijo pa- 
brangęs pragyvenimas, per- i 
daug užkeltos prekių 'kai-

Laisves Adm.

> *

! MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

I gauti bitininko Končiaus 
i medaus. Turime 3 ir penkių 
Išvarų bonkose.

Į kitus miestus nesiunčia- 
į me. Parduodame tik ant 
vietos.

patsai valgio laikas ir visas 
gyvenimas būna smagesnis. 
Ne visiems tenka torais 
•progomis pasinaudoti.. Visai 
šeimai dirbant šapose ar 
raštinėse, sugrįžus iš darbo 
ne visada begalima gauti 
visko pageidaujamo nusi
pirkti, o kartais stoka laiko 
ir bepasigaminti ką nors į- 
vairesnio. Bet kada tiktai 
galima, vengimas nuobodu- į 
lio valgyje teikia šeimai! 
smagumo, taipgi geresnį, 
platesnį1 pasirinkimą kūnui 
reikalingų medžiagų. M. Į kur svetainių yr;

___ —r““ .*.------ . .. ! ir didesnių.
Pirmoj sesijoj 

j mai nuo Įvairių 
į jau veikusiu konferencijos su- 
; šaukimui. Atėjus 1 valandai 
! visos delegatės ant vietos bu- 
į vo pavaišintos skanĮais piciu- 

i mis.
Antroji sesija prasidėjo jau 

didesnėj svetainėj, kuri irgi 
greitu laiku kin^štinąi prisi
pildė. Mat, nekurios delegates 
atėjo tik po piet. Antrą sesiją, 
atidarė šaukimo |<omitetovpir
mininkė 
ir pirmą 
dovavo) 
mininkei 
kuri tik 
no, atvyko tiesiai iš stoties 
Washingtone ji buvo su dide. 
le Chicagos delegacija, nuvy 
kusia ten veikti prieš priėmi 
mą i Senatą sen. Bilbo.
trumpas raportas iš patyrimų . LDS Moterų Sorority.

Siūloma liaudies mokyklose ; 
Įvesti kursus apie aviaciją. 
Manoma, kad kursai pradės 
veikti begiu sekamų kelių me
tų.

organizacijų

kalbai, konfereiicija pad 
ta i tris sesijas (panels). 
legatams leista pasirinkti

Dovana iš Amerikos — pir- 
miejP odiniai bateliai — su
teikė daug džiaugsmo šiai jau
nutei austrijietei našlaitei, 
kurios tėvai buvo užrihu^ti ka-

Vienok, kai]) minėta, įvai- i 
riuojantieji savo maistą 
gali gauti nemažai geležies 
ir kituose valgiuose. Gele-i 
žies yra oisteriuose, klem- 
suose, šrimpsuose, kiaušinio 
trynyje, sausose ^oy ir kito
kiose pupelėse ir žirniuose, 
čielo grūdo duonoje ir ki
tuose čielo grūdo patieka
luose, bulvėse, vaisiuose, 
moliase. Taipgi yra lapuoto
se, tamsiai žaliose daržovė
se, kaip kale, špinatai, gruč- 
kų lapai, petruškos, water j rjaujant prieš fašizmą.

Mrs. David Davis (ji 
sesiją atidarė ir va- 

ir pervedė dienos pir-

disk ūsuota šie trys 
“Peace and De- 
vienoje sesijoje, 

for Women,” an- 
d Care and Edu

cation,” trečioje, šioms sesi
joms duota valanda laiko. Po 
to vėl visos sugrįžo į didžiąja 
svetainę išklausyti raportų iš 
visu sesijų.

Aišku, jog iš tokios . didelės 
ir svarbios konferencijos vis
ko vienoj žinioj’ negalima ap
rašyti. Teks apie ją dar nekar
tą prisiminti 
pildyti. Dar 
nriminti, tai, 
k i ai atsiliepė 
visi kliubai:
Vo. Marquette Parko ir Brid- j 
geporto , pasiuntė delegates. ' 
Vidurvakarinių Valstijų Lie
tuvių Moterų Sąryšis, sulyg

sijose
klausiniai :
mocracy/’-

ir daug ką da- 
tik vieną tenka 
kad lietuves pui- 
i atsišaukimą ir 

Roselando, Cice-

iš Washiagto-i iau seniai padaryto nutarimo, 
j stojo i Moterų Kongreso Chi- 
! cagos Skyrių, pasimokant $10 
! narinių duoklių. Kas ypatingai 
i malonu pabrėžti, tai kad kon- 

Jos I ferencijoj delegatės turėjo ir 
Jomis 

sukėlė dideli en- | buvo Frances Yurgil ir Aldo- 
į na Povilonis. Abi jos dideliai 

sesijoj konferen- į įdomavosi visa ■'konferencijos 
profesorė Maude i eiga. Delegatė.

tuziazmą.
Po p i etinėj 

ciją sveikino 
SI v iš Chicagos Universiteto,> * •
kuri vėliau, keliant finansus 
.tolesnei darbuotei, pažadėjo 
$100 čekį tuoj prisiųsti. Dar 
išklausius keletą sveikinimų 
nuo Įvairių orgahizacijų (kon
ferenciją sveikino vienas vy
ras nuo Electrical Workers

Brooklyne Įsteigtas socialių, 
patarnavimų skyrius galintiem 
už tuos patarnavimus pasimo- 
k.ėti. Iki šiol veikė tik labda- 
rybių palaikomieji ir patarna
vimus teikė tik 
klijentams.

šelpiamiems.

išverda. žiupsni ūkai 
pastiprina skoni, sal 
saldesnių.

uos. Ant kiek prekės bran- Į VAISIU SALDAINėS 
gesnės, tiek mažiau begalė-! ....... --
jo žmonės išpirkti. Gi keli i 
milionai 
negali vieni išpirkti visko, i 
ką keli desėtkai melionų 
žmonių pagamina.

Prie nėišpirkimo pTisidė-; verdančiame vandenyje. Visus 
jo ir žmonių susipratimas, Į vaisius kartu smulkiai sumalk 
nusistatymas nepirkti už i malamąja > mašinėle. Dadėk 
dolerį to, kas vertas tik pu- medų. Gerai sumaišius, imk 
sės dolerio. i mišinį pasviestuotais pirštais,

Tai dėl tų pačių priežas- ’ sudaryk i pageidaujamos for-į 
čių turės ir po didžiųjų da-|mos gabalėlius. Pavoliok su-i 
bartin. “išpardavimų” daug,, 
prekių liktis neparduotos. ;|

Pamačius tuos “išparda
vimus” skelbiant, tiksliai 
išsirengiau kelias .valandas 
paslankioti po krautuves. 
Taip vadinamus “nupigini- 
mus” radau tik ant apga
dintų daiktų. Ant gerųjų, 
švarių jokių nupiginimų ne
simato arba yra labai nežy
mūs. Prie to, vienoje krau
tuvėje ta pati šuknelė gali 
būti desėtku dolerių bran
giau,* kitur pigiau, kiek iš
mano, tiek lupa, vertės ne
žiūri., 1

Pavyzdžiui, 2 iki 5 metų 
amžiaus kūdikio vilnonis 
kostiumėlis, .kurį visą galė
tum į rieškutę sugniaušti, 
10 iki 20 dolerių.

druskos 
!du daro Jūs negalite 

gauti muilo,Imti po ketvirtadalį puodu-
. džiovintu slyvų, apricots Vilnonų, pa- 

turtingu žmonių Padūko J
‘ *■ datulių (dates). Trečdalį puo- i

1 duko medąus. 
Nuplautas slyvas ir apri-

' cots palaikyk penkias minutes!

dangą, be rie-'^: 
balų ir alie- 

i jų... o ir visam 
i pasaaly 
stokuoja 
riebalų!

j mos gabalėlius.
kaimtuose riešutuose arba tar

kuotame cocoanut, cukruotuo- 
! se šokolado milteliuose ar mil
teliu cukruje.

Galima dadėti ir bile kuriu 
kitų vaisių.

Neturint medaus, galima dė
ti ištirpyto rudo cukraus ar 
syrupo. Neturint nei tų, dėti 
daugiau dates, nes tos yra sal
džiausios iš visų kitų vaisių. 
Taipgi į saldainių minklę gali
ma dėti sukapotų bile kokių 
riešutų;

Panaši vaisipė minklė at
skiesta kiek skysčiau Šviežių 
citrinių, vaisių sunkomis, dar 
Įmaišyta biskelj sviesto, suda
ro labai skanų tepalą baltos 
duonos ar sausainių mažiems 
sandvičiukams, duodamiems 
masinėse puotose prie arbatos 

, ar šiaip užsikąsti po .valgio.

$š

visos 
Pristaty- 
kime

Kiekvieną 
. (Panaudotą 
Riebalą 
Lašą.

Ją reikia 
šiandien 

labiau, 
negu bet 
kada 

irma!
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(), kokios šiltos, giedrios ir linksmos 
dienos buvo anais ciecoriaus valdymo 
metais, ir kaip bajoriškai ūsą pūtė Kru
keliu seniokas, veždamas vyskupą! At
rodė jam tada, kad jis plaukia debesyse 
su pačiaijušventaisiais ir batalijonai an
gelų savo sparnų galais vėdina jo skais
tųjį veidą. Visur vyskupą sutikdavo su 
druska ir duona, visur su vainikais ir 
giesmėmis. Ūkininkaičiai, apsikaišę viš
tų ir gaidžių plunksnomis^ spalvuotais 
popieriukais, su rankšluosčiais ir mar
gomis juostomis per pečius, su medinė
mis ietimis — popieriniai Romos karei
viai lydėjo šventenybę. Karietos ratai ži
nojo keturių parapijų kelius, o gal dar 
ir daugiau. Tai buvo, kai dar Zidoriaus 
tėvas jaunas švaistėsi. Kai karieta suply
šo, nusidėvėjo ir kai Pranciškus įknito į 
šeimą, ją vis dėlto neužmiršo gerieji 
žmonės. Amžinai būdavo lankytojų, ypa
tingai atlaidų metu pamaldžios moterė
lės grūste grūsdavosi į Krukeliu daržinę, 
eidavo keliais aplink karietą, krapštinė- 
davo ir uostydavo jos stipinus, sudulkė
jusius bryzus ir tas vietas, kur dar vys
kupas Valančius sėdėjo šilko rūbuose, 
laikydamas savo dvasiško viešpatavimo 
lazdą, kur jo ranka buvo padėta su dide
liu žiedu, kur kojos padai glaudėsi.

— Didelė yra tikėjimo galia, ji skaldo 
uolas, džiovina marias, nevaisingus lau
kus padaro rojaus sodais ir vargus žmo
nių į nieką paverčia! — pamoksluose 
gaudė kunigai, graudendami nekartą 
parapijoms. Ir.tai buvo tiesa, nes atsiti
ko, kad daugelis, apėję aplink karietą, 
tuojau pasijusdavo geriau; jau širdies 
neskaudėdavo, jau pritraukta koja išsi
tiesdavo, ir šlubi bei luoši vėl statūs ir 
lygūs grįždavo. Vienai moteriškei, Ag
nieškai iš Pupkaimio, prašokusiai šeštą 
dešimtį, visai bedantei, staiga ataugo 
pirma priešakiniai, o paskui ir krūmi
niai dantys ir, pasakojo, kad ji,x metusi 
košę, vėl ėmė smarkiai mėsą ir kaulus 
valgyti, užsidėjo savo mergautinį nuo
metą ir pradėjo akimi mirkčiot kaimo 
nevedusiems diedams.

Tuo būdu tekėjo diena iš dienos Zido
riaus gyvenimas. Sukosi jis kaip tos ka
rietos neteptas ratas aplink savo namus 
ir ūkį. Švenčių proga jis retai kada ba
lius keldavo, nebent, kai kunigas vizi
tuodavo. Su kunigais, kaip pats jis vi
siems sakydavo, buvo “iš vienos rankos.” 
Iš kaimynų dažniausiai lankydavo piršlį 
Šešiapūdį, su kuriuo ir žemėmis siekėsi. 
Piršlys buvo toks žmogus — maža, kad 
parapijoje kunigas krikštydavo naujagi
mius, — be šešiapūdžio antrojo krikšto 
niekas neapsieidavo. Visiems jis duo
davo vardus kuo įvairiausius, pagal 
žmogaus ūgį, išvaizdą, užsiėmimą ir iš
mintį. Dėl Zidoriaus nedidelio ūgio, pirš
lys ji vadino už akių Tripėduku, nors 
pats nė per sprindį nebuvo už jį didesnis. 
Žmoną jo apšaukė Kadugine. Kaime bu
vo pasėta gerokai vardų: — Kiaurabam- 
bis, Greitakulnis, šeškablauzdis. Bet aky
se jis visus vaišino: — Brangus kaimyne, 
suprask! Kaimyne, tikėk, aš tau širdį ro
dau, to, finf minut!...

Šešiapūdis seniau dvaruose buvo ūkve- 
dis, turėjo šautuvą ir vieną skaliką. Di
delį žemės gabalą nuo našlės, dvarininkės 
Korzonienės, sako, jis išsukęs per vieną 
naktį. Labiausiai jis pagarsėjo, kai var
gonininko vestuvėse išgėrė vieną boselį 
alaus ir suvalgė veršį, nuo kurio, sako, 
nė vieno kaulelio nepasiliko. Jo pilvo tal
pa nebuvo, dievai žino kokia, bet kimšo 
visuomet atsakančiai.

— O kuo žmogus gyveni, — sakydavo 
jis, — kad ne pilvu. Užkrimst myliu sti
priai... Sveikata, sveikatėlė, brangus kai
myne! Ir miegu tada gerai... ir sapnai 
lengvi.

Kai jis iš ryto suvalgydavo tris dide
lius dubenius bastučių, dar porą vištų, 
bulbių kasę, — po pusės valandos diržą 
patraukęs kalbėdavo žmonai: —'šimts 
pypkučių, gal turi ką geresnio, —: tuščia 
viduriuos.

Išvaizda jo buvo pusėtinai gremėzdiš
ka. Eidavo — kur koja, kur ranka. Ūsuo
se būdavo visados maža maisto atsarga 
musėms, nes pieną ir grietinę, užklupęs 
pavožtą kamaroje, gerdavo tiesiog iš 
milžtuvių. Medų irgi mėgo kaip meška, 
bet labiausiai riebią kiaulieną,-Kartais

į jį žiūrint Zidoriui ateidavo mintis: — 
jei tiek daug suėda mielas kaimynas, be 
abejo, turėjo būt ir jo virškinimas tikrai 
sunkus, šešiapūdžiui užėjus už daržinės 
kampo arba įlindus į rugių lysvę, Kruke- 

Jis saugodavo piršlį, kad galėtų pamatyti 
Kruopių kaimo stebuklą. Bet piršlys taip 
ilgai ten sugaišdavo, o neretai grįžęs, 
jau išraudęs, patenkintas dar vis dejuo
damas, pametęs sunkią gyvenimo naštą, 
— pradėdavo labai įdomų pokalbį. Šitą 
kasdienišką darbą stumiant, šešiapūdžiui 
ateidavo visuomet gerų minčių, kaip jis 
pats sakydavo,— smegenys apsivalydavo. 
Įraudęs ii' sudrėkęs prakaitu, jau lipda
mas per tvorą, arba juosdamasis pančiu,

jei tik jau pnkliūdavo koks kaimynas, 
kalbėdavo:

— Sako mokslas, kad mūs žemė kruta.

A. 
parę 
n oje,

miknai, Zidoriau, jeigu tokia didumo 
žvaigždė kaip Kauno gubernija imtų ir 
leptertų ant žemės?...

— Baisu būt, piršly. Prispaustų. Ale, 
Dievas prie, to neleis.

— Ga! Jeigu Dievas tyčia leistų, kaip 
manai?

— Žutumėm...
— Ot ir aš, kaimyne, dabar galvojau. 

Man rodos, kad bergždžia šneka—žvaig
ždelė, juk ji negali būt didesnė, štai, už 
kelnių sagą... Na, tegul, kaip geras agur
kas. Tik — nedidesnė! Verčiau apie tai 
negalvot. Teisybę pasakyk, kūmai, rodos, 
košelienos virėte?...

Dažniausiai visokius mokslus ir pasa
kojimus šešiapūdis išvedžiodavo, kai po 
pietų, ar vakare drūtai prisirydavo. Nuo 
dubenio ar puodo jis repėčkomis per rėp
liojęs aslą, griūdavo kniūpsčias į lovą, 
užsidegdavo mozerinę pypkę, ant kurios 
viršaus visuomet smilko žarija, kartu 
gruzdindama ne tik tabaką, bet ir pyp
kės medį. Mylėjo jis ir skaitymus viso
kius, atsitikimus su dvasiomis, vaiduok
liais. Gera būdavo, jeigu ateidavo kas ir 
paskaitydavo — tada, žiūrėk, šešiapūdį 
tuojau paima miegas, pypkė iškrinta. 
Neretai dar neužgęsus jam pradegindavo 
kelnes, švarką, o vienąkart buvo užside
gusi patalinė. Gerai, kad jo žmona su rū
gusio pieno puodyne ugnį užgesino.

Valgyt jis ir dabar suvalgė. Kimšo 
penkis kartus per dieną. Iš pirmo pama
tymo galima manyt, kad jis nėščias, ir 
mažiausiai atsives ne dvynukus, bet try
nukus. JeigYi tik jis išgirsdavo, kad kai
me verda košeliena, daro skerstuves arba 
atkemša alaus pirmąjį boselį, o jo dar 
nepasiskubino kviesti, — tuojaus risda
vosi su reikalu ir, įžengęs su pagarbini
mais, išsižiodavo:

— Tabaką užbaigiau, sakau, užeisiu...
Pats šešiapūdis nė maž nedirbo, mėgo 

pavalgęs visuomet šiltai ir sočiai pamie
goti. Miegodamas jis taip knarkdavo, kad 
viduje niekad voratinkliai ir dulkės ne- 
siveisė. Geriausias vaistas iš daržo kur
miams išvaikyti būdavo, jeigu ten pasi
sukdavo šešiapūdis ir pagriuvęs tarpu- 
lysvy gerą pusvalandį paknarkdavo. 
Kartais jis skaitydavo iš knygos. Goriau
sias jo pasiskaitymas buvo:. “Istorija 
apie drąsų japonų kareivį Janitą.” Du 
dalykai greičiausiai ja’m įmušdavo snau
dulį — skaitymas, ir dar jeigu kas jam 
barzdą skusdavo, šventas knygas jis re
čiau lietė, bet dvasišką mokslą kiaurai 
permanė. Kalėdojant kunigui
drįsdavo’ginčytis apie sielos išvaizdą ir 
dangaus įtaisymą. Per tatai senos mote
rys jį. laikė atskalūnu. Mėgo šešiapūdis, 
kad jį kas klauso. Zidorius būdavo daž
nas svečias, nes Zidorius buvo palinkęs 
draugaut tik su kunigais ir apie mokslus, 
tikėjimą suprantančiais žmonėmis, še
šiapūdis bernus ir mergas samdydavo vi
suomet darbščius, žiūrėdavo, kad mažai 
valgytų ir būtų patvarūs žiemą be gero 
rūbo. Algos jis jiems beveik niekuomet 
nemokėdavo. Artinantis Kalėdoms vieną 
kitą apvagindavo, prigrąsydavo išduo- 
siąs vilko popierius. Prikibdavo jis prie 
samdįnįų,. jegw karvė išsimesdavo, avis 
koją išsisukdavo. Kartą jis, berną, ištar
navusį dvejus metus, prieš Kalėdas pra- ’ 
ginė nieko nesumokėjęs dėl to, kad tasai 
į kūdros aketę paskandino kibirą. Jeigu 
darbininkas norėdavo pagrąsint teismu, 
jis tik juokėsi:

(Bus Daugiau)

neretai

Lietuviai 
sugrįžus man 
šį miestą, apa

kai p

L. P. Kliubas surengė 
Lith. Liberty Pk. svetai- 
340 Mitchell Ave. dėl 

draugo Stasio Milevos, kuris
darbavosi per 20 metu sekre
toriaus vietoje. Draugai ir 
drauges sukvietė žmonių apie 
100. Gaspadinės pagamino ge
rus pietus. Geriau nebereikė
jo, buvo pigiai ir gerai. Ona 
Vertelienė ir Mrs. Rupeikienė 
daugiausia pasidarbavo.

Baigiant valgyti Ona Verte
lienė papirmininkavo ir kele
tas iš draugų buvo pakviesti 
ką nors pasakyti apie draugą 
S. Milevą. žinoma, draugai 
padėkojo už jo gerą darbą, ir 
palinkėjo geros sveikatos ir 
toliau pasidarbuoti, padėkavo- 
jo jo šeimynai, žmonai, sūnui, 
dukteriai, kad S. Milevai 'nie
kad netrukdė. Vertelienė pri
davė (J,ovaną, rašomą gražią 
plunksną. Sako, tai nuo visų 
svečių.

Ir aš nuo savęs linkiu drau
gui S. Milevai geros sveika
tos, kad galėtum gerai plunks
ną vartoti. . *

Ir man buvo gera proga 
gauti 2 naujus Laisvei skaity
tojus ir keletas senų skaitytojų 
atsinaujino. Prie naujų skaity
tojų man pagelbėjo draugė Q. 
Vertelienė.

Draugas Stasys Milevas yra 
naujas Laisvės skaitytojas. Aš 
linkiu jums ir jūsų visai šei
mynai ilgiausių metų.

Antanas Stripeika.

; skubinasi į saliūnus, kurių čia 
yra gyva pekla, po 6—7 ant 
kiekvienos į miestą artimesnės 

[gatvės, jau neskaitant 
lines Main St.

Ypač šeštadieniais 
madieniais, į kokį tu 
nenueisi, lietuvio ar
taučio, tai publikos rasi pilna 
ir didžiuma gal bus lietuviai, 

padaro gerą

centra-

Garwood, N. J

Ką Veikia
Po 23 metų 

vėl apsigventi į 
s i d a i r i a u, p a ty r i n ė .fa u, 
gyvena, ką veikia čionykščiai
lietuviai. Kiek padarė progre- 
greso per pastaruosius pora 
desėtkų metų ? Kokis jų šian
die politinis nusistatymas?

Su gailesčiu turi pripažinti 
— pasekmės apgailėtinos! Di
delė didžiuma lietuvių dar vis 
fanatiškai prisirišę prie baž
nyčios. Jų galvose pirmiausia 
stovi bažnyčia ir ką kunigėlis 
sale o.

Pirmiau, man apleidžiant 
miestą, čia buvo tik vienas ku
nigas, velionis Grigis, kuris 
tuomet ėjo pats vienas klebo
no ir vikaro pareigas. Puikiai 
viską tyarkė ir apsidirbo. Pa- 
gelbininkas retai kada būda
vo. Bet jam dar visai jaunam 
staiga numirus, dabar ant jo 
vietos yra net trys kunigai ir 
pora sesučių-minyškų, kurios 
moko vaikučius lietuvių kai- j 
bos ii' tikybos. Matote, tai jau j

i nemaža šeima, kuriems 
įsiems reikia
rengti. Ii' apsirengti ne 

i kaip. Jų drabužiai turi 
i piį’mos rūšies; visuomet 
ji, švarūs ir brangūs. Su

■ gi u — tas pats.
Pavasarį, ’ 1916, prie pat nistajs 

: bažnyčios pastate naują pui- į 
kią plytų, dviejų aukštų, kle- 

l boniją, su visais naujoviškais ■ 
Į įtaisymais, kuri kainavo 4 de- 
Lsetkus tūkstančių dolerių! 
Bažnyčion įėjimas pirma buvo 
10c, o dabar 15c. O paskui 
visokios kolektos, parengimai, 
pares; bingo ne tik sekmadie
niais, bet nuolat, o tie varg
šai, tikinti žmoneliai už viską 

apmokėti. Ir moka milži-

C. Bubenai neseniai savo 
name atidarė bučernę ir gro- 
sernę. Adresas: 58 North Ave.

Draugai ir draugės, nėpa- turi
mirškite gerų draugų. Iš vai- niškas sumas! 
gymų, ką norėsite, ten gausi-!
te ir už prieinamą kainą su 
mandagiu patarnavimu. Sa
vieji pas savuosius!

Linkiu gero pasivedinio.
A. Stripeika.

Easton, Pa
Atvažiuoja J. Klimas iš 

Brooklyno ir parodys neseniai 
iš Tarybų Lietuvos parvežtus 
krutamas paveikslus.z Todėl 
nepraleiskite šios progos. Visi 
Eastono ir Bethlehem ir visos 
apylinkes lietuviai kviečiami 
dalyvauti ir tuos paveikslus 
pamatyti. Rodymas įvyks atei
nantį sekmadienį, sausio 
prasidės 7 vai. vakare, 
te laiku po numeriu 
Northampton Street.

L. Tilvvick

19 d., 
Būki- 

129

Isabel ė ' Kve- 
St. Agnės li-

Helen Turei-

Philadelphia, Pa
Sunkiai serga 

derienė. Randasi 
goninėje.

Taipgi serga
kis, randasi savo namuose, 143 
Pierce St.

Vėlinamo draugėms greitai 
pasveikti. Draugė.

pavalgyti, apsi-L...
_ bilei< 

būti 4 
nau- 
val-

nėra. . . Ją ruskiai turi pa
vergę. Bet yra slapta valdžia, 
su kuria mes susisiekiame.“

Matote, tik jūs, parapijonai, 
duokite pinigų, o mes, kuni
gai, su ta valdžia išlaisvinsi
me Lietuvą ir atgaivinsime fa
šizmą joje. Tuomet klerika- ■ Ir visi saliūnai 
Jams vėl bus žemiškas rojus, i biznį. Mat, šios rūšies biznie- 
Bet, kad ta vąldžia yra Hitle-iriai taip išgudrėjo, kad gerai 
rio sudaryta dar laike karo, ' supranta, 
tai to kunigas nepasakė. ■A **

Skaitai kunigų redaguoja
mus laikraščius, tai, rodosi, 
parašyta paskutinio “Judo- 
šiaus!“ Bet kai žinai, kad ten 
parašyta žmogaus, įlindusio i 
šventą juodą sutoną ir Dievo 
tarno, tai gyslose tau kraujas 
ima virti!

Kunigų Draugas gruodžio
4 d., 1916, vsu neapsakomu ti 
džiaugsmu rašė, kiek Hitlerio , kokio kito 
apginkluoti ir Lietuvoj palik
ti vilkžmogiai išžudė bran
giausių žmonių, tarybinių tar
nautojų: kiek suardė gelžke- 

i liti ; sugriovė tiltų, kuriuos ka-
7 i i'o išvarginti Lietuvos žmone- 

v!’Įliai su kruvinomis rankomis ir 
žiaugsmo ašaromis vos buvo 

spėję pataisyti. Ir kunigai ši
tuos niekšus vadina garbingų 
partizanų vardu. O tikrus 
partizanus, veikusius laike ka
ro, tai jie vadina penktakolo-

ir sek- 
saliūną 
svetim-

Ai1 tai šitaip jus, prabaščiai, 
i mokino Kristus? Ar šitaip pil- 
■ dote jo skelbtą mokslą: “ne
geisk nei jaučio, nei asilo, nei 
tarno, nei tarnaitės, nei jokio 
daiktjo, kuris ne tavo?“ Para- 
pijon'ai, išėję iš bažnyčios, tik 

įgalvds kraipo, raukosi, niūrūs, 
jiedrista viens kitą paklausti, 
ar gali taip būti, kaip kuni
gas sakė? Paskui, parėję na
mo, pavalgę ar ką kitą pada-

kokiu būdu kostu- 
miėrius pritraukti ir palaikyti 

’juos. Gal taip, kaip ir visur: 
i kožname saliūne galima nusi- 
! pirkti pavalgyti, šeštadieniais 
ir sekmadieniais būtinai sa
liūne turi būti muzika, žino
ma, specialistų muzikantų vi- 

: siems neužtenka, tai nekurie 
saliūnininkai pasamdo yaiki- 

i nčlius, kurie nors kiek nusima
no apie muziką, gali pagrajy- 

ant smuiko, armonikos ar 
instrumento. Kai

km- tik ant lūpinės armonikė
les, kitam ant šukų pritariant, 
groja ir publikos pilna užsi- 
grūdę. linksminasi, geria, dai
nuoja, šoka iki 12-tos nakties.

Be ve kas liūdniausia, kad 
jaunos porelės, kurios turi po 
vieną, du vaikučius, tai eida
mi i saliūną i]* juos ant rankų 
nešasi! O saliunas pilnas pri
rūkytas, ventiliacijos nėra ar
ba nenori feno leisti, nes pu
blikai būsią šalta. O palubėje 
dūmai kamuoliais sukaliojasi, 
oras troškus. O maži vaikučiai 
blaškosi, verkia, dūmai aku
tes, ėda, jie šaukia: —Mama, 
einame namo!... Papa, vesk 
mus namo, mes norime mie
go ! Bet Įsigėręs tėvas nei 
klausyti nenori: jis pasigrie
bęs už rankyčių vos keturių 
metų dukrytę, verkiančią nu

sitempia i šokėjų ratą ir mo- 
i kiną šokti! Kiti šokėjai juos 
! stumdo. O jos broliukas, kū

li nuraminti nervus, i (Tąsa 5-me pusi.)
Bet kunigam neužtenka. Jie 

Dievo garbei aukų nori dau
giau 
kaip velionis 
taisė
metų, taip viskas ii’ dabar sto-

ir daugiau. Bažnyčioj, 
Grigis viską iš- 

prieš daugiau desėtką

Dar turiu pažymėti, kad čia 
i kunigai, kaip ir visi Rymo 
Į dvasiškiai, yra dideli reakcio- 
■ nieriai. Kaitą* atėjęs bažny- 
j čion sakyti pamokslą, kuni
gas, štai ką pasakė: “Lietuvos

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas

TKAKTYHIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VILNIES
KALENDORIUS 1941 METAMS

TELEl’HONE
8TAGG 2-5043

RONKONKOMA
8634

----

j" " Ji

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

;• Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

‘ Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

r_.---------------------------------,
j GREEN STAR BAR & GRILL
| LIETUVIŠKAS KABARETASa i

: I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
I pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinU.
L i ' ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. ,

| Geriausias Alus Brooklyne 11

! j PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
įl ▼ ▼
I g - ’••• • I I

j 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

Svarbus šaltinis mokslinių raštų ,ir visokių , 
informacijų. Taipgi gausiai yra dailiosios lite
ratūros poezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kuris 
supažindins jus su daugeliu mokslinių, techni
kos ir meno dalykų.

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
< Kaina 50c.

Tą svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais- 
Svės/knygyne. Laisvė duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 .egzempliorius ar dau
giau. ,

Užsakymus prašome siųsti :
Laisvės Administracija

427 Lorimer Št., Brooklyn 6, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir - kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



.

Trečiadienis, Sausio 15, 1017
A

Laisve—Liherly, Lithuanian Daily
-ĮĮ <..............Ill ... .< Į. II I ' .■ I..—Į

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAINew Britam, Conn.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
dikis, gal dviejų ar mažiau 
metų verkia, spardosi ant mo
tinos kelių. Vargšeliui Čia at
mosfera nepakenčiama. Ant. _ ( 
staliuko, ties motina, stovi bis- n^s ■ Koki iš jų bus darbuoto- 
kį nugertas stiklas alauę, ir 'jai dėl gražesnio, malonesnio 
mažytis jau tuščias nuo degti- būsuno pasaulio, dėl visuome
nės stikliukas, dantyse rūksta \ ’ 7---- L-—
cigaretė, dūmai sukasi, tiesiai 
po kūdikio nosyte. . . Jis susi
raukęs, ;.....................
tankiai mirkčioja, rankytėmis 
Llėsčioja, inosikuoja, tartum 
gindamasis nuo priešo, kuris 
gresia jo gvvybei. Kojytėmis 
spardo, muša motinai į kelius, 
į pilvą, kartais kojyte užgau
na krūtis... Už tai motina 
smarkiai supyksta, kūdikį ge
rai pakrato, ranka , užduoda 
per sėdynę, per rankutę ir 
meta verkiantį kūdikį šalia sa-j0 daug naudos patiems ir or- 
ves, ant suoliuko. Bet tas dar ganizacijoms ir pats pasaulis 
smarkiau ima rėkti, protestuo- taptų gražesnis, malonesnis 
ti prieš tokią motiną, kuri jį j dėl visų darbo žmonių, 
laiko šitoj prakeiktoj smuklėj, 
kur jis bent šiuo laiku neturė
tų būti!

O kaip graudu, kaip pikta

ir gaila tų nekaltų dūšelių, 
kurias tėvai jau nuo pat išvy- 
dimo šio pasaulio laipsniškai 
pradeda nuodinti jaunutį pro
tą, Koki iš tų vargšelių bus 
žmonės kaip paaugs? Kaip 
veiks jų protas dėl visuome-

nės? Nereikia didelio mislin- 
čiaus, kad suprasti.

čia daviau pavyzdį, tik vie- 
ašarotomis akutėmis nos porelės, vienų tėvų. O to- 

i kių yra šimtai vien šiame 
mieste, o milijonai po visą 
plačią šalį. Čia irgi nereikia 
didelio galvočiaus, kad supra
tus, kokis pavojus gręsia žmo
nijos sveikatai, ypač ateinan- 

Ičioms gentkartėms? žmoneliai 
I nesupranta, kad geriausia 
i liuesas laikas praleisti, tai or- 
1 iranizacijų susirinkimuose. Iš

Toronto, Canada

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Tel. ST. 2-8342

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

JIevizija Rendauninkams.
Federates valdžios dekretu 

Herman Gardens gyvenimui 
namų projekte, kur valdžia ap
gyvendino 2,150 šeimynų, taip
gi Smith Homes su 210 šeimy
nų ir Hamtramcke su 300 šei
mynų, tuojau bus pravesta at
mainos.

Karo periode čia galėjo apsi
gyventi bile šeimyna dirbanti 
karo reikmenų gamyboj; dabar 
gi leis pasilikt tik tienjs, kurių 
uždarbiai ant tiek menki, jogei 
neišgali renduotis nuo privati
nių asmenų.

Originaliai šie projektai 
tokiems ir buvo įrengti.

Darbo Žmonių V ar y ai.
Circuit Court komisionicrius 

W. J. Cody ketvirtadienį turėjo 
išspręsti net 90 evikcijų. Tai 
vis bedarbių šeimynos arba to
kios, kurių uždarbiai jau toki 
menki, kad negali užsnnokėt 
rendą į laiką.

Komisionierius savo evikci- 
jos tokių šeimynų, kuriose yra 
maži vaikai, kol kas nebus pra
vesta.

Detroite dabar nesvietiškai 
šalta.

Policija pasmarkino 
gių„. draiverių ablavą; 
virš pusė miliono gavo 
bilietus. Būkite atsargūs dėl sa
vęs ir kitų! * \_ >

Piktadarystės Kyla.
Vagystės, užpuldinėjimai, 

žmogžudystės vis kyla ir kyla. 
Oficialiai tokių atsitikimų per
nai užrekorduota 38,895; už
pernai (1945) dar tik 36,390.

Pernai čia pavogta visokiau
sių daiktų vertės $2,307,614.01; 
surasta jų tik $545,296.54 ver
tės.

tik

neatsar- 
pernai 

policijos

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. SOuth 8-5581).

F. W. Sli alins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Licensed Undertaker

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

231 Bedford Avenue

Brooklyn U, N. Y.

Tol. EVcrgreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie 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

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervčlu. •

I

Bedarbiu Fondas Mažta.
Bedarbių skaičius smarkiai 

kyla. Prieš Naujus Metus užsi
registravo dienos savaites pe
riode 8,759; žieminių švenčių 
savaitėje 9,118, o praeitoj jau 
net 9,238.

Bedarbių šelpimui fonde yra 
$4,876,960, bet kadangi užsire
gistruojančių skaičius nepapra
stai kyla, fondo tvarkytojai iš- 
gąstauja, — visiems gal neuž
teks.

Miesto Gatvėse.
Pernai automobiliais bei tro-l 

kais užmušta 204 ypatos, su-i 
žeista 12,604 ; užpernai užmuš- į 
tų buvo 191, sužeistų 11,224.

REKORDAI
‘‘Visokių Rūšių”

Artificialčs Gėlės 
Pasveikinimu Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI 
Vertei $5.00, Tik $1.50

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Milžiniškas Darbas.
1946 metais Jungtinėse Vals

tijose išviso cirkuliavo 11,846 
laikraščiai; iš jų buvo 1.850 
dienraščių, 9,661 savaitinių, 
271 dukartsavaitinių; kiti — 
periodiniai.

Kasdien jų parsiduodavo po 
48,757,110 kopijų; Illinois val
stijoj buvo daugiausia, net 810 
laikraščių. Paskui seka New 
York valstija su 701, Kaliforni
joj 688, Pennsylvanijoj 580, 

'Ohio 476, o pas mus, Michiga- 
ne, 427.

Amerikos lietuvių darbo liau- 
Idies dienraščiai “Vilnis” ir 
j “Laisvė” šiame šalies kultūri
nimo darbe atlieka labai svar
bią rolę. Jų cirkuliacija pernai, 
ypač “Vilnies” Detroite, nepa
prastai pakilo.

Ir nedyvai: turint tokias* 
darbščias ir talentingas vajinin- 

, kės, kaip kad Smitrevičienė ir 
! Janulienė, į ateitį galima žiūrėt 
drąsiau ir linksmiau.

Jodvi jau stovi pirmoj vietoj, 
| pralenkė net pačią Chicagą!

Pradedant Naujus Metus.
Naujus, 1947, metus čia lie

tuviai pradeda šiek-tiek links
miau, negu pernykščius. Tiesa, 

! darbai mažėja; darbo žmonių 
i skurdas ir vėl atlieka savo ka
pitalistinėj sistemoj nustatytą 

i pareigą, bet darbo žmonių 
; ganizacijos karo metu įgavo 
Irų lekcijų ir jos pusėtinai 
i stiprėjo.

Tas visus kankinęs rūpestis 
kaip bus su Lietuva ir ten pasi
likusiais mūsų giminėmis bei 
pažįstamais, jau nusistovi ir iš- 
sisprendė. Pasilieka mums da
bar vien koncentruotis Lietu
vos atsteigimui -• atbudavoji- 
mui.

Darbo žmonės Neteko Savo 
Kontrolieriaus.

Sausio pirmą dieną įvyku
siuose midsto valdybos rinki
muose darbo žmonės gavo ne
mažą smūgį — neišrinko savo 
kontrolieriaus Stewarto Smitho. 
Jis išėjo penktoj vietoj, nors 
gavo 42,160 balsus.

Stewartas- Smithas, kaip pa
žangus ir darbinijikų judėjimo 
veikėjas, buvo skaitomas Toron
to miesto darbo žmonių gynė
jas. Jo kandidatūrą palaikė 
unijų tarybos ir visos darbo 
žmonių organizacijos. Jis atliko 
daug gero dėl unijistų, dėl dar
bo žmonių aplamai, ir dėt mažų 
biznierių. Net oponentai turėjo 
pripažinti, kad jis yra labai ga
bus žmogus ir geras kontrolie
rius. Daily Star palaikė jo kan- 
didatlrą. Bet kiti kandidatai su
rinko daugiau balsų ir jis liko 
neišrinktas.

Darbo žmonės neteko ir vie
no aldermano. Tai D. Ferguso- 
no, kuris pereitais metais buvo 
išrinktas 6 warde. Jis yra jūri
ninkų unijos vadas ir gabus vi
suomenininkas. Sims ir Freed, 
tačiau, išėjo pirmose vietose.

Į apšvietos tarybą išrinkti 
net keturi pažangūs atstovai: 
Mrs. Morton, Edna Blois Ryer
son, John Boyd ir Mrs. H. Wig- 
dor.

Apart pažangiečių, buvo kele
tas unijistų, bot nei 
rinko.

Aplamai kalbant, 
nes nustojo vieno
riaus ir vieno aldermano. Į ap
švietos tarybą išrinko keturius 
atstovus, dviem daugiau.

Atrodo, kad reakcionieriams 
pavyko sumobilizuoti daugiau 
savo pasekėjų su bauginimais, 
kad “komunistai” rengiasi pa
imti galią Toronte.

Torontiečiai, tačiau, mažai 
pritarė “raudono baubo” kėlė-Į 
jams. M. A. Sanderson, atkak
liausias socialistų ir komunistų 
priešas, kandidatuodamas anti 
antikomunistinio tikieto, surin
ko tik 26,136 balsus, kai ma
žiausiai gavęs iš išrinktųjų 
kontrolierių gavo 49,680 balsų.

Didžiausiu pergalėtojum išė
jo majoras R. IL Saunders. «Fis 
gavo 92,762 balsus, kai jo opo
nentai visai nedaug. Frank 
O’Hearn, svarbiausias Saunder- 
so oponentas, gavo tik 9,477 bal
sus. Trockistų kandidatas į ma
jorus M. Dowson surinko vis 
3,180 balsų.

Balsuotojai 51,340 balsų prieš 
48,376 balsus atmetė Sumany
mą, kad miesto valdybos rinki
mai būtų kas dveji metai. Ta
čiau didžiuma balsų ųžgirti Ci
vic Square ir Regent Park 
Housing projektai.

Kas liečia likerio barus, mie
stas nebalsavo, nes teismas iš
nešė” sprendimą, kad Torontas 
neturi 
turėti, 
kalas, 
neturi
nubalsuoti neleisti , likerio ba-r 
rus, jeigu jie nenori.

Torontietis.

REIKIA VYRŲ
Pradėkite Naujus Metus

* Gerai
Mes turime keletą ivietų savo

Geso ir Elektros Išdirbinio
Fabrikuose

KREIPKITĖS PO 429 ATLANTIC ST.
STAMFORD, CONN.

THE CONNECTICUT POWER

Automobile Body Man 
& Sheet Metal Worker 

Also Auto Mechanics
Turi Būt 

Geros
Patyrę Prie Buick Automobilių 
Darbo Sąlygos. Gera Alga 
Nuolatinis Darbas.

Asmeniškai arba TclefonuokiteKreipkitės
PECHIN, NORRISTOWN .8580 

MANN MOTOR CO.,
BUICK DEALERS 

Marshall & Markley Sts., 
NORRISTOWN, FA.

MR.

Turi 
visą

Reikalingas
INŽINIERIUS

Ligoninės Budinkui 
Reikalingas Tuojau 

būt patyręs vyras, mokantis aptarnauti
ligoninės liūdinki), kaip tai garo šiluma, 1

plumbing, ir t.t. Gera proga tinkamam vyrui. Į 
Kreipkitės j 
Mr. Seawell

POTTSTOWN HOSPITAL į
Pottstown, Pennsylvania.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

vieno neiš-

darbo žmo- 
kontrolie-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

or- 
ge- 
su-

Praėjo organizacijose rinki
mai valdybų, komisijų. Ten įei
na energingi veteranai; galima 
laukt šiemet dar geresnių orga
nizacinių rezultatų. Suvalkietis.

New York Times skai
čiuoja, kad Pietų Amerikoj 
yra 400,000 komunistų.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipor (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 
$2.00, už 1000 
apmokame.

2. Balanced 
atsibodo jums 
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

’(varų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš'8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok Jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus ir apmokame pašto 
’ Klaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

100 Tablctelių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi-

■ '’"A”'? ■ ; 1 .'.i 'ir'A-4 A

GERAI patyrę: barberiai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadw/iy 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stonu Avc.
Broadway Line

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
/ REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.
Tel. Michigan 2-3123 '

-RSWt!

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų Kl. su
sirinkimas įvyks sausio 16 
site raportus* iš metinio 
taipgi bus ir kiti svarbūs 
aptarti. Pradžia 7:30 v. v.
heim Hali, 1400 E. 55th St, Apatinėj 
salėje, antros lubos. Nepamirškite 
visos dalyvauti. — A. Kelly, Fin. 
Sekr. (12-13)

d. I.šgir- 
veikimo, 
reikalai 

Sachsen-

teisės tokius balsavimus 
Tai esąs provincial is rei- 
Tik tokie miestai, kurie 
50,000 gyventojų, gali

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 19 d., 11 vai. ryto, 3014 Yc- 
mans. Visi nariai būkite laiku,yfics 

 

yra daug svarbių reikalų aptai/f. At
siveskite ir naujų narių.

(12-13)

Cleveland, Ohio
DETROIT, MICH.

’ Sausio 19 d., 10:30 v. yto, įvyks 
metinis susirinkimas LL 52 kp. 
Draugijų salėje, 4097 Porter. Prašo
me narius dalyvauti susirinkirhe, nes 
bus rinkimas kuopos valdybos, taip
gi išduosime i raportus iš kuopos vei
kimo iš 10-to apskr. maršruto. ■— 
Valdyba. (12-13)

'PenEb- ^-4

Bridgeport, Conn.

(17)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HĖLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■ ■■I.......u. .................... . ...

Tuojau RcikulinuH.s

GLAZIER
Dirbti Naktimis

Unijinė Alna Kreipkitės
DIAMOND STATE TANNING 

716 W. 6th Street, , Wilnung*on, Del.
(U)

OPERATORES MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas. Kreipkitės 

TURCHIN I’EARLIZING CO.. 
23-10 Atlantic. Ave., Brooklyn.

(Aili l-^nbrn Parkway)
(12)

(12)

PATYRĘ
- ROD MEN

PRIE 5/16” COPPER ROD
Kreipkitės į 

INTERNATIONAL 
WIRE MILLS, CORP. 
27 Kentucky Avenue 

Paterson, N. J.
(13)

NEBUS
Nuobodaus momento kada jus dirbsit šį įdomų darbą

Ateikite ir Stokite į Mūsų Linksmą Atmosferą

LA RESISTA CORSET COMPANY
305 Railroad Ave

Patyrusios Viena Adata Operatorės 
Arba Mes Išmokysime Pradines

Nuolatinis Darbas

bo Choras, po vadovyste drg. 
M. Mačionienės ir mūsų solis
tai: J. Krasnickas, Aldona 
DeVetsko ir Wm. Hegedorn. 
Pastarasis yra 
yra svetimtautis, 
šeimos narys

Jis 
apie juos 
yra iš tie- 
problema, 
Tautos to 
išspręsti.

LDS 62 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 2 dieną. Dėl blogo 
oi’o, mažai narių tesusirinko. 
Matulevičius, kaipo vice-pirmi- 
ninkas, atidarė susirinkimą ir 
paprašė R. Čiuberkį, naują pir- 

i mininka, užimti vieta. Pirmi- 
ninkas apgailestavo, kad mūsų 
buvęs pirmininkas D. Jusius, 
geras veikėjas ir koresponden
tas, turėjo apleisti ir išvyko į 
Worcester. Gaila.

Skaitytas laiškas nuo St. Rai- 
nardo, finansų raštininko, ku
riame jis ragina visus narius 
skaitlingai dalyvauti pagerbi
mui veteranų bankiete, kuris 
įvyks sausio 19 <1., 823 Main 
St., Cambridge, Mass. Bankie
tas bus vienas iš puikiausių ir 
visi atsilankę galėsite smagiai 

\ laiką praleisti.
Skaitytas laiškas nuo Lais- 

. vės Bendrovės, kuriame prašo- 
: ma atsiųsti delegatus į Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą. Gaila, 
kad neatsirado nei vieno, kuris 
apsiimtų būti delegatu. Nutarta 
pasiųsti pasveikinimą LDS kuo
pos vardu ir paskirta iš iždo 
penki doleriai. Dar susirinki
mo dalyviai sudėjo $10.25, tuo 
būdu viso pasidarė $15.25.

svetimtautis.
bet lietuvių 

ir turėdamas 
gražų lavintą balsą mums ret
karčiais patarnauja.

Kalbės drg. L. Pruseika, 
Vilnies redaktorius iš Chica- 
gos ir vietinis jaunuolis J. 
Mankauskas, išbuvęs daug lai
ko įvairiuose karo frontuose, 
turėjęs daug kontaktų su įvai
riais pabėgėliais, dar tebesan
čiai kempėse, Vokietijoj 
daug įdomių dalykų 
galės pasakyti,*© tai 
su svarbi ir kebli 
net visos Jungtinės 
klausimo nepajėgia

Prie* mūsų šio darbo pasek
mių nemažai prisidėjo ir kitos 
mūsų artimesnės kolonijos, 
kaip tai, Akronas, Youngstown 
ir Middlefield farmerių LLD 
51-ma kuopa. Kviečiame visus 

! mūsų talkininkus dalyvauti 
šiame mūsų visų darbo pa
baigtuvių parengime ir kartu ! 
su mumis pasidžiaugti gražiais.! 
mūsų darbo vaisiai.

Su šiuomi pasibaigs ir gra
bužių rinkimas. Tačiau šiame 
parengime dar priimsime. Tai
gi, kurie turite dar atliekamų, 
malonėkite eidami į šį paren
gimą atnešti ir priduoti komi
sijai, kuri, ant rytojaus, 
sutvarkius viską, pasiųs kur 
reikia.

LPT Korn. Darbų Pabaigtuvės
Kaip jau žinoma iš centra- 

linio komiteto pranešimų, kad 
LPT Kom. visas veikimas už
sibaigia, tačiau visas sausio 
mėn. dar duotas užbaigti vi
sas smulkmenas, viską pasiųs
ti centran ir uždaryti skyrius 
visose kolonijose. Cleveland© 
skyrius ta proga rengia pa
baigtuvių koncertą, kuris 
įvyks sausio 19 d., White Eag
le svetainėje, 8315 Kosciuszko 
Avė. Pradžia 4 vai. po pietų.

Programa šio parengimo 
bus graži ir įdomi. Visų pir
miausia komitetas pateiks pil
nas atskaitas iš viso savo vei
kimo nuo pat susi tvėrimo to 
komiteto. Tas, be abejo, bus 
žingeidi! išgirsti kiekvienam, 
kuris savo aukomis yra prisi
dėjęs prie sukėlimo šios gra
žios kėlia-tūkstantinės sumos 
Lietuvos žmonių paramai.

Muzikalę dalį programos 
išpildys vietinis Moterų Kliu-

LLD Moterų 2 kuopa nusita
rė surengti metinį ban kietą, ku 
ris įvyks sausio 26 dieną, dien
raščio Laisvės naudai. Turės 
gerą muzikos ir dainų progra
mą. Gaspadinės ruošiasi su ge
rais valgiais. Todėl nepamirški
te sausio 26 dienos. Kurie neda
lyvausite, gailėsitės. Rankiotas 
įvyks po num 318 W. Broad
way. J. Žekonis.

*

‘J

Kviečiame visus kuo skait
lingiausiai atsilankyti.

LPT Kom. Pirm.,
I. Žebrys.

■RBHB

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.
Newark, N. J. 
\’el. MArket 2-5172

PALEISTUVIS EX-MAJO-j 
RAS VeL KANDIDATUO

JA.
Taunton, Mass. — Buvęs 

šio miesto majoras Merrill 
D. Aldrich, pirmiau nuteis
tas 3 menesius kalėti už pa
leistuvystę, dabar vėl kan- 

ididatuoia i majoru*.

Pasitraukė Paraguayans 
ministrų kabinetas. Prezi 
dentas Morinigo pradėjo or 
ganizuoti karinę respubli
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BeStaa ViirI. laisvė—Liberty, Lithuanian Daily .
/

Trečiadienis, Sausio 15, 19 17

NęwWte£Z^Oūtel Iš LDS1-H18S Kuopos
Metinio Baliaus

bot apie gaspadinystę Įgęs darbą, suskaitė už valgius > 
” 'ir gorimus, surinkęs $1(17.10.

Geriau Paskubinkite 
Atnešti Tuos Pundus 
Lietuvos Žmonėms

Atėję dirbti Lietuvai 
gal bos Teikimo Komiteto 
bužiu centre, 4 17 Lorimer St. 
Brooklvne, praeito pirmadie 
nio vakara gruoė žmonių <>iį 
žo namo nedirbę. Priežastis 
permažai rado darbo.

Vėl snsi’ inks į darba 
mą pirmadienį, 
jeigu pirm 
siuntiniu.

Nežiūrint, 
silsėti daug 
drabužiu išsiuntimo abieju 
Lietuvai pagalbos teikimo ko
mitetu nariai ir ju talkininkai, 

matyti ši

sausio 
to neužeis

kaip norėt

t

'X*;

r
• y. ■ t

Pa

Danila (Vladimir Drušnikov) apstulpsta nuo grožės, 
kokia jam parodo Vario Kaino panelė ( I amara Maka
rova) dramatiškoje scenoje iš filmos Stone Flower,’ 
Tarybų Sąjungos naujos spalvinės filtnos, rodomos 
Stanley Teatre, 7lh Ave. i- 42nd St., New Yorke.

»• ■I ■" s / "jh-B
si iii. '/

Patys Gyventojai Gali 
Prisidėti Gerinime 
Namuose Padėties

--------- /-

Prisirenudami pastoti kelią 
remiu kėlimams ir evikcijoms,

Susi- 
balius,

sis. gale Šio 
pabaigt: su-

jie dar labiau nori 
paskutinį siuntinį 

. gausiu.

Menama, kad 
mėnesio norimas
ruošti 12-tas Siuntinys drabu
žių ir čovoryku Lietuvos žmo- 

’ nėms bus paskutinis. Taigi, 
kas dar turite ka nors dova
noti ar galite parinkti ar nu
pirkti tam laikas dabar ir se
kamomis pora savaičių.

Grybu Giminė Didėja
Dienraščio Laisvės patrijo- 

tai Ona ir Charles Grybai, 
103-22 Flatlands Ave., Brook
lyne (Canarsie), susilaukė 
“gremas” ir “grempa” laips
nio. Dalykas tame: sausio 12 
d. Charles Grybas, jaunasis ir 
jo žmona Enna susilaukė svei
kos, gražios 7 svarų dukrelės. 
Jos gimdytoja Enna taipgi 
sveiksta.

Penes Šamo ar- 
išbuvo ilgą lai- 
sugrįžo karinjn-

Buvusiam Aido Choro ge
ram dainininkui Jonui Grybui, 
kuris apleido 
mas tarnauti 
mijon (Jonas 
ką užjūryje,
ko- oficieriaus laipsnyje), kai
po neseniai parvykusiam, pa
sidarė dvi staigmenos (surpri- 
zai). Viena: Jonas prieš kele-* 
tą dienu susižiedavo su Miss 
Charlotte Rodman. Antra ta, 
kad karininko laipsnį pakeitė 
į uncle John, nes jo brolio ir 
brolienės dukrelė juk kitaip jo 
nevadins.

Linkiu geriausių laimių nau- 
z jagimei, jos tėveliams, tėvu

kams, karininkui Jonui ir jo 
sužeidotinei Charlotei.

Rep.

Važinėdamas gatvėje čiuo- 
žiamaisiais rateliais, pateko 
po mašjna 9 metų berniukas 
Louis De Maria. Brooklyne 
Tapo ant vietos užmuštas.

Sol Schwartz, 28 m., 150 
Ralph Ave., Brooklyne, kalti
namas iš savo darbavietės ga- 
solinos stotyje dirigavęs grupę 
jaunų vagišių.

Paskutinės Dries!
Turi Būt Atlikta

Su Sausio-Ja n. 15-tą
Paskutinės dienos atsiskai

tyti žmonėms, kurie gauna 
{plaukas viršaus $500 ar dau
giau tokiais būdais, kaip ren- 
dom.is, iš biznio ir kitokių 
verslų ir nieko iš tokiu įplau- 

/ ku neišėmė, kaip dalį algų iš
mokėjimui aprokuotų taksu. 
Su Jan. 15, 1947 jie turi pri
duoti aprokavimus ir užsimo
kėti valdžiai 
taksus.

V a. Pasitarimui 
kreipkitės pas
ZUBAVIČIŲ, 111 Ainslie St., 
Brooklyn, N. Y. Užeikite bile 
vakara iki Sausio-Jan. 15, 
1947.

Zubavičius veda biznių kny- 
!'• gas, atlieka apskaičiavimus 

visokių valdžios taksų ir pa- 
ruošia valdžiai raportus.

(11-12)■ ■

priklausomus

jūsų reikalais

Su Daina, Muzika ir Šokiais 
Palydėsime Mūsų Lietuvai

Teikiamą Pagalbą
Lietuvai pagalbos teikimo 

darb/ norime užbaigti masi
niai, t įspūdingai ir naudingai. 
Tam tikslui—

Koncertas ir balius įvyks 
sekmadienį, sausio 19-tą, 4 
vai. po pietų, 218 Grand St., 
Brooklyne. ukrainų svetainėje. 
Rengia Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto Brooklyno sky
rius.

Dainu-muzikos 
dalyvaus:”

Brooklyno Aido 
rtovybėje Jurgio

1911 
dienos

programoje

Choras, va-

tuvai pagalbos teikimo
Lietuvos liaudis nuo 

metų birželio 22-ros 
veik per penkerius motus lio
vėsi su išlaukiniais ir viduji
niais mirtinais priešais fašist., 
kurie- b ivo užsimoję išnaikinti 
lietuvių tautą ant visados. 'Bet 
tas jiems nepavyko. Lietuvos 
liaudis, per ilgą ir sunkią ko
vą, su pagalba savo gerųjų 
talkininkų, nugalėjo priešus, 
baigia prašalinti tuos baisius 
griuvėsius ir jų vietojo buda- 
voja naują gyvenimą. (

ko namų, ypatingai didžiuose 
anartmentuosc, gvventoiai or
ganizuojasi i rendauninkų ta- 
rvbas. S u s i o r g a nizavusieji 
kiekviename name susidaro 
savo valdybas ir skundu ko
mitetus. pateikia reikalavimus 
pagerinimui namuose tvarkos, 
švaros, saugumo.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker jiems ta
me talkina. Nepaprastuose 
nesaugumo atsitikimuose net 
fotografus pasiunčia, ir pa
veikslus atspausdina, ■ paro
dant visuomenei, kokia na
muose padėtis. Taipgi nurodo, 
kaip veikti tiems blogumams 
prašalinti. .

Sausio 14-tos laidojo Daily 
Worker atspausdino paveiks
lą iš apartmentų, 118, 120 ir 
122 W. 134th St., Now Yorke. 
Matosi ties lentine sienele su
versta krūva pelenų iš pe
čiaus. čia pat ties ta pelenų 
krūva iš novai’tojamo-nevalo- 
mo. šiukšlėms keltuvo primes
ta krūva popi'eros. sausų pa
galiu. skudurų ir dar ko. To- 
<-iu. rašo Work oris, namų yra

I Jotu vi ų Darbininkų 
vienijimo 1 kuopos 
Įvykęs sausio I 1 d., turėjo vi
dutinį skaičių publikos, bot 
galėjo būti daug turtingesnis, 
jeigu nariai būtų kreipę j tai 
dėmesio. Neatsilankė nei pusė 
skaičiaus nariu, o visiems 
vo pasiųsti tikietai. Tas 
rengimas mūsų kuopos 
neišgelbėjo iš finansinės 
gybės.

Turėjome ir dainų progra
mą. Pirmiausia sudainavo Ai
do Choro Mergini) Sekstetas, 
akompanuojant Alice Stasiū
naitei. Gražios merginos ir 
gražiai dainuoja. Solo daina
vo Lilija Bastytė, pianu jai 
akompanavo Sylvija Pužaus- 
kaitė. Bastytė turi gražu bai
sa. \

toris, I 
gerai nusimano. Ona Mali
nauskienė, — mūsų veikimo 
veteranė, daug sykių yra pra
kaitavusi prie to pečiaus Pi
liečių Kliubo, taipgi kitoms 
pramogoms, kitose salėse

Kiti Darbininkai

dolerių ir pelno.

Taigi, visiems dirbusioms ir 
atsilankiusiems i LDS l-mos 
kuopos motinj balių širdingai

G. K.

totas si'
Ai

loną'!

Choro Merginu b 
.•Mice S1 asiūnaite.

sugros ari 
k aval k u mums 

nomos ir mylimos muzikos.
I’o koncerto bus šokiai 

vėlumos.
Th i bus 

oarongimas 
mokratiniu
nuveikto milž'iniško darbo Lie

<rul

va

zi

svarjms. istorinis i 
atžymoj i m'p d e- j 

Amerikos lietuviu l

7w>riMČ'lliS

Gyvulių globos draugija di
džiajame New Yorke per me
lus turėjusi 267,248 gyvuliu
kus ir žvėrelius. Vienus pa- 
svetino ir išleido pas senus ar 
naujus šeimininkus, kitus, ap- 

! e istus-ne pagei d au j amus, nu
marino.

Svečiuose, greta kasdieni
nių šunų ir kačių, turėta ir 
-etenybių: leopardas, jūrų 
uo, barsiukų, voverių, šeškų, 

žiurkių, čerapokų, varlių, ark- 
’ių, ožkų, ėriukų, kiaulių, ka
lakutu. pelėdų ir kitokių 

.paukščių. Turėta net bitelių.

Kur tiktai gyvuliuko nebe- 
lori ar negali suvaldyti, šau
kia ASPCA.

Nežinomas vyriškis, apie 40 
metų amžiaus, užsimušė nu
kritęs ar nušokęs po traukiniu 
Third Ave. aukštojo gelžkelio 
89th St. stotyje, New Yorke.

WARNER BROS. DRAMATIŠKA FILMĄ 
PAGAL FANNIE HURST’S

.GARSIĄ APYSAKĄ!
įjaudinanti . . . Drnmatjska . . .
Joan John
CRAWFORD * GARFIELD 

Oftcar LEVANT
“HUMORESQUE” 

Šauni filmą!
HOLLYWOOD Broadway ir 51 St.

Im
pa
rt ar 
blo-

prie Įžangos tik i etų. George 
Wareson ii’ J. Litvinskas dirbo 
prie baro, darė gerą biznį, čia 
reikia priminti, kad baro biz
nį daug pakėlė Petras Kapic- 
kas, praleidęs dvi dešimkes. 
Kur buvo kiti'LDS l-mos kuo
pos nariai biznieriai? Daug 
draugų nesigailėjo čia praleis
ti koletą doleriu. J. E. Gužas, 
pardavinėjęs barčekius, pat ai-

J. Siurbti pasakė trumpą 
prakalbėlę apie Susivienijimo 

, reikalus. Draugė K. Petrikic- 
■ nė buvo vakaro pirmininke 
ant estrados svetainėje ir vir- j 
tuvėje prie pečiaus valgius ga
minti. Baigiant programą, pir
mininkė išdalino kuopos na
riams veteranams LDS paruoš
tus pagarbos lakštus.

Buvo ir daugiau gaspadinių. 
Draugė Lillian Surged a, dar 
nauja narė LDS 1-je kuopo
je, gerai* dirba. Dar jauna mo-

PR \ NPSTM \ I
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks sausio 
15 d., 8 v. v. Lietuvių Neprigulmin- 
go Kliubo Name, 269 Front St. Visi 
nariai būkite. Valdyba. (10-11)

(•>

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
4

Laikraštis įspėja, kad anks- 
j čiau ar vėliau kas nors ant tos 
| krūvos pelenų pasienyje išpils 
dar nepilnai užgesusių ar ne
atšalusių pelenų. Arba kas 

į nors ( per langą gali numesti 
i neužgesus] degtuką ar cigare- 
; tą ant tos krūvos popierųi 
Į pasekmės jau žinomos.

ir

tautai, atjaus-
•galei laimėti

Mes, Amerikos lietuviai 
Įkainuodami tą jų didelį nuo 
pelną lietuvių 
darni iu tai į ‘ Į 
sudėtas didži
me jiems paramos. Dabar tas 
darbas eina prie užbaigos, tad 
norime ji atžymėti sėkmingu 
parengimu.

Visi ir visos dalyvaukime 
konemte-baliuie ši sekmadie-

Pastaba:
Koncertas prasidės lygiai 4 

vai. po pietų. Lapeliuose yra

— O - -------- ------ -----

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6808 '

221 South 4th Street

9—12 ryto
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

MOTERJJ ATYDA1
Moterų Apšvictos Kliubo molinis i 

svarbus susirinkimas įvyks šį kol - Į 
I virtadienj, sausio 16-tą, 8 vai. vaka- į 
ro, 419 Lorimor St., Brooklyno. Kvio- ; 
čiame ir no nares . —- Valdyba.

(12-13)

VYRIŠKI TOPKOUT AI 
IR OVERKOUTAI

Specialčs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir ovcrkoutųjr daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

t

y

Warner’s Nauja, Puiki Filmą!
Dennis Jack
MORGAN * CARSON

“THE TIME, THE PLACE 
AND THE GIRL”

Tech n i-spa I vom i s
* Ir asmenų vaidinimas scenoje s!s 

Vaujrhn Monroe 
ir jo Orkestras 

v:i idinimnsp. arenoj

ĮMEjgff Y -v <■»' ' ■
.u.

Daugiausia gaisrų ir kyla 
šiukšlėmis primestų keltuvams 
olų (dumbwaitoriii). skiepų, 
kiemu. Organizuoti gyventojai 
gali kur kas lengviau išgauti 
prašalinimą tų pavojų gyvybei 
ir sveikatai.

BIZNIERIAI. SKELBKITfiS
LAISVI: J

is

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Bank lėtų.
Ventuvh), Susirinkimų ir 1.1. Ptilkns 

steičiui bu naujausiais {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Notice is hereby given that Betty 
Lou Underwear Company,' Inc., of 
Brooklyn, N. Y., has registered its 
trade-mark "Betty Lou” with the 
Secretary of State of Now York, to 
be used on clothing.

7

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS 

NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ 
DRABUŽIŲ IR VISŲ 

DAIKTU 

i Sovietu Sąjungą

HENRY D. MAHLER, INC.
Turi leidimą visokiem pundeliam 

siųsti į Sovietų Sąjungą.

1.
2.

3.

4.

5.

Apkainuojami
Sovietiniai muitai 
išrenkami
Cheminiai išrūkomi 
(padėvėti drabužiai) 
Persiunčiami nepermer
kiamuose pakuose
Apdraudžiami pilnai 
vertei
(iškaitant muitus, patarnavimo

Atsiųsti Maliler'iui pundeliui Ims apdai
nuot i ir pasi'.ista visų lėšų sųskaita. Po 
apmokėjimo, jūsų pundelis išsiunčiamas.

SPECIALES KAINOS ORGANIZACIJOM

HENRY I). MAHLER, 
INC.

Bronx-500 East 164th St.
Važiuot 3rd Avė. "L." iki 161 St.

Manhattan —
637 Second Ave.

Tarp 34th i)' 35th Streets 
Tel. m/)TT HAVEN 9-5.'’,00.

CLEVELAND —•
DAVID TOBACMAN 
452 Woodland Ave.

[ii

/

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
puiki saliuke su atskiru įėjimu,

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

A. Mureika.

Km

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark "Cara Don
na’’ with thę Secretary of State of 
New York, to be used on foods.

BAR &GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

Peter Kapiskas

WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8054

BING CROSBY, Girnoje 
“Blue Skies,” dabar rodomoj 
Brooklyno Paramount Teatre, 
Flatbush ir DeKalb Avės. 
Priedams rodoma filmą “Wife 
Wanted.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų namas, 
kambariai, 3 kambariai apačioj, du 

viduriniai porčiai. 4 kambariai vir
šuje ir maudyne. Privatinis kelias 
automobiliui įvažiuoti j garadžių 
(vienam automobiliui). Randasi visi 
vėliausi įtaisymai, šiluma iš aliejinio 
pečiaus. Prašome telef. Michigan 
2-0880 arba kreiptis asmeniškai po 
8818 — 76th St., Woodhaven, N. Y. 
(arti 88th Avė.) (7-12)

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone.EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius )** » 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

KAPISKAS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
’ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
; ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. ’ BROOKLYN, N. Y,
Tel. EVergreen 4-9812

BULOVĄ!

DEAN
15

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

CAMBJUDGE

PATRICIA • 
i« . . . $2475

BEER & ALES WEATWCt

DIENRAŠČIO LAISVES
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 1 

$3.75 Pusei Metą
Kanadoj ir Pietų Amerikos 
Valstybėse $8 Metams ir, 

$4.00 Pusei Metų
Europoje ir Kituose Toli
muose Kraštuose $9.00 Me-

tarns; $4.50 Pusei Metų (L.
Tel. EVergreen 4-8174

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. NT. 8-Z17JL <Arti Graham A ve. I Atdara Vakarai*.

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y




