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Na, tai ir po laisviečių šuva-! 
žiavimo; šiemet jis buvo dides-i 
n is už pernykštį.

Suvažiavimas buvo gyvas ir ♦ "T Z” ♦ ♦
daug klausimu jame paliesta.; 10
Aišku, tokiuose suvažiavimuose,'-*- Hvl. IV ICv
kur dalyvauja apie pora šimtu . 
žmonių, negi gali kiekvienas 
gauti progos kalbėti — perma- 
žai tam laiko.

Tačiau bendra suvažiavusių
jų nuomonė susidaro ir išren-' 
kaina direktorių taryba, kuri , 
per apskritus metus veda visą, 
mūsų dienraščio biznį.

Kaip praeityj, taip ir šiemet, 
direktorių tarybon įeina paty-1 
rę darbuotojai ir jie, be abejo, j 
vairuos mūsų dienraščio istai- • 
gą tvarkiai ir gražiai.
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Mojasi Panaikinti 
Unijos Pripažinimą

Derybose su CIO Unija Fabrikantai Perša “Atvirą Šapą,” 
Reikalauja Uždraust Streikus ir Unijinę Veiklą

Pittsburgh, Pa. — United 
States Plieno Korporacija 
per derybas su CIO unija 
pareikalavo įvest “atvirą 
šapą”, tai yra,, panaikint 
pilną dabartini unijos pri- 

! pažinimą fabrikuose. Kor- 
; poracija sykiu išstatė uni-

Kaip skaitytojas‘jau bus pa-:
stebėjęs, Laisvėje pasirodė spe
cialus pittsburghiečiu skyrius:;
"Pittsburgho Žinios.''

Jis įdomus ir įvairus. Net ir jai 12 kitų reikalavimų, bū- 
gydy.tojas L. Kabakeris parašė1 tent*.
straipsnį apie žmonių gydymo Pripažint korporacijai tei- 
problemas Pittsburghe. sę samdyt neunijistus ir lai-

Pasirodo, kad pažangieji. juos darbe; neverst 
pittsburghiečiai turi žmonių, darbininkus • priklausyt uni- 
R-ahnenj rasyt>. Tenka t>k pa- jai b jn uždraust strei. 
linkėti, kad pasibreztas darbas ? , , .,, .. ’ , . , kus ir darbo greitumo ma-butų vadomas pirmyn tuo pa-i v. .
čiu rimtumu, kaip pradėtas. Zimmus. .

Pittsburgho veikėjams tenka Neleist jokio pikietavimo, 
palinkėti daug energijos ir ryž- užgint unijinę veiklą kom- 
tumo! panijos laiku.”

---------- i Verstinai taikyt gręsian-
Veik kiekvieną dieną tenka i Č1US streikus, 

skaityti šiurpios žinios apie ne
laimes aviacijoje.

Čia ir ten lėktuvai sugenda, i 
užsiliepsnoja ore arba sulūžta; 
dar nepakilę nuo žemės ir tuo 
būdu žūsta nemažai žmonių.

Tai įvyksta ne tik Ameriko
je, bet ir tūluose kituose kraš-1
tuose, — įvyksta perdažnai.

Štai, sekmadienį Danijoje su
pleškėjo liuksusinis oro milži-; 
nas, nusinešdamas 20 asmenų I basadorius Anglijai 
gyvybių, ‘ ‘ • ..........................- -
Amerikos 
M oore.

Atsiranda žruoniu, kurie sa-j 
ko: neverta lėktuvais keliauti;; 
geriau juos visai sulaikyti.

Tokia galvosena nėra sveika.
Tik dėl to, kad įvyksta daug ne
laimių, kad jose žūsta žmonių, 
negalima sulaikyti progreso te
kinių.

Reikia dėti pastangų lėktu
vams gerinti, jiems išauginti,— 
pirmiausiai ieškoti priežasčių, Į 
kodėl įvyksta tai, kas įvyksta!

Lėktuvas — milžiniška pir- 
mynžanga, palyginus su trauki
niu.

Korporacija, iš savo pu- 
i sės, žada susilaikyt nuo lo- 
| kautų prieš darbininkus.

Taip Plieno Korporacija 
į unijos reikalavi-atsąke 

mus.
Ko

CIO 
unijos vadai pirmiau išstatė 
tokius reikalavimus:

Žymiai pakelti algą; pil
nai pripažinti uniją; užtik
rinti metinę algą; pailginti 
apmokamas atostogas; ap
mokėti už sugaištamą lai
ką nuo įėjimo pro fabriko, 
vartus iki darbo vietos 
ir už sugrįžimo lai
ką iki vartų; pagerinti at
lyginimą už viršlaikius; 
dvigubai mokėti už darbą 
sekmadieniais; pala ikyti 
darbininkų gerovės fondą 
kompanijos lėšomis ir t.t.

Plieno Korporacijos fab
rikuose dirba 175,000 darbi
ninku. 4-

Plieno Darbininkų

Lenkijos Statomi Reikalavimai dėlei 
Taikos Sutarties su Vokietija

London. — Lenkijos am- 
1, Stefa- 

jų tarpe žymiosios: nas Vierblovskiš išdėstė sa- 
dainininkės Grace . šalies sąlygas dėlei tai- 

i kos sutarties su Vokietija.
Keturių Didžiųjų užsie- 

I ninių ministrų pavaduotojų 
; konferencijoje jisai statė 
šiuos reikalavimus: ,

Užtikrint, kad Vokietija 
medžiaginiai neatsigriebs 
greičiau, kaip jos nuterioti 
kraštai. Vierblovskis sakė, 
jog vokiečiai pražudė 6 mi- 
lionus Lenkijos gyventojų 
ir $11,700,000,000 medžiagi
nių turtų.

Taikos sutartis privalo 
patvirtint vakarinę Lenki
jos sieną, kurią sąlyginiai 
nustatė Potsdamo - Berlyno 
konferencija.

Taikos sutartis tarp tal
kininkų ir Vokieti i os turėtų 
būti pasirašyta Varšavoj.

Amerikos atstovas Mur
phy priminė vertę Vokieti
jos valdytų žemių, kurios 
skiriamos Lenkijai. Lenki
jos ambasadorius atsakė, 
kad patys vokiečiai skaičia
vo tų žemių vertę iki $6,- 
800,000,000, bet daug nuo
savybės buvo sunaikinta 
per karą. Tame ruožte pirm 
karo gyveno 8,800,000 žmo
nių. Šiandien ten tik 500,000 
vokiečiu, o lenku jau 4,400,- 
000.

Kol kas dar vis neturime ga
lutinių davinių apie neseniai 
įvykusius provincinius ir mu
nicipalinius rinkimus Brazili
joj.

Vienas, tačiau, aišku: to 
krašto komunistai rinkimuose 
pasirodė milžiniška pajėga. Iš
apie 6,000,000 balsuotojų,^ ne- ,.r , . , -n i •
mažiau vienas milijonas piliečių' Washington. - Penki re-

5 Siūlymai Pabrangini 
Rendas 15 Nuošimčių
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savo *balsus padavė už komunis- publikonai senato! lai davė 
tusP • • šumanvmus kongresui tuo-

Ypačiai didelės įtakos komu
nistai parodė miestuose; tokiuo
se, kaip Sao Paulo, Rio de Ja
neiro ir kituos.

Buržuazija, sako spauda, nu
sigando, pamačiusi, kur link vė
jas pučia. Ji galvoja apie tos 
partijos sunelegalizavimą. Tik 
ji pamiršta tą “mažmožį”:ši par
tija buvo nelegalė per metų eilę 
ir būdama pogrindyj, ji vis au
go, o ne silpnėjo.

Prieš rinkimus Brazilijos ka
talikų dvasiškija bažnyčias bur 
vo pavertusi politinių mitingų 
arenomis, kur Dievas ir visi 
šventieji buvo užsukti komunis
tams pulti.

Bet nepadėjo reakcininkams 
nei tas!

jau 15 nuošimčių pabran- 
gint gyvenamųjų namų ren
das, o nuo 1948 m. balandžio 
30 d. visai panaikint rendų

KETURI ŽMONĖS UŽ
MUŠTI, IŠŠOKUS TRAU

KINIUI Iš BĖGIŲ
Walton, Ind. — Iššoko iš 

bėgių traukinys. Bent 4 va
žiuotojai tapo užmušti ir 20 
sužeista.

FILIPINŲ PREZIDENTAS 
GERINASI AMERIKAI

Manila. — Filipinų prezi
dentas Manuel Roxas, kal
bėdamas savo kongresui, 
siūlė duoti Jungtinėms Val
stijoms karines bazes, viso
kias biznio lengvatas ir pa
daryti karinės tarpusavio 
pagalbos, sutartį su Ameri
ka. — Karo metu Roxas 
veikė kaip janoniškų oku
pantų pastumdėlis.

Visose Lotynų Amerikos res
publikose komunistinis judėji
mas įgauna vis daugiau ir dau
giau įtakos. Ne tik .darbininkai, 
bet ir intelektualai tame judė-

jime mato vienintelį kelią švie
sesniam gyvenimui pasiekti.

Dėl to feodalinė buržuazija 
nuogąstauja. Vatikanas taipgi 
aliarmuoja ir akstiną katalikų 
dvasiškiją paversti bažnyčių 
sakyklas estradomis komuniz
mui šmeižti. /

Visa tai tik labiau sukompro
mituos pačius dvasiškius darbo 
žmonių akyse.

AMERIKA TURĖJO TIK DVI ATOM- 
BOMBAS JAPONIJA!

-------------------------- - ----------

!uvęs Jungti Vaiscijų ka- daugiau kaip 100,000 neką- 
riškių japonų vyrų, mo
terų ir vaikų. Bet. girdi, jos

ro sekretoriiiš Henrv L. '» .vStimson rašo amerikonų 
žurmile Harnču’s jog 1945 
m. rugpjūtyje si šalis turėjo 
tik dvi atomines bombas ir 
abidvi jas tąaa paleido į 
Japonijos mieštus. Hirosimą 
ir Nagasakį.

Tos bombps unaikino

REUTHER PAKENKĘS 
ALLIS-CHALMERS 
STREIKIERIAMS

Milwaukee, Wis. — 
Automobiliu 

v

Unijos vice-pifmininkas R. 
J. TĮiomas kaltino unijos 
pirmininką Walterį Reu- 
therį, socialdemokratą deši
niųjų vadą. Thomas sakė, 
jog Reutheris slaptai derė
josi su Allis-Chalmers far- 
mų mašinų kompanija dėlei 
streik. baigimo, ir nedavė a- 
pie tai žinios vietiniams 
streikuojančių darbininkų 
vadams. Unijos priešų laik
raščiai už tai gyrė Reuthe- 
rį ir kurstė prieš kovingus 
unijistus. Thq'mas pareiškė, 
kad bendroji Unijos vyriau
sybė atmes kompanijos siū
lymą pakelti darbininkams 
valandinę algą tik 13 centų 
ir puše.

CIO
Darbininku 4-

Georgijos Seimelis 
Jau Šoka Pagal H. 
Talmadge’aus Dūdą i

apsaugojo “daugiau kaip 
miliona” amerikonu nuo 
mirties ir žaizdų. Stimsonas 
sako, jog pats prezidentas 
Truman as asmeniškai davė 
įsakymą pavartot atomines 
bombas prieš Japonija.

PASITRAUKĖ GIRAL 
ISPANU RESPUBLI 
KIEČIU KABINETAS.

Paryžius. — Pasitraukė 
Ispanijos respublikos užsie
ninės valdžios premjer. Jo
se Girai. Pasitraukimą jis 
įteikė respublikos preziden
tui D. Martinezui Barrio. 
Tame pačiame ministrų ka
bineto posėdyje apleido val- 
džią ir keturi kiti ministrai. 
Šie keturi — jų tarpe 2 so
cialistai, 1 anarchistas ir 1 
katalikas — pasidavę Inda- 
leciui' Prieto, dešiniųjų so
cialistų vadui. Prieto, sako
ma, norėjo suardyt Giralio 
ministrų kabinetą ir suda
ryt vienų dešiniųjų valdžią. 
Jis perša Anglijos ir Ame
rikos siūlymą — įprašyti 
diktatorių Franko pasi
traukt, o jo vieton įsteigti 
“pagarbią” reakcininkų val
džia. 4

Anglai Krečia 200,000 
Žydų Palestinoj; Ieško 
Pagrobtų Angly

■ ..... .. ....

Atlanta, Ga. — Georgijos 
valstijos senatas užgyrė 
18 valdininkų, kuriuos sky
rė kukluksnis neva guber
natorius Hermanas Tal
in adge. Valstijos seimelis 
115 balsų prieš 82 nutarė 
svarstyti Talmadge’iaus su
manymą, kuris reikalauja 
uždraust negrams balsuoti 
renkamųjų 
minacijose.

' Kadangi valsu’jos iždinin
kas sustabdė jos pinigus ne- i 
vą gubernatoriui Talma-, 
dge’iui ir išrinktam . leite
nantui gubernatoriui M. E.\ 
Thompsonui; 'tai. Talmadge 
per teismąreikalauja duoti 
jam 4.- miliontts dolerių.

Jeruzalė, saus. 28. —Ang
lų valdžia uždraudė visiem 
200,000 žydų išeiti iš namų 
Tel Aviv mieste ir apylinkė
je, Palestinoje. Anglų ka
riuomenė daro urmines ab- 
lavas, jieškodama kaltinin
kų ir dviejų anglų^ kuriuos 
pagrobė žydai teroristai. 
Kareiviai ir policininkai 

kiekviena narna, C 4-7vaidininkų no- krečia 
skiepą ir pa'stogę.

Žydai teroristai yra pa
grobę ir nežinia kur nudė
ję anglą bankininką H. I. 
Collinsą, buvusį armijos 
majorą, ir teisėją Ralphą 
Windhamą. — Anglijos val
džia ruošiasi išgabent visas 
anglų moteris ir vaikus iš 
Palestinos. x

Sovietai Siūlo Savo 
Planą Sutarčiai 
Su Vokietija

Kanada ir Amerika Reikalauja Lygaus Halso Mažosioms 
Tautoms dėl Taikos Sutarčių su Vokietija ir Austrija

London. — Sovietų užsie- į ciją. To je konferencijoj da- 
ninio' ministro pavaduoto- j lyvaus Sovietų Sąjunga, 
jas F. T. Gusevas pateikė j Jungtines Valstijos, Didzio- 
planą Keturių Didžiųjų už-i ji Britai uja, Francija, >Chi- 
sieninių ministrų pavaduo-1 nija, Australija, A’banija, 
tojų konferencijai dėlei tai-' Belgija, Tarybinė Baitaru- 
kos sutarties su Vokietija.! sija, 
Sovietų Sąjunga siūlo ši-! Danija, 
taip tą sutartį daryti:

Sutarties planą gamins 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Sovietų Sąjunga ir 
Francija per savo užsienio 
reikalu ministrus. Mažes
niųjų talkininkų

Indija, Kanada, 
Luksemburg, Holandija, 
Naujoji Zelandija, Norve
gija, Lenkija, Tarybinė Uk
rainos Respublika, Čecho- 
slovakija, Jugoslavija ir 
Pietų Afrikos Sąjunga.

atstovai į- Šioje konferencijoje bus 
’tuo tarpu 'galės pareikšti duota proga Vokietijos val

džiai išdėstyti savo nuomo-savo nuomones.
Kada bus paruoštas pla- nes.

nas taikos sutarčiai ir kai | Paskutinis žodis Keturiems 
bus jau 
cen traline 
džia, 
džiųjų užsieninių 
taryb 
kininkiškų kraštų konfercn-

tinkama j Didiesiems
Vokietijoj vai- Keturių Didžiųjų, minis- 

tuomet Keturių Di- trų taryba, po tos konferen- 
ministrų į ei jos, persvarstys jos pata- 

ušauks plačią tai- rimus ir pagamins galutiną
jį tekstą taikos sutarties su 
Vokietija. Šį tekstą pasira
šys visų zkonferencijoje da
lyvavusių kraštų atstovai.

Taikos sutartis įeife galion 
tuoj, kai tik ją patvirtins 
Jungtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga, Anglija ir Franci-* 
ja.

Vokietijos valstybė taip 
pat tvirtins šią taikos su
tartį.
Jungtinių Valstijų ir Ka

nados Pasipriešinimai
Amerikos valstybės sek

retoriaus pavaduotojas Ro- 
-bertas D. Murphy pasiprie
šino sovietiniam siūlymui. 
Jisai sakė, jog Sovietai ne
nurodo, kada galės būti į- 

i steigta centralinė Vokieti
jos valdžia.

Kanados atstovas reikala
vo savo kraštui lygaus bal
so su Keturiais Didžiaisiais 
talkininkais dėlei taikos su-

JAPONAS MEDINIU KARDU i < • • z i > n • i i .. • i i

Norima Užgniaužti 
Morgenth. Dienyną?

Washington. — Kuomet 
Henry Morgenthau per 12 
metų buvo Jungtinių Vals
tijų iždo sekretorium prie 
prez. Roosevelto, jisai vedė 
kasdieninius plačius įvairių 
dalykų užrašus. Dabar 
Morgenthau ruošiasi išleis
ti tų užrašų knygas, o tai 
būtų daug knygų. Tatai, 
girdi, nepatinką Trumano 
valdžiai. Todėl dabartinis 
šalies iždo sekretorius J 
Snyder laišku paprašė Mor
genthau atiduoti savo die
nyną į iždo departmento ar
chyvus.

PUOLĖ MacARTHURĄ
Tokio. — Vienas japonas 

dailidė su mediniu kardu

■ > W

i- 'Xi*

* *0

‘-■ym
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trija. ‘Tokios lygybės reika
lavo ir Australija, Pietįnė 
Afrika ir kitos vadinamos 
“mažosios tautos.” Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
užsieninių ministrų pava- 

už lygų 1 
mažosioms / 

Keturiais

A

prie generolo buto durų. 
MacArthuras atėmė kardą, 
prie kurio buvo prikabintas 
prašymas palengvinti būklę 
Japonuos žmonėms. •Japo
nas areštuotas, o jo kardą' 
MacArthuras atidavė 
sūnui.

duotojai stojo 
sprendžiamąjį 
šalimis balsą su 
Didžiaisiais, kas liečia pilną 

i sutarčių paruošimą taikai 
su - Vokietija ir Austrija, 

savo Sovietai priešinasi tokiai 
“nelygiai lygybei.”

fi 
z*., d

‘Washington.— Republic 
konai kongresmanai gamina 
sumanymą, kad būtų už
drausta prezidentą ut ilgiau 
kaip 8 metus.

Washington. — žemdir
bystės departmentas gina 
savo planą bulvių pervir-i Francija daugiausiai per-; n • • -v.,
šianis naikinti. i ka iš Amerikos. i jOV16l3! UTtlUIJlSKl

CIO GUMOS DARBININK AI IŠGAVO PAGERINIMŲ Amerik»nara Dairaie

Tokio. — Japonų darbi
ninku unijos planuoja vi
suotina streiką.

J*

Cincinnati, Ohio. — CIO 
Gumos Darbininkų Unija 
pasirašė naują sutartį su 
United States Gumos Kom
panija, kurios šešiolikoje 
fabrikų dirba 30,000 žmo
nių. Kompanija ir unija sy
kiu paskelbė sekamas su
tarties sąlygas:

Viena apmokamų atosto
gų (vakacijų) savaitė po 
vienų metų darbo ir dvi sa
vaitės po 5 metų. x

Kompanija pilnai pripažį
sta uniią ir atskaitas iš

darbininkų algų narines 
duokles bei mokesčius uni
jai. '

Bus apmokėta už sugaiš
tamą laiką, kuomet darbi
ninkai ateina, bet jiems tą 
dieną nėra darbo.

* Moterys gaus lygią algą 
už tą patį darbą, kaip- ir 
vyrai. . y

Kilus ginčui tarp darbi
ninkų ir kompanijos, bus 
dirbama, kol “bešališkas”

Paleidžiant darbinmka.

jam kompanija primokės ši
taip: jeigu jis dirbo 10 me
tų, o mažiau kaip 15. me
tų, tai jam bus sumokėta? po 
vienos » savaitės algą už 
kiekvienus dirbtus kompa
nijai metus. Jei darbininkas 
dirbo 15 metų, o mažiau 
kaip 20 metų, jam bus iš
mokėta po pusantra tiek ai-;
gos už tokį savąičių skaičių, Į ryta’panašios sutartys* kaip 
kiek metų jjs kompanijai su U. S. Gumos Kompani- 
,dirbo. Darbininkas, dirbęs ja.

už kiekvienus metus.
Derybos su Kitomis 

Kompanijomis
į lankiusio Dairene karinio 
. Amerikos laivo komandie- 

CIO “unijos"’vadai veda i rius Yates pranešė, kad jis 
derybas.ir su trimis kitomis | ra^o ^nuoširdžius santykius 
didžiosiomis gumos kompa
nijomis — Goodrich, Fire-

tarp Sovietų vyriausybės ir 
Amerikos konsulato Dai

>>stone Tire and Rubber ir no uostamiestyje. 
Goodvear Tire and Rubber i 
Co. Menama, kad bušTpada-

tarpininkas spręs ginčą. 20 ar daugiau metų, gaus,

Washington. — 
konas kongresmanas 
kongresą padaryti tar 
šaukiantį panaikint 
'na kariuomenėn ėmimą 4-

1110
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Senatoriai, Kongresmanai, Prieš-Darbininkiški 
Biliai ir Amerikos Liaudis

Republikonai kongresmanai ir senatoriai, kurie dabar 
mūsų šalies kongrese turi didžiumą, laikė savo speciali 
susirinkimą, kuriame buvo aptarta jų strategija ir tai, 
kokius bilius pateikti kongreso ir senato rūmams.

Pasirodė, kad jie turėjo ten net-212 įvairių anti- 
amerikoniškų, prieš-darbininkiškų ir prieš-liaudiškų bi- 
lių. Žinoma, visus tuos bilius jie kartu nepateiks kongre
sui ir senatui, bet ir tai nereiškia, kad jie dar daugiau 
reakcinių bilių nesugalvos. Prie republikonų prisideda 
pietų valstijų reakciniai demokratai, kurie dažnai pralen
kia savo reakciniais sumanymais net ir tūlus republiko- 
nus.

Tiems biliams, kurie jau įteikti kongresui ir sena
tui prieš darbininkų unijas ir liaudies laisves yra suda
ryti komitetai. Senato komitetui vadovauja nuolatinis de
mokratijos priešas republikonas Robert A. Taft iš Ohio 
valstijos, kuris rėmė Case bilių ir\yisada išstojo prieš 
progresyvius bilius. Tame komitete yra liaudies laisvės 
priešai, kaip Joseph H. Bali, republikonas iš Minnesota, 
F. C. Donnell — repūbl. iš Missouri, Allen J. Ellender — 
“demokratas” iš* Louisiana, H. Alexander — repub. iš 
New Jersey ir kiti.

Ten yra#progresyvių ir liaudies apgynėjų, Claude 
Pepper’— senatorius iš Floridos, Naujos Dalybos Roose- 
velto rėmėjai, James E. Murray—demokratas iš Monta
na, Lister Hill—demokr. iš Alabama, George D. Aiken— 
republikonas iš Vermont ir keli kiti pažangesni senato
riai.

Jeigu darbininkų unijos, veikėjai ir bendrai piliečiai 
darys reikalingą atsiliepimą, palaikys pažangius senato
rius ir kongresmanus laike tų bilių svarstymo komisijo-, 
se, tai vėliau bus lengviau kovoti prieš tuos bilius, kada 
jie bus bandomi pravaryti kongreso ir senato posėdžiuo
se.

Mes, dienraščio Laisvės 
akcininkai, suvažiavę į 
metinį suvažiavimą Brukli- 
nan, 1947 m. sausio mėn. 26 
d., ir nuodugniai apsvarstę 
Laisvės dalykus, darome sa
vo bendrą pareiškimą.

Mes užgiriam Laisvės tu
rinį, pakraipą ir nusistaty
mą visokiais gyvenimo iške
liamais reikalais. Laisvė 
mums yra plačios žinijos, 
švietimo ir informacijų šal
tinis, į kurį kas dieną ran
kiojama ir kraustoma, kas 
tik yra įdomu ir naudinga 
mums žinoti. Ir mes esame 
dėkingi visiems Laisvės re
daktoriams, b e n d r adar-

7 ‘Abiams ir technikos darbinin
kams už nuoširdų, pasišven
tusį darbą.

Laisvė mums neapsako
mai daug patarnavo mūsų 
senosios tėviškes Lietuvos 
šelpimo' reikalais, ir tai yra 
jos milžiniškas nuopelnas. 
Laisvė visuomet mus laiko 
artimame kontakte su mūsų 
tėvų šalelę ir padeda palai
kyt draugiškus ir kultūri
nius ryšius.

Mes pilnai užgiriam ir 
remiam tretį Demokratinį 
Amerikos Lietuvių Suvažia
vimą, kurs įvyks šių metų 
kovo mėnesį ir padės mums 
nustatyt bendro veikimo 
gaires.

Laisvė mums yra nuolati
nis organas Lietuvių Lite-

ratūros Draugijos, ir mes 
prisižadam pasidarbuot jos 
vajuj ir dalyvaut jos Suva
žiavime, kartu su A . Dem. 
Lietuv. Suvažiavimu kovo 
mėnesį.

Mes užgiriam. kultūrinį 
Moterų Draugijos darbą vi
sose mūsųf bendros darbuo
tės fazėse ir mes pareiš- 
kiam savo širdingą padėką 
draugėms moterims už jų 
nuolatinę, nenuilstamą tal
ką. Linkime draugėms jno- 
terims smarkiai subrusti į 
Suvažiavimą, kuris įvyks 
vis tuo patim tarpu — ko
vo mėnesį.

Laisvė gražiai veda Liet. 
Meno Skyrių ir padeda 
mums sutelkti mūsų meniš
kas ir artistiškas jėgas. Mes 
labai dėkingi mūsų Liaudies 
Teatro grupėms, chorams, 
dainininkams, muzikams, 
šokėjams ir bet kokiems ar
tistams, kurie labai gražiai 
paįvairina visą mūsų platų 
darbininkišką judėjimą. Ir 
męs energingai raginame 
gaivinti ir ugdyti chorus, 
teatrines grupes ir bet kokį 
meno gyvavimą visose mū
sų kolonijose.

Mūsų darbininkįšk. spau
dos gyvavime neapsakomai 
daug reiškia vajininkai. Ir 
mes visi širdingai dėkojam 
nenuilstantiems Laisvės va- 
jininkams už jų sunkų, pa
sišventusį darbą.

Sausio 23 d., 1947. 
Draugai Laisviečiai!

Varde didelio būrio Jusi’ 
draugų Chicagoje mes siun
čiame Jums širdingiausiu 
linkėjimų, kad Jūsų suva
žiavimas bū£ų šaunus ir kad 
jis įrieštų ką nors nauja 
bendran mūsų judėjiman 
Laikai, kuriuos nūnai gyve
name, reikalauja įtempto- 
darbo ir naujos iniciatyvos. 
Reakcijai labiau įsidrąsinus 
privalome dar labiau susti
printi mūsų sąjungą su pla
čiomis išeivijos miniomis ir 
įtraukti mrfsų eilėsna kuo 
didžiausią skaičių naujos 
gentkartės lietuvių.

Lietuviškus fašistus, pro- 
fašistus ir šiaip jau visokio 
plauko reakcininkus apėmė 
politinio pamišimo isteriką. 
Jų blūde visur vyrauja at- 
om-bombiški motyvai.

Abudu mūsų dienraščiai, 
Laisvė ir Vilnis, kaip ir vi
sa mūsų demokratinė visuo- , 
menė, privalo dėti didžiau
sių pastangų, kad parovus 
šaknis fašistinės' propagan
dos lietuvių tarpe ir tuo 
būdu išgelbėjus bent dalį tų 
žmonių, kuriems muilina a- 
kis ir apgaudinėja lietuvių 
tautos priešai.

Kad nugalėti tuos politi
nius monelninkus, mums 
reikia kuo glaudžiusia su- 
sijungt su Amerikos dėmo-

kratijos avangardu, su to
kiom organizacijom, kaip 
Progresyviai Amerikos Pi
liečiai.

Koalicija visų progresy
vių jėgų, nuo Roosevelto ša
lininkų iki komunistų, tėra 
vyriausia garantija, kad 
progresas nugalės reakciją.

Mes esam įsitikinę, kad 
Laisvės Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas pajėgs už
kaitinti visus bendrovės da
lininkus, visus Laisvės skai
tytojus naujiems ryžtin
giems žygiams visose mūsų 
Veikimo srityse.

Laisvės Bendrovė, suor
ganizuota pavyzdingiausio 
demokratizmo pagrindu, tu
ri didžią,, moralinę teisę 
šaukti politiniai kultūrinin 
darban visus mūsų tautos 
'žmones, kurie nepalydėjo 
savo proto ir sąžinės fašis
tinės propagandos sutemo
se. <

Sveikiname Jus
Draugai ir Draugės. Mes, 
vilniečiai, su Jumis.

Siunčiame Jums dovaną- 
čekį $296. Su pirmiau pa
siųstu čekiu susidaro $308.

Linkime Jums geros svei
katos, laimės ir ištvermės. 
Varde Chicagos draugų

L. Piūseika,
. J. Mažeika,

‘ J. Stulgaitis.

Klaipėdos Radijofikacija
Klaipėda — Monterių kolekty

vas šiais metais nutiesė mieste 
daugiau kaip 60 kilometrų radi
jo laidų. Praeitais metaig įsteig
tasis radijo mazgas jau aptar
nauja apie 2000 taškų.

Dabar Klaipėdoje ’ veikia ra
dijo studija. Kasdien vietiniai^ 
laidais transliuojamos paskuti
niosios žinios, . skaitomos pas
kaitos mokslo bei politinėmis te
momis, prie mikrofono atliekai 
koncertines programas metinės 
saviveiklos rateliai.

visus,

Žvejai Persikelia Į Nidą
Klaipėda. — Į Nidą atvyksta 

žvejai su šeimomis nuolątiniam 
apsigyvenimui. Praeitais me
tais čia gyveno tiktai 200 žve
jų, o dabar kasdien išplaukia 
jūron apie 140 žmonių. Nidoje 
įsteigtas žuvies apdirbimo fab
rikas, turimas žvejybos laivy
nas. Respublikos vyriausybė 
teikia didelę pagalbą Nidos žve
jams. Ūkiui įkurti jiems išduo
ta apie 200,000 rublių kreditų. 
Neseniai į Nidą žvejų šeimy
noms nugabenta 20 karvių, ke
lios dešimtys kiaulių ir statybi
nės medžiagos.

alsčiaus

biblio- 
Sedle-

knygų

Liaudies balsas ir atsiliepimas daug reiškia. Net ir 
reakcioniškiausi republikonai ir tai negalėtų nesiskaityti, 
jeigu jų valstijų liaudis tvirtai išstotų1 prieš tuos anti- 
liaudiškus, anti-amerikoniškus bilius.

Generolai ir Taika
Prezidentas Trumanas raportavo kongresui, kad 

Jungt. Valstijų vyriausybė 1946 metais turėjo 43,038,000,- 
000 įplaukų, o per tuos pat metus išeigos sudarė $63,714,- 
000,000, kas reiškia 20,676 milionai dolerių viršijo įplau
kas! Vien armijos, karo laivyno ir orlaivyno stiprini
mui buvo išleista $45,066,000,000, tai yra, daugiau pini
gų, negu viso vyriausybė įplaukų turėjo. Todėl valstybi
nės skolos dar daugiau paaugo, kurios dabartiniu laiku 
jau yra didesnės, kaip $3,000 ant kiekvieno piliečio.

1947 metais karo reikalams yra skiriama $15,150,- 
000,000, tai yrh apie trečdalis visų valstybinių įplaukų, 
arba daugiau, kaip dešimt kartų, kiek mūsų šalis išleis
davo pirm Antro pasaulinio karo.' Greta tiesioginių karo 
išeigų dar yra “nekarinių”, kurios sudaro išeigas, kaip 
prieplaukų ir orlaukių įrengimas.

Bet generolams ir admirolams ir tų milžiniškų ša
lies išeigų karo reikalams dar negana. Generolas Ira C. 
Eaker, vienas is aukštų karo orlaivyno komandierių, rei
kalauja daugiau pinigų statybai kariniams orlaiviams, 
kad būtų užlaikoma iki 600,000 lakūnų, £6,600 karo lėktu
vų, o ypatingai kuodaųgiausiai tokių, kurie galėtų be 
sustojimo skristi 5,000 mylių.

Armijos generolai reikalauja įaugiau pinigų užlai
kymui galingos armijos. 'Jūrinio karo laivyno depart- 
mentas reikalauja pinigų, kad jie galėtų pirmoj eilėje tu
rėti 1,461 karo laivą, 500,000 oficierių ir jūreivių ir iki 
16,000 jūrinių karo lėktuvų, jau nekalbant apie rezervi
nes jėgas. Marinų komandieriai reikalauja, kad marinų 
4)ūtų ne mažiau, kaip 125,000. ,

Visa tai rodo, kad generolai ir admirolai nei nemąsto 
apie taiką. Jie nenori, prisiminti Jungtinių Tautų taikos 
palaikymui organizacijos. Jie ruošia karinius pratimus 
Alaskoj, Ramiajame ir Atlanto vandenynuose, siekia kuo- 
daugiau ginkluotįr O visa tai gula, kaipo sunkiausia naš
ta ant liaudies.

Pinigai, kurie turėtų būti išleisti upių aptvėrimui, 
sveikatos ir mokslo reikalams, gyvenimo namų statybai 
ir .kitokiems naudingiems visuomenei reikalams, yra iš
leidžiami kariniams reikalams.

Anglijos ir Amerikos Kapitalistų 
Įsigalėjimai Ispanijoj

■Ispanijos liaudies vadovė, komunistė Dolores Ibarruri, 
nurodo, kad Anglijos ir Jungtinių Valstijų diplomatai 
užtaria fašistinį režimą Ispanijoj todėl, kad ten Angli
jos ir Wall stryto imperialistai yra labai įsigalėję, 
savo rankose turi didžiules kasyklas ir dirbtuves.

Jie

Kova Prieš Reakciją, už 
Darbo Žmonių Teisių 

Apgynimą

KODĖL DR. K. GRINIUS BEGO SU 
NACIAIS IŠ LIETUVOS?

(Laisvės Bendrovės Akci
ninkų Suvažiavimo sausio 
26 d. priimta rezoliucija.)

Laisvės Bendroves akci
ninkų suvažiavimas di
džiausiu susirūpinimu žvel
gia į stiprėjimą reakcinių; 
fašistinių jėgų mūsų šalyje? 
Republikonų partijai laimė
jus kongre'sinius rinkimus, 
tuojau visur pakėlė galvą ir 
įsidrąsino darbo žmonių 
nuožmieji priešai. O kas pa
vojingiausia, kad tos reak
cijos pryšakyje stovi šalies 
Kongreso dauguma, kurią 
sudaro rephblikonai ir re
akciniai pietinių valstijų de
mokratai. Gal niekados pir
miau Kongrese nebuvo tiek 
daug ir tokių pavojingų bi- 
lių, kokius matome šian
dien. Jų visų tikslas yra: 
sukaneveikti Wagner Aktą, 
atimti darbininkams teisę' 
organizuotis ir sunaikinti 
darbo unijas.

Prieš tuos bilius ir prieš 
reakciją abelnai griežtai 
protestuoja organizuotieji 
darbininkai ir visos libera
liškosios visuomenės jėgos. 
Mes irgi pridedame savo 
organizuotą balsą prie to 
jų protesto. Mes nuošir
džiausiai užgiriame dienra
ščio iki šiol vestą kovą 
prięš reakcijos įsigalėjimą 
ir raginame ateityje padi
dinta energija tęsti tą patį 
darbą. Kaip ir iki šiol, Lai
svė privalo paremti kiekvie
ną Amerikos žmonių sąjū
dį prieš imperialistinio ka
pitalo reakcinius žygius,

kaip naminėje, taip užsieni
nėje politikoje.

Ryšyje su tuo, mes smer
kiame mūsų vyriausybės į- 
sileidimą į šią šalį visokio 
plauko fašistinių pabėgėlių 
ir leidimą jiems čionai vesti 
fašistinę propagandą.) Taip
gi smerkiame laikymą Wa
shingtone Smetonos atsto
vybės. x

1 Laikas mūsų .vyriausybei 
vyt Žadeikį laukan ir pri
pažint Lietuvos liaudies vy
riausybę.

JewdL N. Y i

išti-
Hall

Mano susiedus ^Andelus 

 

ko baisi nelaimė. Upelyj 

 

Brook prigėrė jų]sūnus Fritz, 

 

tik aštuonių metų^amžiaus. Ne
laimė atsitiko, kaip prieš kelias 

. dienas vaiką vėjas įstūmė į upe
lį. Keletas dienų prabėgo, kol 
lavonėlį surado.

Ir tikrai stebėtinai nelaimė 
atsitiko. Vaikas stovėjo 'aht 
laiptų, kurie randasi upelio pu
sėje. Užėjo smarkus vėjas ir 
vaiką nupūtė! Upelis randasi 
už kokių 250 |»^dų nuo^stubos. 
Nelaimę matė jojo sesutė; Ji 
ąiatė, kaip vaikas buvo vėjo ne
šamas ir kaip jis pusiaukelėje 
iš rankutės išmetė blekinį vied- 
relį. Mary sako, kad jinai bėgo 
broliuką gelbėti ir jau buvo 
prisivijus uė kokios 10 pėdų. Ji 
sako, kad ir ji vos spėjo išsigel
bėti nuo nunešimo į upelį, pasi
grobdama už krūmokšlių.

Laisvės Skąitytto'as.

Anglijos imperialistai kontroliuoja Mine Co. Riotin- 
de, Tarsis Sulphur & *Copper Co., Huelva Copper and Sul
phur Co. ir visą eilę kitų kasyklų ir 'fabrikų.

Amerikos kapitalistai taip pat įsigalėję. Fordas turi 
fabriką Barcelonoj, Armstrong korkinius fabrikus. Fire
stone ir Contienntąl Co. turi guminių ratvalkių fabrikus. 
Standard Electric & International Telephone and Teleg
raph Co., (Morgano) 
dolerių pelpų; • 

1’ Ar dabar aišku, 
Franko režimas?!

taip pat darb dešimtimis milionų

kodėl jiems “priimtinas” fašistinis

SLA organas Tėvynė su- nai socialio pobūdžio dar- 
šilus perša dr. K. Grinių 
Amerikos lietuviams. Jis 
Amerikon pribuvęs tiktai 
aukštais ideališkais sumeti
mais. Jis čia pribuvęs dar
buotis, atseit, “reikalauti 
Lietuvai teisybės, švariai 
paliudyti apie lietuviui da
romas skriaudas.”

Iš Tėvynės sužinome, kad 
dr. Grinius bus pakinkytas 
baisiai nusmukusio fašisti
nio kromelio biznį ir presti
žą,pakelti. “Mes jaučiame,” 
sako Tėvynės redaktorius, 
“kad gerb. dr. Grinius į 
Amerikos lietuvių gyveni
mą įneš nemaža gyvybinio 
eleksiro, kurio pas mus po 
truputį pradeda stokuoti” 
(T., sausio ’24 d.).

Netenka abejoti, kad kle
rikalai, menševikai ir sme- 
tonininkai stengsis Grinių 
paversti savo politiniu le- 
monu. Kiek tas jo “presti
žas” jiems pagelbės, tai jau 
kitas dalykas.

Tuo tarpu reikia paste
bėti, kad Tėvynės redakto
rius begėdiškai apsimelavo. 
Norėdamas Grinių padaryti 
kankiniu, jis, priminęs na
ciams pasiųstą memorandu
mą, sako: “Uia minėti trys 
protestavusieji bematant 
buvo suimti ir ištremti.” 
Betgi faktas yra, kad Gri
nius nebuvo nacių iš Lietu
vos ištremtas.

Jeigu Grinius buvo iš
tremtas, tai kaip jis galėjo 
1944 pabėgti iš Lietuvos į 
Vokietiją? O kad ^įis tiktai 
1944 metais, kai naciams at
ėjo galas, bėgo iš Lietuvos, 
tai ten pat gražiai patvirti
na ta pati Tėvynė. *

Amerik. -lietuviams svar
bu, kodėl p. Grinius bėgo su 
naciais iš Lietuvos? Ko jis 
bijojo?'

Faktas yra, kad 1940- 
1941 metais „tarybinė vy
riausybė Griniaus neperse
kiojo, nekliudė, neskriaudė. 
Tos istorinės tiesos negali 
užginčyti nei Tėvynės re
daktorius. Jis sako: “Dr. 
Grinius nusitarė pasilikti 
Lietuvoje 

i ' .
Užimtas išimti-

bais, pirmąjį bolševikmetį 
dr. Grinius šiaip taip išgy
veno.”

Betgi 1944 metais Gri
nius bolševikų jau- bijojęs 
ir todėl bėgęs iš Lietuvos. 
Kas atsitiko?

.Kas nors turėjo atsitikti. 
Ir atsitiko ne iš bolševikų 
pusės. Lietuvon ,1944 metais 
sugrįžo tie patys bolševikai 
(Paleckis, Gedvilas, Snieč
kus, Preikšą, Niunka ir ki
ti), kurie 1940 metais buvo 
ir kurie nė piršto prieš 
Grinių nepajudino.

Čia jau aišku, kad kas 
nors blogo atsitiko su Gri
nium, kas nors užgulė ant 
jo sąžinės. Jis jau jautėsi 
nusidėjusiu.

Ką gi p. Grinius veikė na-, 
cių okupacijos metu Lietu
voje? Tegul į šį klausimą 
atsako Griniaus prieteliai iš 
Naujienų. Jie gi sako, kad 
1941 metais Lietuvon atėję 
vokiškieji žmogėdros p. 
Grinių padėjo ant pensijos, i 
Be to, jie jam davė atsakin
gą pareigą. Griniaus prie
teliai iš Ndujienų teigia, 
kad Grinius buvo vienas iš 
parsidavėlio „Kubiliūno val
džios aparato šulų. Jam Ku- 

’biliunas ir naciai davė pa
reigas valdiškos Sveikatos- 
Vyr. Valdybos Sanitarinio 
Vedėjo. Jis net dvi tarny
bas turėjo. Jis taipgi vado
vavo Lietuvos Higienos Mu
ziejui.

Dr . Grinius, kaip ir visi 
kiti okupantų valdžios pa
reigūnai, nėra šiandien gi
mę. Jie puikiai suprato, 
kaip ir už ką šis karas bu
vo vedamas. Jie sąmonin
gai atsistojo antron pusėn 
fronto ir dirbo nącių nau
dai. Naciai prakišo. Kaip su 
jų agentais ir pastumdė
liais ?

Čia jau aišku, kad p. Gri
nius pasijuto bėdoje. Reikia 
bėgti? Kur ir su kuo?

Su kuo' gi kitu, jeigu ne 
su naciais,v iš kurių jis pen
siją gayčl'lt.kuriems jis val
džios aparate tarnavo ?
Berlyne dar tebesėdėjo Hit-

Geriausioji 
Biblioteka

KAUNAS. — čia suvesti apy
tikriai apskrities/ kaimo biblio
tekų socialistiniu lenktynių re
zultatai. Geriausiąją buvo pri
pažinta Babtų valsčiaus 
teka, kurios vedėja yra 
rienė.

Nepaisant nedidelio
fondo, siekiančio tik 1,000 to
mų, ši biblioteka per pusmetį 
aptarnavo daugiau kaip 4,000 
skaitytojų.

Labai populiarios valstiečių 
tarpe yra pravedamos paskaitos 
ir pokalbiai. Pastaruoju metu 
darbo valstiečiai ir kaimo inte
ligentija 'išklausė paskaitų cik
lą šiomis temomis: “Penkmečio 
planas TSRS ir Lietuvos TSR 
liaudies ūkiui atkurti bei išvys
tyti,” “Ką davė Stalino Konsti
tucija Lietuvos darbo žmo
nėms,” ' “TSRS—taikos tvirto
vė” ir kt. x '

Skaitymų salėje nuolat būna 
parodos, atvaizduojančios Tary
bų Lietuvos ir broliškųjų tary
binių respublikų gyvenimą, čia 
veikia radijas, gaunami pasku
tiniai laikraščių ir žurnalų nu
meriai. Prie bibliotekos organi
zuoti penki kilnojamieji knygy
nėliai. Jie pristato į tolimesnią- 
sias apylinkes laikraščius ir 
naujausiuosius politinės bei ag- 
rotechninės literatūros leidi
nius. k

Nauji Žemės Ūkio Specialistai
VILNIUS. 1946 metais Res

publikos žemdirbystės Ministe
rijos mokslo įstaigos išleido 
daugiau kaip 2500 jaunų žemės 
ūkio specialistų. »

žemės ūkio mechanizacijos 
i mokyklos parengė 2340 kombai
nininkų, mechanikų, instrukto
rių, grūdų aprobuotojų ir kitų 
specialistų. Vilniaus žemės 
Ūkio Technikumas išleido 28 
jaunesniuosius agronomus — 
sodininkus bei daržininkus. 3 
Dotnuvos žemės Ūkio Akademi
jos laidos davė 66 agronomus. 
Specialiuose kursuose prie Aka
demijos parengti 7 mechanikai 
ir 11 MTS direktorių. Jaunieji 
specialistai gavo darbo apskri
čių bei valsčių žemės ūkio sky
riuose ir MTS.

Respublikos žemės ūkio mok
slo įstaigų tinklas plečiamas. 
Šiais metais pradeda veikti 6 
vienerių metų mokyklos, kurio
se ‘bus rengiami agrotechnikai. 
Jos jau priėmė daugiau kaip 
300 moksleivių.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje* %

J

leris, Goeringas, Goebbelsas 
ir visa toji žmogžudžių ru
ja. Iš Lietuvos fašistai bėgo 
linkui Berlyno; bėgo pas 
tuos žmogžudžius. Su jais 
1944 metais išbėgo iš Lie
tuvos ir ponas Grinius.

A. Bimba



Darbo žmogus yta 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?

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

ROCHESTERYJE BAIGĖME SENUS, 
PRADĖJOME NAUJUS DARBUS

Iš MEZGĖJŲ KLIUBO 
VEIKIMO

Sausio 12 diena mes su
rengėm draugiškus pietus. 
Valgiai ir gėrimai buvo vi-1 
šiem dvkai. kaipo užbaigi
mui visų dėl Lietuvos darbu 
ir kad padėkavoti visiem už 
gražią kooperaciją ir gerus 
darbus. Tai buvo vienas iš 
gražiausiu ir draugiškiau
siu suėjimų.

Iš pradžių manėm tik kiš
kutį užsikasti, pasikalbėti ir 
užbaigti. Bet kaip pradėjo 
visos draugės nešti visokius 
gardumynus — kokus, tor
tus. pajus ir lietuviškas 
duonas — apkrovėme sta
lus visokiom gėrybėm. Sve
čių ir viešnių buvo apie 70 
ypatų. Visi apsėdo aplink 
stalus ir linksmai vaišinosi.

L. Bekešierįė paaiškino, 
dėl ko šis pažmonvs yra 
surengtas ir kad viskas yra 
dvkai. Visi draugai ir drau
ges pasakė prakalbėles apie 
nuveiktus darbus ir ka tu
rime veikti. Draugas R. 
Sberelis sugestavo, jog 
draugai turėtume prisidėti 
su aukom, kad ant toliau 
varyti mūs pradėtą darbą. 
Draugas F. Kontenis sakė, 
kad bus Laisvės suvažiavi
mas ir daugiau bus suvažia- j 
vimų, visus reikia paremti.. 
Ir kadangi A. L. Bekešiu į 
šiandien yra sukaktuvės 35' 
metų ženybinio gyvenimo, 
tai velydami jiem linksmo 
gyvenimo, pagerbkime su 
aukomis, varde jų pasvei
kinkime Laisvės suvažiavi
mą ir visus kitus suvažiavi- i 
mus (įskaitant ir Vilnies).- 
Kaip bematant draugai ir1 
draugės sukukavo $48 ir pa-' 
vedė Mėgėjų Kliubui išskir-, 
styt/šias aukas.

Mezgėjos nutarė visus su- j 
važiavimus pasveikinti po; 
$10. \ Laisvės suvažiavimui ; 
jau pasiuntėm 10 dolerių.

\ 'NUTARTA:

Apvaikščioti 8 kovo kai
po viso'pasaulio moterų die
ną. Visos draugės pasižadė
jo dirbti kiek galint, kad 
būtų pasekmingai įvykdyta.

Mes ir vėl pasiuntėm 2 
baksus drapanų Lietuvos 
žmonėms. Jas davė A. Duo- 
bienė, A. Milčienė, D. Val- 
tienė, L. Bekis naujų vai
kam megstinių: 7 sveterius, 
25 kepures, 5 poras piršti

nių, 3 skarytes ir mažytei 
mergaitei kelnaites, kepu
raitę ir 2 poras batukų. 
Draugas R. Sherelis viską 
puveža į paštą. ,

Aukavo valgius šios drati- i 
gės: J. Kontenienė, O. Ma-1 
linauskienė iš East Roches- 

i ter labai daug visokių daik
tų, E. Čereškienė, O. Moc
kienė, V. Greibienė, G. La- 
beikienė, A. Baltakienė, A. 
Evans, L. Bekis, B. Morke- 
vičienė, O. Gricienė, V. Bul- 
lienė, D. Valtienė. Ir visos 
šios draugės ir Shopienė 
dirbo šiame parengime. A. 
O. M ilčiai, G. Savage, A . 
Bėk esi us dovanojo gėrimų. 
B. čereška valgius sitvežė. 
J. Vaitas visada ir šiame 
parengime daug dirbo, vis
ką prirengė ir išvalė svetai
nę. J. Labeika dirbo už ba
ro.
AUKOS, SURINKTOS 
PER MEZGĖJŲ KLIUBO 
DRAUGIŠKĄ SUEIGĄ 
SAUSIO 12 DIENĄ '

Aukavo šie draugai ir 
draugės:

A. L. Bekešiai $5.
Po $2: Ch. O. Galinaičiai, 

R. Shereliai, V. Bullienė, A.
O. Milčiai, J . O. Baltakiai, i 
J. Klimašauskas, G. A. Šve
dai, V. Poškai, J. O. Vili- 
maičiai. F. J. Konteniai 82,- 
25. J. O. Griciai .$1.75. V. O. | 
Bačiuliai $1.50.

Po $1: G; Labeikienė, J. 
A. Evans, Gh. Bonikat. Fr. 
Manelis, J. O. Mockai, Mrs.
G. Vaitas, B. E. Duobai. J.
H. Stančikai, G. Savage, J. 
M. Monkevičiai. J. O. Mali
nauskai, J. D. Vaitai. J. G.. 
Shopiai, J. Greibai, P. Žir- ■ 
gubai, J. A. Gužauskai, V. 
Gužauskas, A. Kristutienė,
P. E. Čereškai. M. Shurkie- 
nė 50c. Viso $48.

Visiem aukavusiem, dir- 
busiem ir atsilankiusiems 
širdingai ačiū varde Mezgė
jų Kliubo. Ir jeigu keno var
dą praleidau, malonėkite 
pranešti.

• Raštininke.

švelniems drabužiams var
tok švelnesnį muilą ir tik va- 

isarošiltį vandenį. Nemerk 
drabužio, kol muilas tebėra 
krisluose, neištirpęs. Plauk 

I spaudymu muiluoto vandens 
. per drabužį, ne trynimu. Per- 
■ plauk to paties šiltumo van
denyje.

Tos dvi mokytojos, naręs American Federation of Teachers 
(AFL), pertraukia pikietavimą, kad apšilti prie lauke su
sikurtos ugnelės žemiau zero šalčiui užklupus St. Paul, 
Minnesotoj. Jau antras mėnuo jos streikuoja ir pikietuoja.

Ne, tai ne karo sunaikintoje Europoje tas dedasi. 
Tai vaizdas Chicagoje. kur Johnsonu šeima išmesta ant 
gatvės. Tokiu vaizdu jau yra buvę New Yorke ir dau
gelyje kitų miestų. Tai pasekmė šimtu nuošimčių mūsiš
kos “demokratijos,” kokios jau dabar gėdijasi milionai 
tikrai demokratiškai nusiteikusiu amerikiečiu ir iš ko- -■ c

kios stebėsis ateities gentkartės, kada tokie vaizdai 
pranyks.

PHILADELPHIA, PA;
Iš Lietuvių Moterų Susirinki-j 

mo, įvykusio Sausio 16-ta, 
735 Fairmount Ave.

Nors oras buvo labai pras
tas, bot draugių atsilankė ga
na gražus būrelis* Matyt, kad 
gerai sus.iinteręsavusios ' su 
pradžia motų gerąį pradėti 
mūsų kliubo veikimą.

Atidarius susirinkimą pirmi
ninkei Tureikienei, raštininkei 
perskaičius tarimus, per d. 
Žalnieraitienę prisirašė trys 
naujos narės, Elzbieta Fergie- 
nė, Auna Palaimienė ir Tofi- 
!o Lockienė. Turime gerą pra
džią, tad visos draugės dar- 
buokitės taip, kaip pradžioje 
metu, ‘i kiekviena susirinkimą 
atsiveskite nors po vieną nau
ją narę, lai mūsų kliubas ge
rai augs.

Komisija išdavė raportą pa- 
rengimėlio, kuris įvyko gruo-j 
džio 29-tą. Kliubui davė gra
žaus pelno. Turiu suminėti 
vardus tų draugių, kurios taip 
gausiai prisidėjo prie minėto 
parengimo su aukomis.

Aukąvo: II. Markūnienė po 
butelį degtinės ir vyno, o jos

duktė F. Gritz $2. V. Urbienė 
iškepė pyragų. IR Tureikienė 
—popierines dišes. II. Braš
kinto — baksą konventų iš
siuntinėjimui garsinimų. An
uos žalnieraitienės sesuo I. 
Severino — žalėsius prie sta
lų.

Taipgi komisija širdingai 
taria ačiū draugams, kurie pa
gelbėjo dirbti parengime: J. 
Masionis, A. Galkus, R. Mer
kis, Sam Kovalchuk, P. Pilė
nas.

Kliubas pasveikino Laisvės 
dalininkų suvažiavimą su $5. 
Kadangi kliubas . neturi sero, 
tai pasveikinimą pridavė LDS 
5-tos kp. delegatei Tureikie
nei įteikti suvažiavimui.

Nusitarėm turėti parengimą 
minėjimui 8-tos kovo, jeigu 
suspėsime, arba Motinų Die
nos. Į komisiją išrinktos drau
gės II. Merkienė, Anna žal- 
neraitienė, P. Walantiene.

Visos draugės išsiskirstė 
smagios po gerų raportų ir pa
dariusios gerų tarimų ateities 
veikimui.

P. Valantiene

BINGHAMTON, N, Y.
V

Raportas iš Moterų Skyriaus 
Už 1946 Metus

i i
Susirinkimu laikyta 11. Pa-1 

silinksminimui vakarų turėta 
3, nuo kurių pelno liko $161.- 
19. Moterų Skyrius palaikė 
atstovybę Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietiniame 
skyriuje, kuris yra labai gra
žiai atsižymėjęs, kaip drabu
žių ir čeverykų rinkime ir tai
syme, taip ir finansines para
mos rinkime..

Syrius gražiai darbavosi 
Laisvės vajuje. Pirko Laisves 
Bendroves Šerus už $10. Su
rengė pramogą ir visą pelną 
skyrė Laisvės budžeto sustip
rinimui; pelnė $60.75. Taipgi 
prisidėjo ir prie kitų visuome
niškų veikimų, kaip darbais, 
taip finansais.

Finansinė Apyskaita
Įplaukų* turėjome: 43 na

rės sumokėjo $ J 1.50. Nuošim
tis už Laisvės prenumeratas 
už 1946 m., per M. Kazlaus
kienę, $13.60. Parduota li
teratūros už 90c. Viso įplau
kų $191,94. n

Išlaidų buvo: Laisvei $69.- 
75. Gegužės Pirmos paminėji
mui $5. Daily Workeriui $10. 
Vilniaus Institutui $25,63.

LOS ANGELES MOTERYS PRADĖJOME šeimininkėms
METUS SU 9 NAUJOM NARĖM

Liet. Moterų Apšvietos 
Kliubo Veikla

Įdomu pažymėti .keletas 
svarbesnių punktų apie Lie
tuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo veikimą. Svarbiausia 
gal būt bus, tai pažymėti a- 
pie metinio susirinkimu ta
rimus ir veikimo raportai iš 
104 6 metu, c

Man visados malonu lan
kyti organizacijos susirinki
mai, kada esti skaitlingi 
nariais. Ir metinis Apšvie
tos Kliubo susirinkiųias, 
sausio 5 d., buvo pagirtinai 
skaitlingas, o skaitlingame 
susirinkime visados galima 
pravesti daug gerų tarimų.

Į moterų kliubą įstojo ke
letas naujų narių, kai ku
rios atvykusios iš tolimų 
rytų ir yra daug veikusios 
moterų kliubuose. Viena iš 
naujų narių liko išrinkta 
užrašų raštininke. Su pra
džia šių metų mūsų Moterų 
Kliubas paaugo net 9 na
rėm, tai puiki pradžia me
tų. Manau, ne pro šalį bus

I Am. Society for Russian Re
lief $5. Vietiniam rinkimų 
kampanijos fondui $10. Vieti
niam Apšvietos F. $10. Meno 
Sąjungai metinė mokestis $5 
ir auka suvažiavimui $5. Sep
tynioms sergančioms narėms 
dovanos $7.35. Svetainė susi
rinkimams $11. Viso išlaidų 
turėjome $173.73. Sausio 1- 
mą, 1947, ižde yra $5,6.98.

Prie to dar reikia pasaky
ti, kad 'per 1946-tus metus 
pramogų sprengime daugiau
siai darbavosi draugės A. ^Že
maitienė, A. Maldaikienė, K. 
Juozapaitiėnė, P. Balsienė, M. 
Luzinienė ir E. Okulevičienė. 
Jom spagelbėjo J. Navalins- 
kienė. K. Vaicekauskienė, O. 
Mikolojūnienė, M. Kazlauskie
ne ir kitos.

Moterų Skyrius išreiškia di
delį ačiū visiems draugams ir 
draugėms, kurie lankė Moterų 

i Skyriaus surengtas pramogas. 
| Ir visiems, kurie prisidėjo su 
bent kokiu darbu. Taipgi -šir
dingai prašome ii’ ateityje da
lyvauti Moterų Skyriaus pa
rengimuose.

Moterų Skyriaus Komitetas.
Pirm. A. Maldaikienė, 
Sękr. M. Kulbienė 
Ižd. P, Mikolojūnienė.

paminėti vardai naujų na
rių; yra šios: Agnė Bartu- 
lienė, K. Navickienė, Jake
lienė, A. Springer, , Stella 
Kunskienė, Elena Bružienė, 
Agnes Blaškienė, Alma 
Brent ir Uršytė Bagdonie
nė. Tai yra keturios drau
gės chicagietės ir viena 
brooklynietė.-.

Valdyba 1947 metams iš
rinkta iš sekamų narių: 
pirmininko M. Alvinienė, 
fin. sekr. N. Petruliene, 
užrašų raštininkė U. Bag
donienė, iždin. Anna Berno
tienė. Manau, kad šių metų 
valdyba gerai darbuosis vi
suose veikimo reikaluose, 
taip, kaip buvo veikiama 
praeityje, atlikta daug gerų 
darbų.

Metiniam raporte buvo 
pažymėta, kad Apšvietos 
Kliubas metinių įeigų turė
jo $540.^8, išeigų $447.86, 
dabar ižde yra $92.72.

Per draugų Petrulių pa
stangas, bet moterų kliubo 
vardu, buvo surengtas ban- 
kietas naudai Lietuvos naš
laičių. Davė pelno $317.50, 
tai yra, draugai Petruliai 
sumokėjo visas lėšas to va
karo, o likusį pelną nu
siuntė Lietuvai Pagalbos 
.Teikimo Komitetui. Tai di
delė garbė draugam Petru
liam už jų tokį duosnumą.

Dabar L. M. A. Kliubas 
rūpestingai rengiasi atžy
mėti Moterų Tarptautinę 
Dieną. Tam pramoga įvyks 
kovo 9 d., 2409 W. Slauson, 
čekoslavų svetainėje. Lietu
vių choras pasižadėjo duoti 
dalį programo. Kita dalis* 
progrąmo bus scenos veika- 
liukas ir trumpa prakalba.

Moterų Kliubas visados, 
remia svarbius darbininkiš
kus reikalus, tad ir šį. sykį 
atsižymėjo su gausiom au
kom. Nutarta pasveikinti 
Laisvės dienraščio suvažia
vimą ir pridėti auką iš iž
do $10.

Buvo skaitytas laiškas 
nuo “Freeport Committee”, 
tai yra vedimui kovos prieš 
rasių ir ateivijos persekio
jimą. Šiam tarptautiniam 
reikalui aukavo iš iždo $5.

Lietuvių Moterų Apšvie
tos Kliubas per 1946 metus 
yra sukėlęs Lietuvos Pa
galbai $250. Russian War

Relief $40, abelnai parengi
mais sukelta pelno $360.55. I

Daugiausia šio kliubo na
rės yra pasidarbavusi oš 
nrie drabužiu taisymo ir 
siuntimo RWR ir Lietuvai 
Pagalbos Teikimo. Kiek 
man yra žinoma, tai dau
giausia p a s i d arbavusios 
draugės Lalienė, Prusienė, 
Bernotienė, Levišauskienė 
ir eilė kitų geros valios 
draugų ir draugių. Taipgi 
moterys daug yra prisidė-1 
tusios su mezginiais ir siu-1 
vinių visokių reikmenų lab-' 
darybos darbui. Todėl, Į 
draugės, įsitemykite, kad 
būdamos pavieniai niekados 
nebūtum padariusios tiek 
daug gerų darbų, kaip mes 

i esam padariusios prigulėda- 
mos moterų kliubuose ir ki
tose darbininkiškose orga
nizacijose. Todėl kiekviena 
narė stenkimės gauti naujų 

' narių į kliuba ir pačios 
dirbkim, kiek laikas leidžia.

A tyčiai Visom Narėm
Moterų Kliubo metinis

susirinkimas nutarė laikyti 
susirinkimus kas pirmą sek
madienį kiekvieno mėnesio, 
nuo 1 vai. po pietų, 435 S. 
Boyle Ave., arba Tarptau
tiniam Institute. Visos na
rės prašomos gerai įsitėmy- 
ti laiką ir vietą ir lankyti 
susirinkimus kiekvieną sy
kį, nes labai nedailu, kada 
tik kliubo valdyba turi vis
ką tarti, o narės nežino, kas 
yra veikiama.

Taipgi nuo vasario mėne
sio susirinkimo nares gaus* 
mokesčių knygutes, tad 
kiekviena narė privalot da
lyvauti susirinkime ir pa
siimti narystės knygutę.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks vasario-Feb. 2 d. minė
to j :viętoj ir laiku. • ■

M. Alviniene, 
Korespondentė.

Virimas Spaudimu

Saldžių Bulvių Valgiai

Yra daugybė būdų pavar-
toti saldžias bulves, kaip ir 
baltąsias, o gal ir daugiau, ži-. 
noma, ^greičiausia pagaminsi 
keptą su kailiniukais, pečiuje, 
arba virtą. Tačiau su priemai
šomis kitų maisto produktų 
galima tureli daug įvąirumo.

Neseniai Jungtinių Valstijų 
z. em d i rbystės De partmen tas iš- 
leido 12-kos puslapių lapeli sir 
saldžioms bulvėms gaminti re
ceptais. Net lapelio nemačius 
numanu, kad jame yra daug 
ko. štai vienas iš tonai paduo
tų receptų: s
Saldžio? Bulvės su Kiauliena 

(Lyg ir Pajus)
Svaras nedideliais šmotu

kais supjaustytos kiaulienos
šaukštas riebalų
3 •puodukai saldžių bulvių, 

supjaustytų apie colio ketvir
tainiais

Pusartro puoduko šviežių 
ar k e nu etų žirnių

2 šaukštai miltų
2 šaukštai vandens
1 šaukštukas druskos 
žiupsnelis pipirų.
Svogūnų, kas mėgsta.
Apkepink riebaluose kiau

lieną iki aprūs. Dadėk van
dens, kad apsemtų. Uždenk
ir palengva virk iki minkštai 
išvirs (apie valandą). Pridėk 
saldžias bulves, šviežius žir
nius ir svogūnus, užpilk bis- 
keliu vandens, kad tik apsem
ti! daržoves. Virk apie 20 mi-' 
n učių.

Sumaišyk miltus su dviem 
šaukštais vandens, dadėk bis- 
kelį skysčio nuo jau išvirto vi
ralo, Įmaišyk miltus j viralą, 
dadėk druską ir pipirus. Ta
da visą tą mišinį supilk į iš
teptą blėtą, apdėstyk biski- 
tams tešlos ratukais. Kepk 
karštame pečiuje (425 F.) iki 
tešla apruš.

Neturint biskitų tešlos, ga
lima apdėti pasviestuotais ir 
pacukruotais saldžių bulvių 
griežinėliais arba maltomis 
bulvėmis.

Apdėjus viršų bulvėmis,, ne 
tešla, reikia kepti lengvesnių 
karščiu, apie 375 F. ,

Jeigu vartojasi kenuoti žir
niai, dėkite tiktai baigiant, ki
toms daržovėms virti.

Mrs. Leone Rutledge Car
roll neseniai parašė Knygą apie 
virimą spaudimu (Pressure 
Cookery). Knygoje, greta pa
tarimų, kaip vartoti tuos me
chaniškus puodus, jinai pa
duoda ir visą eilę receptų Ino 
būdu valgiams gaminti.

Mrs. Carroll turėtų žinoti, 
ką kalba, jeigu tiktai jinai pa- 
simojo pasakyti viską, ką ji 
žino apie tokį virimą, nes dir
bo kaipo maisto specialistė J.
V. žemdirbystės Departments. ;

Anot Mrs. Carroll, geriau 
turėti nors vieną tokį puodą, I 
negu visai neturėti. Dar ge
riau, sako ji, didžių reikalų 
gaspadinei turėti bent tris:! 
mažiuką vienkartiniams, ma-; 
žiems patiekalams; didesnį j 
stambiems kepsniams; di-; 
džiausi puotoms su svečiais.

Ji mano, kad tie puodai yra 
smagūs kaip, ir bile koks viri’' 
mo būdas,, jeigu tik griežtai 
prisilaikysi nustatytų vartoji
mui nuostatų. Bet maloniausia 
už vis, tai greitumas pagami
nimo, taupymas laiko, ypatin
gai reikiant ilgai verdamus- 
kepamus valgius gaminti.

Kietos mėsos, taipgi kiti pa
našūs patiekalai paima tiktai 
7-tą dalį paprastu kepimu-vi- 
rimu suvartojamo laiko.

Maistingumas, sako ji, taip
gi mažiau nukenčia. Vitaminai 
neišgaruoja, nei oras juos su
naikina. Vandens reikia labai 
mažai vartoti* tad mineralai 
neišpilami lauk.
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~ ... m.Tr iParašę Petras Cvirkar ..................

So. Boston, Mass.

(Tąsa) f
— Zidoriau, Dieve tu mano! — vėl 

atsiliepė žmona skarutę mirkydama aša
rose. Vienintelė kambario musė, didelė, 
juoda, ilgai suko ratu ir nutūpė ant Zi
doriaus išrasojusios nosies, nutiesdama 
per jo veidelį ilgą siaurą šešėlį, kuris lė
tai aušo mirštančiojo skruostuose.' Tai 
buvo vienintelė to svarbaus testamento 
liudininkė. L ■

Su sunkiais atsidusimais tik po trijų 
valaųdų jis baigė savo testamentą, pamo
kydamas sūnų dar tais Saliamono žo
džiais :

— Sūnau, dar m5.no amžinatilsį tėvas 
sakydavo, — keturi daiktai negali pasi
slėpti nuo žmonių akių: — išminčius, 
kvailys, turtuolis ir elgeta... nebūk per
daug gudrus ir perdaug kvailas... dides
niam nusilenk... kaimynystėj gyvenda
mas neduok niekam, kad tau kas liptų 
ant .z kojos, ba toks netrukus tau ir ant 
kalvos užlips... Varyk rublį prie rublio, 
kad gražiai senatvę nugyventum. <

Priėjo prie lovos ir šešiapūdis, kuris, 
jau nežinodamas ką sakyt, kasydamas 
klyną, kalbėjo, kari ruso'kariuomenė per
ėjo į Kitajų ir Peterburge caras išleido 
manifestą... Paskum jis net girti pradėjo 
Zidoriaus sveikatą ir kvietė'jį kitą dieną 
pas save, nes kaip tik kepsią vėdaro ir 
alaus pasidarę... Dar jis paklausė Zi
doriaus: — Ar atsimeni, Zidoriau,, kai 
mes Girulauky dėl mergos susiginčijome 
ir tu mane pasiutusiai paritai... Stiprus 
tu Zidoriau! Fit, fit!—ir guliu žemėje...

Mažai, tesužadino šešiapūdžio atsimi
nimai ir pagyras Zidorių. Vakarop jis 
užmerkė akis, delną plačiai atmetęs į 
sienos pusę. Akių vokai buvo tvirtai su
lipę, tik kairiosios kraštelis kiek prasivė
ręs gudriai žiūrėjo į paskutinio savo 
mūšio lauką. Lėtu žingsniu, truputį susi
rūpinęs, jis skubėjo, ėjo kažkur...

Bendrame verksmų ir kūkčiojimų są
myšy, kaipo sielų ganytojos uždegė grab
nyčią ir pradėjo vedžioti įvairias gies
mes, pagražindamos: melskis už dūšias, 
pasigailėk mūsų...

Nespėjo moterėlės nė litanijos baigti, 
Zidoriaus apatinė lūpa atkrito, visai at
sivėrė tokia mėlyna, pasmėlusi, ir du 
dantys išsikišo. Moterėlės viena į kitą 
pasižiūrėjo, ir žegnodamos dar smarkiau 
susigriebė rėkti/ jau viena kitą savo bal
sais pjaudamos, viena baigdama, kita 
pradėdama. 0 tuo tarpu ir ranka Zido
riaus nupuolė ant krūtinės ir abi akys 
pamažu, iš lėto atsivėrė.

— Moč, — silpnu balsu tarė lyg iš ka
po Zidorius, — Elziut, šiupinio noriu!...

— Ege, atsikėlė! — prieangy kaišiojo 
galvas moterėlės a-r tarp savęs kniūstėsi 
khip greičiau numarinus Zidorių. — 
Ėmė ir atsikėlė, — nedavė nė litanijos 
baigti.

—Zidoriuk, ar danguje buvai? — pa
klausė viena. *

— Agi buvau, ką veiksi nebuvęs, — 
šyptelėjo lengvai Zidorius.

— O ką matei?
— Šit, Dievą mačiau. Tavo Baltrus, 

mačiau, šieną pjauna...
— Ė, — viena patylomis pakuždėjo 

kitai, — razumo nė už ditkę. Matyt, grei
tai baigsis. . t ■

— O, rodos, negyvas ir gana... ir atša
lęs buvo... Na, kas galėjo tikėt, — šiupi
nio užsimanė.

— Mūsiškis kai mirė, užsigeidė barsu
ko mėsos. Tai sakau,. Jokūbėli, gal 
avies?... o jis... jis, kad matytumėt, pra
dėjo pykti, net spjaudytis. Ne, girdi, bar
suke mėsos duok šen. Tai sakau, Jokūbė
li, juk barsuko niekas nevalgo, kaip gi 
Čia... Ai, kad jis užriko! Kas tau galvo, 
Barbe! — Taip ir sakė, — Barbe!.Nie
kad jis manęs taip nevadino, visą gyveni
mą: — tu mano serbentėle, tu saldus 
kryželi... Antosėle, nagi nubėgau, atne
šiau kiaulienos prie raumenukų, išviri
nau... sakau, še, — barsukas. O Jokūbė
lis, amžinatilsis mano vyras, toks meilus, 
geras buvo... dar po pirmo vaiko atsime
nu... o jis vėl, kad tu žinotum, girdi, aš 
tavęs katino mėsos prašiau. Matai, kai 
miršta žmogus, dažnas sukvailėja. Jau 
sakiau — Zidorius atidavė Viešpačiui 
dūšią. Beje, Kazakauskų Anupras, tas, 
ką ausį pati nukando, irgi prieš mirtį už
sigeidė kopūstų... Didelį puodą išrijo, pa

gedęs!... amžiną atilsį, nusišluostė ūsą, 
girdi, — a, tai gerai, girdi, a, tai gerai, 
tai skanu, — ir numirė...

Žiūrėk, jau to šiupinio' nereikia...
— Ir man roclos, mergele, kur tu tą 

šiupinį dėsi... matai, kelias ir vėl gula, 
matai... gal kryželio ieško... Ve, ve, — 
ar tik nelips iš lovos...

— Geriausia, mergele, pagalvį ant 
galvos užmest, juk ar taip, ar kitaip — 
kvėpsi..: Ta pati kančia... Jau po šiupi
nio!...

— Giedokim, gal lengviau jam bus...
— Na...

...Kurs Magdeleną gelbėjei, 
latrui dangų žadėjai...
Priimk dūšią Zidoriaus, 
priimk į rojų Zidorių...

Giesmė tikrai palengvino Zidoriui nu
keliauti į ten, iš kur buvo atėjęs. Šiupi
nys buvo nereikalingas.

Žirniai paruošti šiupiniui sproginėjo 
karštame vandeny, lyg pragare svylan
čios didžiųjų*nusidėjėlių dūšios. Vanduo 
išgaravo, ir tiršta buiza nusėdo'ant dug
no.

Dabar vienas po kito kaimynai nesku
bėdami atėjo ir žiūrėjo į Zidorių kiek 
nustebę, nežinodami ką sakyti, lyg tai 
būtų buvusi tik prarasta komedija. Še
šiapūdis atkumpsėjo šiek tiek siurbtelė
jęs ant drąsos, išsigalandęs skustuvą, 
idant pagražintų, nuvalytų Zidoriaus 
veidą, tolimai, kavalieriškai kelionei. 
Tačiau šį kartą vis dėlto nejaukiai mui
lavo savo draugo panosę, smakrą... Ak, 
kiek kartų šešiapūdis Zidorių, ir atvirkš
čiai, viens kitą skustuvais vikriai daili
no, putomis taškėsi anais mergagaudžių 
laikais! Ir šį kartą, pagal seną įpratimą, 
Šešiapūdis strapaliodamas ant vienos ko
jos, pūtė:

— Barzda gerokai pažėlė^Zidoriuk... 
Nežinau, ar įveiksiu. Palauk, pagaiąsiu 
dar kartą, — finf minut, ir bus baigta.

Zidorius nieko neatsakė. Kaip papras
tai, Zidorius nė nemirksėjo. Jo akys bu
vo užspaustos amžinajam miegui.

4
Žmogaus kelias vingiuotas. Čia gims

ta, auga, skerdžia kiaulę, susapnuoja 
šešką — ir nebėr. Gyvenimo kalendoriu
je užsibaigia dienos. Čia vėl pakyla žmo
gus lyg rugys iš lysvės, pasiūbuoja, pa
lūžta savo sunkia derliaus našta, ir — 
nebėr.

O, kas sužinos vingiuotus žmogaus ke
lius, kas supaisys kryžkelius, įspės iš jo 
delno, kokie žygiai ir nuotykiai plačiame 
pasauly jo laukia! Jau ne vienas doras 
žmogus į didelius plėšikus dėl menko 
daikto išėjo, sieloje nešiodamas skaisty
bę, o rankose kardą ar šaunamą vamzdį; 
ne vienas žmogžudys ir išeikvotojas ilgai
niui šventuoju, pūstelninku pastbjo^mis- 
damas uogelėmis ir šnapseliu. Niekas ne
gali žinot žmogaus takučių ir Viešpaties 
valios, kuris kiekvieno vabalo, pumpuro, 
pumpurėlio ir dramblio gyvenimą sava 
vaga tempia. Vienus jis baudžia, kad jie 
perdaug lėti, geri ir pažeminti, — ir 
naikina juos, uždeda vergų ir nelaimių 
naštas, kad po mirties apturėtų arrlžiną 
linksmybę. Kitus puošia, rėdo žemėje,

• duoda jiems valią ant kitų nugaros sėdė
ti, pjauti” ir kept;, esą jų laukia didelės 
kančios ir dantų griežimas tenai... Trum
pas žmogaus protas suprast ir sugaudyt 
Kūrėjo dieviškąją komediją!

Kas galėjo tikėti, kad Zidoriaus Kru- 
keliorsūnus, tėvui mirus jau paskutiniu 
laidoku pasidarys! Kas galėjo tikėti, kad 
tokio pamaldaus, padoraus tėvo... Ir kad 
velnias iš kiaulės į jo sūnų įlys.
\ Paėmęs Tėvo ’sodybą ir gavęs Viešpačio 
valią, Pranas jos rimtai nežiūrėjo. — Ei, 
mano tėvas nugyveno, — susitvarkysiu 
ir aš! — Dar po tėvo mirties jis ištūnojo 
namie pusmetį, o paskum, vasarojui 
dygstant ir ūsui želiant, pablūdo sūnelis, 
pasileido per kaimą, vis — labas rytas,

• labas vakaras kalbėdamas, vis į vyrų 
, kompanijas įstodamas. Jau ir cigariuką

įsikando, pro nosį dūmą įmantriai išpūs
damas, jau p&klausdamas, ar neturit ta
bako, gal stipresnio... man šitas persiIp- 
nas/ Mat, vyras esmi. •

(Bus daugiau)

Marksistai ir Marksizmo 
Imitatoriai.

Neseniai man taikėsi būti vie- 
namo palšame parengime ir po 
vakarienės viename kampe sve
tainės susibūrė apie tuzinas 
žmonių, kurie pradėjo diskusuo- 
ti marksizmą. Vienas draugas 
pasirodė, jog tik jis vienas nu
simano apie marksizmą. Jis ma
ne išvadino fanatiku, bet ar ži
note už ką? Ogi, kad aš para
šiau straipsnelį į Laisvę: “Ar 
verta mums dabar pulti religi
ją.” Suglaudus jo kalbą, jis 
maž daug taip nurietė:

— Aš priguliu prie Literatū
ros Draugijos nuo jos atsiradi
mo ir lankau kiekvieną paren
gimą, bet iš tų parengimų nie
ko negalima pasimokyti. Paim
kim Laisvę, ten nei su žiburiu 
neužtiksi maksizmo. Ve vienas 
fanatikas, (rodydamas pirštu į 
mane), apgina tikėjimą savo 
raštais. Jeigu aš noriu -pasi
skaityti apie’marksizmą, tai tik 
anglų spaudoj galima surasti. 
Jeigu aš galėčiau rašyti, tai pa
mokyčiau ne tik tokius rašyto
jus* (ir vėl su pirštu rodo į ma
ne), bet ir redaktorius.,

Jeigu draugas X. būtų buvęs 
įsikaušęs, arba tik mano ypa
tų būtų užgavęs,, tai negi būčiau 
kreipęs domę į tai. Bet kuomet 
'abelną mūsų judėjimą terlioja, 
tai pravartu pasakyti šis bei 
tas; dagi, jeigu tik vienas X. 
būtų “marksistas” lietuviškam 
pasaulyje, irgi neužsimokėtų 
kreipti domę, bet kad mes tokių 
“marksistų” turime • nemažai, 
tai su jais turime skaitytis.

Pagalinus, kasgi tie per vie
ni tikri marksistai, kaip juos 
galima pažinti ir išskirti iš imi
tuotų “marksistų?” Čia ir visa 
bėda, kad tūlį mūsų draugai 
neapsižiūri aplink save, bet 
skrenda į padanges, kur tai 
aukštai ieškodami marksizmo, 
manydami, jog marksistas tai 
turi būti koks tai aukštas mok
slininkas arba diplomatas. Ne
veltui tūlas detroitietis užsigei
dė Markso, Lenino, Stalino ir 
Kapsuko apysakų. Pagal - to 
draugo išrokavimą, A. Bimba 
gali būt marksistas, bet R. Mi- 
zara jokiu būdu ne, nes jis apy
sakas rašo, o aukščiau .suminėti 
draugai, tokiais dalykais neužsi- 
iminėjo. Tokiems draugams pa
tarčiau nusileisti iš padangių 
ant žemės ir tikrai sekti Mark
so mokslą.
Apie trisdešimt metų tam at

gal atvažiavau į Bostoną/ ir pa
mačiau plakatą, kad darbinin
kiškas kalbėtojas kalbės. Su
siradęs salę atradau dar užda
rytą, bet prie jos durų atradau 
viduramžį- vyrą ir jauną, dailią 
moterį su glėbiais knygų. Kai, 
vėliaus aš juos pažinau, tai bu
vo velionis Petriką ir Elzbieta 
čeikienė. Šie draugai neaplenk
davo nei vieno parengimo su 
mūsų literatūra. Kriaučiai ne
dirbdavo, tai žiūrėk Petriką ir

traukia su krepšeliu knygų per 
stubas. Tiesą pasakius, draugas 
Petriką nerašė į laikraščius ko
respondencijų, mitinguose ne
kalbėdavo ir neapsiimdavo į jo
kias komisijas, bet knygas ir 
laikraščius platindavo iki pat 
savo mirties.

Ką gi šis draugas užsitarna
vo, ar ne nuoširdų marksisto 
vardą ?

Kitas mūsų mieste žmogus 
yra tai Kazimieras Stukas. šis 
draugas savamokslis, anglų 
kalbą labai prastai vartoja, bet 
galėčiau eit į lažybas, kad nie
kas tiek Daily Workerio Bosto
ne nėišplatino, kiek Stukas. 
Nieks tiek parengimų tikietų, 
ir plakatų neišplatino ir tiek 
nedirbo mūsų parengimuose, 
kiek Sthkas. Tai kas j is,»ar ne 
marksistas? Čia suminėjau sa
vo miesto veikėjus, bet mes to
kių Petrikų, čeikienių ir Stukų 
turime kiekvienoje kolonijoje, 
jie tai irųyra pagrindiniai mark
sistai.

Prisiminkime apie parengi
mų šeimininkes. Man net baisu 
ir prisiminti, iš kur pas jas tiek 
randasi to nuoširdumo ir pasi
šventimo dėlei marksizmo. Nei
siu į smulkmenas, bet žinau, 
kad daugelis iš jų tiek persidir
ba mūsų parengimuose,1 kad net 
paskui serga po kelias dienas. 
Jos neieško marksizmo padan
gėse, nes piarksizmas liepsnoja 
jų širdyse.

Dar mes turime didelę armi
ją, tai Literatūros Draugijos 
kuopų sekretoriai, organizato
riai ir vajininkai. Prieš šiuos 
žmones? mes turime nusiimti ke
pures ir atiduoti jiems pagarbą 
už tokį jų pasišventimą. Ar gal 
norite žinoti, ką jie reiškia? 
Pavyzdžiui, Bostonas Laisvės 
skaitytojais buvo atsilikęs, bet 
pasimaišė draugai Dambraus
kai ir porą metų padirbėjo. Re
zultatas: Bostonas dabar stovi 
laimėtojų eilėje!

Jeigu ne mūsų organizato
riai, kuopų sekretoriai ir tie 
tyro kraujo marksistai-vajinim- 
kai, tai būtume taip ir skurdę, 
kaip tautiška Sandara. •

Drg. X., menu, sakydamas, 
kad iš mūs parengimų nieko ne
gali pasimokyti, tai veikiausia 
jūs turite omenyje prakalbas, 
ir kad “nėra” Laisvėj marksiz
mo. Norėčiau draugą paklausti, 
tai iš kur tie draugai, ką tik 
aukščiau suminėjau, įgijo tą su
pratimą, nuoširdumą ir pasiau- 
kavimą dėl darbo klasės? Gali 
draugas sakyti, kaip nori, bet 
aš esu tikras, jog tūkstančiai 
pasimokino iš mūsų prakalbų ir 
dienraščių Laisvės ir Vilnies. 
Patarčiau ir draugui užsirašyti 
bent vieną dienraštį ir sekti 
kasdieną, o ne kaip dabar, tik 
nuo kitų gaudamas Išartais pasi
skaito. v

Kartą vienoj konferenci- 
1 joj draugas Bakšys išdavė sa
vo “slaptybes,” kaip jis per va

jų gauna naujus Laisvei skaity-' 
tojus. Jis sako: N

“Per visą metą aš juos me
džioju. Numatau, kuris būtų 
tinkamus, pasižymiu jį į savo 
sąrašą, na, ir aplankau vajui 
atėjus.”

Toki Bakšiai netik medžioja 
skaitytojus, bet, pasižiūrėk, jie 
beveik kiekvienam parengime, 
jeigu ne kičinyje dirba, tai ki
tokį darbą, o taip neturėtų būti. 
Tegu jie sau laisvai vaikštinė
ja po parengimus ir ieško nau
jų skaitytojų, nes tai jų amatas 
ir jie yra tam specialistai. To
kius darbus lengvai galėtų at
likti tie, kurie negali rašyti ir 
tik liežuviais dirba.

Marksizmas yra labai platus 
ūkis, reikalaujantis įvairiausių

specialistų, bet kartu reikalau
ja sunkaus darbo, nuoširdumo, 
kantrumo ir pasišventimo. O 
betgi kiekvienas mes esame jam 
tinkamas ir galime būti mark
sistas. Jaunutis.

SUDEGĖ MOTINA IR 2 
VAIKAI

Boston, Mass. — Namo 
gaisre sudegė Rose Myers, 
32 metų, jos sūnus ir duktė, 
2 ir 5 metų. 

------
Roma. — Katalikų vadas, 

Alcide de Gasperi stengiasi 
suorganizuot ministrų ka
binetą, girdi, iš “vidurkelio” 
žmonių.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS - I

| Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
| Geriausias Alus Brooklyne

į PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
I
■
į 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
| (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

—— m—..—■—.—.—.——.—.——sL.—-—M,
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VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS

Svarbus šaltinis mokslinių raštų Hr 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 du®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

t
TELEPHONE
STAGG 2-6043

SHENANDOAH, PA.

PUIKUS BALIUS
Rengia L.D.S. 34 Kuopa

*

*. Įvyks šeštadienį
x •

Vasario 15 February
MainieriŲ Saleje

/

Kampas Main ir Oak Sts.

WALTER COOPER’S ORCHESTRA 
Gros šokiams

' \

Šis parengimas yra dienraščio Laisvės naudai. 
Laike vajaus mes nesuspėjome parengti ką nors 
sustiprinimui Laisvės biudžeto,, tai rengiame da
bar. Visa plačioji Shenandoah apylinkė privalo 
dalyvauti šiame parengime ir tuomi paremti 
dienraštį Laisvę.
Įžanga 50c Asmeniui. —Rengimo Komisija.

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.

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
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New Britain, Conn.
Ne Visai Vykę Aprašymai.
Dienraštyj Laisvėje tilpo ke

letas žinučių iš vietos lietuvių 
gyvenimo, tačiau pilnai negali
ma su ten išreikštomis minti
mis sutikti, nes ' vieton tuose 
raštuose duoti lietuviam pamo
ka, sveiki nurodymai, kaip jie 
galėtų apsišviesti, susiorgani- 

( zuoti prieš išnaudojimą, sunkų 
gyvenimą, lietuviam primetama 
išsvajotos nesąmonės, kas ken
kia abelnai visam darbininkų 
judėjimui.

Gaila, kad S-kų Jurgis neap
galvojo, jog bereikalingas, kad 
ir lietuvių katalikų pažemini
mas, yra kenksmingas dalykas. 
Man atrodo, kad S-kų Jurgis 
daro šitaip: Jis mylėtų matyt 
krūvas paukštukų savo sodely
je, kaip jų yra kituose, čiulbant, 
žaidžiant. Bet vietoj prisipra- 
tint juos su geru grūdų lesalu, 
laido akmenimis į juos. Todėl jo 
darželyje nėra paukštukų.

Taip ir pažangus judėjimas 
netarpsta, kad nemokame priei
ti prie lietuvių katalikų, ku
riuos reikėtų laimėt į darbiniu-

kų eiles. Kitaip lietuvių darb. 
judėjimas visiškai pakriks, nes 
ir S-kų Jurgis mato, kaip lietu
vių eilės nyksta, ypač pažangie
čių tarpe. t

Pirmame aprašyme lukšten
damas lietuvių katalikų gyveni
mą, veik nei žodeliu neprisimi
nė, kaip kunigija kas savaitė iš 
ambonijos katalikam skiepina 
tikybą ir bile nukrypimą kata
likų prie pažangaus judėjimo 
grasina - po mirties pragaru. 
Na, o S-kų Jurgis piktu žvilgs
niu perbėgęs jų gyvenimą, pri
meta visiem girtuokliavimą. 
’Pavyzdžiui: Jis paėmęs liet, ka
talikų vieną jauną porelę, nu
piešė jos apgailėtinai netikusį 
elgesį, lankymąsi į saliūnus, ne
mokėjimą auklėti kūdikių ir 
daugybę išsvajotų dalykėlių. 
Pagaliau tos porelės nemokėji
mą gyventi, girtuokliavimą, pri
meta visiem lietuviam katali
kam. Kitur žmonės gyvendami 
gali pamanyt, kad šiame mies- 

: ■-

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.

i

I 
i

Išlaidas.
WONDER LIVE FOUNDATION 

6164B—Mtttro Sta.. Dept. C, Les Angeles 55. Calif.

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

—T'—.F.. ---------------- ------------- ---------------= 1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

te visi lietuviai katalikai pus
laukiniai /žmonės.

Ar ištikrųjų taip yra? Ne! 
Daug vietos lietuvių katalikų 
dabar skaito dienraštį Laisvę, 
keletas iš jų paremia pažangų 
darbininkų judėjimą, kaip čia 
seniai keletas jų aukojo Lietu
vos žmonių pagalbai ir labai 
daug jų priklauso darbo unijo
se. Tai kaip gi galima užsi
merkt prieš šitokius faktus? 
Kaip galima lietuvius katalikus 
taip laba; žeminti? Kodėl S-kų 
Jurgis to viso negali matyti?

Taip-gi,-juk ne visi lietuviai 
katalikai ir kunigų bijo, arba jų 
gązdinimų klauso. Pagaliau aiš
ku, kaip dienos šviesa, jei mes, 
susipratę, apsišvietę, katalikus 
visados pažeminsime, apšauksi
me girtuokliais ir kitokiais var
dais, tai, suprantama, vieton 
juos patraukt prie skaitymo 
darbininkiškų laikraščių, bro
šiūrų ir knygų, vieton įrašyt į 
pažangias’ organizacijas, per 
kurias jie apsišvietę galėtų pa
žint, kas yra jų draugai ir kas 
priešai, mes juos afstumsime 
nuo* visko* ant visados. O kam 
tada nauda bus? Fabrikantam 
bus liuosesnės rankos neorga
nizuotus katalikus ir abelnai 

t

visus darbininkus išnaudot ir 
tada pačiai kunigijai nereikės, 
kaip savo akį katalikus sergėt, 
kad “nenuklystų.”

O kaip sikkita medalio puse? 
Drg. S-kų Jurgis aprašė ir apie 
LLD kp. stovį ir jos narius, 
šiem jis duoda palengvinimą. 
Jis nužiūri, kad aldiečiai gali 
išsitraukti po stiklą kitą svai
ginančių gėrimų, jie nemirtų 
nuo tų nuodų. Bet... S-kų Jurgis 
turbūt kurią naktį ėmė ir su
sapnavo apie LLD narių baisų 
dalyką. Tai jis ėmė ir pabrėžė 
spaudon, kad LLD nariai pasi
gėrę miega išeinamose vietose. 
Pagaliau, jis sušunka, “dar ne
vėlu, turėtų toki nariai taisy
tis!”

Stačiai, drauge, nuklydote 
nuo tiesos. Vietos LLD kuopelė
je, reikia pripažint, tokių narių, 
kurie tose neužvydėtinose vie
tose miegotų,'visiškai nėra. Tai 
yra negražiai pramanytas da
lykas, kuris žemina ne tik kuo-

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

Newark 4, N. J.
z HUmboldt 2-7964

pą ir laikraštį, kuriame tilpo 
tokis aprašymas, bet ir patį ra
šė ją.

Kiek vėliau juk 'gi draugas 
pripažino, kad nariai veikia, 
vieni mažiau, kiti daugiau, net 
ir vardus pažymėdamas. Taigi 
jeigu veikia, reiškia, neturi lai
ko miegot. Tad kam toks išmis- 
las yra reikalingas?

Be jokios logikos svaidytis iš 
dešinės ir kairės į žmones, į or
ganizacijas ir net į tas, kuriose 
pats„ draugas priklauso, yra 
peiktinas dalykas. Kaipgi būtų, 
jei, daleiskime, pasiėmę tokių 
raštų nueitume į kokio nors lie
tuvio namą, paduotume pasi
skaityt su vilčia jį laimėt ir už- 
kviestume jį- rašytis į LLD 
kuopą. Ar manote, kad su to
kiais raštais žmogų laimėtume 
į LLD eiles? Stačiai tvirtinu, 
kad ne. Juk kas pasiskaitęs iš 
spaudos apie snaudalių organi
zaciją, norėtų jon stoti? Vadi
nasi, tokia draugo taktika yra 
visiškai netikus ir jos nevertėtų 
naudot.ant toliau.

Matomai, S-kų' Jurgis atito
kęs nuo veiklos, tai neturi pa
kankamai patyrimo, nei supra
timo, kaip reikia prieit prie tų 
milžiniškų masių, kad su pa
drąsinimu patraukus jas į dar
bo žmonių organizacijas.

Pagaliau, jei draugas pano
rės padėt pažangiečiam darbuo
tis veikime, kaip ir jis pats pa
geidauja, tai galės patirt ant 
savęs, nes lietuvių dirvonai, dar 
gana platūs, šimtais, jei ne 
tūkstančiais, yra progų pasiekt 
lietuvius be skirtumo pažiūrų 
su darbininkiška spauda, su pa
rengimų reikalais, su verbavi
mu naujų narių į pačią LLD 
kuopėlę ir į kitas darbininkiš
kas organizacijas.

Paskui, tas vienų išgarbini- 
mas, o apie kitus nutylėjimas 
per spaudą, taip gi neneša nau
dos organizacijai. Bandykime 
visus narius tolygiais laikyti, o 
ne dalinti į “vadus” ir “pras
tus.” Arba kam yra svarbu dar
bininkų judėjime, kas turi nuo
savą namą, o kas nuomoja?

Kur tugėtų būt organizacijų 
susirinkimai, irgi, rodos, galima 
apkalbėti susirinkime, kur ge
riau nariam susirinkt, o kaip 
bus nutarta, taip bus ir vykdo
ma. Juk LLD kuopelė yra susi
tvėrus ant demokratinių pama
tų, niekas joje nėra amžinai nu
sakyta. Viskas galima pakeist, 
dar nevėlu.

International Emergency 
Fund Vaikams

Kada UNRRA bus likviduota, 
United Nations ir kitos agen
tūros turės toliau tęsti tos or
ganizacijos ,atsokomybes, ypač 
UNRRA’os projektus maitinti 
ir prižiūrėti vaikučius, tragiš
kas moderninio karo aukas. Ro- 
kuojama, kad yra 20,000,000 
netinkamai maitinamų vaikučių 
Europoje, ir jiems pagelba vis 
bus reikalinga, kada UNRRA’s 
pagalba sustos. United Nations 
General Assembly gruodžio 
mėn. vienbalsiai užgyrė pasiū
lymą įsteigti International 
Emergency Childrens’ Fund 
(1ECF). Taipgi vienbalsiai už
gyrė pratęsti UNRRA socialės 
gerovės veikimus, ypač kiek lie
čia vaikus, šiais žygiais United 
Nations planuoja ne tik toliau 
tęsti, bet padidinti pagalbą 
Europos milijonams biednų vai
kų, karo paliestų.

IECF Egzekutyvė Taryba, 
kuri susidės iš atstovų 25 tau
tų, laikė pirmą susirinkimą 
prieš Kalėdas. Formuluos Fon
do programą, po priežiūra So
cial and Economic Council of 
the United. Nations. Programos 
Komitetas, iš atstovų Didžiųjų 
Penkių, kartu su Kanada, Bra
zilija, Norvegija, Lenkija buvo 
įsteigtas. Graikija ir Lenkija 
buvo pirmos šalys prašyti pa
galbos biedniems vaikams.

Fondas teiks pagalbą vaikams 
tų šalių, kurios buvo agresijos 
aukos. Iš tų, šalys, kurios gau
na UNRRA pagalbą, gaus di
desnę dalį. Pagal pranešimą 
Food for Freedom,, vaikai kitų 
šalių irgi gaus pagalbos.

Food for Freedom praneši
mas, analizuoja tris svarbes
nius šaltinius:

1. Valdžios. Valdžios bus pra
šytos aukoti. Kontribucijos gali 
būti pinigais, reikmenimis arba 
transportacija. (Be abejo, US 
'kongresas bus prašytas padary
ti paskyrimą IECF.) Nekurios

Europos šalys, kurios negalės 
duoti reikmenų, transportacijos 
arba finansinės pagalbos IECF, 
pareiškė norą siųsti prityrusių 
darbininkų padėti kitoms ša
lims. Darbininkai dirbtų našlai
čių prieglaudose, klinikose ir 
kitose vaikų institucijose.

2. Tautinės ir Tarptautinės 
Organizacijos. Tikima, kad dau
giausia pinigų turės ateiti iš 
UNRRA. UNRRA Taryba Ge- 
nevoj sutiko perduoti IECF vi
sus nepraleistus pinigus, kada 
ta organizacija susilikviduos. 
Bet tik pabaigoj 1947 m. paaiš
kės, kiek pinigų liks. UNRRA 
organizacija siūlo parūpinti 
ofisams vietas ir darbininkus 
pirmiems šešiems 1947 m. mė
nesiams. Tikėjo perduoti IECF 
gana pinigų pirmoms adminis
tracinėms išlaidoms. IECF jau 
gavo $550,000; praeitą vasarą 
pinigai aukoti Emergency Food 
Collection. z Nors tautinės ir 
tarptautinės ‘ savanorių pašal
pos agentūros neturės pinigų, 
bet galės prisidėti prie darbo, 
kaip prisidėjo prie UNRRA,’ — 
parūfpindamos darbininkų ir 
patarnavimų dėl nekuriu spe
cializuotų darbų.

3. Asmenys. Asmenys bus 
prašyti aukoti vajams. IECF 
neorganizuos tuos vajus, bet 
atskiros šalys.

Kiek laiko prabėgs, kol tie 
pinigai — iš valdžių, tarptau
tinių ir tautinių organizacijų ir 
va^jų — bus gauti. Bet pagal
ba reikalinga šią žiemą. Padėti 
IECF pradėkite aktyvų darbą 
kuogreičiausia. Svarbu, kad vi
si amerikiečiai prisidėtų prie 
šio prakalnaus darbo.

'■ Čekius arba ‘money orderius’ 
galima išpildyti vardu Interna
tional Emergency Children’s 
Fund ir pasiųsti Secretary Ge
neral of the United Nations, 
Lake Success, New Yorke.

• FLIS.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS
Marškinių operatorės
Patyrusios prie visų sekcijų

Ateikite ir išklausykite mūsų 
mokestį

Kiekvieną vakarą 5 P.M. iki 8 P.M.
Taipgi

PATYRUSI FORELADY
GERA MOKESTIS

M. & H. SHIRT CO, INC.
FACTORY NOk 2

161 NO. BROADWAY
SOUTH AMBOY, N. J.

Tel. South Amboy 1-1023
(27)

REIKALINGA MERGINA
Shorthand ir Typing Darbui 

Gera Alga ir Patogios Darbo Sąlygos
Kreipkitėš' į

VISAR BRASS MFG. CO..
’ 100 NORTH 1ST STREET, 

BROOKLYN, N. Y.’
Matykite Edward Adeikis

Telephone EV. 8-7615 
K (26) w—....  ■ ..................■ !■■■

Worcester, Mass.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos Moterų 155 kuopa laikė susi
rinkimą sausio 13 dieną. Tarp 
kitų svarbių tarimų, nutarė su
rengti senų daiktų pardavimą. 
Čia prašome talkos ir vyrų 
draugų ir mūsų rėmėjų. Surin- j 
kite tuos senus daiktus, kurie 
jums jau nebereikalingi irV.-/^ 
mums perduokite. Arba mums 
•praneškite, kad turite tokių 
daiktų paaukojimui, o mes pa- 
siimsime. Būsime labai dėkin- ' 
gos. Daiktai bus renkami iki 
balandžio 20 dienos.

A. W.

ŽINlOŠlš LIETUVOS ll

St. Petersburg. Fla.

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 EVergfeen 7-1661

VITAMINŲ SANDĖLIS
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 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 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

nvarų 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 t 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 išlaidds 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

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertes $5.00, Tik $1.50

Pas

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

Fotografas .
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarytu 
naujus paveiks
lus ir krajavus/^ 
sudarau su ame-® 
rikoniškais. Ręi-g / 
kalni esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 

‘Tel. Michigan 2-3123
k,

Tik, draugai, stokime darban! 
LLD Narys.

PAJIEŠKOJIMA)
Jeigu kas žinote kur Barbora Ja- 

nush gyvena, malonėkite pranešti se
kamu antrašu: M. B. U., Box 5393, 
Houston 12, Texas. (24-26)

PRANEŠIMAI
AKRON OHIO.

Sausio 30 d., įvyks masinis susi
rinkimas, kuriame bus paminėjimas 
Lenino 23 m. mirties sukakties. 
YMCA , 146 So. High St., Robert 
Minor, Nacięnalis vadas Komunistų 
Partijos bus vyriausias kalbėtojas. 
Taipgi bus rodoma sovietinė filmą 
“Taxi to Heaven.” Įžanga 50c.

(23-24)
__________________________________________________________________

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

►•4

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

>---- ........-s
' Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkinąas | 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas?' . *t '

411 Grand St. .Brooklyn
-y aj. .'euMffį ai ju '.»■ .wiiiiwyI i wiireuuji

Įspūdžiai iš Tarpon Spring, 
Florida

Sausio 16 dieną mūsų kelio
nė buvo į Tarpon Spring, Fla., 
už 40 mylių nuo St. Peters
burg. Dabar mūsų mieste ato- 
stogaujau Mataušas ir Marijo
na Mačioniai, barbenai. lais- 
viečiai iš Worcester, Mass. 
Abudu draugiški, simpatingi 
žmonės. Paprašė manęs pave
žioti po plačią apylinkę, ta 
proga patraukėme į Tarpon 
Springs, kur auga po vande
niu spončiai - kempinės - pin
tys. Spončių pramonė čia ro- 
kuojama didžiausia, nes dar
be veikia 125 laivai, 150 di
ving - narai ir 500 darbinin
kų. Spončiai auga Gulf of 
Mexico pamariu užlajose, van
denyje, ant dugno, kur narąi- 
daiveriai nusileidžia ir tam 
tikrais kabliais prisirauna į 
maišus tų visokio “saizo” 
spončių. Vėliau seką spončių 
apdirbinėjimas ir džiovinimas 
ant saulės iki tinkamo parda- 
vojimui dėl publikos. O jau 
brangumėlis nesvietiškas, ma
žas, kumšties didumo spon- 
čius, po Vieną dolerį ir dau
giau !

Pasiteiravus, kokios darbi
ninkų darbo sąlygos, keli dar-1 
bininkai papasakojo, kad la
bai prastos, mokama po 40 
centų į valandą, o kiek prasi
lavinę darbininkai gauna po 
centą kitą daugiau. Darbas 
sunkus ir prastai dvokiantis. 
Užveizdos ir darbininkai dau
giausia graikai, religiniai nu
siteikę žmonės, apie kokias 
nors unijas jie nenori nei gir-

MEDUS
Laisvės įstaigoje/’ galite 

gauti bitininko•’ Konęlaus 
medaus. Turime 3 ir pėnkių 
svarų bonkose.

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

Laisvės Adm.

dėti, tai taip ir skursta. Už tai 
turi pasistatę naujutėlę šaunią 
bažnyčią su aukštu, dangų, re
miančiu bokštu, baltų plytų, 
kuri vadinasi St. Nicholas 
Greek Orthodox Church, lė- 
šuojanti daugiau kaip du šim
tus tūkstančių dolerių ir dar 
ne visai pabaigta. Publikai lei
džiama apžiūrėti. Saujelė 
graikų darbininkų niekad ne
būtų sudėję tokios krūvos pi
nigų, jeigu ne piniguočių mili
jonierių talka, kuriems visa
dos neša naudą žmonių pamal
dumas ir paklusnumas.

Tarpon Springs turi penkius 
tūkstančius gyventojų ir di
desnė pusė graikų tautybės. 
Kiek paėjus į šalines gatves 
pastebėjau visur kur gemble- 
rystę iš kortų, kauliukų ir vi
sokių grašiagaudiškų mašinų 
pilnoj to žodžio prasmėj. Už 
tai miesčiukas visai neprogre
suoja, nes aš jame esu buvęs 
prieš šešis metus, tai irTlabar 
visos šekės atrodo daug pras
čiau, nenuprogresuota nei 
kiek, apart tos bažnyčios.

Draugai Mačioniai pasivaži
nėjo ant laivo, kur parodpma, 
kaip narai, nusileidę į vande
nį, ištnaukia kelis špončius. Už 
tokį kelių minučių “raidą” 
reikia sumokėti po vięną do
lerį nuo galvos. Mačionis sako, 
“neverta nei 10 centų.” Pir
miau nuo mūsų imdavo po 50 
centų, ale ir tai, pagal mūsų 
rokundą, buvo perdaug.

Lietuvių miesčiuke nepasi
sekė surasti nei vienos šeimos.

Sausio 20, rašant šiuos žo
džius, šilta, saulėta, ant by- 
čių žmonės kaitinasi ant sau
lės, kiti jūroje maudosi. Man 
atrodo, kaip ir koks gamtos 
stebuklas, toks oras žiemos 
laiku.

V. J. Stankus.
■, ■■■■■■ I t

Lakę Success, N. Y.—Ve
lionio prezidento našlė Elea
nor a Rooseveltiienė . tapo 
vienbalsiai išrinkta ’ kaip 
Jungtinių Tautų Žmonišku
mo Teisių Komisijos pirmi
ninkė. ' ‘

Specialistų Kadrai Lietuvos 
Geležinke l ui ms. /

Visuose Lietuvos geležinkelių 
ruožuose vyksta intensyvus 
naujų kadrų apmokymas. Apie 
6000 geležinkelininkų parengta 
šiais metais kelių technikos mo
kyklose, įvairiuose kursuose ir » ; 
individualiniu - brigadiniu bū- » 
du. Tatai žymiai daugiau negu 
metinis kadrų parengimo pla- s | 
nas. Geležinkeliai, garvežių ir 
vagonų depo, įvairios transpor- "į* 
tą aptarnaujančios įmonės ga
vo 34 specialybių geležinkeli- j 
ninkus: didelį skaičių mašinis
tų padėjėjų, kūrikų, šaltkalvių, 
stočių budėtojų, konduktorių, 
iešmininkų, kelio brigadininkų, 
kelių prižiūrėtojų, elektrotech
nikų, telegrafistų ir tt.

Didelė transporto darbininkų 
dalis nuolat mokosi kvalifikaci
jos pakėlimo kursuose ir stacha- 
novininkų mokyklose, įgauda
ma aukštesnių kategorijų spe
cialybes. Šiais metais tokiu bū- . 
du savo profesijų lygį pakėlė 
apie 8,000 geležinkelininkų. 
Daugiau kaip pusantro tūks
tančio žmonių mokosi pastaruo
ju metu ir ligi metų pabaigos 
įgys naujų kvalifikacijų.

Tarybų Lietuvos geležinke
liuose veikia tankus stachanovi- 
ninkų mokyklų tinklas. Vii- , Mil 
niaus garvežių depo, fcėdainių ' / 
distancijos tarnyboje, šiauliuo- ;
se, Panevėžyje — visur vyksta |
transporto darbininkų mokyma
sis ir tobulinimasis.

Didelį vaidmenį parengiant 
kadrus turi geležinkelininkų 
amatų mokyklos, šiais metais 
jos jau išleido 447 kvalifikuo
tus specialistus. Dabartiniu me
tu vyksta šaukimas į keturias 
naujai organizuotas geležinke- . J 
lininkų FGA mokyklas. Jos at
vers, savo duris tūkstančiui jau
nuolių, pasirinkusių geležinke- -į 
lininkų specialybę.

Kadrų paruošimas transpor
tui įgyja vis platesnį pobūdį. 
Tatai reikšmingas faktorius, 
vykdant penkmetinio plano nu
matytus Lietuvos geležinkelių 
ūkio atstatymo ir tolimesnio 
plėtimo darbus.

Chinijos valdžia dėkoja 
Amerikos pramonei už pa- I
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Dėkavojame visiems tiems, 
kurie mums padėjo suteikti

šei- 
są- 
pa- 
M.

paskutinį patarnavimą velio
niui vyrui - tėvui. Visi reiškia
me nuoširdžiausią padėką 
graboriui ponui Shalins-Šalins.- 
kui už jo tokį rūpestingą ir 
nuoširdų patarnavimą.

Dėkojam D. M. šolomskui 
už atatinakmą atsisveikinimo 
kalbą krematorijoje. Mes, 
ma, likome su patenkinta 
žine, jog išsipildė velionio 
geidavimas, kad drg. D. 
Solomskas kalbėtų.

dėkojame visiems palydo
vams, kurie nesigailėjo laiko, 
kad palydėti ir atsisveikinti su 
velioniu ant visados. Taipgi 
dėkojam draugams ir drau
gėms už užuojautos- laiškus. 
Dėkui giminėms ir draugams 
už pinigus vieton gėlių pasiun
timui i Vėžio Ligos Institutą 
velionio vardu.

Grikštų šeima:
Ona Grikštiene,
Lt. Leo ir jo žmona Aida, 
Bonipartas ir jo žmona 
Muriel

P. S.: Vieton gelių, prisidė-

T. ir V. Lisajai $10 
P. ir A. Rainiai $10 
Liudvikas Raibužis $10 
Grikštų šeima $70 
Viso $100,00.
Auka jau įteikta 

fondui.

Apšaudę Aludę, 
Areštuoti

instituto

Emil 
abu

Leo Whitlessey ir 
Muzzi, 18 ir 17 metų, 
newyorkiečiai, areštuoti kalti
nant muštukizme ir už turėji
mą šautuvo.

Anot policijos, vyrukai už-

Nuteisė Motiną už
Vaiko Prasikaitima

NUBAUDĖ FIRMį UŽ DIRBTINA 
KĖLIMĄ SVIESTO KAINŲ ‘

Dairymen’s League Coope
rative Association (ant bon- 
kos Dairylea) nubausta pasi- 
mokėti >$25,000 jos keturiems 
viršininkams prisipažinus, kad 
bandė dirbtinai kelti sviesto 
kainas. Baudą paskyrė fetera- 
lis teisėjas Alfred C. Coxe.

Tais keturiais viršininkais 
yra: Henry Rathbun, prezi
dentas; LeonfH. Chapin, Had
ley Benson i 
direktoriai.
$1,000 kiekviena, 
buvę teisiami be 
mo, jie būtų rizi

Herbert Seeley, 
uos nubaudė po 

.Jeigu būtų 
prisipažini-

iki $10,000 pinigais arba me
tus kalėti. Galėjo bausti ir 
abi ėjom is baudomis.

Firma buvo kaltinama, kad 
ji bėgiu penkių dienų praeito 
gruodžio mėnesį supirko 97 
nuošimčius viso į New Yorko 
turgų pristatomo sviesto, kad 
tik ji viena teturėtų ir galėtų 
palaikyti aukštas kainas. Prieš' 
aukštas kainas ir kiti pirkliai 
būtu nieko neturėję, bet kad 
jiems nebeliko ko pirkti ir 
parduoti, tad ir jie irgi parė
mė vartotojų skundus ir taip

Grikštą

Sausio 18 d., buvo 
“Surprise Party,”

sureng- 
kurioje
su kaktį

* Mažeikai, 
Šią parę- su-

minėjo 25 m. vedybų
Jonas ir Elena 
brooklyniečiai.
rengė jų giminaičiai, Jurgis ir 
Ona Kazakevičiai kartu su sū
num ir dukteria Jurgiu ir Flo
rence. Įvyko Liet. Am. Piliečių 
Kliube.

Namu santykiu teismo tei
sėjas Matthew J. Diserio, New 
Yorke, pripažino prasikaltu
sią, nuteisė Mrs. Genevieve 
Rivera, 33 metų, už prasikal-

Lietuvos Žmonėms
Drabužių Centre 
Graži Talka

Sausio 24-tos vakarą Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komiteto 
centre, 417 Lorimer St., yėl dir
bo grupė žmonių ir veik visą 
buvusi darbą sudorojo. Dabar

Nevartojamas Mokyk 
las Perdirbs j Namus

Skelbiama, kad jau paruo
šiami galutini planai perdirb
ti šešias nevartojamas mokyk
las į gyvenamus namus vete
ranams. Tuose bildinguose su
sidarytu 212 nauju butu. Tam

šio 15-ta, 
nėję veik 
sius k (d is 
tuvės įvy 
pietį, iš < 
Fresh I’m 
dant \<

menesius, 
o sausio

miir sau-ikaro pagalbos taipgi 
kaipo 
užgi-

Lietuvių I 'lendu 
! Centro sH: •■<4orii 
; Laisvės rrdnktori 
nių lankė šerinei 
jo.

Mirė sulaukęs apie 70 me- 
i tų, ilgus metus išgyvenęs 
I Brooklyne. Buvo kilęs iš Paš- 
kuvėnų kaimo, Luokės vals
čiaus, Žemaitijos. Sakydavosi, 
kad jaunystėje tarnavęs caro 
armijoje ir pabuvojęs dauge
lyje vietų, matęs daug skurdo 
ir žmonių išnaudojimo, tad la
bai nekentė išnaudotojų. Tą 
neapykantą išnaudojimui jis 
reikšdavo visokiais būdai?, 
kaip geriausią mokėjo — kal-

darbą, 
rėmė dienraštį Laisvę 
fašizmo priešininkę ir 
riančią 'Tarybų Lietuvos žmo
nių valią nusikratyme ponų. 
Labai laukęs Amerikos pripa
žinimo Tarybų Lietuvos ir 
progos atlankyti tarybinę Lie
tuvą. Net sirgdamas laukęs 
pasveikimo, kad dar galėtų 
ten atsilankyti.

Daug žmo- • Pildydama vyro-tėvo troš
kimą paremti Lietuvą, jo naš
lė Ona ir sūnūs, leitenantas 
Leo su žmona Aida ir Boni
partas su žmona Muriel, taip- 

vieton
suaukojo $100, 
Grikšto vardu

gi kiti jo artimieji, 
pirkti gėles, 
kad- Leono
įteikti tą auką Tiriamosios
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui Įrengti Vilniuje. Tai 
graži visuomeniška pagarba 
tą Įstaigą įsvarbinusiam Leo
nui Grikštui.

5ję paryčiais į karČiamą, 627 bomis, taipgi turėdavo prisi-
Ninth Ave., New Yorke ir 
pradėję prie ten buvusių prie
kabiauti. Savininkai juos išva
rę lauk. Ne už* ilgo jiedu su
grįžę ir Whitlessey paleidęs iš 
revolverio 5 šūvius į kostu- 
meriais apstotą barą. Laimei, 
niekas nesužeistas.

1 rinkęs iškarpų, karikatūrų-pa- 
į veikslų, ką vartodavo pastip- 
‘ rinimui saVo argumentų.

Grikštas vienu ar kitu lai- 
j kotarpiu yra buvęs nariu veik 
i visų pažangiųjų organizacijų, 
nors ne visose pajėgė išsilai
kyti. Jam kartais atrodydavo, 
kad organizacijų nariai ne ga
na aštrūs priešams, ne taip 
kalba, ne taip veikia, kaip jis 

I lorėtų. Tačiau su unija, sa- 
oma, niekad nebuvęs atsisky-

Pagerbs Roosevelt^ Jo 
Gimtadienio Proga

U Krisdamas Primušė
Praeivę j

David H. Gordon,i Jr., 31 me- i
tų, praeitą sekmadienį nušoko*] -ęs. Buvęs didžiu entuziastu 
mirtin nuo 86-to Empire Stato, ankstybojo industrinio linijiz- 
bildingo. Patsai mirė ant vietos,! no — IWW. Įsisteigus indus- 
bet ir kitą, nesirengusią negy- trinėms CIO unijoms, jeigu jo 

Į * venti gyvastį gal bus atėmęs. Ji-Į 
užkrito ant praeivės Mrs J 

Frances Coover, iš Amės, La.,’ 
kuri beveik sutriuškinta, nu-1 
vežta į ligoninę kritiškoje pa-į 
dėtyje.

Greta sų Mrs. Coover ėjusi 
jos sesuo Mrs. Hazel DeLapp iš 

/ Norwalk, Conn., išliko nesužei
sta, tiktai sukrėsta dėl jos se
serį ištikusio smūgio.

Ketvirtadienio vakarą įvyks 
Roosevelto gimtadieniui pami
nėti koncertas Waldorf-Asto
ria viešbutyje. Tai bus ir už- 
baigtuvės March of Dimes va
jaus,

Vakaro programoje aktorė 
Katharine Cornell skaitys Ro
bert Sherwoodo specialiai tai 
pramogai parašytą dramatiš
ką kūrinėlį apie Rooseveltą.

kapoje nebuvo tokios unijos, 
iis priklausęs pavieniu.

Karo laiku dėjo didelės 
svarbos i sumušimą fašizmo ir 
”ra gausiomis aukomis parė
męs Lietuvos nukentėjusių nuo

WARNER BROS, nauja puiki dramai 
Ida Lupino # Robert Alda 

Andrea Kins >!s Bruce Bennett

“THE MAN I LOVE”
* Ir Šaunus asmenų vaidinimas scenoje * 

Charlie Barnet ir Jo Orkestras
Dar ir Ray English ir Coles ir Atkins
STRAND Broadway ir 47th St.

f-' MIRĖ !
? Matilda Leveskis, gyveno ■ 

810 Chauncey St., Brooklyne, s 
mirė sausio 27 d., namuose. į 
Kūnas pašarvotas grab. J. ■ 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed- ’ 

Brooklyne. Laido- 
sausio 31 d., šv.

Jono kapinėse.
Velionė paliko nuliūdime I 

vyrą, du sūnus ir dukterį.

r ford Ave., 
tuvės įvyks

m. am- 
Roebling 

sausio 27

Anna Yench, 48 
žiaus, gyveno 174 
St., Brooklyne, mirė 
d., Greenpoint ligoninėje. Kū
nas pašarvotas .grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 

ftp ’ Ave., Brooklyne. Laidotuvės

J
jvyks sausio 31 d.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Antaną Yench (Jen- 
čiauską), kuris brooklynie
čiams gerai žinomas kaipo 
barzdaskutys iš Prienų. Taip
gi paliko 3 sūrius, 1 dukterį ir 
seserį.

Abiejų šių laidotuvių parei
gomis rūpinasi grab. J. Garš- 

I va. ' i

Pagerbti jubiliahtus susirin
ko didelis būrys jų draugų, 
pažįstamų ir giminių, kurie iš 
eilės sveikino “jaunuosius,” 
linkėdami jiems laimės ir lai
mingo gyvenimo ateityje. Ne 
vien tik žodžiais sveikino, bet 
ir gražiomis dovanomis. Sta
las. prie kurio sėdėjo Jonas ir 
Elena Mažeikai buvo gražiai 
išpuoštas gėlėmis, Įteiktomis 
Motiejaus ir Adelės Mažeikų, 
gerai pažįstamų gėlininkų, 
Woodhavene. Svotas buvo 
brooklyniečiams gerai pažįsta
mas graborius S. Aromiskis, 
svočia Mrs. Agnes Fonda, 
‘ ‘j a u n os i os” sės u te.

Jonas ir Elona Mažeikai 
nori su šia proga širdingai pa- 
dėkavoti visiems dalyviams 
už gražius linkėjimus, dova
nas, gaspadinėms prie valgio 
sutaisymo, patarnautojam prie 
stalų, vakaro vedėjui ir ki
tiems prisidėjusioms prie su

blet, Jr.; 14-kos metų.
Berniukas, šaudydamas, kur 

papuolė, praeitą savaitę pa
šovęs 3 žmones. Motiną kalti
na, kad jinai prisidėjusi prie 
sūnaus blogo nusiteikimo — 
pati vaikščiojanti po aludes ir 
neturinti namų. Ar jinai na
mus gali gauti ir išlaikyti, ži
noma, čia niekas nesirūpino— 
gana, kad neturi namų ir kad 
vaikas pašlijo blogu keliu.

Mrs. Rivera, atsiskyrusi nuo 
vyro, vaikus palikdavusi pas 
savo pamotę. Mergaitė dešim
ties motų, duodasi pamotei 
auklėti. Berniukas nesiduoda.

Mrs. Riveros padėtis vėl gy
vai primena reikalą., visuome
niškos pagalbos vaikų auklėji
me. Ypatingai ta pagalba rei
kalinga pakrikusioms ir bied- 
nuomenės šeimoms. ,

viskas einasi greit ir pabaiga 
darbo matosi ne už ilgo.

Jeigu kas dar turite ką nors 
dovanoti Lietuvos žmonėms, 
prašomi paskubėti, nes kaip tik
tai pabaigs sukrauti, komitetas 
tuojau ir išsiųs Į Lietuvą pasku
tinį — 12-tą Siuntinį. Nori už
baigti gale šio mėnesio.

Penktadienį dirbo: K. Bal
čiūnas, V. Bunkus, V. Čepulis, 
M. Stakovas, J. W. Thompso- 
nas, J. Vinikaitis, P. Višniaus- 
kas, K. Yotauta. Keli kiti buvo 
atėję anksčiau ir pažiūrėję, kad 
darbo nedaugiausia, pamanė, 
jog pirm didžiųjų Laisvės iškil
mių nebebus dirbama, išėjo na
mo. T-a.

fondas imamas iš valstijos iž
dinės.

Trys iš tų perimsimu na
mams mokyklų yra Brookly- 
ne: mokykla 22, 132 Java 
St.; 88-ta mokykla prie 46 
Thames St. ir 101-ma mokyk
la prie 18th Avė. ir 86th Št. 
Pirmojoje vietoje padarys 26 
butus, antrojoje 40, trečioje 
20.

Kitos trys yra New Yorke: 
154 Broome St., tikisi padaryti 
30 butų; 116 Sheriff St. — 78 
butus; 272 Second St. — 18 
butų.

Tačiau miestui dar vis tebe-' 
trūks apie 700,000 butų.

Daktaras, viena praktikuojanti 
slaugė ir pora kitų asmenų 
New Yorko areštuoti kaltinimu, 
kad jie prasikaltę nelegalėse 
operacijose (aborcijose).

Alvin Tobert, 11 m., 565 West 
End Ave., New Yorke, tapo 
mirtinai sužeistas sunkvežimio 

v. v. v. i-i-i einant skersai gatvę prie 86tli ruošimo sios gražios netikėtos i _ . „ . v„„I St. ir Broadway.“pares.” Jie tikrai buvo nu
stebę, Įėję į svetainę. Taipgi 
ačiuoja Kazakevičių šeimai už 
tokį gražų prisiminimą jų ve
dybų sukakties.

Bronxe 
priedų prie 
lu Bronxo

pradėta statyba 
dviejų mokyk- 

Parkch ester sri
tyje — vienas prie Archer St.
ir Taylor Avo., kitas prie Ray
mond Ave. ir Odell St. Tal
pins 1,700 daugiau mokinių.

Skiepe šiukšlėse užsikūręs 
gaisras 64 Bruce Ave., Yon
kers, išrūkė 11 šeimų iš lovų. 
Gaisras greit užgesintas, pa
daręs tik apie 600 dolerių 
nuostolių.

Glen Head, L. L, 111 asmenų 
areštuoti už lošimą “daiso.”

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

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

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

įvyks

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtadienį, sausio 30, 
Liaudies Teatro Valdybos ir knygų
peržiūrėjimo kom. susirinkimas. 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 8 v. 
vak. Prašome dalyvauti. — Valdyba.

(24-25)

PARSIDUODA NAMAS 
9if) GRAND STREET 

BROOKLYN. N. Y.
G šeimų namas, 2 anartmentai tušti.

Didelė krautuvai ixitalpa, nėra lease. $8500. 
ŠAUKITE PRIEŠ 5 P. Kf.

STAGG 2-2318
(28)

David Niven ir Loretta Young romantiškoje kome
dijoje “The Perfect Marriage,” rodomoj New Yorko 
Paramount Teatre, prie Times Square. Taipgi yra sce
nos aktai.

VYRIŠKI TOPKOUT AI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje' ir už dirbtuves kainą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankfetų,
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku# 

tteiėiu* su naujausiai* (taisymai*, i
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

DANTŲ GYDYTOJAS

I )r. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. '

TcI.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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

, TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKĖ LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVetgreen 4-8008

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 4-9613

B ULOVA!
Didelis ,t 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 («w«h . . . $247S

tATRlOA 
17 |«w»ls . , .

CAMBRIDGE

MATRJC1

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL BT. 2-217*. (Arti Graliam Ava.) Atdara, Vakarais.

inisil|h'44wllilIl ' ill—lir
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