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suvažiavimas. Pageidautina, 
kad kiekvienas laisviotis, besi
ruošiąs dalyvauti, iš anksto 
pagalvotu apie tai, ką jis su- 
važia v i m u i pasi ū lys.

Mūsų darbštieji vajininkai 
laukiami su savo patyrimu ba- į 
gažu. Jie, atsiminkime, per1 
tris mėnesius susitiko daugybę . 
žmonių,’ su kuriais asmeniniai , 
kalbėjosi ir dėl to žino žmo
nių nuomone tais ir kitais 
klausimais.

Tiesa, viena diena — neper- 
daug diskusijoms laiko, tačiau, j 
išlanksto gerai pasiruošus,' 
per trumpą laiką galima at
likti daugiau nei per kelias 
dienas atliktam nepasiruošęs.

★ ★ *
Brooklyn© ir apylinkės de- ■ 

mokratinė lietuvių visuomenė 
nuoširdžiai prašoma dalyvau- j 
ti didžiajame Laisvės bankie- 
te, kuris seks suvažiavimą.

★ ★ ★
Kai‘graikų laivas “Himara” 

nuskendo, radijo žinios tuojau 
paskelbė, būk 500 pasažierių 
buvę ekskursantai, lydėję ka-; 
ralaitį Povilą.

Tik vėliau buvo pripažinta,; 
jog tame laive, be karališkų 
svečių, buvo nemažai politinių 
kalinių — antifašistų — jie 
visi nuskendo!f ...Antifašistai kaliniai buvo! 
gabenami ištrėmiman; jie bu-Į 
vo ^įrakinti ir patalpinti laivo i 
dugne: jiems neduota progos j
išsigelbėti!

Vadinasi, dar viena baisi 
kriminalybė atlikta .monarchis- : 
tiniu Graikijos fašistų!

Liaudis jiems niekad už tai 
nedovanos! ★ ★ ★

Buvusis mūsų valstybės se-( 
kretorius Byrnes’as jau padėjo ! 
savo parašą po taikos sutarti
mis, sudarytomis su buvusiais 
Hitlerio satelitais, — Italija,
Paimunija, Vengrija ir Bulga-nuo tų minų nukentėję du 
rija.

Su Suomija Amerika neka
riavo, dėl to ir taikos sutartis gUfy0 Tarybos narių balsa- 

priimt anglų skundą 
svarstymui. Sovietų atsto
tas susilaikė nuo balsavi

su tuo kraštu mūs nepaliečia.
Vasario 10 d. Paryžiuje bus j 

oficialiai ir formaliai baigta 
pasirašyti po sutartimis su mi
nėtais kraštais.

Nepaisant visko,’ taika pA^ 
šaulyje formuojami. Tai labai; 
nepatinka lietuviškiems sme- i 
tonininkams, kurie dar vis ne- ( 
kantriai tebelaukia karo!

mo.

★ ★ ★
Lenkijoj rinkimai atstovų į 

seimą praėjo. Pirmadienį net 
ir New Yorko Times antraš- 
čiavo: “Polish balloting free 
of violence” ir toliau:- “Tik 
keletas netvarkingų Įvykių te- 
pasireiškė.”

Bet Mikolaičikas, prakišęs 
rinkimus, tebeverda smalą. 
Matysite, jam dar vis padės" 
amerikiniai diplomatai ir re
akcinė spauda.

Tačiau Lenkijos liaudis bet 
kada galės šitaip atsakyti,:

—Ponai, ar negeriau būtų, 
jei jūs pirmiau padarytumėt 
tvarką Georgia valstijoj, kur 
Talmadge’o teroristai ku klux 
klanai siautėja drąsiau, negu 
mūsų lenkiškieji banditai, Mi- 
kolaičiko Įkvėpti! . . .

L. Pruseika rašo Vilnyj, kad 
chicagiečiai jau sudėjo virš 
$230 Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiavimui pasveikin
ti.

Netenka nei abejoti, kad li
gi suvažiavimo dienos jie sur 
dės $300.

Beje, draugas Pruseika laisr 
viečių suvažiavime dalyvauti 
negalės. Yra pageidavimo, 
kad jis dalyvautų ALDLD su
važiavime, taipgi Trečiajame 
Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavime š. m. kovo 
mėn. pabaigoj^.

ALDLD suvažiavime jam iš
pultų dalyvauti dar ir dėl to, 
kad jis yra vyriausiu tos orga
nizacijos kūrėju!

STUDENTAI PRORESTUO- 
JA PRIEŠ TALMADGE, 
NEVA GUBERNATORIŲ

Ir Kunigai Smerkia Talmadge’ų, kad Jis Diktatoriškai 
Užgrobė Gubernatoriaus Vietą; Piliečiai Protestuoja

Atlanta, Ga.— Pakilo pla
tus visuomenės judėjimas 
prieš įsibriovusj. į Georgijos 
valstijos gubernator. vietą 
Hermaną Talmadge’ių, ku- 
kluksų sėbrą.

Georgijos Universiteto ir 
penkių Atlantos miesto ko-

Lenkija Galinti Atšauki 
Savo Ambasadorius iš 
Amerikos ir Anglijos

Varšava. — Čionaitiniai 
amerikonų korespondentai 
rašo, kad jeigu Amerika ir 
Anglija pilnai nepripažins 
naujosios lenkų valdžios, 
kuri bus įsteigta po šių sei
mo rinkimų, tai Lenkija at
šauks savo ambasadorius iš 
Jungtinių Valtijų ir Angli
jos.

Anglijos Skundas prieš 
Albaniją Jungt. Taniose

Lake Success, N. Y. — 
Anglija davė skundą, kad 
Albanija dėliojus minas į 
jūros “rankovę” tarp Korfu 
salos ir Albanijos krantų, o

kariniai anglų laivai ir ke- 
tuzinai jūreivių. 10 Sau-

errid-Francijos 
Seimo Pirmininkas

Paryžius.— Franci jos sei
mas išrinko savo pirminin
ku Ed. Herriotą, radikalų 
partijos vadą, seniau buvu- 
spFrancijos ministrą pirmi
ninką.

Pasmaugė Pačią, Išgirdęs Jos 
Pasikalbėjimą su Kitu Vyru

Cape ’May, N. J. — Er
nestas H. Corson, 28 metų, 
prisipažino teisynui, kad jis 
išsivežė savo pačią į mišką 
ir pasmaugė. Jisai, telefonų 
taisytojas, sako, kad atsi
tiktinai išgirdęs savo pačią 
besikalbant su kitu vyru. 
Išsivežęs jis kalbino ją su
traukyti ryšius su tuo vyru; 
bet jinai nesutikus, todėl 
Corsonas ją ir nužudė.

VOKIEČIŲ SEKRETAI 
AMERIKONAMS

Pranešama, kad Vokiečių 
mokslininkai surašys atomi
nius savo, sekretus ir įteiks 
juos anglų ir amerikomj ko
mandoms Vokietijoje.

DINGO LĖKTUVAS SU 13 
ŽMONIŲ

Shanghai, Chinija. — Ne
žinia kur dingo transporti
nis, Amerikos kariuomenės 
lėktuvas. Jame 13 ke
leivių ir įgulos nbįf^.

1 egi jų studentai surengė de
monstraciją ties valstijos 
valdžios rūmais, protestuo
dami prieš Talmadge’ių. De
monstrantai pareiškė, jog 
Georgijos valstijos seimelis 
neturėjo jokios konstituci
nės teisės “išrinkt” Herma
ną Talmadge’ių kaip gu
bernatorių. 36 metodistų 
bažnyčios kunigai savo pa
reiškime pasmerkė Talma
dge’ių už tai, kad jisai “ar
šiausiais diktatorišk. žings
niais užgrobė gubernato
riaus vietą ir gyvenamąjį 
valdinį gubernatoriaus rū
mą.”

Daugelyje miestų įvyko 
masiniai protesto susirinki
mai su reikalavimais, kad 
Hermanas Talmadge tuojau 
išsikraustytų iš gubernato- 
rinių rūmų.
Leitenantas Gubernatorius 

ir Talmadge Pasiduosią 
Teismo Sprendimui

Melvin E. Thompson, per
nykščiuose balsavimuose iš
rinktas kaip Georgijos leite
nantas - gubernatorius, at
vyko pas neva gubernatorių 
H. Talmadge’ių ir pareika
lavo, kad Talmadge pasi
trauktų iš vieos. Talmadge 
atsisakė. Tačiaus, kaip 
Thompsonas, taip Talmadge 
sutiko pasiduoti apskrities 
teismo sprendimui, jog gu
bernatorium bus tas, katrą 
teismas pripažins.

Talmadge davė seimeliui 
pasiūlymą — palaikyti bal
tųjų pirmenybę prieš neg
rus ir neduoti negrams tei
sės dalyvauti nominaciniuo- 
se valdininkų balsavimuose. 
Kukluksiniai seimelio komi
tetai tuojau užgyrė šį pa
siūlymą.

VAROMIEJI LAUKAN 
ĮNAMIAI GALĮ DAR 
NEPASIDUOTI

Washington. — Jungt. 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad net jei
gu OPA įsako žmonėms ap
leisti namus, tai jie turi tei
sę ddr nesikraustyti laukan 
ir feu protestai^ kreiptis į 
greitųjų* apeliacijų teismus 
ir į Laikinosios Kontrolės 
Administratorių, o šie turi 
kreipt dėmesį į žmonių pro
testus.

AMERIKAI REIKALAUJANT, ATIDĖTAS NUSIGINKLAVIMO 
SVARSTYMAS JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBOJE

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatui; Aūsti- 
nui pareikalavus, Jungtim 
Tautų Saugumo taryba 9 
balsais prieš 2 atidėjo bet 
kokį nusiginklavimo svars
tymą iki vasario 4 d. * Sovie
tų ir Lenkijos' atstovai bal
savo prieš atidėjimą. •

Sovietų delegatas Gromy
ko statė klausimą, ar Ame-' 
rika nori ištraukt pirmesnį

MIRĖ CHARLES KRUMBEIN, 
ŽYMES KOMUNISTŲ 

DARBUOTOJAS
Mirė Charitė Krumbein, 

Amerikos Komunistų Parti
jos iždininkas ir vienas pir
mųjų josios kūrėjų. Mirtis 
ištiko Krumbeiną Miami
Beach, Floridoj, kur buvo 
nuvykęs sveikatai taisyti. 
Jis mirė nuo širdies susto
jimo praeitą pirmadienį, 
būdamas 58 metų amžiaus.

Per'visą ketvirtį šimtme
čio Krumbein1© gyvenimas 
buvo glaudžiai susijęs su 
Komunistų Partijos istori
ja. Įvairiais laikais jis buvo 
jos centro komiteto narys, 
New Yorko, Chicagos ir ki
tų apskričių organizatorius 
ir vadas kampanijų darbi-

Mūsų Užuojauta Margaret a i 
Krumbeinienei

Laisvės redakcija reiškia 
nuoširdžią užuojautą Mar- 
garetai Krumbein’ienei dėl 
josios vyro, Charles Krum
beino, staigios mirties.

Draugė Krumbein-Kava- 
liauskaitė - Undžienė kadai
se dirbo Laisvės įstaigoje 
knygvede; čia dirbdama, ji 
prasilavino politiniai ir pa
tapo stambi veikėja darbi
ninkų judėjime. Pirmiausiai 
ji veikė lietuviškame judė
jime; vgliau darbavosi pla-

Demokratinis Lenkų 
Blokas Laimėjo kaip 
10 prieš 1

Varšava. — Lenkijos sei
mo rinkimuose praeitą sek
madienį keturių demokrati
nių partijų blokas gavo 10 
kartų tiek balsų, kaip vadi
namoji • St. Mikolaičiko 
“valstiečių” partija. Todėl 
skaičiuojama, jog remian
čios dabayčinę valdžią parti
jos turės seime 390 savo at
stovų iš viso 444 skaičiaus.

Kuomet visoje Lenkijoje 
bendrai mikolaičikiniam te
ko tik apie vieną dešįmtada- 
lį balsų, tai Varšavo’je jie ir 
jų bičiuliai gavo apie treč
dalį.

Fašistai - teroristai įvai
riose vietose bandė ardyt 
rinkimus ir užpuldinėjo bal
savimų vietas. Susidūrimuo
se užmušta 32 asnjenys, jų 
tarpe 7 kareiviai.

Pittsburgh© prasidės de
rybos dėl algų pakėlimo 
plieno darbininkam.

savo pasiūlymą dėl atomi
nės jėgos kontrolės, kad 
reikalauja atidėjimo. Ame
rikos atstovas Austinas be
žadėjo atsaukt tą atominį 
pasiūlymą ir sakė, jog rei
kią. laiko supažindinti nau
jąjį valstybės sekretorių 
generolą Marshallą su įvai
riais dalykais Saugumo Ta
ryboje.
Tai bergždžias; gaišavimas,

’ - u" /'C
-i* ■

ninkam telkti i unijas.
Iš amato jis buvo vamz

džių įrengimų meistras na
muose ir pasižymėjo uniji
niame darbininkų judėjime
Chicagoje po Pirmojo pa
saulinio karo.

Kaipo komunistų darbuo
tojas, Krumbein buvo ir ga
bus kalbėtojas.

Virš visko Krumbeinas 
buvo visa širdžia darbinirf- 
kų klasės žmogus.

Komunistų Partijos pir
mininkas William Z. Fos
ter kartotinai atsiliepė apie 
Krumbeiną, kaip vieną pui
kiausių Amerikos darbinin
kų klasės pavyzdžių.

tesniame amerikin. judė
jime, eidama visokias svar
bias pareigas. Ji rašinėja 
spaudai, sako kalbas. x

Staigi, netikėta jos gyve
nimo draugo, Chart Krum- 
beiho, mirtis — skaudus 
smūgis Margaretai.

Šioje liūdesio valandoje 
mes reiškiame jai gilią, nuo
širdžią užuojautą, -‘b- miru
siajam jbsioš yyrui, ištiki
mai! dirbusiam darbininką 
judėjime ilgus metus, taria
me: amžina atmintis!

Milionas Brazilijos 
Piliečiu Balsavę 
Už Komunistus

Rio de Janeirę, Brazilija. 
— Pranešama, jog Brazili
jos rinkimuose praeitą sek
madienį už komunistus bal
savo milionas piliečių. Bal
savimuose dalyvavo viso 5 
milionai žmonių. Buvo ren
kama valstijų gubernato
riai ir seimeliai, 25 papildo
mieji senatoriai ir 18 kpng- 
resmanų, taip pat ir sosti
nės Rio de Janeiro miestinė 
taryba.

Pirmosios suskaitytos 
balsavimų pasėkos Recife, 
Pernambuco valstijoj, rodė, 
jog komunistų kandidatas 
į gubernatorius gavo dau
giausia balsų. Dviejose pir
miausiai atidarytose dėžu
tėse Sao Paulo mieste' rasta 
7Ų balsaš komunistų kandi
datui ir 178 balsai valdžios 
kandidatui.

ORAS.. — Bus šaltoka.

pareiškė Gromyko.
Amerika siūlo pirmiau

siai užgirti jos planą dėlei 
atominės jėgos* kontroliavi
mo pasaulyje ir tik po to 
svarstyti bendruosius nusi
ginklavimo, klausimus.

Sovietų delegatas Gromy
ko pirminė, kad Jungtinių 
Tautų seimas nutapė visą 
nusiginklavimo reikalą 
spręsti. Todėl Sovietai siūlo

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

DE GASPERI SIEKIA 
PAŠALINT KAIRIUOSIUS 
IŠ ITALIJOS VALDŽIOS

Krikščionys Demokratai Tikisi, kad Amerika ir Anglija 
Gausiau Remtų Italiją be Kairiųjų Jos Valdžioje

Roma. — Tiktai už trijų I 
dienų ,po sugrįžimo iš Wa
shington©, pasitraukė Ita
lijos premjeras Alcide de, 
Gasperi, krikščionių demo- j 
kratų vadas. Įteikdamas pa
sitraukimą laikinajam Ita
lijos respublikos preziden
tui Enricui de Nicolai, de I 
Gasperi kaltino komunistus 
ir kairuosius socialistus, 
kad jis, girdi, negalįs su' 
jais valdžioje dirbti. De Ga- ! 
spėri sakė, viena iš jo pasi-1 
traukimo priežasčių yra ir ' 
ta, kad išėjo iš valdžios Pie- • 
tro Nenni, socialistas užsie
nio reikalu ministras. Nenni 
apleido valdžią po to, kai 
nuo Socialistų Partijos at
skilo apie ketvirtadalis na
rių — dešinieji socialistai- 
trockistai, v a d o v aujami 
Giuseppes Saragato. Nen
ni, kaip ir kiti kairieji -so
cialistai, stojo už bendra
darbiavimą su komunistais.

Prezidentas de Nicola 1 
prašė, kad de Gasperi dar 
pabūtų premjeru, iki bus 
sudarytas naujas miništrų 
kabinetas. Teigiama, kad de 
Gasperi bandyssu- 
o r g,a n i z u o t ministrų 
kabinetą tik iš krikščioniu 
demokratų ir kitų dešinių
jų, be komunistų ir kairių-, 
jų socialistų. Manoma, kad 
į tokį kabinetą jis priimtų 
ir atskilėlius — dešiniuo
sius socialistus.

De Gasperi su savo krik
ščionių - demokratų partija 
tikisi, kad Italijos vardas, 
girdi, pakiltų Amerikos ir 
Anglijos akyse,, jei italų val
džioje neliktų kairiųjų. 
Amerikon atsilankęs, jis iš-

ANGLAI NEGRĄŽINSIĄ 
AUKSO NAUJAJAI 
LENKU VALDŽIAI

London. — Diplomati
niuose anglų rateliuose kal
bama, kad Anglija negrą
žins Lenkijai Į6 milionų do
lerių aukso, jeigu bus su
daryta nauja Lenkijos val
džia pagal seimo rinkimų 
pasekme's. Tuos rinkimus 
milžiniška dauguma balsų 
laimėjo 4 valdiškų partijų 
blokas — socialistai, darbi- i 
ninkai - komunistai, dirban
tieji valstiečiai ir vidurinės 
klasės žmonės su profesio
nalais.

Saugumo Tarybai negaišuo
jant svarstyti ir bendrąjį 
nusiginklavimą ir atominės 
jėgos kontrolę. Amerikos 
atstovas Austinas sakė, jog 
palūkėjus iki vasario 4 d., 
gal tuo tarpu būsią galima 
pasiekti tam tikrą nuošimtį 
susitarimo. ■ .

Sirguliuoją Bęvin, užsie
ninis anglų ministras.

LAISVE-LIBERTY ■
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. V.

The Only Lithuanian Dally 
In the Eastern States.

Telephone: Stagg 2-3R7R

siderėjo 100 milionų dolerių 
paskolos. Dabar de Gasperi 
sakė, galima būtų ir dau
giau paramos Italijai gauti 
iš Jungtinių Valstijų ir An
glijos, jei iš italų valdžios 
būtų pašalinti komunistai ir 
-u bendradarbiai socialistai.c

2 Amerikonų Laikraštininkai 
Teisiami kaip Nacių Agentai, 
Amerikos Išdavikai

Boston. — Čia teisiama 
du buvusieji amerikonų 
laikraštininkai, Robertas 
Best ir Douglas Chandler, 
kaip savo šalies išdavikai. 
Karo metu jiedu skleidė na
cių propagandą per Berlyno 
radiją ir šaukė Amerikos 
armiją nekariaut prieš vo
kiečius.'

Marshall Nekandidatuos 
Į Prešidentus

Washington. — Naujasis 
■valstybės sekretorius gen, 
Geo. Marshallas buvo re* 
porterių užklaustas, ar benfl 
kada kandidatuos į renka
mus valdininkus. Jie turėjo 
mintyje — ar gen. Marshal
las kandidatuos į preziden
tus? Jis atsakė nebūsiąs 
kandidatąs jokiuose rinki
muose. Antradienį jis pri
siekė kaip valstybės sekre
torius.

Seiman Išrinkta 390 
Demokratiniu Lenky

Varšava, saus. 21. —Nau
jesnės žinios sako, jog į 
Lenkijos seimą išrinkta 390 
demokratinio bloko žmonių 
ir 24 mikolaičikiniai. Seime 
viso bus 444 atstovai.

Indėnai Nenori Slopinti 
Burmos Patrijotų

London. — Laikinoji tau
tinė Indijos valdyba parei
kalavo, kad Anglija atšauk
tų indėnų kariuomenę iš 
Burmos. Burmiečiai kovoja 
dėl nepriklausomybės nuo 
Anglijos, ir Indija nenori 
slopint Burmos patrijotų 
kovos.

Atvyko į Londoną bur- 
miečių pasiuntiniai tartis su 
Anglijos valdžia, kuri pri
žadėjo Burmai nepriklauso* 
mybę “kada nors.”'

TŪKSTANČIAIS PALEH- 
DINĖ.IAMI GELEŽINKE

LIŲ DARBININKAI

New York Central gele
žinkelių linija paleido 7,000 
darbininkų; sako, reikią lė
šas taupyti, kurios būk “vir
šija pajamas.”

Kai kurie kiti geležinke
liai taipgi planuoja mažint 
darbininkų skaičių.

t’L.4ii



Antras Pusi.

Ehtercd as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

CIO United Auto Workers Unijos viršininkai pasi
ruošę užvesti Detroite bylą prieš General Motors, Ford 
ir Chrysler Corp., reikalaujant “portal-to-portal” mo- 
kesties, o tai reikštų apie 400 milionų dolepų*. Iš kaires: 
teismo raštininkas James Lapę, UAW vice-prez. Rich
ard T. Leonard, advokatas Ernest Goodman ir apylin
kės direktorius Nnrman Mathews.
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Taip Man Atrodo jų argumentas atitinka tei-

“atšaldė”

Ką Mano Atsiekti ADF Vadai?
Kada reakcininkai įneša visokius prieš-darbininkiš- 

kus bilius į kongresą, kad legalizuoti puolimą ant dąrbo 
unijų, darbininkų algų, liaudies laisvių, tai reikalinga vi
sų, kam ta laisvė yra brangi, vienybė.

CIO unijos jau padarė rimtų žygių prieš tuos bilius. 
Prieš tūlus iš jų pasisekė ir. A. D. F. vadai. Bet taip pat 
ADF. vadai prie kiekvienos progos bando išstoti prieš 
CIO unijas. Suprantama, tokia jų taktika kenkia kovai 
prieš reakciją.

Neseniai CIO unijų vadai, pasiremdami daviniais apie 
\__l turčių pelnus padarė pareiškimą, kad, jeigu dabar dar

bininkams būtų pakelta algos 25 nuošimčiai, o ant pragy
venimo reikmenų kainos pasiliktų tos pačios, tai vis vien 
kapitalistai pelno pasidarytų daugiau, kaip 1936-1939 me
tais jie turėjo.

ADF leidžiamas “Labor’s Monthly ^Survey” išstojo 
prieš tą CIO unijų vadų pareiškimą, kaipo “komunistinę 
politiką” ir įrodinėja, kad būk fabrikantai negali tiek 
algas pakelti. Jis puola CIO unijas ir už pereitų metų 
18.į centų į valandą reikalavimą, kaipo buvusį perdide- 
lį. Aišku, kam tokis ADF laikraščio išstojimas tarnau
ja.

• Generolas Eisenhower ir Adm. Halsey
Po armijos ir karo laivyno komandos apvienijimo, 

kalbėjo generolas D .D. Eisenhower, vyriausias armijos 
viršininkas ir admirolas W. F. Halsey, karinis laivyno 
komandierius. Abiejų jų kalbos yra skirtingos.

Generolas Eisenhower sakė, kad Amerikoje išpūti
mas atominės bombos galybės yra virtęs į “atominės 
bombos mąstymą,” kas galų gale žalinga, kaip Frakcijoj 
kai buvo mąstymas “Maginot’o tvirtumų linijos.” Bet, 
kas svarbiausia, generolas Eisenhower deda viltį į tarp
tautinį bendradarbiavimą — į reikalą susitarimo tarpe 
šalių. Jis sako, kad ginklai pasiekė pavojingą išsivysty
mo laipsnį, kad nauji karai grūmoja baisiausiais sunai
kinimais.

Kitaip kalbėjo admirolas William F. Halsey, tas pats 
žmogus, kuris neseniai suteikė imperialistams vilties, pa
reikšdamas: “Mes plauksime^ kur tiktai norime....” Jis 
reikalavo palaikyti galinga ’karo laivyną, , kokį dabar 
Jungtinės Valstijos turi. Jo “taika”, tai jėga, kuodaugiau 
karo laivų, orlaivių ir- galingesnė armija. Jis sakė kad 
neturi būti sunaikinamas nei vienas karo laivas. Jis sa7 
kė: “.tos dienos, kada praeityje būdavo oficialiai skel
biamas kitai šaliai karas, jau praėjo...” Jis mano, kad, jei
gu bus karo paskelbimai, tai tik po to, kai jau karas bus 
praktikoj vedamas.

Kaip žinome, admirolo Halsey vadovystėj karo laivy
nas yra jau apginklavęs šimtus salų Ramiajame Vande
nyne, kurios buvo Japonijos arba jos globoj ir nei nenori
ma kalbėti apie* jų perdavimą Jungtinių Tautų organiza
cijos globai. • ■

Bulgarijai, Rumunijai, Vengrijai, Italijai ir Suo-

Ponai Dulles, Churchill ir Vokietija
Nepaisant angliško bloko veikimo, Jungtinių Tautų 

, seime ir Keturių Didžiųjų užsienio ministrų konferenci
joj buvo atsiekta gerų tarimų taikos naudai. Jungtinių 
Tautų organizacija nutarė sudaryti komisiją, kad pra
vesti pasaulyj nusiginklavimą, kad uždrausti atominių 
Jbombų ir kitokių žiaurių ginklų vartojimą. Keturių Di
džiųjų konferencijoj buvo išdirbta galutinai tąikos sąly
gos -

J' mijai.
Aišku, tas nepatinka tiems, kurie laukia naujo karo 

— karo prieš Tarybų Sąjungą. Karo šalininkai metėsi 
darban. Ypatingai jiems labai nepatinka prielanki atmo
sfera Keturių Didžiųjų užsienio ministrų būsimos kon
ferencijos Maskvoj.
f Mr. Churchill suorganizavo komitetą, kuris dės pa
stangas “Apviėnyti Europą” prieš Tarybų Sąjungą. Reiš
kia, tęs Hitlerio planus. Mr. Vandenbergas pasakė kal
bą, kurioj grūmojo, kad, nors Mr. Byrnes pasitraukė iš 
Valstybės sekretoriaus vietos, bet “kreta politika” lin
kui Sovietų bus vedama ir toliau. Mr. John F. Dulles, re- 
publikonų kitas, vadas, pasakė įkalbą, kurioj reikalauja 
atsteigti galingą Vokietiją, kuri būtų jėga “vakarų blo
ke”, tai yra, tas pats, ko nori Mr. Churchill.

PRISIMINUS LENINĄ
Š. m. sausio 21 d. sukako 

23-ji metai nuo Lenino mir
ties. Ryšium su tuo prisi
mintina Lenino pareiški
mas, padarytas pirmajai 
Lietuvos tarybinei vyriau
sybei, sudarytai Vilniuje, 
tuojau po pirmo pasaulinio 
karo. Tai vyriausybei vado
vavo V. Kapsukas-Mickevi- 
čius, jon įėjo ir tūli socialu 
demokratai.

Tarybų Respublikos nepri
klausomybę. Aukščiausia Lie
tuvos valdžia Rusijos Tary
bų Vyriausybė pripažįsta 
Lietuvos Tarybų valdžią, gi 
iki Tarybų ■ Suvažiavimo —

VL. L. LENINAS

Kai laikinoji Lietuvos re
voliucinė darbininkų vy
riausybė pranešė Leninui 
apie savo žygius, tai jis pa
siuntė jai sekamo turinio 
pareiškimą:

“Atsakydama į Lietuvos 
Tarybų Vyriausybės užklau
simą, Liaudies Komisarų Ta
ryba pareiškia:

“1) Rusios Tarybų
riausybe pripažįsta Lietuvos

drg. Mickevičiaus-Kapsuko 
vadovaujamos Lietuvos Lai
kinosios Revoliucinės Darbi
ninkų Vyriausybės valdžią.

“2) Rusijos Tarybų Vy
riausybė įpareigoja visus su 
Lietuva susilječiančius kari
nius ir civilinius Rusijos Ta
rybų Respublikos organus 
teikti Lietuvos Tarybų Vy
riausybei ir jos kariuomenei 
visokeriopą pagalbą kovoje 
del Lietuvos išvadavimo iš 
bu r ž u a z i j os' j u n go.

“3) Mitybos Liaudies Ko
misariatui ir Aukščiausiajai 
Liaudies Ūkio Tarybai pave
dama susitarti su atitinka
mais Lietuvos Tarybų Respu
blikos organais dėl pasikeiti
mo prekėmis, tarp abiejų 
Respublikų nustatymo.

“Liaudies Komisaru
i e ■» t •

“Tarybos Pirmininkas

“V. ULJANOV 
“(Leninas).”

Lietuvos' buržuazijai, pa
dedamą! lenkams ir vokie
čiams, pavyko tuomet tary
binė vyriausybė nugalėti, 
tačiau po to Lietuvos liau
dis rūpestingai ruošėsi ir 
paskelbė Lietuvą tarybine 
respublika 1940 m. Apie 
pirmąją tarybinę valdžią 
Lietuvoje šių dienų klerika- 
liški ir smetoniški “istori- 

Vy- kai” nei žodeliu neprisime
na !

Minncsotos renublikonas kongresmanas Harold Knut- 
sen spaudos konferencijoje, kur jis pareiškė reikalau
siąs numažinti taksus nuo pajamų visiems lygiai 20 
nuošimčių.\Toks numažinimas duotų didžias sumas tur
tingiesiems, ''"o nieko nepalengvintų arba labai mažai 
palengVintų biednuomenei. Daug geresni planą pasiūlė 
Idaho de/hokratas senatorius Glen D. Taylor. Jis reika
lavo mažinti taksus laipsniškai — mažiau mažinti tur
tingiems. ,
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Bet koks vargdienių gy
venimas buvo? Koks smul
kių ūkininkų gyvenimas bu
vo?

Juk Suvalkijos ūkininkai 
nebūtų sukilę dėl gerovės.

0 tų “kultūringų” lietu
vių buvo • visai maža dalis. 
Jie dabar randasi Vokieti
joj: Amerikos ir Anglijos 
užimtose vietose. Jie nenori 
grįžti į savo gimtinę. Jiems 
jau baisu darosi, kad rei
kėtų būti lygiais su kitais 
savo tautiečiais.

Keletas jau tokių yra at
vykę į Jungtines Valstijas. 
Kiti dar bando ir prašo 
^avo giminių, kad juos čio
nai partraukus. Jie. visi iš
sižada savo gimtinio krašto 
vien todėl, kad jie negalės 
būt privilegijuotais elemen
tais. Jie čionai jau visokiais 
purvais drapsto ant tų Lie
tuvos gyventojų, kurie ban
do sukurti kooperatyvišką 
ekonominį gyvenimą Lietu
voj.

Vienintele pabėgėlių vil
tis, tai Amerikos turčių už
tarimas. Pr. Jo—nis.

Mūsų valdžia 
arti trylikos bilijonų dole
rių turto. Tas turtas buvo 
“užšaldytas” 1)940 ir 1941 
metais. Tas turtas buvo Eu
ropos, Azijos’ ir Afrikos 
kontinentų valdžių ir jų pi
liečių.

Iš 13 bilijonų “užšaldyto” 
turto 1941 metais, 8 bilijo
nai buvo savastis Europos 
turčių ir jų valdžių. O likę 
5 bilijonai buvo iš Azijos ir 
Afrikos kontinentų.

Du šimtai tūkstančių Eu
ropos individualų, jų tarpe 
84 tūkstančiai Vokietijos 
gyventom, turėjo to turto 
$2,578,000,000.

Kiek laiko ėmė tokią mil
žinišką sumą pinigų įves- 

i tuoti šioje šaly Europos, 
Azijos ir Afrikos kontinen
tų piliečiams?

1933 jau buvo įvestuota 5 
bilijonai dolerių; 1939 me
tais 9 bilijonai; 1941 jau 
pasiekė net iki 13 bilijonų.

Vadinasi, dabar aiškiai 
matosi, kad tų kontinentų 
turčiai apvogė savo šalių 
gyventojus ir tuos turtus 
atgabeno čionai apsaugai.

Dar ne viskas. Du šimtai 
milijonų dolerių buvo vien 
tik Vokietijos nacijonalistų- 
nacių.

Turčiai, kurie valdė Eu
ropos, Azijos ir Afrikos 
kontinentus, baisiai išnau
dojo savo tautiečius, susi
kraudami tuos vieš minėtus 
turtus ir išveždami į užsie-. 
nį apsaugai. Jie numatė, 
kad tokia išnaudojimo pa
dėtis jų į gerą neveda, 
anksčiau ar vėliau 
jiems blogai. Ir taip . 
tiko!

Jie susirado mūs 
Jungtines Valstijas, jų su
vogtą turtą,apsaugot.

Ot, ir mūS' šalis netik ap
saugojo jų turtą pavojaus 
laiku — karo laiku ir varg
šų sukilimo .laiku, — bet 
dabar mūs valdžia deda di
džiausias pastangas, kad 
sugrąžinus vėl tuos žmoni
jos nenaudėlius į jų pozici
jas ir kad jie vėl vogtų tur
tus nuo savo tautiečių. »

Juk mūs diplomatų užsis
pyrimas, kad Lenkijos bal
savimai būtų taip pravesti, 
kad mūs šalies turčiams į- 
tiktų,' rodo aiškiai, kad mūs 
šalies politika yra tokia, 
kad turčių ir privilegijuotų 
luomą apsaugojus, nežiū
rint, kuriam kamputy pa- 
šaulio jų likučiai randasi.

Generolas Marshall, kuris 
buvo “taikos”, darytojum 
nuskirtas Kinijoj, sugrįžo 
namo. Ji^ nuo dabar bus 
Valstybės sekretorium, vie
toj James Byrnes.

Kaip mūsų šalis gelbsti 
Kinijoj įvykdyti taiką? Nuo 
Japonijos-sumušimo mūsų 
kariniai instruktoriai išla
vino 37 ..kinų kareivių divi
zijas; O pirmiau buvo išla
vinę 20 divizijų. Vadinasi, 
d a b ar Kinijoj, su mū
sų pagalba, »‘yfa išlavinta a- 
pię 700,000 karių. Taipgi su 
pagalba mūsų šalies *dabar 
Kinijoj yra įsteigta 8 mili- 
tarinės mokyklos. Taipgi 
čionai*, Amerikoj, yra moki
nama kinai kadetai, kurie 
su laiku buna generolais. 
Taipgi Jungtines' Valstijos 
yra jau davę Kinijai, arba 
aiškiau kalbant, Chiang 
Kai-shęko režimui apie ke
turis bilijonus dolerių.

Ar tas visas darbas, ta 
pagalba, kurią mūsų šalis 
teikia kinų nacionalistams, 
eina vienijimui Kinijos tau
tos?

žinoma, ne!
Daleiskim, kad Sovietų 

Sąjunga taip ginkluotų Ki
nijos komunistus. Ką»mūs

valdžia sakytų ? Prie ko mes 
tuomet prieitume?

Aišku, karas ir vėl prasi
dėtų.

Šitaip dalykams esant, 
aiškiai yra įmatoma, kad 
mūs valdžia gelbsti tik pri
vilegijuotą luomą. Ir kad 
pridengus savo tokį žygį, 
komercinė spauda nuolatos 
kartoja, kad komunistai no
rį pasaulį užvaldyti.

Lietuvių tauta prie sme- 
tonizmo irgi sparčiai dali
nosi į dvi dali. Privilegijuo
ta dalis džiaugės savo kul
tui-. gyvenimu. Jos prieša
ky buvo dvarponiai, stam
būs ūkininkai ir kunigai. 
Visiems galiųia sutikt su 
tuo kunigų argumentu, kad 
Lietuva jau buvo pusėtinai 
kultūringa, žinoma/ kunigų 
ekonominiu klausimu spren
džiant. Juk mes gerai ži
nom, kad Lietuvos bažny
čios ir klebonijos daug yra 
puikesnės, negu, sakysime, 
Amerikoj lietuviškos baž
nyčios ir klebonijos. Ir tas

Ir 
bus 

atsi-

šalį,

Laisves Vajui Pasibaigus
Teko sunkiai padirbėti ir J. Staneliui iš Bayonnės už 

daug pavargti, kad gauti j tokį gražų pasidarbavimą, 
daugiau naujų skaitytojų, kurie davė man daug punk- 
taipgi reikėjo aplankyti se-1 tų. Ačiū draugui K. Yonu- 
nuosius skaitytojus ir at- shiui iš Hill Side, kuris da- 
naujinti jų prenumeratas.i vė du atnaujinimu ir vieną 
Be pagalbos gerų draugų , naują skaitytoją/Ačiū Lie- 
nebūtų buvę galima laimėti' tuvos Draugui už 
pirmą dovaną. i gražią paramą. '

Širdingai ačiū draugui A.; Taipgi ačiū visieiĄs 
Matuliui iš Jersey City, ku- vės _ skaitytojams u 
ris ir sunkiai sirgdamas gražų kooperavimą.

tokią

Lais-

isiem 
tiek dau$ pagelbėjo, priduo-! linkiu linksmų ir laimingų 
damas man daug punktų, naujų metų.
Ačiū draugams Janiūnui ir K. Žukauskienė.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. RAŠKIAU ČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
x Tel. Humboldt 2-7964

NEGALI MIEGOT 
MOTERAITĖ

Drauge gydytojau, as 
daug išmokau iš jūsų pata
rimų Laisvėj. Tai dabar ir 
pati noriu ko paklausti.

Man sukako 51 metai am
žiaus. Gyvenimo pervarta į- 
vyko jau 4 metai. Aš pasi
dariau labai nerami, ner- 
vuota ir labai blogai miegu. 
Jau 4 metai kaip kankina < 
mane gtas n'emiegas.

Gydytojai man nieko ne
pagelbėjo. Vienas sakė, būk 
mano širdis nesveika, vaini
kinės arterijos esą nesvei
kos. Ar tai galėtų man ga
dint miegą? O gal tai paei
na nuo t gyvenimo pervar
tos?

Mano svoris 168 sv., ūgis 
5 p. 2 c. Valgyt galiu daug, 
bet paskui nesijaučiau ge
rai.

Aš mačiau Laisvėj straip
snelį, kad surūgęs pienas 
taiso nervus. Gal ir man bū
tų gerai valgyt rūgusio pie- į 
no ? Gal pradėčiau geriau ' 
miegot? Tik nežinau, 
čia man jo gavus.

Atsakymas.
Gal Jums, Drauge, ir yra 

nesveikos vaikinikės arteri
jos. Asmeniškai nepatyręs, 
negalėtum tikrai pasakyt. 
Vis tiek pat Jūsų gyvenimo į

sidaro visa eilė pasikeitimų.
Surūgęs pienas yra tikrai 

geras maistas. Jis bent iš 
dalies galėtų padėt Jums 
geriau miegot ir sustiprint 
nervus. Į paprastą pieną į- 
dėkite truputį rūkščios 
grietinės (sour cream), tai 
Jums pienas gražiai surūgs. 
Galite kas diena to rūgusio 
pieno ir po kvortą su val
gyt. Pienui surūgint yra 
vaistinėse ir tam tyčia tab- 
letukių — “sour milk tab
lets”, “junket tablets”, “lac
tic acid tablets”, “bacillus 
acidophilus tablets.”

Jūs daugokai sveriate, kai 
dėl savo ūgio. Mažiau val
gykite riebalų ir skrobylų 
bei saldžių daiktų. Daugiau 
mankštykitės, dažniau eikit 
pasivaikščioti, daugiau bū
kite ore. Pakvėpuokite gi
liai, kada tik atsimenate, 
ypač nuėjusi gult. Gilus 
kvėpavimas padės geriau 
užmigti. Pirma to gerai yra 
šiltai pasimaudyt — ir į lo
vą.

Būtinai imkite vitaminų-- 
“multiple vitamins”, bent 
po 1 ar 2 tableti laike val
gymo. Po 1 lašą iodino tink
tūros, į. pieną, kas diena ar 
kas antra diena. Ir, žinoma, 
Jums už vis labiausiai rei
kia moteriškų lytinių hor-

kur I

Y 10 uAvll ŲzCvV C7 <7 ” Vllimv Į *»v

pervarta čia yra visų svar-1 menų, kurių Jums nebega-

i, ir su širdžia į-

dyla, o iš Washingtono jie nusibalados .New Yorkan, kur 
įvyks tarybininkų konferencija. Ten visi tie mąndrapyp- 
kiai, klerikalai, menševikai ir -jų sandarietiška uodega, 
iškeps naujų planų, kaip grąžinti Lietuvon smetoniniai 
klerikališką vergiją. ) \ ‘

Niežai Apnyko Lietuviškus Politikierius
.Vilnis rašo: ’ >

Vai zuja jie zuja tie lietuviški patentuoti vadeivos. Iš
rodo, kad juos apnyko niežai.

Pradžioj šios savaitės p. A. Olis, chicagietis, išdūmė 
Washingtonan “rūpintis Lietuvos vadavimu.” 1

Vakar abudu Chicagos tarybininkų organai, men
ševikų “Naujienos” ir marijonų “Draugas”, pranešė, kad 
Washingtonan dumia Grigaitis su savo vachmistru Vai-

biausias* veiksnys. Ir nervai 
pasidąro labai aržūs, ir mie
gas n 
vyksta nemalonių patyrimų. 
Visame organizme jaučiasi 
4<0ks tai, keistas neramu
mas, vidinis drebulingumas. 
Visa tai paeina dėl įvyku
sios endokrin. liaukų ne
tvarkos. Kai nebeveikia tie 
vyriausieji moteriško orga
nizmo "valdovai — lytinės 
liaukos, kiaušidės, tai ir su-1 ną kasdien.

mina nuvytę . kiaušidės. 
Karščiagamiai hormonai — 
estrogenic hormones daug 
Jums gera padarys. Jų yra 
keletas rūšių. Stilbestrol ne
brangi ir veikli rūšis. StiL 
bestrol 1 mg. tablets —im
kite po vieną rytais, kas 
diena per kokias 27 dienas. 
Apleiskite neėmusi trejetą 
dienų arba ir ketvertą. O 
naskui ir vėl imkite po vie-



r

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Su-
*

Sėkminga Kova už Politines Teises Visuomet Buvo 
rišta su Kova už Geresnį Atlyginimą Darbe.

Sąryšio Metinei Konferencijai ir Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Moterų Suvažiavimui Artėjant.

prieš pa- 
“atpriklias

f:

Tt ežias Push
\

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka- 
galingas, o galingas tada, kada orga-

te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai., naujų narių?

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

<1
£5

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

j Suvažiavimui tinkamai pri- 
' sirenkim.

Sąryšio Metine Konferen
cija įvyks sekmadienį, kovo 

I (March) 9-tą, 10-tą valandą 
•yto. Vieta bus paskelbta 
vėliau.

Patyrimai iš praeities liū- 
lija, kad skaitlingos sąry
šio metinės konferencijos 
ižtikrina gerą veiklą sekan
tiems metams.

Daug, sunkiai, širdingai 
moterų kliubai ir LLD kuo- 
ops dirbo Lietuvos žmonių 
paramai praeitą metą. Gra
ži suma aukų sukelta ir pa-

Rodos dar tik keletas die- ' 
nu atgal, kai skubėjom, ruo- ' 
šėmės sutikimui , Nauji- | 
Metų, o iau kone čielas mė
nuo spėid prabėgti. Šven- ! 
tos atneša daug naujo sąjū
džio, darbų. Bet, menu, se
sės, jau visos spėjom šven-1 
čių sukeltą šurmulį užmirš-; 
ti, o jėgas naujų metų at
neštiems darbams paruošti

Praėjusį metą sutikome 
belaukdamos grįžtančių šei
mos nariu iš karinės tarny
bos, su Lietuvos žmonėm 
paramos teikimo vajum e- 
sant pačioje aukštumoj^ 
Mes, sesės, mūsų sąryšio ri
bose, kaip ir visos demokra
tiniai nusiteikusios Amerik. 
lietuvės, daug laiko ir pas
tangų idėjom praėjusiais 
metais Lietuvos žmonėms 
paramos teikimo darbe.

Su pradžia šių metu. Lie
tuvai Pagalbos Teikimo* 
Centralinio Komiteto pa-1 
tvarkymu, šis darbas bai- kuopų atsiųsti 
giamas. Bet mes visos ži
nom kad mūsų laukia kiti 
dideli darbai-kovos.

Tiesa, daugumai iš mūs 
teko laimė sutikti šiuos me
tus su spėjusiais sugrįžti iš 
karinės 
giminėm, 
nik to jo 
besiveržianti kūrimui nau- i 
jo' karo, jau suspėjo užnuo- j 
dyti nerimastimi ši pirmą

S tinsta Lietuvos našlaičiams j 
\įr Vilniaus Institutui sąry-1 
šid varde. Dabar, šelpimo1 
darbui užsibaigus, prašome ' 
draugių pagaminti raportus 
konferencijai, kad galėtu
mėm maždaug spręsti, kiek . 
mes prisidėjom šiame dar- ■ 
be.

Prašom moterų kliubų, 
savišalpos draugijų, TJ.D' 

atstoves į; 
•konferenciją.
Kovo 28-tą Įvyks Demokra
tinių Amerikos Lietuvių 
Moterų Suvažiavimas.

Mums jau netenka niekas 
pridėti prie to, kas jau buvo 
kartotinai pasakyta spaudo- 

1 je apie šį svarbų suvažiavi- į 
1 mą. Mes tik norim prašyti 
i visas moterų organizacijas 
! mūsų sąryšio ribose rūpin- 

, . v . tis pasiusti atstoves į ši su-
b.^di’ą seimos s^e-lirn^ P° važiavimą, kuris, aišku, iš

kels daug svarbių mus visas 
liečiančių klausimų, nusta
tys gair'es mūsų veiklai.

Kad tinkamai prisirengus 
prie sąryšio kopferencijos 
ir moterų suvažiavimo, są
ryšio komitetas sugestuo- 

i tim turėti moterų susirin- 
j kimus - pasitarimus jums 
numatomoje tinkamiausioje 

' formoje. Jeigu būt pagei- reneja., ta.p u.uu , 4aujama kad saryšio komi.
Amerikos Lietuviu Moterų . ™_________ _____;1 eto nares dalyvautų pasi-

Pozuoja ‘ apsisupusios rūbais ir be jų. Modeliuotojos 
Kitty Hussey ir Gwen Davis, narės ndujai įkurtos Asso
ciation of Professional Models, reikalauja po $2 už va
landą pozavimo nuogoms ir po $1.50 drabužiuose. Pa
klausus, dėl ko ta skirtumą, merginos atsakė, kad skir
tumą tik tradicijoje. Patogiau dirbti nuogoms, sako jos, 
jeigu tik studija pakankamai šilta.

Motery Politinių Teisių .

Moterys Turėjo Aštriai 
Kovoti už Balsavimą

Moteriškė audykloje Lo- 
wellio mieste, Massachu
setts, vieną gražią dieną 
183(4 metais nustojo dirbusi 
ir pasupo ratu savo kepu
raitę virš savo galvos. Ve
dėjas vos neapstulpo iš nuo
stabos.

Nepaprastą jos elgėsi se
kė dar nuostabesnė demon
stracija — kepuraitės supė- 
ja, o paskui ją ir apie 2,000 
kitu moterų, išmaršavo iš 
šapos; Jos tik laukusios va
dovės signalo. Moterys išėjo 
į streiką prieš nukapojimą 

I algos.
šešiais) metais anksčiau,' 

1828, buvo kilęs pirmasis 
užrekorduotas Amerik. mo
terų streikas Dover’yje, 
New Hampshire. Čia 400 
neorganizuotų moterų buvo 
sustreikavusios 
baudas ir kitas 
taisykles.”

Moterys pradėjo organi
zuotis Į unijas 1825 metais, 
tačiau sekamu dešimtmečiu- 
jos turėjo pereiti ne tiktai 
tokią pat opoziciją, kokią 
pergyveno ' vyrų unijinės 
organizacijos, bet iu dar ki
tokias skerspaines:

Daugelis, darbininkų vyrų 
. nenorėjo įsileisti moteris i 
savo unijas, nei į savo ama
tus. Tas palengvino samdy
tojams pavartoti moteris

žibintus, kilnojamus dai
nuojamos Marsalietės tak- 
tu.

Fifth Avenues kliubo lan
ge stovėjusi grupė vyrų su
klego kvatoti pasirodžius 
procesijos pirmajai grupei. 
Tačiaus moterims vis ei
nant ir einant pro šalį juo
kas nutilo, tik retkarčiais 

(pasigirsdavo tarkštelėjimas 
ledo i stiklą.

Ilgai jie stovėjo tame lan- 
:ge, bet moterys vis ėjo po 
laštuonias eilėje, baltįai pa- 
, sipuošusioms maršalams 
į palaikant tvarką. Ir vis dar 

Atgaiva atėjo 1903 me,- galo .nesimato. Pagaliau, 
vienas iš stovėjusių lan£e 

tylą — “Vyru-

turtingesnio luomo moterų 
savo darbo paramai.

Iki pradžios sekamo šimt-i 
mečio buvęs ankstybųjų už į 
moterų teises konvencijų 
kovingumas išsigimė, su1 
reta išimtimi, į poniučių pa- 
šn c kėši u s sal ionu ose.

tais, susiorganizavus Mote
rų Darbo Unijų Lygai, kuri pertraukė 
apvjenijo siekiančias mote- čiai, atrodo, kad jos ištikro 
rims teisių kitas moteris su pasišovusios balsuoti.” 
tomis iš darbininkų judėji-7 U. M .
mo. . I e

Nemažame skaičiuje strei- Namie SpfagillH 
kų. lyga-pasitarnavo ne vienv . 3
tik ’finansine pagalba, bei KlCSlltai

metais vėliauPenkiais
New Yorko socialistės su
organizavo' pirmą demon
straciją ^paramai veiklos už 
moterų teisę balsuoti. Toji 
masinė demonstracija Įvy
ko kovo 8-tą — Tarptauti
nę Moterų Dieną. New Yor
ko moterų organizacijų tik
ra politinė veikla ir pakar
tojamos demonstracijos pa-

Kepti riešutai yra labai , 
brangūs ir nekepti nėra pigūs. 
Tačiau retkarčiais nusiperka* 
me.

Komerciniai riešutai būna 
kepami apsemti riebalais. . 
Taip, sakoma, mažiau reikia 
daboti, o vienodžiau išeina. 
Tačiau su priežiūra gali už
tekti poros šaukštų riebalų 
ant skaurados iškepimui puo
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gelbėjo atkreipti* visuome- ūuko ar dvejų riešutų. Tik rei- 
reilcalavimus ant len&vos ugnies kepti 

I ir nuolat maišyti. Nuimti ne 
j7iiiAcxi jpicvi uviud, ROS TlCbrllllO’“ 

ti karšti riešutai ir nuimti dar 
kepa, kol atvėsta.

Iškeptus išdek ant sugeria* 
imos ar šiaip švarios popiėros. 
j Tada apibarstyk druska.

Norint nulupti žieveles pea- 
: mitams ar almonds, reikia už- 
I pilti verdančiu vandeniu, pa- 
1 laikyti trejetą minutų. Spau- 

; tarp pirštu, žievelės 
yyrai i lengvai nusilupa. Plikytus reri-

nės atydą į 
leisti balsuoti. , .

Harriet’os Stanton BNtch, I Jį.1 
Elizabeth Cady Stanton 
dukters vadovybėje įsistei
gus Save Užlaikančių, Mo< 
terų Lyga moterų balsavi
mo . klausimą iškėlė dauge
lio unijų susirinkimuose.

Gegužės 21-mą, 1910 iij 
paskiau kas metai iki laimė- j 
jimo, New Yorko moterys Cj^nt 
ir jas remiantieji .....
maršavo paraduose už bal
savimo teises moterims.

Pirmasis paradas buvo 
menkas, bet 1912 metais iš
augo iki 10,000 maršuotojų 
demonstracijoje, kurios žiū
rovų skaičiai, rašė reporte- 

“viršijo buvusius pasi
tikti namo. sugrįžtantį 
Theodore Roosevelt’ą.” žiū
rovai apstoję kiekvieną colį 
šaligatvio nuo. Washington 
Square iki Carnegie Hall. 
Jie užpildę visus laiptus ir 
langus visame parado pa
kelyje.

Maršavime buvo moterys 
raitelės, turčių moterys

S ’ripažinimas

I

CHICAG1ETES APIE SUVAŽIAVIMĄ
kon-
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tos

Atsargus valymas ar p lovį-
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&

priė- 
kai

sąva
da r-

matais su vyrais.
1848 m. pasaulio moterų 

moterų 
atsibuvo 

New Yorko

dirbti.
V. Kapičauskienė.

kitiems
svarstyti jos

Neleisk džiovinamiems, bal
ti niams sušalti į ragažę.

tarnybos vaikais.
kaimynais. Bet 

fašizmo- likučiai,

kia keletą valandų nudžiovin
ti pirm kepant.

' V.'.* <
i
i

Binghamton, N. Y.

c/elę Vėlesniam
Prisiminimui) — pat pirmutinė

1894 met. Pietų Austrą- teisių 'konvencija 
lija Įvedė į savo pilietinių Seneca Falls,

tarime^ praneškit, mes at- 
•yksime.

M. Sukackiene.

vz«

v.

eilės audringų karo metų, j 
Demokratinei visuomenei j 
teks vesti kova iki galutino . 
fašizmo likučių išnaikini
mo, pastovios taikos laimė
jimo.

Bėgantis pirmyn gyveni
mas iškelia daug svarbių 
klausimu, kuriem reikalin- į 
gas bendras pasitarimas.' 
Todėl,- kaip Sąryšio konfe
rencijai, taip Demokratiniu į

teisių kodeksą ir konstituci
ją moterų sufragizmą (tei
sę balsuoti).

Vakarinė Australija pase
kė tą aktą 1899 m., Naujoji 
Pietų Valija 1902 m(; Tas
mania 1903 m., Queenslan- 
das 1905 m., Viktorija 1909 
met.

Tuo patim laiku Pietų 
Australija įvedė priversti
ną arbitraciją ' industrijos 
disputuose (ginčuose). Tai 
buvo naujanybė sutaikyme 
darbininkų su samdytojais.

1928 m. parlamento bal
savimu praplėsta pilietybės 
teisė, kuri pripažino mote-

'^0,7-

Tojo suvažiavimo sumany
toja buvo Frances Wright, 
kuri lankėsi Amerikoje 
1827 m. Frances suagitavo 
prie veikimo Sarah ir Ange
lina Grimke, Lucretia Mott 
ir Elizabeth Stanton, ku
rioms, galiau, pasisekė įvy
kinti pirmutinę moterų, 
teisių konvenciją 1848 m. 
Taigi, 21 metai praslinko 
nuo sumanymo iki Įvykini- 
mo. ,Tas turėtų ir mūs šių 
dienų veikėjams už svarbius 
reikalus - iškovojimus duoti 
drąsą ilgai ir neatlaidžiai 
už savo progreso programas 

. i rims balso teisę lygiais pa-kovoti. Dr. Johanna B.
Dėkavo.ju Lietuvių Literatu- i 

ros Draugijos 2()-tos kubpos i 
moterų skyriui už dovaną, ku
rią pridavė drg. A. Maldai- 
kienė ir pavienės draugės. 
Taipgi už gražią dovaną, ku- 
•’ią aplaikiau per drg. J. K. 
Mavalinskienę sykiu 
žia 
štai

šti gra- 
atvirute ir jūsų vardais.
i os:

J .K. Navalinskienė, O. Gir- 
nienė, M. Kazlauskiene. M. 
Bekeriepė, A. Becker, K. Vai
cekauskienė. P/ Yasilionienė, 

Maldaikiehė. V. Kamins- 
j kienė A. Kązėnienė. 1L Vė- 
gžienė, M. Kulbienė. A. žemai- 
! tienė, M. Luzinienė. A. Barz- 
devičienė. P. Bakšienė.

Nėra brangesnio da*yko, , 
kaip jūsų, drąugės, simpati
ja, manęs atjautimas nelaimė
je ir ligoje. Jau antras mėnuo 

ranką i.
Bet jau eina | 

būda- Treryn ir ne už ilgo gal prade-i 
du dirbti.

- NANCY DRURY, graži mer-; 
gyte parinkta pozuoti pa-Į 
veikslams atsišaukimuose pa-t . 

Femti March of Dimes kam- susižeidusi
paniją. Jinai pati buvo vaikų* negaliu dirbti, 
paralyžiaus ištikta vos 1 
ma 2 metu amžiaus. March of i 
Dimes vajais surinktomis au
komis patobulintas gelbėjimas 
padėjo jai visiškai pasveikti. ' 
Mergiūkštė su tėvu atvyko į mas mažiau sudėvi drabužį už 
New Yorką dalyvauti vajaus purvą ar prakaitą. Taigi, ne- 
atidarymo iškilmėse. plovimu netaupome drabužio.

, Amerikos Lietuvi m Mote
tu Kultūros Kliubas, vienasV i 7
iš didžiausiu ir veikliausių 
Chicagoje, savo metiniame’ 
susirinkime sausio 8-tą die
ną jau svarstė Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Mo
terų Suvažiavimo reikalus. 
Nutarė pasiūlyti suvažiavi
mui apsvarsįyti sekamus 
punktus:

1‘) Kad būsintis suvažia
vimas planuotų, kaip įtrau
kti į abelną veikimą jaunų 

’moterų ir merginų, esamus 
kliubus. c ‘

2) Nutartų dėti pastan- 
T I gas užmegsti tampresnius

iryšitis su Lietuvos moteri- 
■mis kultūros ir meno šako
je. '

3) Sudarytų r centralinį 
komitetą, kuris apvienytų 
visų pažangiųjų lietuvių 
moterų kliubų veikimą.

Suvažiavimo ir I_____
reikalams

unijas.
National ė Darbo Unija 

tuojau po Civilio Karo pa
stebėjo pavojingumą tokios 
laikysenos ir išstojo su rei
kalavimu “lygios mokesties 
už lygų darbą.”

Elizabeth Cady Stanton 
ir Susan B. Anthony, ank
stybosios vadovės judėjimo 
už teises moterims, taipgi 
vartojo tą obalsį. Svarbiau-lriai,

taipgi šaukė Vidurvakari-j 
nių Valstijų Lietuvių Mo
terų Komiteto platesnį po
sėdį sausio 15-tą. Šiuos žo
džius rašant to posėdžio pa
sekmes dar nebuvo matytos, 
tačiau jų praeities atsako- 
minga veikla liudija, kad 
jos -energingai imasi 
žiavimui pasiruošimo 
bo. ,

Suvažiavimas įvyks 
28-tn. šių metu. 7 v c

Perdaug trynimas drabužio 
neplauna balčiau, tik drasko, 
gadina. Įdėk muilo gana,, pa
mirkyk bent keliolika minučių 
šiltame, bet no karštame van
denyje švelnius audinius, bent 
pusvalandį arba ir, per naktį 
marškonius. Atmirkę drabu
žiai išsiplaus be didelio darbo. 
Perplaunant nepalik muiluo
tus.

šia jų programos dalimi 
buvo pagerinimas darbinin
kių būvio. 'Tuo būdų jos 
priruošė galimybę vieningu
mo tarp darbininkų ir mo
terų judėjimų.

Mrs. Stanton ir Miss An
thony pagelbėjo organizuoti 
darbininkes merginas New 
Yorke ir užstojo jų reika
lus savo laikraštyje The Re- i puošniuose drabužiuose, ko- 
volution.

Vėliau, 1868 metais, jos 
buvo Moterų Sufragisčių 
Sąjungos delegatėmis na- 
cionalėje darbininkų 
vencijoje.

Delegačių įiūdymus 
mė, bet tiktai po to, 
konvencija priėmė rezoliuci
ją, pasisakant, kad?: ji 
(konvencija) “nesiskaito 
save užginančia jų keistas 
idėjas.”

Abie ji, Darbo Vyčiai ir 
Darbo FeSeracija užgyrė 

.“lygią mokestį už lygų dar
bą principe”, taipgi reikalą 
organzuoti darbininkes, bet 
praktikoje jas apleido.

Nei viena nei kita 
unijos neužgyrė moterų pa
stangų gauti teisę balsuoti. 
O moterims balsavimo tei
sių judėjimas pradėjo nutol
ti nuo reikalavimų pagerin
ti darbininkėms, gyvenimą. 
Pasekmė tokio atsidalinimo 
buvo ta, kad visas sufragi
sčių judėjimas pradėjo 
siaurėti, koncentruotis ant 
organizavimo vidurinio ir

legijų moterys, su išmoks
lintųjų kepurėmis ir ap
siaustais, motinos su kūdi
kiais vežimėliuose.

Tarpe daugelio unijisčių 
moterų, buvo būrys siuvėjų, 
išlikusių iš baisaus Tri
angle bliuzių šapos gaisro 
1911 metais. Jos nešė iška
bą su užrašu “Mums Balso 
Savęs Apsaugai.”

“Muilo dėžių” brigadą 
maršavo nešina ir (dėžėmis. 
Atskiros narės-nariai pro
tarpiais išeidavo iš maršuo- 
tojų linijų ir pasistatę ant 
kampų dėžes sakydavo pra
kalbąs, aiškindami parado 
tėmytojams jo reikšmę.

Parade maršavo ir 600 vy
rų būrys, reikalaudami mo
terims balsavimo . teisių. 
Jiems teko daug užgaulioji
mų nuos šaligatvių. “Eikite 
namo indų plauti!” ir pana
šiai šaukė į juos. •

Socialistų partija marša
vo vyrai ir moterys sykiu, 
pasirišę raudonais kakla
raiščiais. Gale kožnos eilės 
maršavo moterys, nešinos

Megztinius, rayon, nylon, 
šilką reikia džiovinti ar bent 
iš pradžių nusausinti patiesus 
tarp dviejų minkštų, sugerian
čių abrūsų. Taip džiovinti ne
išsitampo, nepraranda formos

Still 
Urgently

Needed
. .

KEEP.C
TUK^I&IN
ušEPrms

heyte needed 
day, more -than 

ever before.
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1-8-47 FRANK KRUK
arba4 Grahorius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

—i. i, sssParašč Petras Cvirka—i —
(Tąsa)

Aš tau daviau aną dieną kapeiką, bet, 
matyt, ji su vėjais išskrido. Atsimink, 
vaikuti, kad nieko nėra bjauresnio ir 
sunkesnio pasauly, kaip neturtas. Varyk 
rublį ant rublio, dėk kapeiką prie kapei
kos, kad galėtum, sūnaiti, viršum visų 

\ šviest. Matyk, jeigu mano tėvas ir aš 
/ būtumėm bindzinėję, šiandien ir pats ne

nešiotum tų pušnų, švilpaudamas rublio 
neprišauksi... Tai, šit!

Kiekviena pYoga Zidorius sūnų tiesė 
ir kalė. Nežinia, kaip būtų susiklojęs ši
to ramaus ir dievobaimingo ūkininko gy
venimas, skaidrus ir plaukiąs kaip Švin- 
talos upė, jeigu ne viena drumzlė. Visą 
gyvenimą pakreipė kita vaga kiaulė, iš 
tos pačios garsios kiaulių giminės, ką 
Zidorius vesdamas.į kraitį gavo. Keistų, 
nesuprantamų ir šiurpių dalykų pasitai
kydavo gyvenant žmogui, bet kad kiaulė 
galėtų pasukti ramų žmogaus gyvenimą 
kita vaga, suardyt Zidoriaus ūkio šven
tadienį ir net žmogų į kapus nuvaryt,— 
labai retas gamtos reiškinys.

Kiaulės Krukelio gyvenime buvo laiko
mo pagirtu ir mylimu gyvuliu, o gal net 
ir draugu. Jei kiaulė ruošės* Zidorių 
apdovanot dvylika paršiukų, jis su kiaule 
nuoširdžiausiai kalbėjo. O reikia pasa
kyt, kad per šešiolika jo povestuvinių me
tų kiaulės atsivesdavo visuomet vienodą 
skaičių, ko jis galėjo tikrai pavydėti, nes 
pats teįstengė susilaukt tik vienintelio 
sūnaus, ir kaip nebuvo lipšnus, kaip ne
kurkė Elzei į ausį, — laukiamos dukters 
nebuvo ir gana. Būdavo jau Elzės veidas 
prašvinta, jau vaikšto ji, jau remia peti
mi Zidoriaus petį, iksu atdūsiu sako:

— Bjaurybiuk, tu mane apgavai... 
Pastojau jau.,

— Rodos ...
Bet tai buvo tik įsivaizduojama moti

nystė šitame aistrų ir žydėjimo užgesu- 
siame medyje. Buvo obelis, augo prie 
svirno, kasmet dangstydamosi žiedais ir 
rudenį su skausmu plėšydama rankas 
nuo sunkaus vaisiaus. Praėjo metai — 
ant išdžiūvusios obels šakos kabojo tik 
vienas obuolys... Ir kitą pavasarį ji vi
sai nepražydo.

Krukelis paršingą kiaulę perkeldavo į 
vidų ar kamarą, užtverdavo kampe lais
vą migį ir keletą naktų iš eilės saugoda
vo, kad kiaulė nenugultų vaikų, kad bū
tų paėdusi. Tarnai ir bernai, kurie dirbo 
pasamdyti Zidoriaus ūkyje galėjo tikrai 
pavydėti pasoginei'kiaulių giminei, nes 
kai patys ir per žiemą įsilindę stirdavo 
šiene, kiaulės snausdavo šiltoje gerovėje' 
ir pagarboje.

— Kiaulė, — kalbėdavo Zidorius su 
ypatinga meile ir atsidavimu, — gyvu
lys kvailas, bet geras. Ji kur pakliuvus 
atsiguls, betkaip paės, — nezviegs be rei
kalo. Iš gyvulio reiktų žmogui pasimo
kyti. Kiaulę blogą vardą turi tik, o su
tvėrimas — ačiū Dievui!

Mėgo Krukelis kiaulei pakasyt papil
vę, žiūrėt kaip ji gražiai sumerkia akis 
ir saldžiai ima snausti. Jį patį suimdavo 
toks ‘miegas bežiūrint į šitą gyvulėlį, 
kad būtinai jau ir pats ne kartą prie 
kiaulės yra Užmigęs. Negalima sakyt, 
kad Zidorius sukiaulėjo, arba pasekė gy
vulių pėdomis, bet nuo kurio laiko įpra
to, kad žmona jam nugarą pakasytų — 
tada jis ramiai pavesdavo save miegui 
pakuždomis poteriaudamas.

Žmona irgi taip įprato, kad nekasiusi 
H ’ savo vyrui nugaros, pati negalėjo užmig

ti. Toks ryšys ir draugiškumas ėjo nuo 
kiaulės per visą Krukeliu šeimą. Nozrs 
sūnus Pranas nereikalavo kad jam kas 
kasytų, bet turėjo tokį vieną įpratimą, i • 4 j ii*Kasytų, oei turėjo lokį vieną jpi arimą, 
kuris, turbūt, atsirado nuo to, kad jau 
vyriokas būdamas tebesisukinėjo aplink 
motinos krūtį: migdydamasis Pranukas 
įsikąsdavo pagalvio kampą, ir tik čiulp- 

* darnas nukeliaudavo į sapnų karaliją.
Labiausiai Krukeliąj laukdavo tos 

dienos, kada reiks skerst kiaulę. Iš anks
to Zidorius paruošdavo lovį mė^ai sūdyti, 
nuvydavo virves kumpiams rūkyti ir pa
darydavo iš bonkų kaklų žiedus dešroms 
kimšti. Krukelio kumpiai ir dešros buvo 
pagirtos visoje parapijoje, kad net šunys,
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ir tie laižydavosi prabėgdami pro Zido
riaus namus. Kunigas kalėdodamas būti
nai išaukštindavo dešrą, jeigu prie jos 
dar būdavo ir trejų deyynerių taurelė. 
Kruopių bažnyčios kunigai tais laikais 
buvo sukalbami ir mėgstą baliavoti švie
siose ūkininkų seklyčiose. Žinoma, Die
vo širdis ir ganytojo pareiga stovėjo 
pirmoje vietoje. Įžengęs į vidų antai vi
karas užgiedodavo lotyniškai, paskum 
padažydavo krapylą, ir pašlakstydavo 
namus. Nežinia, kokią galią turėjo tas 
vanduo, Z i dorins^ nesumetė klausti kuni
go, bet prūsokai ir blakės su duoniniais 
vabalais ir svirpliais tuojąu išsidangin
davo, kaip nuo velnio paeinąs gyvis.

Pabaigęs ceremonijas kunigas apsidai
rydavo po vidų ir griebdavosi kamanti
nėti vaiką katekizmo ir žegnonių, kuris 
niekuomet nepataikydavo padėti rankos 
į reikiamą pusę išgąsdintas nepaprasto 
svečio. Atlikęs visas pareigas, jei būda
vo kviečiamas vaišėms, kunigas nusi- 
vilkdavo storus, šiltus kailinius ir sėsda
vo prie stalo. Zidorius mėgo tą iškilmin
gą valandą sėsti greta kunigo ir pakalbėt 
svarbiais, aukštais klausimais.

— Kunigėli, kažin ar tiesa, kad'seno
vėje žmogų paversdavo į mešką, o meška 
pasidarydavo žmogumi? — klausinėjo 
Zidoriui kunigui stumdamas keptą žąsį. 
— Valgykite, prašom, kunigėli, juk iš
nikote ... Tokie orai, toks pustymas!

Nors kunigėlį retai kur aplenkė lėkš
tės ir šaukštai nuo pat ryto važinėjant, 
bet kągi sakysi, jei ne—kunigėli, išni
kote, prašom jau, labai maldaujame...

— Matau, kad šeimininkai visai ne
valgote, — sako kunigas, žiūrėdamas čia 
į vieną, čia į kitą lėkštę.
! — Ačiū, jau mes po ... po. Ale, kad 
kunigėlis prašo, reikia jau ... — ir Zi
dorius nevikriai smeigia šakute mėsą ir 
užsišnekėjęs pastebi, kad jis įsmeigė į tą 
patį kumpio gabalą, ką ir kunigas. Pa
tampęs kiek, Zidorius sako:
kad, mes pavalgėm ... po . .. Tai šit, no
rėjau dar, kunigėli, klaust, su pačia vis 
nepermanom ... Imkite, kunigėli, dešros, 
ačiū Dievui, neseniai' pasiskerdėm, — 
ar . .. ar. — Gėda klaust, lyg ne prie šne
kos, kunigėli.

— Nu, Zidoriau! Ar žinai, kad Zido
rius artojas? O ar moki tą japonišką dai
ną, ką vienąkart mums dainavai?

— Ai, kunigėlis ir šposininkas, — įsi
kišo Elzė.

— Kaipgi, moku kunigėli: — Eigo ny- 
gun jų svetetas, eiveigu minagi, — pa
dainavo. — Prašom su šiuo šaukštu, 
kunigėli, didesnis, daugiau pakabinsi!. 
Klaust norėjau, ar į gyvulį gali įlįst vel
nias . .. Senovėje, sako, RĮsdavo.

— Brangusai, velnias ten maišosi, kur 
nėra tvirto tikėjimo. — Kunigas išgėrė 
stiklelį tokiu jautrumu, kad Zidoriaus 
akyse net džiaugsmo ašaros iššoko. — 
Karčioj i tai stipri, o kaip padirbote?

— B tūbinė, kunigėli, jau sakom, kad 
pasisekė. Kažin, žydai, ar visi 'į pragarą 

- eis?
Po tokių klausimų, jeigu kunigas ir ne 

į kiekvieną atsakydavo, — pamaldi pora 
būdavo patenkinta. Ne kartą Zidorius 
rodė savo Pranuką ir klausė kunigą, ką 
iš jo būtų galima padaryti. uT.ėve mū
sų” vaikas buvo taip išmokytas, kad* ga
lėjo kalbėti iš vieno ir iš kito galo. Į krū
tinę jis mušdavosi taip, kad akyse žalia 
pasidarydavo. Žinojo, kad su saldainiais 
ir riešutais kunigas tokiu atveju jo neap
lenks.

— Mūs vaikas, tėveli, —-sakė Elzė, — 
atmintį gerą turi. *

Ir norėdamas išbandyti busimojo gra- 
boriaus gabumus, Zidorius stūmė prie 
stalo vaiką: — Na, Pranuk, pasakyk ku
nigėliui, kiek dievų yra?

— Ugi, trys, ugi...
— Kaip trys, vęrši! —, kumščiojo tė

vas į nugarą. '
— Ugi vienas trijose sabose ...
Tėvas buvo benutveriąs vąiką už au

sies, tačiau, išgirdęs jo vikrų išsisukimą, 
lyg> pats ’būtų atlikęs sunkų darbą, nu
braukė galvą delnu ir patenkintas prilen
kė visomis jėgomis sūnaus burną prie ku
nigo rankos...

(13us daugiau)

čiū, jau

SKAITYTOJŲ BALSAI
Tai Dr.’Kaškiaučiaus kelio

nės įspūdžiai “Per Teksus į 
Calif.” pasibaigė. Ir vė) ke
letas skaitytojų pareiškė savo 
mintis ir pilnai užgyrė. Tai 
džiugu! O tie įspūdžiai buvo 
ytin įdomūs, pamokinanti ir 
tikrai agitatyviški -— artyn į 
progresą.

Kaip dabar jaučiasi tie 
draugai, kurie iš pat pradžios 
puolė ne tik. jų autorių, bet ir 
redaktorius, kam jie talpina 
ištisai ? Reikalavo trumpinti ir 
panašiai. Dabar jau ir jie gali 
matytį, kad daugumas skai
tytojų mielai užgyrė.

Draugas Darbintas, net fel
jetonėliu bandė pajuokti. Jis 
rase: “Kas ten kam galvoj, 
kad popierinių delnan įspau
dė!”- Taigi, drauge, tau ne- 
galvoj. . . Bet man ir daug ki
tų skaitytojų labai, labai gal
voj. Tas parodo daug dalykų, 
būtent: draugai abu Kaškiau- 
čiai, nėra gobščiai ant pinigų, 
kaip kad kiti — pragobėliai, 
kurie sėdi ant krūvos aukso, 
niekam nei cento nea.ukodami 
patol, pakol išleidžia w pasku
tinį kvapą!... O antra, jie 
parodo savo geraširdystę. My
li savo artimą, kaip patys sa
ve... O tas tai yra svarbu! 
Juk kaip matėm: Mrs. Kaš- 
kiaučiaus yra labai plati gi
minė. Apart brolių, seserų ir
jų vaikų, dar turi galybes pus- tilpti geresni.raštai, 
brolių, pusseserių, jų* vaiku-, tik tuos pačius-geriausius raš- 
čių ir tolimesnių. Ne taip, kaip tus neri išmesti iš laikraščio! 
draugo Mizaros parašyto j kny
goj “B. Gavelio Klaida,” kur 
vieno advokato namus nuęlat ■ 
lankydavo vien tik jo pačios ■ 
pusbroliai... O nei sykio ne- j 
buvo nei viena pusseserė, į 
Kaškiaučių giminės visi bied-1 
ni. Gyvena, galima sakyti, |ro kalėjimuose.” Ten yra dvi 
pūsčiose, saulės nusvilintuose į Kapsuko apysakaitės : “Ponas 
nederlingos "žemės plotuose,' Viršininkas” ir “Didysis Nusi-

prastuose, sugužusiuose name
liuose, kurie, kaip pastatyti, 
niekad nematę jokios malia
vos. Gyvena suvargę, skur
džiai. Ir gyvena jau nuo labai 
senų laikų, gal net nuo tada, 
kaip imigracija į Ameriką 
prasidėję. Nematęs geresnių 
vietų, nei vienas nebandė ieš
koti. “Jeigu mūs bočiai čia iš
gyveno tiek metų ir čia mirė, 
tai dėl ko mes turėtume blaš
kytis po plačią šalį ? Dėl ko 
mums čia negyventi iki mir
ties?” Jau tik Ylėl to jie verti 
daugiau ko... Ne tik delnan 
poros popierinių.

Draugas Vitkus andai Lais
voje rašė: “Aš seku skaityto
jų balsus ir tie, kurie užgyrė 
apysakas ir įspūdžius, rašė tik 
du ’'trys, o kurie priešingi— 
kašdieną”. . . čia tai jau tikrai 
toji nuo tiesos, mielas drau
gė! Ką dabar jau ir pats gali 
matyti. Iš tikrųjų prieš apysa
kas pasilakė Kazlauskas,*Dar- 
bintas, Mikas Detroitietis ir 
jūs patys. O užgyrė jau dau
giau tuzino skaitytojų. Bet jei 
dar vis laikaisi savo, tai at
važiuok į Laisvės šėrininkų su
važiavimą Brooklynan ir ten 
iškelk tą klausimą. Tai matysi, 
kurioj pusėj bus didžiuma bal
sų.

O tų, kurie priešingi įspū
džiams argumentas: “Turėtų

Bet kaip

Mtėlis.” Pastarojoj draugas j • JY I iptlIVn 
Kapsukas vaizduoja save, . 10 LilVlUVV
kaip jis sėdėjo Suvalkų kalė-| 
jime. , Bet parašyta 
apysakaitės formoje.

Trečia draugo 
apysakaitė, “Jaunas 
štiš Sukinėjasi ant 
riaus.
ve vaizduoja: kaip jis išvedė 
į streiką vieno didelio dvaro 
darbininkus, jiems tebeprade- 
dant kirst rugius. Išvedė ir

gražios , p|eįjama Kooperatyvų Veikla
UTENA. — Kooperatinė pre

kyba Utenos apskrityje vis la
biau plečiama. Jeigu spalio mė
nesį prekių apyvarta siekė 
1,085 tūkstančių rublių, tai jau 
per penkioliką lapkričio mėne
sio dienų ji išaugo iki 2073 tūk
stančių rublių.

Pastaruoju metu apskrityje 
streiką laimėjo į penkias va-' buvo organizuota dar kelios ga
landąs! Bet nepamenu kny
gutės vardo, kurioje tilpo ši 
graži ir daug reiškianti apy
sakaitė.

Dvaro darbininkai, laimėję, 
visi labai nudžiugo ir gerbė 
tokį sumanų savo vadą. Vieni 
griebė, iškėlė ant savo ran
kų. . . Kiti klajfsė: “Kaip ta
vo, jaunas vade, vardas, pa-j 
varde?!” Kapsukas, kaip ta-i 
po paleistas stiprių darbinin
kų rankų, pustydamas dalgę, 
jiems atsakė: “Mano vardas-— 
Vincas, o pavardę, tai dažino- 
sit,-kaip jus ponas suks!... ” 
Vienas darbininkų sako: “kaip 
mus ponas suks!” Kiti balsiai 
suriko: “Kapsuks. . . Kap
sulis... Ura! Mes turime: 
Kapsuką4 Vincą!... Ura!...

Susirinku Jurgis’

Kapsuko 
Vaikiūk- 

Švento- 
čia Kapsukas irgi ga

Brazilijos rinkimuose, bal
savo 6,000,000 žmonių; dar 
nepaskelbtos pasekmės.

Dėkoju draugui Maziliaus
ku* Man irgi draugas Vitkus, 
kaip ir jums, skaudžiai užrfiy- 
nė ant komo.

Kas link Miko 
Lenino, Kapsuko 

.tai tegul pasiima 
galima sakyti, Iro kalėjimuose.”

So. Boston, Mass.

M

Detroitiečio 
ir apysakų

BANKIETAS
DIENRAŠČIO LAISVĖS 

NAUDAI

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Sausio 26 (Jan.)
318 Broadway

Pradžia 5 vai. vakare.
Skanūs namie gaminti 
valigai. Ir graži muzikale 
programa. Dainuos: Ig
nas Kubiliūnas, Ruth Gi- 
tzus ir Ema Chulada, pia
niste, iš Bedford, Mass.

I .

★ ★ ★ Ig Kubiliūnas
Rengia ALDLD 2-ra kuopa. Kviečia dalyvauti, 

paremti savo mylimą dienraštį Laisvę ir smagiai su 
draugais praleisti vakarą. Tikietas $2.

Rengėjai.

Dienraščio Laisvės Kaina Pakelta

Su 1 diena sausio dienraščio Laisvės 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
ną visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metams; $3.75 pusei metų.

Kanadoje ir Pietų Amerikos šalyse 
$8.00 metams, $4.00 pusei, metų.

F 1

Europoje ir kitur užsieniuose $9.00 
metams, $4,50 pusei metų.

Atsinaujinančių ir naujai užsisakan
čių dienraštį Laisvę, prašome laikytis 
aukščiau nurodytų kainų.

Laisvės Administracija.

mybinės artelės — dvi batsiu
vių, viena siuvėjų ir viena, odi
ninkų. Artelės sėkmingai atlie
ka savo gamybines užduotis. 
Vyžuonos odininkų artelė per 
20 dienų trigubai viršijo pla
taus vartojimo prekių gamybos 
planą.

Utenos siuvimo artelės kolek
tyvas pastaruoju metu išleido 
viršum plano kelis šimtus kom-’ 
plektų baltinių, moteriškų bei 
vyriškų kostiumų.

žymiai pagyvėjo ir,, apskrities 
valgyklų darbas. Artimiausioje 
ateityje bus perduota eksploa
tacijon nauja duonos kepykla ir 
dvi vartotojų kooperacijos 
krautuvės.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MM

VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS

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
vės knygyne. Laisvė duo's 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar dau
giau.

Užsakymus prašome siųsti:

Laisvės Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
8TAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Grahorius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARtES 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
są šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

S55X
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TORONTO, CANADA
Didelę kooperaciją ir pagal

bą davė kuopa surengimui kon- 
Lietuvių Literatūros Draugi- certo dėl Liaudies Balso. Nariai 

jos 162 kuopos metinis susirin-į aktyviai dalyvauja Liaudies 
kimas sausio' 12 dieną praėjo | Balso vajuje.
sklandžiai, nes tos dienos pir-: Dabar kuopa rengiasi prie 
mininkas V. Strazevičius gerai i pirmosios lietuviškos knygos 
vedė susirinkimą. J 400 metų sukakties paminėji-

Iš valdybos raportu paaiškėjo, mo. Paminėjimas įvyks sausio 
kad kuopa veikia neblogai ir fi- i 25 dieną, šeštadienį, kuriame 
nansiniai stovi gerai. dalyvaus pagarsėjęs Bangos

Finansų sekretorius draugas ‘ choras, žymus svečias, daininin- 
A. Karosas pranešė, kad 19 na- kas Stasys Kuzmickas, solistė 
rių dar nemokėję už 1946 metus R. Strazevičiūtė ir kiti, 
narinių duoklių.

Praėjusiais metais buvo gau- nizuota vaikučių mokykla, ku
tą 12 naujų narių. Išviso kuo- riai vadovauja draugas J. Bro- 
poj randasi 197 nariai. | ga, eina labai sėkmingai.

Yra dedamos pastangos at
gaivinti žvaigždės chorą, kuris 
buvo jau plačiai žinomas, bet 
šiuo tarpu neveikia. Sunkiau
sias dalykas su mokytoju. Pa-' 
vesta komisijai pasirūpinti šiuo! 
reikalu. . i

Iš LLD 162 Kuopos Metinio 
Stisirinkimo.

vės. Laiškas priimtas ,ir nutar
ta pasiųsti suvažiavimui pasvei
kinimą su $5.00 aukų.

Baigiantis susirinkimui, bu
vo perrinkta kuopos valdyba. 
Pirmininku išrinktas J. Valai
tis, sekretorium J. Grigaliūnas 
(16 Manning Ave.’), finansų 
sekretorium liko senas — A. 
Karosas (687 Durie St.), iždi
ninku irgi senas—A. Makštelė.

Rep.

PHILADELPHIA, PA

Palyginus narių skaičių, ne
užsimokėjusių narinių mokesčių 
yra mažai, bet būtų geriau, kad 
neužsimokėjusių visai nesiras- 
tų.

Visos komisijos taipgi veikia 
gerai. Turėta nemažai parengi
mų, paskaitų ir nemažai litera
tūros išplatinta.

Šiems metams yra užsakyta: 
60 Vilnies kalendorių, kurie 
tuojaus bus gauti.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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 8-5589.

F. W. Shalins
(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

St. Kuzmickas Dainuos 
Torontiečių Parengime.

Sausio 25 dieną, šeštadienį, 
turėsime progą girdėti plačiai 
pagarsėjusį Jungtinių Valstijų 
lietuvių dainininką, baritoną 
Stasį Kuzmicką'. Vykdamas į 
metinį Liaudies Balso koncertą 
Montreale, jis sustos Toronte ir 
dainuos Lietuvių... Literatūros 
Draugijos 162 kuopos parengi
me dėl paminėjimo 400 
kakties nuo pasirodymo 

; lietuviškos knygos.
Tai bus pirmu kartu 

to istorijoj, kad mūsų parengi- 
Susirinkime buvo_ perskaity- me daIyvaus svečias daininin- 

į kas.
Prie to, dainuos Bangos Cho

ras. Bus ir kitų numerių. Apie 
i tai bus pranešta vėliau. Dabar 
noriu tik painfbrmuoti, kad visi 

i žinotumėt, jog toks parengi- 
i mas rengiamas ir kad jame dai
nuos svečias dainininkas.

Į programą įeina ir paskai
ta sąryšyje 
kos knygos

Minimas 
čekoslovakų 
Queens ir, Bathurst St.

Reporteris.

Kuopos pastangomis suorga-

tas laiškas iš Laisvės Bendro

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

m. su
pilamos

Toron-

su pirmos lietuviš- 
pasirodymu.
parengimas įvyks

salėj, kampas

Svarbios Toronto Lietuvių 
Sukaktuvės.

Karolis Marksas miręs, bet 
jo mokslas šiandien šviečia ke
lią milijonams žmonių ir pade
da kovoti už savo reikalus. 
Šimtai milijonų žmonių, vaduo- 
damiesi Markso mokslu, jau 
pasiliuosavo iš kapitalistinio iš-

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

Pasibaigus dienraščio Lais
vės vajui, norisi tarti širdingą 
ačiū tiem draugam ir draugėm, 
kurie atsinaujino Laisvę per 
mane. Ačiū už tokį draugišką 
man pritarimą ir įvertinimą 
mano laiko, man nereikėjo nei 
peš vieną eiti po du sykiu. Tuo- 
mi davėte man progą atlankyti 
šiuos draugus, kurie gyvena 
ant ūkių ir yra Laisvės skaity
tojai ir rėmėjai per ilgus me
tus. Pas d. J. Benderį, kuris 
jau virš metai laiko gyvena 
ant ūkio Collegeville, Pa.,nesu
spėjau laiku nuvažiuoti, pats 
jau buvo atsinaujinęs, tai ga
vau draugiškai pabarti nuo J. 
Kutros, Pennsburg, Pa. Drg. 
Ch. Stašys atsinaujino prenu
meratą ir paaukavo dienraščio 
reikalams $3.50 ir dar ačiū pa
sakė, kad aplankiau.

Draugė Berukštienė, kuri gy-

naudojiiTio ir laimingai budavo- 
ja socializmą. Kiti šimtai mili
jonų pasirengę pasiliuosavimui 
ir prisidėjimui prie pirmųjų 
bendram darbui.

Esu tikras, kad ir mums, To
ronto lietuviams darbininkams, 
marksizmas padėjo susiprasti 
ir rasti teisingą kelią į ateitį. 
Taigi, noriu priminti visiems 
sąmoningiems lietuviams, jog 
šiais metais sueina š,imtas metų 
nuo išleidimo pirmojo Karolio 
Markso manifesto į pasaulio 
darbininkus. Paminėjimui šio 
jubiliejaus, Darbo Progresyvės 
Partijos Lietuvių Kliubas ren
gia balių.

Bus skanūs užkandžiai, kal
bės žymūs kalbėtojai, taipgi bus 
ir koncertinės programos keli 
numeriai, o po viso to — laimė
jimai. Draugas J. Kamičaitis 
padovanojo gražią miegamojo 
kambario kėdę šu priekedžiu. Ji 
bus išleista ant laimėjimo.

■Bankietas įvyks sausio 26 
dieną, sekmadienį, 8 vak vaka
ro, Lietuvių svetainėj. Įėjimas 
ir užkandžiai veltui.

Komisijos Narys.

vena ant nedidelio ūkio ir pati 
viena, nes yra našlė (jos drau
gas mirė apie 6 metai atgal), 
yra ilgametė skaitytoja. Ji man 
sako: “Ačiū, drauge, kad su
stojai pas mane ir atnaujinsi 
Laisvę, žinau, kad prenumera
ta jau užsibaigė... Bet neturiu 
galimybės pasiekti paštą, pės
čiai per toli. O sykiais ir su ,pL 
nigais trumpai. Bet nenoriu bū
ti skolinga niekur ir nenoriu 
už dyką1 skaityti Laisvę. Tai, 
drauge, imkite tiek pinigais, o 
daugiau tai duosiu sūriais.” Ir 
klausia manęs, “ar bus taip ge
rai?” “žinoma, kad bus gerai,” 
aš atsakiau. “Nes tokius ska
nius sūrius niekad nenusibosta 
valgyti. Tikiu, kad tatai pa
tvirtins ir tie draugai, kurie 
perka sūrį, sviestą ir kiauši
nius.” Draugė Berukštienė gy
vena Tellford, Pa.

Aš nuo savęs prašau tų drau
gų ir draugių, kuriem jau užsi
baigė Laisvės prenumeratos, 
paimkite pavyzdį iš ęl. Berukš- 
tienės ir be atidėliojimo tuojau 
atsinaujinkite patys, arba per 
vietinius Laisvės agentus. Jei
gu pas jups atnešite į namus, 
jie su mielu noru j ūmą patar
naus ir jūsų prenumeratą at
naujins.

Dar kartą ačiū visiems, kurie 
atsinaujinote per mane.

P. >Walantienė.

kas. Ubagas socialistas <B,um 
nulėkė lėktuvu pas ubagą Attlee 
ir prašo Anglijos socialisto, 
kad padėtų išgauti anglies iš 
Vokietijos. Bet Anglijos uba
gas sako, “žiūrėk, mano treinai 
stovi dyki, o tu drįsti prašyti 
anglies dėl savo fabrikų.”

Vargo Bitelė.

Serga draugas Tureikis. Tu
rėjo operaciją. Gyvena po 
143 Pierce St.

Taip pat serga Isabella 
derienė. Randasi namie po
1436 South 2nd St. Gerai, kad 
draugai ir draugės ligonis ap
lankytų. O ligoniams vėliname 
greito pasveikimo. Draugas.

num.

Kve- 
num.

Jau 
čia 
nei 
ga.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS M.OTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS
Gera Alga

40 Valandų Savaitė
Dirbti Prie:

“Beauty Rest Mattresses”
Kreipkitės po 8 :30 A.M.

SIMMONS CO.
Brunswick Ave.

ELIZABETH, N. J.
Važiuokite No. 62 Busu 
Broad St., Elizabeth, jei 
kiniu, tai nuo Broad St.

28 iki Bayway

S. 
trau- 
Busu

(20)

STALŲ APTARNAUTOJOS
Pastovus Darbas 

Taipgi daliai laiko gale savaitės. 
Ideališkos darbo sąlygos.

Kreipkitės
HOWARD JOHNSON’S

Main and Huguenot Sts. 
New Rochelle, N. Y.

Tel. NEW ROCHELLE 2-5076
(20)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Atydai ALDLD 2 kp., moterų. 
Sausio 23 d.', 8 v. v., 318 Broadway, 
įvyksta ALDLD bendros kuopos me
tinis . susirinkimas, kuriame bus ap
tarta daug svarbių dalykų. Visos 
draugės dalyvaukite. — H. T.

(17-18)

PITTSBURGH, PA.
SLA 86 kp. rengia bankletą pami

nėjimui 60 m. gyvavimo. Įvyks va
sario 6 d., 7 v. v. Sūnų Lietuvos sa
lėje, 
mas 
kite

818 Belmont St. Šis parengi- 
bus labai įdomus, taigi dalyvau- 
visi. — Kom. 18-19)

Hartford, Conn.
Mūsų, Ligonis.

Drg. K. Vilkas dar tebeserga, 
koki trys mėnesiai serga, 
turėjo kelis daktarus, bet 

vienas nesurado, kas do li- 
Siuntė į Bostoną į ligoninę,

rodos, sausio 1 dieną. Ir ten 
jam padarė operaciją. Operaci
ja buvo didelė, sunki ir po ope
racijos, šiuos žodžius rašant, 
mažai kas pasikeitė. Labai iš- 
kada gero draugo. Vilkas svei
kas būdamas nuoširdžiai vi
suomet darbavosi dėl darbinin
kų geresnės ateities, prigulėda
mas prie visų progresyviškų or
ganizacijų ir aktyviai dalyvau
damas jų veikloje. Ir nebuvo jis 
tiktai eiliniu nariu. Visuomet 
būdavo komitetuose bei komisi
jose. Jam niekados nebūdavo 
per daug darbo. Taipgi su au
komis visuomet ' paremdavo 
gausiai svarbesnius reikalus. 
Nuolatinis Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas. Bet dabar tolima 
kelionė atskyrė tą draugą, nes 
randasi gana toli, ir sunku ap
lankyti. Jis randasi New Eng
land Beaconeff Hospital, 16 
Beaconeff Road, Boston, Mass.

Jo gyvenimo draugė, žinoma, 
nuvažiuoja aplankyti, šį prane
šimą rašau daugiausia dėl drau
gų, kurie gyvena Bostone ir 
apylinkėje. Jie yra prašomi li- 
gdhį aplankyti.

Mes vėliname draugui Vilkui 
greitai ir pasekmingai ,sugyti ir 
sugrįžti atgal į veiklių draugų 
eiles. J. Margaitis.

MERGINA
Abelnas namų darbas, puikūs napiai. 

atskiras kambarys ir maudynė.
2315 AVE. I. BROOKLYN.

ESPLANADE 7-7490
(20)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
Tool - Die Makers

Iš Atsibuvusio LLD 10 kp.
'Metinio Susirinkimo

12 d. Sausio.
Išrinkta delegatė į Laisvės 

šėrininkų suvažiavimą, kuris 
įvyks 26 d. sausio, Brooklyn, N. 
Y. Paaukauta $5.00 suvažiavi
mo pasveikinimui. Kuopa ren
gia puikią vakarienę ir šokius 
9 d. vasario, 735 Fairmount 
Ave. Visi dalyvAukim.

Gerai žinom, kaip pinigų iž
de yra, tai ir veikimas gyvas- 
nis. Smagu lankyt susirinki
mus ir daryt įnešimus. Tad vi
si iki vienam dalyvaukim šia
me* parengime.

Buvo pakeltas klausimas per 
d. Shapranąuskienę, kaip pati
ko Jono Kaškaičio kelionės įs
pūdžiai? Po diskusijų buvo duo
tas įnešimas varde mūs kuopos 
išreikšt Jonui Kaškaičiui šir
dingą ačiū už tokį puikų apra
šymą. Ir nutarta viešai pa
reikšt per Laisvę mūs norą dau
giau tokių įspūdžių.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas nariais, arti 50 narių daly
vavo ir vienbalsiai buvo užgin
ti Jono Kaškaičio įspūdžiai.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks 9 d. kovo, 7 vai. vakare, 
735 Fairmount Ave. Turėtų 
įvykt 9 d. vasario, bet priversti 
apleist tą dieną, nes pripuola 
vakarienė. Tai visi įsitėmykite 
susirinkimo dieną — 9 d. kovo.

Sietyno Choro dainų marštu- 
tas pavestas veikiančiam komi
tetui. Taip pat “Lietuviškos 
Knygos Kelias” paskaita pa
vesta veikiančiam komitetui..

Draugai, mokėkite duokles už 
1947 m. Yra keletas dar užsili
kusių, ateikite užsimokėt sekan
čiam susirinkime. *

Drg. Pilėnas perstatė naują 
narį, Antaną Svirną. •

Visi į 9 d. vasario parengimą.
Šmitiene.

58 VALANDŲ SAVAITE
7 A. M. IKI 6 P. M^ 

ŠEŠTADIENIAIS 7 A.M. IKI 4 P.M 
Reikia turėti mažiausia 8-nis metus patyrimo 

VIENAME AR DAUGIAU
IS Sekamų’ šakų :

CUT & DRAW WORK
ODD SHAPE FORMING AR 

EMBOSSING DIES 
GENERAL METAL STAMPING 

DIES 
Išsimokyti būdais 

LAIKRODĖLIŲ VIRŠAMS 
DIE MAKING 
KREIPKITĖS 

PERSONNEL DIRECTOR

THE BENRUS WATCH CO.
30 Cherry Avenue 
Waterbury, Conn.

(18) »

Nashua-Hudson, N. H
GEBA

VIETA DIRBTI
UNION 

MANUFACTURING 
COMPANY

Squeezer Molders
Foundrei Paprasti 

Darbininkai
(Dienom ar Naktim)

Millwright pagelbminkai 
Apšildymui ir kitokiem 

aptarnavimam darbininkui
5 Dienų Savaitė

Progresyvis Fabrikas 
Agresyviam Darbininkam

Kreipkitės Pas Mus šiandien
UNION 

MANUFACTURING 
COMPANY 

f

Personnel Office 
296 Church Street 
New Britain, Conn.

Vilniaus Inst. įrengimui su
rinkome aukų sekamai:

Po $5: Jos. Egeris, Stasys 
Radzevičia ir Kostantas Ma- 
karavičius.-

Mrs. Tofilė Lapin, $4.
Mrs. Mary Pekarskienė, $2.
Nuo parengimo liko 25c. Vi

so $21.25.
Pažymiu čia vardus aukoto

jų nuo abiejų virš minėtų 
miestų.

> Joseph Simutis.

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, sausio 24 d., įvyks 

Lenino mirties paminėjimo mitin
gas, Lyrim Hali, 593 Park St. Ruo
šia Hartfordo' Komunistų Partija. 
Vyriausiu kabėtojum bus John 
Gates, pirmininkas veteranų Komi- 
sijonierių nuo Komunistų Partijos, 
USA. Yra pakviestas ir Laisvės Cho
ras, kuris išpildys muzikališką pro
gramą tame mitinge. Bus ir daugiau 
pamarginimų. Pradžia 8:15 v. v. 
Įžanga 35c. Kviečiame visus daly
vauti. — Darbininkas. ' (18-19)

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ir pavienių.

Ir

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

Stono Avė.
Broadway Lino

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

426 LAFAYETTE STR.
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Sayininkas
306 UNION AVENUE

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Oi‘ ■ frA f >'.■ * 

nmkhSHIBmmMM

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaihinus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti. 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi narnažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
Šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto i išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi-

> sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus 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 

warų 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 Brapd Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nitĮ Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

Vitaminu® siunčiame paštu J visus kitus miestus ir apmokame pašto 
iilaidas.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusZ? 
sudarau su ame< 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir?įs 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-^ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St.,^ Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Daug Reikmenų dar Pabran
go, Sako Valdžios Biuras

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo]a pianus iš di

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

L. L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,
• OZONE PARK, N. Y.

Tel. Michigan 2-3123

LAIDOTUVIŲ

• DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

°The Philadelphia Inquiry” 
paduoda baisią žinutę. Sakę, 

‘kad Mrs. Marie Didion, iš Edin
boro, Pa., 51 metų senumo ir 
motina 12 vaikų, parduoda sa
vo vieną akį dėl užlaikymo savo 
kūdikių. Nes jos vyras sergąs, 
negali gauti darbo, arba gal 
dirbti nebegali iš priežasties li
gos, Be to, Mrs. Didion dar pri
deda, kad jinai ir kitą akį po 
mirties atiduoda tam gerada
riui, kuris dabar pirks jos vie
ną akį. Jos dabar visos įplau
kos, tai tik tas, ką jinai gauna 
nuo sūnaus iš laivyno. i

Dabar, kas būtų, jeigu tokia 
žinia pasirodytų Sovietuose. Va
je, mūsų fašistai pasiustų be
šaukdami. žiūrėkite, kas darosi 
pas bolševikus. Motina akį par
duoda, kad užlaikyti vaikus. 
Bet Amerikoje tai baikos ir mū- 
tų fašistai apie tai nė burbt.

*' * *
Du ubagai, štai "koks daly-*

Washington. — Valdinis 
Darbo Statistikų Biuras at
rado, jog įvairūs reikmenys 
pabrango pusketvirto nuo
šimčio -per patskutinį pra
eitų metų mėnesį, apart 
maisto ir gyvenamųjų namų 
rendų; bet sako, maistus 
tuo tarpu atpigo vienu nuo
šimčiu. x

KORĖJOS RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTA 83

Tokio. — Gen. MacArthur 
raportavo, jog per riaušes 
amertkonų užimtoj pietinėj 
Korėjos pusėj iki šiol už
mušta 44' policininkai ir 39 
riaušininkai.

ANGLAI SKOLINO GRAI
KIJAI 20 MILIONŲ

London. — Anglijos val
džia prisipažino, jog nese
niai paskolino 20 milionų 
dolerių Graikijos .monar- 
chistų valdžiai.

Nanking, Chinija. — Su
sikūlus dviem laivam vienas 
į kitą Whangpoio upėj, žuvo 
apie 100 keleivių.

AUTO MECHANIKAI
Tur būt patyrę 

Kreipkitės i
TOM SPENCER

ALDEN MACLELLAN, Jrifc.
718 N. 7th Street,

ALLENTOWN, PA.
(20)

ATMESTAS GRAIKŲ 
PARTIZNŲ SIŪLYMAS 
Graikijos valdžia atmete 

Tautos Fronto pasiūlymą 
sustabdyt mūšius tarp ka
riuomenės ir partizanų, kol 
Jungtinių Tautų pasiunti
niai tyrinės naminio graikų 
karo priežastis.

Little America. — Nukri
to į jūrą admirolo Byrdo 
antarktin. ekspedicijos lėk
tuvas su penkiais lakūnais. 
Visi išgelbčti.

Varšava. — Lenkų polick 
ja buvo šešiom valandom 
sulaikius du amerikonus ko
respondentus.

• 1

V
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NewWto^/Wa7l sitesi
Paskutines Dienos Įsigyti 

Bankieto Tikietus
Daugiau Aukavusių 
Knygų Fondui

O’Dwyer Sako: Miestui 
Reikia 750,000 
Apartmenty

Vyturėlis Įsistiprina Ilgam 
ir Gražiam Gyvenimui

Vyturėlio Orkestrą dar la
bai jauna, kaip matysime iš. 
žemiau telpančio sekretores 
Helen Bručas pranešimo. Ta
čiau jau puikiai pasižymėjo. 
Tą liudija publikos! šiltas įver
tinimas orkestros išstojimų 
mūsų programose.

Akyviausi meno mylėtojai, 
lietuvių meno patri jotai, ta
čiau, jau pastebėjo ir nema- 
tomąją-negirdimąją meno sri
tį, būtent tą, jog meno gru
pėms reikia ir finansinės pa
ramos, kad .jos galėtų sukles
tėti visame savo pajėgumo ir 
grožyje.

Sausio 20-tą, .jaunuolis or
kestros vadas Ed Sidney (ži- 
džiūnas) gavo tokį laiškutį:
Mandolinų Orkestrai 
Brooklyn, N. Y.
Gerbiami Draugai:

Mūsų, geras veikėjas ir nuo
širdus apšvietos ir kultūros rė
mėjas “Lietuvos Draugas” au
koja jūsų orkestros užlaiky
mui $25. Čia rasite ir pinigus.

Draugiškai,
A. BIMBA.

Jonas Grubis pasveikinęs su 
penkine.

Kaip matome, graži pra
džia. Su visuomenės parama 
mūsų muzikos mono mylėto
jai tikisi mums parodyti tą, 

i ko Brooklynas dar nėra ture- 
pareiškė reikalą |jęg šioje srityje

• New Yorko miestui skubiai 
reikia 750,000 apartmontų, 
pareiškė miesto majoro Wil
liam O’Dwyer raportas Jung
tinių Valstijų majorų konfe
rencijoje, ' Wash ingtone.

Majoro raportą skaitė Max
well II. Tretter, N. Y. Hous
ing Authority vykdomasis di
rektorius. Raportas ragino 
remti Wagner-Ellender-Taft 
bilių, kada jisai bus iš naujo 
įteiktas kongresui.

“Apart 150,000 šeimų, ku
rios veik visos yra veteranų, 
negalinčių rasti namų, dar yra 
ape 600,000 šeimų, iš kurių 
daugelis taip pat yra vetera
nų, dabar gyvenančių laužy
nuose ir netinkamuose gyven
ti bildinguose,” sako’ majoro ■ 
raportas.

Raportas toliau sako, kad 
privatiškiems statybininkams 
turi būti leista užsiimti staty
ba. Tačiau, sakoma raporte, 
“privatiškas verslas praeityje 
negalėjo aprūpinti butais visos 
susiedijos reikalavimų, 
yra galima atsidėti, kad 
tyje tą išgalėtų atlikti.”

Tai dėl tų priežasčių, 
majoras, reikia fed erai ės, vals
tijų ir vietų valdžių dalinin- 
kystės atlikimui pai^eigos ap
rūpinti žmones butais.

Raportas
gauti iš valstijos New Yorko 
miestams priedines $300,000,- 
000 paskyras ir atitinkamas 
subsidijas, kad galima būtų 
palaikyti žemomis ren domis 
namus.

Helen Bručas, jauna sekre
torė, apie orkestrą, jos veik
lą, rašo:

Vyturėlio (Mandolinų) Or
kestros pirmutinis didžiausias 
mitingas įvyko trečiadienio 
vakare, sausio 15-tą dieną, 
Laisvės salėjo.

Valdybon išrinkti sekantie
ji nariai:

Pirmininkas Paul Kalvelis
Protokolų sekr. Helen Bru-

Antomni Atmetė Žymios
Organizacijos Talkų
Unijos Rinkimuose ■

La išveš 
įvyks jau 
šio 26-tą,

Iždininkė Suzanna Kazoky-

Susilaukė Dukrelės

neigi 
atei-

sake

Gaidų kom. Ed Sidney (ži- 
dž iū n as).

Iki dabartinio laiko Vyturė
lis turi 12-ką narių ir tikisi, 
kad toliau pasididins skaičius.

Ši grupė susitvėrė lapkričio 
(Nov.) 11, 1946 m. ir greitu 
laiku jau skambino Brooklyno 
publikai. Ir nariai tikisi, kad 
galės dar gražiau ir maloniau 
palinksminti p u b 1 ik'ą.

Susirinkimai įvyksta pirmą 
trečiadienį kiekvieno mėnesio.

Taipgi norėčiau pardėkavoti 
“Liet. Draugui” už $25 ir Jo
nui Grubiui už $5 aukas Vy
turėlio pagalbai, žinoma, kad 
muzikos ir gaidų pastolių kai- 

I nos nemažos, tai stengkimės, 
kiek galint padėti mūsų gru- 

! pei gyvuoti.

Luigi Anton ini, Dress and 
Waistmakers Lokalo 89-to se
kretorius, atmetė eilinių narių 
pasiūlymą, kad Honest Ballot 
Association, prižiūrėtų lokalo 
rinkinius. Associacija yra ofi
ciali, visur pripažinta ginčija
mų rinkimų prižiūrėtoja.

Mrs. Frances Ribaudo, eili
nių nariu grupės pirmininkė, 
sako, kad Antonini taipgi at
metė ir kitus eiliniu narių pa
siūlymus. Esą jau per vėlu. 
Bet Mrs. Ribaudo nurodinėja, 
kad net specialis komitetas 
panašiems dalykams peržiūrė
ti dar „tebėra nerinktas, būsiąs 
renkamas tiktai 23-čią šio mė
nesio.

metinis ban kietas 
šį sekmadienį, sau- 
Grand Paradise sa- 
Grand St., Brookly

no. O tai reiškia, kad jau atė
jo paskutinės dienos įsigyti 
tikietus tiems, kurio dar neįsi
gijo-

Iš anksto reikia įsigyti dėl 
to, kad krautuvėse ir bučer- 
nėso maistas reikia užsisakyti 
bent savaite pirm bankieto, o 
smulkesnieji nedatekliai rei-

kia dapildyti bent keliomis 
dienomis pirm bankieto.

Laisvės administracija ir di
rektoriai tikisi visų gorų lais- 
viočių kooperacijos dienraš
čio gerovei ir visų smagumui.

Sekr.

Lenino Mitinguose Dalyvi! 
mas Teikia Daug Stiprybes

Lokalo eiliniai, be kitko, 
reikalavo:

Leisti eilinių grupei naudo
tis visais tais patogumais, ku
riais naudojasi administracijos 
grupė;

Lygaus laiko unijos radijo 
programoje;

Nešaukti šapų mitingų ad
ministracijos grupės rinkimų 
agitacijai pravesti ir aukoms 
rinkti.

Lokalas yra dalimi ILGW, 
didžiausias to amato darbinin
kų lokalas visoje unijoje. Tu
rįs apie 30,000 narių, kurių 
pusė gyvena Brooklyne. Rinks 
sekretorių, 50 biznicj agentų. 
25 vykdomosios tarybos na
rius ir 125 generalėsl tarybos 
narius. ‘ > J

Rendn Kontrolės
Problemos

Savaitės dienomis uždrausta 
pasistatyti mašinas gatvėse 
New Yorke tarp Broadway, 
West St. ir Fulton Sts., į pie
tus iki Battery. Vakarais nuo 
6 iki 8 ryto ir šeštadieniais ir 
sekmadieniais
niau panašios drausmės įves
ta daugelyje gatvių 
centre.

Lietuviškos knygos 400 m. 
sukakties minėjimo masiniame 
mitinge, įvykusiame sausio 12- 
tą, Schwaben Hali, aukojo 
Literatūros Draugijos knygų 
leidimo fondui po $1 : 
tauta, Ona Papienė ir 
minaitė Juodviršienė. 
vardės buvo netiksliai 
tos.

jos gi
jų pa- 
užrašy-

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

nedraudžia. Se

mi esto

gendų klausimams atsakyti 
mieste tebeveikia OPA rašti
nės. Jos randasi visose miesto 
apskrityse.

Brooklyno raštinė randasi 
26 Court St.’ s

Queens — 89-09 Sutphin 
Boulevard, Jamaica.
. Kainų kontrolės klausimais, 
dėl praeities problemų ar dėl 
užsilikusių nedaugelio kontro
liuojamų daiktų, veikia tik 
centralinė raštinė Empire Sta
te Bildinge, New Yorke. Tele
fonas: CHickering 4-7300.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVcrgrecn 7-68G8 
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

J

Vincentas ir Mildred 
latskai susilaukė dul>

biskutį pavėluota 
neseniai
ties “grandpa” 
gerai pažįstamo 
Brooklyne.
“grandpa” 
(Margaret) 
si su savo 
ria i vardas 
Vincenta.

Linkime
laimes su naujagime dukrele.

Lenino mitingų programos, 
jų nuotaikos, didybe teikia 

mi-idaug stiprybės kiekvienam 
pro-1 darbo žmogui ir tikrosios de- 

rėmėjui. Teikia1,

Lenino, didžiojo pasaulio 
■darbininkų vado sukakčiai mi
nėti milžiniškas, masinis 

! tingas, su įdomia meno 
grama, įvyks jau šio trečia-į mokratijos 
dienio vakarą, Madison Square i džiaugsmo iš to, kad su Leni- 
Gardeno, 50th St. ir 8th Avė., ; no mokslu keliaudami darbo 

j New Yorko. Pradžia 7:3,0, pa-į žmones, visa liaudis šuoliais
■ nukilome gyvenimo sąlygose ir 
teisėmis pakilom, ne tiktai čio
nai. Dar daugiau pakilo dau- 
gelyje kitų kraštų, tame skai
čiuje ir mūsų gimtojoje Lietu
voje.

baiga 10:30.
j Tikietai iki antradienio va-

todėl, kad 
sužinojome nuo pa-

A. Tautkaus, 
biznieriaus,

Abu. “senukai,”
ir “grandma” j l<aro K-tos gaunami pas lietu-

Tautkai džiaugia-
nauja anūke, ku-,
įteiktas Mildred

i vius klinbiočius komunistus po

Valatskams daug

Policistas 
ries tapo 
penktadienį 
žiuojanti priešais 
šviesas motoristą 
Avė. Blogdarys pabėgo. O 
randasi pėstininkų, kurie tiki
si, kad kiekvienas motoristas 
sustosiąs prie raudonos švie
sos.

Harry M. Schif- 
nušautas praeitą 

sustabdžius ^va
rau donas 
ant Park

Brooklynieciai Jau Ga
ro 7,839 Prenumeratas 

The Workeriui

Laisvės Didieji 
Parengimai:

BANKIETAS
Sausio-Jan. 26

GRAND PARADISE,
318 Grand St., B’klyn.

BAZARAS
Kovo-March 7, 8 ir 9'dd. 
GRAND PARADISE SALĖJ 

318 Grand St., B’klyn.

PIKNIKAS
Liepos 4-tą dieną

•Fourth of July

CLINTON PARK
Maspeth, L. I., N. Y.

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 New York, to 
be used on clothing;

VYRIŠKI TMWIAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir 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 pirkaite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kairtą.

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Prenumerata

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

$3.75 Pusei Metų 
Kanadoj ir Pietų Amerikos 
Valstybėse $8 Metams ir

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

tams; $4.50 Pusei Metų

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
i Sovietų Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir j 
L e n k i j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją', Vokieti

ją, Franciją, Rumuniją.
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS

Maisto Pundelis No. 1, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY D. MAHLER, INC. 
Bronx-500 East 164th St. 
Važiuot 3rd Ave. “L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Brooklyno komunistai, ben
drai imant, jau sukėlė arti 
keturis penktadalius savo kvo
tos sekmadienio The Worker 
prenumeratomis. Nusistatyta 
buvo gauti dešimtį tūkstančių. 
!ki galo praeitos savaitės bu
vo gauta 7,839.

Pirmiausiausia sekcija buvo 
24-to A. D. Williamsburgas, 
kur veikia ir Lietuvių Komu
nistų Kliubas, buvome 10-je 
vietoje.

Lenino gedulo pirmasis mi
tingas Kaune įvyko laidotuvių 
dieną, girioje, už kelių kilo
metru link Jonavos, sukvies
tas iš* lūpų į lūpas, kad iš
vengti arešto “laisvoje” kle
rikalų su tautininkais ir liaudi
ninkais tuomet valdytoje Lie
tuvoje. Suėjo be adreso, su 
speige šalusiu kelrodžių-sargų 
nurodymais kelio tiktai nuo 
skerskelio ligi kito skerskelio.

Nuostabios permainos įvyko, 
visas pasaulis keičia savo vei
dą vaduodamasis Lenino ir jo 
pasekėjų mokymu.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

BAR & GRILL
6’

Degtines, Vynai ir Alus

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Vėl. EVergreen 4-8008

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

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. EVcrgreen 4-9612

Louise Ray, išgyvenusi 70 
metų, nemirė lovoje. Ją rado 
nukritusią ar nušokusią nuo^ 

'■gaisrinių laiptų trečio aukšto, 
! 1412 Madison Ave., New Yor- 
i ke.

WARNER BROS. DRAMATIŠKA FILMĄ 
PAGAL FANNIE HURST’S 
GARSIĄ APYSAKĄ!
Sujaudinanti . . . DramatiRkn . . .
Joan John
CRAWFORD * GARFIELD

Oscar LEVANT 
“HUMORESQUE” 

Šauni filmą! 
HOLLYWOOD Broadway ir 51 St.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU {fiJIMU. 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI B

, Danila (Vladimir Družnikov) išdidžiai važiuoja i sa
vo vestpves. Scena iš Tarybų Sąjungos naujos nuosta
biai spalvingos' filmos “Stone Flower,” rodomos Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

. 337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas "Gr«en Star Bar and Grill.” nes žino, kad visados bus patenkint'

ATEIKITE PASIMATYTI SU GI VI ATS
Geriausias Alus Brooklyn'

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

" ' DEAN 
is . . . $247s

CAMBRIDGE

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRIOA
17 |«w»l» . . . I2475

MATlUCf

459 Grand Street,
, f Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698




