
Neapolio “Boisas,”—
Al. Capone.

Gengsteris Mirė Palociujc.
Gavo “Paskutini Patepimą.”
Negru Istorijos Savaitė.
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Jis gimė Neapoly], bet au
go Brooklyne. “Blaivybės” lai
kais jis nuvyko Chicagos ir 
ten tarnavo pas vieną* būtlege- 
rį ir kekšyno užlaikyto.ją.

Greitai po to jo vardas bu
vo žinomas ne tik Amerikoje, I 
bet visame pasaulyje, — kas i 
pegirdėjo apie Al Caponę?!

Jis užlaikė savo* armija — 
pogrindžio armiją, — kurią 
sudarė gengsteriai - krimina- , 
listai. ir jos generolu buvo pats 
Caponė. j

Pries jį drebėjo ne tik prie- i 
šas, bet ir draugas, nes tai 
btivo savotiškos imperijos val
dovas, požemio Hitleris, žiau
riai baudęs kiekvieną, drisusj 
pakelti prieš jį ranką.

Valdininkus jis papirkinėjo, 
spykizininkus apdėjo mokes
čiais, — nepaklusnuiosius Šau
dė, — kai kada po kelis vie
nu ypu!

Visa Amerika žinojo, kad 
Al. Capone yra gengsteris ir 
kriminalistas, bet niekas, su-
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Baruch Įtaria, Kad 
Sovietai "Išgavą’' 
Atėmimą Sekretą

Nusmerkta Pakart 11 Nacių 
Vyrų ir Moterų, Kurie 

Nužudė 80,000 Belaisvių
Trum'ano Skiriamas Atominės Komisijos Galva, Lilienthal 

Esąs “Komunistiškas,” Sako Reakcinis Senatorius

lyg esamais • įstatymais, nega
lėjo jam nieko- padaryti!

★ ★ ★
Sakoma, jog 19^7 m. Ca

pones įeigos siekė 105 milio- 
nus dolerių! Niekas nebuvo 
jam perbrangu, niekas nebu
vo per gera. Jo suruošti ban- 
kietai skendėdavo šampane; 
prieš jį lenkdavosi valdininkai 
ir eiliniai gengsteriai, jo pa
valdiniai. Jis važinėdavo šar
vuotame automobiliuje ir nuo
lat būdavo saugojamas perso
nalinės sargybos.

Tūli valdžios organai ilgai 
suko galvą, kaip Caponę su
imti, kaip jį pabausti. Paga
liau prieita tokios išvados: 
teisti jį už nesumokėjimą vy
riausybei taksų už pajamas.

Caponė buvo nusmerktas 
dešimčiai metų kalėjimo ir 
$57.692.29 pinigine pabauda.

Kalėjime jis susirgo — sifi
lis pradėjo jį ėsti — ir po de- 
sėtko metų, kai Caponė buvo 
išleistas iš Alcatraz’o, jis bu
vo jau ne tas pats: sveikata 
pašlijusi, “blaivybės” įstaty
mas jau nebeveikė.

Bot Caponė turėjo nusipir
kęs puiku palociu Miami 
Beach, Floridoje. Ten jis ir 
gyveno; ten praeitą savaitę jis 
mirė.
z Tačiau jis mirė ne kaip ei
linis gengsteris miršta: jis mi
rė puošnioje lovoje, palociuje, 
— mirė po suteiktų paskutinių 
sakramentu (jis buvo katali
kas) .- mirė pavyzdingai, jo 
šeimos nariams kukčiojant. . .

Apie Caponės gyvenimą ir 
mirti komercinė spauda rašė 
plačiau, negu apie gyvenimą 
kokio nors didelio mokslinin
ko. muziko arba rašytojo.

Visa tai liudija, koks mora
linio sugedimo ir išgverimo 
vėžys graužia socialinę mūsų 
visuomenės sistemą.

Ji reikalinga operacijos.

Tarp vasario 9 ir 19 dd. 
skelbiama Negrų Istorijos sa- I 
vaite. , 1

Per tą savaite spaudoje ir 
nuo estradų bus dėstoma Ame
rikos negru istorija, ju buitis, 
jų tautinės aspiracijos — 
laisvės siekimasis.

Sekamo sekjnadienio “The 
Worker” tuo klausimu žada 
plačiai rašyti. Kiekvienam 
yra svarbu susipa’žinti su neg
rų praeitimi, dabartimi ir atei
ties perspektyvomis.

Kas mano, kad Amerikos 
negru tauta visuomet kęs pa
vergimą ir pažeminimą, koki 
kenčia šiuo metu (vyriausiai 
pietinėse valstijose), tas di
džiai klysta.

Jie kovos — kovos išvien su 
baltaisiais: jie kovoja ir kovos 
už politine ir ekonominę lais
vę.

Kiekvienas apsišvietęs dar-

Washington.— Bernardas 
j Baruchas, buvęs Amerikos 
atstovas atominėje Jungtim 
Tautų komisijoje, dabar gą- 

' sdino kongreso komitetą, 
| kad Sovietai, girdi, išgavę 
■ tūlus atominius sekretus 
Kanadoj, o paskui tie sekre
tai buvę Sovietam įgabenti 
per Chiniją. Kalbėdamas 
kongresin. komitetui, Ba
ruchas pranešė, jog Kana-

i da gaminasi plutoniumą, 
smarkiausią sprogstamąją

■ atominę medžiagą.
(New Yorko Times, 

Newsweek ir kiti ameriko
nu žurnalai moksliniuose 
savo skyriuose pripažino, 
jog Sovietų mokslininkai- 
pirmavo atominiuose tyri
muose ir atradimuose karo 
metu, kada Amerikoje ge
riausios fiziku - chemiku 
mokslinės jėgos buvo su
kauptos tiktai atominei 
bombai gaminti. Tačiaus, 
Baruchas nudavė, būk so
vietiniai mokslininkai tik iš 
kitų sužiną atominius sek
retus.) ’

Kongresmanų ir senato
rių komitetas svarstė prez. 

| Trumano skiriamą Davidą 
! E. Lilienthalį, kaip atomi- 
( nės amerikonų komisijos 
pirmininką. Baruchas 
smerkė amerikinius 
mokslininkus, kam jie įkal
bėjo generolui L. Groves’ui 
paskelbti raportą apie dar
bus, privedusius prie atom- 
bombos išradimo. Pasak 
Barucho, tas raportas, pa
rašytas prof. Smytho, jau 

! išdavęs daugelį atominių 

Anglai Perskeltą
Palestiną į Žydų 
Ir Arabų Sritis 

1

London. — Anglijos mini
strų kabinetas padalins Pa
lestiną į dvi sritis — žydiš
ką ir arabišką. Sakoma, žy
dams butų skirta didesnė. 
Palestinos dalis, negu ang
lai pirmiau siūlė. Pagal da
bartinį anglų planą, abidvi 
dalys būtų surištos federa
ciniais saitais, o vyriausia 
valdžia priklausytų anglam.

Neremt Chinijos Fašistų! Sako 
Buvęs Kongresmanas DeLacy

New York. — Čionaitinis 
komunistų dienraštis Daily 
Worker užklausė buvusį 
kongresmaną, Hugh DeLa
cy, pažangij demokratą iš 
Washington© valstijos, kaip 
jis žiūri į dabartinę Ameri
kos politiką link Chinijos. 
DeLacy, atsakydamas tele
grama, pareiškė, jog Chini
jos ir Amerikos žmonių 
protestai privertė Jungtim 
--- —-----------------------------r 
bo žmogus privalo Vnegrų 
klausimą” pažinti ir kovoti 
del šviesesnio rytojaus visiems 
darbo žmonėms.

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern Stales.
427 Lorimer Streel, 

Brooklyn (I, N. V.

Telephone: StfigR 2-387R

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Vasario-February 5, 1947 , ★

slaųtybių.
Reakcinis demokratas se

natorius Ken. McKellar’į- 
tarė, kad Trumano skiria
mas Lilienthal esąs “drau
giškas komunistams?’ Tuo 
tarpu amerikonių fašisčių 
vadove Agnes Waters, sto
vėdama ties komiteto duri
mis, rėkavo, protestuodama, 
kad komitetas klausosi “to 
žydo Barucho!”

JAPONU DARBININKU 
UNIJOS KREIPIASI 
| TALKININKUS

Tokio. — Kad generolas 
MacArthuras uždraudė-su- 
laužė 2,600,000 valdinių 
Japonijos darbininkų strei
ką, tad unijų vadai nutarė 
prašyti bendrąją karinę 
talkininkų komisiją ištirt, 
kaip alksta didžiosios japo- 

į nu darbininkų minios ir, 
kiek reikėtų jiems algos pri
dėti, kad žmonės galėtų 
daugiau maisto nusipirkti ir 
šiaip taip apsirengti. Unijos 
kartu prašo suvaldyt juodo
sios rinkos lupikus.

Anglies Stoka Uždarė 
Daug Fabrikų Anglijoj »

London.— Dėl angles sto
kos užsidarė tuzinai fabri
kų Anglijoje. Pusė mainie- 
rių nedirba, nes nėra reik
menų, kuriuos galėtų už sa
vo uždarbį nusipirkti. Val
džia gi šaukia smarkiau 
dirbti, kad galėtų dirbinius 
užsieniams parduoti.

London. — Darbo Parti
jos atstovai pasiūlė seimui 
perimti elektros pramonę į 
valstybės rankas.

20 Italijos Ministrų 
Pavaduotojų
' Roma. — Italijos premje
ras de Gasperi paskyrė 20 
ministrų pavaduotojų, tarp 
kurių bus 12 krikščionių de- 

| mokratų, 6 socialistai ir 6 
■ komunistai.

Valstijų valdžią paskelbt, 
kad Amerika atšauks be
veik visą savo kariuomenę 
iš Chinijos. Bet prez. Tru
mano valdžia vis dar stip
riai remia Chinijos diktato
rių Chiang Kai-sheka fi
nansiniai ir kariniai, sako 
DeLacy.

“Amerikos parama Chi
ang Kai-shekui smaugia 
Chinijos progresą, — tę
sia DeLacy. — Mes turime 
liautis rėmę Chinijos fašis
tus, o pradėt remti demok
ratines chinų jėgas.”

Hamburg.-r Karinis ang
lų - talkininkų teismas nu- 
smerkė pakart 6 nacius vy
rus ir 5 moteris už tai, kad 
jie žudė ir kankino kita
taučius Raverįsbruecko kon
centracijos stovykloj. Du 
kiti naciai vyrai ir dvi mo
terys tapo nuteisti po 10 
iki 15 metų kalėti. Tarp nu- 
smerktųjų pabart yra dak
tarai G. Sqhidlawsky ir 
Rolf Rosenthhl, slaugė Ve
ra Salvequart ir kt.

Teisme buvo įrodyta, kad

LENKIJOS SOCIALISTAI 
SKIRIA NAUJ4 PREMJERU

Varšava. — Lenkijos So
cialistų Partija nominavo 
savo sekretorių Juozą Cy- 
rankievičių į naujosios val
džios premjerus vietoj Ed
vardo B. Osubkos-Moravs- 
kio. O Moravskį socialistai 
skiria į vidaus reikalu ir 
visuomenės administracijos 
ministrus. Pranešama, jog 
komunist. Stanislovas Rad- 
kievičius bus saugumo mi

koląičikinių dalyvauti nau
joj^ valdžioj. j i

... -.... .........

Maskva įžiūri, kad Amerikonai ir Anglai
Siekia Užvaldyt Vokietijos Pramonę

Maskva. — Amerikonai ir ! va kompanijas, per kurias 
anglai grūda savo kapitalą 
į vakarinę Vokietiją,. lau
žydami Potsdamo konferen
cijos sutartį, kaip rašo 
Pravda, Sovietų komunistų 
laikraštis. Tuo būdu jie no
rį “pavergt”* sau Vokietijos 
pramonę. Be kitko, ameri
konai po karo jau įvesdino 
10 milionų dolerių į Vokie
tijos automobilių pramonę. 
Didžioji amerikinė duPontų 
korporacija, Kodako fotog-, 
rafinių prietaisų kompanija 
ir kitos amerikinės įmonės, 
girdi, steigia Šveicarijoj ne-

Prezidentas Prašo Pratęst 
Karines Jo Teises

Washington. — Preziden
tas Trumanas kreipėsi į 
kongresą, kad dar vieniems 
metams pratęstų dabartinę 
apribotą prezidento karinę 
galią, taip kad jis galėtų 
kontroliuoti cukrų ir kitus 
valgius, kurių stokuoja, ir 
skirstyti pramonines me
džiagas, kurių dar negana 
yra. Prezidentas taipgi 
prašo kongresą leisti val
džiai iki 1948 m. kovo pa
baigos operuoti kai kurias 
laivų linijas.

Pranešama, kad republi- 
konai nelinkę pratęsti ka
rines prezidento teises.

f ------------ ------------ -— ------------

Cliint] Tautininkai Sakosi 
Laimį prieš Komunistus

Shanghai.—1 Chinijos tau
tininkai skelbia, kad jie at
ėmę iš chinų komunistų Ta- 

‘fow miestą, strateginiame 
Shantungo pussalyje. Sako
ma, 200,0001 tautininkų ar
mija maršuoja artyn komu
nistų tvirtovės- Lini.

jie mėsinėjo, romijo ir nuo
dijo belaisves ir belaisvius, 
darydami neva mokslinius 
bandymus. Be to, jie žiau
riai mušė, alkino, šaldė ir 
kitaip kankino stovykl. įna
mius. Stovykloje buvo 120,- 
000 kitataučiu moterų, ir 
naciai visokiais būdąis nu
marino 80,000. .

Iš anglų sargybos prieš 
pat teismą ištrūko du vy
riausi kaltininkai — sto
vyklos komendantas Fritz 
Suhren ir jo pavaduotojas 
Hans Phlaum.

nistras ir naujojoj valdžioj.
Vadinamos “valstiečių” 

partijos vadas St. Mikolai- 
čikas su dviem savo bend
rais pasitraukė iš senosios 
valdžios, p r o t e stuodami, 
kad valdžia, girdi, varžė jų 
partiją rinkimuose. Val
diškų demokratinių partijų 
blokas, lengvai laimėjęs 
rinkimus, jau nekvietė mi- 

amerikonai planuoja užval
dyt įvairias Vokietijos pra
mones. Amerikonai ir ang
lai, persirengę į armijos o- 
ficierius, “medžioju sau pel
ningus biznius” Vokietijoj.

(Washington. — Ameri
kos valdininkai sakė, jog 
amerikinėms General Mo
tors, Fordo ir kitoms kom
panijoms leista tiktai patai
syti savo fabrikus, apgriau
tus per karą, bet esą užgim
ta daugiau kapitalo dėti į 
pramones Vokietijoje.)

Gubernatorius Dewey prieš 
Gyvenamųjįį Namų Statybą

Albany, N. Y.— Demok
ratai New Yorko valstijos 
seimelyje davė sumanymų 
skirt 300 milionų dolerių iš 
valstijos iždo naujiems gy
venamiems namams statyti. 
Tam iki šiol priešinosi re- 
publikonas gubernat. Tho
mas Dewey.

Karo veteranų pasiunti
niai prašė gub. Dewey, kad 
skirtų daugiau lėšų seniems Į 
namams pataisyt, Nėw Yor
ko mieste. Dewey atsakė, 
kad valstijos iždas “netu
rįs” tam pinigų. ,

Nacių Saržentas, Užmušęs 
Septynis, Bus Pakartas

Dachau, Vokietija. — Ka
rinis amerikonų teismas nu- 
smerkė pakarti Hermanną 
Zischą, buvusį rinktinės 
nacių gvardijos saržentą. 
He.rmannas prisipažino, kad 
jis pats užmušė stovykloje 7 
belaisvius.

★ ★ Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Teigiama, kad Prez. 
Trumanas Užgirs 

Rendą Kėlimą
CIO įspėja, kad Jeigu Rendos Bus Pakeltos, Darbininkai 

Streikuos dėl Algų Priedų; Protestuoja ir D. Federacija
Washington. — Generalis 

CIO unijų sekretorius Ja
mes Carey aštriai smerkė 
laikinąjį butų rendų kont
roles direktorių Ph. B. Fle- 
mingą, kuris net be kongre
so nutarimo 'mėgiųo , TO/ 
nuošimčių pakelti gyvena
mųjų namų rendas. Sako
ma, su tokiu rendų pabran
gimu slaptai Sutikęs ir 
prez. Trumanas. , Bet kada

DAUGUMA PRANCŪZU 
PRIEŠINGI KARUI 
INDO-CHINOJE

Paryžius.—Franci j a siun
čia daugiau pastiprinimų 
karui prieš Viet Namo res
publikos patrijotus, Indo- 
Chinoj. Francūzų kopan- 
dieriai praneša, kad jie “ap
valę nuo priešų” ketverto 
mylių plotą aplink Hanoi, 
Indo-Chinos sostinę.

1 Apklausinėjant Francijos 
.gyventojus, 42 iš kiekvieno 
šimto sakę, jog Franci ja tu
ri gražiuoju susitaikyti su 
Viet Namu; 8 nuošimčiai 
ragino pasitraukt iš to 
krašto.

Anglai Dar Biją Karti 
Žydą Teroristą

Jeruzalė. — Anglai dar 
nepaskyrė laiko žydui te
roristui Dovui Gruneriui 
pakarti. Jie bijo, kad Irgun 
Z vai Leumi teroristai dėl to 
galėtų pradėt atvirą karą 
prieš anglus. Teroristai 
duotų anglam paliaubas, jei 
būtų dovanota Gruneriui 
gyvybė.

London. — Graikijos ka
ralaite Katre susituoks su 
anglų oficierium.

Anglai Mažinsią Savo 
Armiją Graikijoje

Ąthenai. — Anglijos am
basadorius Graikijoje sake, 
kad per keletą savaičių bū
sią ištraukta apie 40,000 
anglų kariuomenės iš to 
krašto.

N. Y. Valstijos Senatas Skiria 
$400,000,000 Karo Veteranams

Albany, N. Y.—New Yor- pavestas piliečiams nubal- 
ko valstijos senatas vien- suoti ateinantį rudeni, kaip
balsiai nutarė skilti 400 mi
lionų dolerių kaip primokė- 
jimus šios valstijos vetera
nams, tarnavusiems Antra
jame pasauliniame kare. 
Tam reikalui senatas nubal
savo išleisti valstijinius bo
nus $400,000,000 sumai. Da
bar valstijos seimelio atsto
vų rūmas spręs tą dalyką. 
Jeigu šie bonai-primokėji- 
mai bus užgirti atstovų rū
me, tai visas dalykas bus 

juos užplūdo tūkstančiai 
protestų, tai Flemingas pri
siėmė visą atsakomybę ir 
jau neva stojo už rendų 
kontrolės palaikymą.

Tačiau Washingtone su
prantama, kad jeigu kong
resas nutars rendas kelti, 
tai prez. Trumanas pasira
šys nutarimą; tik jis pats, 
girdi, vengia siūlyti rendas 
branginti.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green ir CIO 
pirmininkas Ph, Murray 
protestavo Trumanui prieš, 
rendų branginimo planus. 
CIO sekretorius, kalbėda
mas piniginėje senatorių 
komisijoje, Įspėjo, kad ren
dų pakėlimas priverstų dar
bininkus streikuoti dėl nau
jų algos priedų. Toje sena-* 
torių komisijoje tik vienas 
demokratas senatorius Wa- 
gneris kovoja prieš rendų 
branginimą. Keturi kiti ko
misijos nariai, republiko- 
nai, remia namų savinin
kus, reikalaujančius žymiai 
pakelti rendas arba visai 
panaikinti jų kontrolę.

Ta senatorių komisija 
daugiausiai leido kalbėti 
namų savininkų atstovams 
ir nedavė žodžio vartotojų 

' organizacijoms. *
Dabartinę rendų kontro- , 

lę palaikyti reikalavo ir CIO 
Veteranų Komitetas.

Tokio. *— Už amerikinių 
cigaretų pakeli juodojoj rin
koj Japonijoj mokama 66 
doleriai.

Chiang Kai-Shekas 
Stengiasi “Apvalyti” 
Jankiam Gelžkeli

Peiping, Chinija. — Chi
nų komunistų kariuomenė 
atkakliai puola geležinkelį 
tarp senos sost. Peipingo ir 
Tientsino uostamiesčio. Chi
ang Kai-sheko tautininkai 
siunčia daugiau armijos 
tam geležinkeliui apginti. 
Tai būtinai reikalingas ge
ležinkelis dviem tūkstan
čiam amerikonų “išsikraus
tyti”' iš Peipingo.

valstijinės konstitucijos pa- 
taisvmas. v

Senato tarimu, siūloma 
šitokie primokėjimai vete
ranams: Kas karo metu iš
tarnavo ginkluotose jėgose 
60 dienų ar mažiau šioje ša
lyje, tam duot $50; kas iš
tarnavo daugiau kaip 60 
dienų Jungtinėse Valstijose, 
tai gaus $150, o tarnavu
siems užjūriuose duot po 
$250.
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Dėl CIO ir ADF Bendro Veikimo Už Liaudies
' Laisves ir Vieny bės

Kada pakilo isterija šmeižtų prieš darbininkų uni
jas, prieš Amerikos žmonių laisves ir J. V. kongrese, tai 
CIO vadovybė pasiūlė Amerikos Darbo Federacijos ir 
Gelžkelių Brolijų vadams, kad visos unijos bendrai sto
tų apgynimui liaudies laisvių.

Praėjo pora mėnesių, kol ADF vadai davė į tą siūly
mą atsakymą. Ir, vietoj sutikimo bendrai išstoti už liau
dies laisves, tai pasiūlė CIO unijoms vienytis su ADF 
unijomis organizaciniai ir net išrinko penkis asmenis į 
specialų “vienybės” komitetą.

Aišku, kad unijų vienybė yra reikalinga ir, veikiau
siai, CIO unijų vadai sutiks tartis dėl ųrganizacinės vie
nybės. Bet organizacinė vienybė gali užsitęsti kelis mė
nesius arba ir metus, kol ji bus atsiekta, gi tuo kartu re
akciniai kongresmanai ir senatoriai nelauks — jie sku
bės pravaryti prieš darbo unijas įstatymui. Kad tai ne
įvyktų, tm rekalingas tuojautinis CIO, ADF ir bendrai 
visų organizacijų veikimas, kad kongresmanai ir senato
riai tai pajaustų.

Kita, jeigu ADF vadai tikrai nori organizacinės 
unijų vienybės, tai niekas tam taip gerai nepasitarnautų, 
kaip bendra CIO ir ADF vadovybės akcija ir narių veik
la prieš tuos anti-amerikoniškus, anti-unijinius bilius. 
Bendrai atremiant priešo atakas šioj srityj, visiems uni- 
jistams suprantama, kad bus geriau, jeigu bendrai visi 
jie gins savo reikalus ir darbavietėj. '

Gi, jeigu jau negalima sudaryti bendros CIO ir ADF 
narių akcijos prieš reakcinius bilius, kurie ir vieniems, ir 
kitiems yra pavojingi, tai kaip tada jie tikisi atsiekti or
ganizacinės vienybės?

Mums atrodo, kad tokia ADF vadų taktika yra ža
linga. Viena, jie suvėlavo atsakyt; kita, jie, vietoj stoti į 
bendrą akciją prie reakciją, tai siūlo organizacinę vie
nybę, kurios greitai negalima atsiekti.

Mums atrodo, kad CIO unijų vadai turėtų daryti di
desnį spaudimą į ADF vadus, kad jie stotų bendron ko
von už bendrus reikalus. v

Naujas Generolo Chiang Kai-sheko Ofenzyvas
Chinijos reakcija, priešakyj su generolu Chiang 

Kai-sheku, pradėjo naują platų ofensyvą “išnaikinimui 
komunistų”. Tai ofensyvas prieš Chinijos/liaudį, prieš 
demokratiją.

Chiang Kai-shekas mano, kad jis galės laimėti, nes 
Amerikos ginklais apginklavo virš 1,000,000 armiją, įren
gė ją, išlavino ir turi daug karo technikos.

Bet komunistų ir demokratų valdomi plotai turi apie 
150,000,000 gyventojų, taip pat generolo Chiang Kai-she
ko valdomuose plotuose darbo liaudis, inteligentija, visi, 
kurie nori laisvos Chinijos ir laisvo gyvenimo, jam nepri
taria. Taigi, nors komunistų-demokratų armijos silpniau 
ginkluotos, bet jos, turėdamos liaudies pritarimą, sėk
minga/ kovos.

Korespondentas Tillman Durdin rašo, kad generolas 
Chiang Kai-shekas metai ir pusė atgal sakė, kad jis 
“komunistus* išnaikins į šešis mėnesius laiko.”. Prabėgo 
metai ir pusė. Nors jis atėmė tūlus nuo demokratų mies
tus, bet savo tikslo neatsiekė. Mr. Durdin rašo:

“Karo veiksmai parodė, kad gen. Chiang Kai-sheko 
jėgos pastaraisiais mėnesiais neturėjo pasisekimų/.. Jis, 
užimtame plote kontroliuoja tik miestus ir nevisai kelius, 
o komunistai laikosi miesteliuose ir sodžiuose ir veda par
tizanų karą. Net Chiang Kai-sheko viršininkai .pripažįs
ta, kad jie neturi tokio pasisekimo, kokio tikėjosi. Ko
munistai sako, kad jie suėmė arba užmušė per tą laiką 
500,000 priešo kareivių. Komunistai sako, kad gan stam
būs daliniai iš generolo Chiang Kai-sheko pusės perėj.0 
į jųtpusę ir kariauja prieš reakciją...”

Mums atrodo, kad Nepaisant, kaip ilgai karas tęsis, 
kiek kraujo bus pralieta, bet galų gale Chinijos liaudis 
Jaimės. Labai gaila, kad dėl to piliečių karo yra atsako- 
minga ir Amerikos politika.

Dar Dėl Anglų-Sovietą Sutarties
Anglijos valdonai siūlo Tarybų Sąjungai'pratęsti iki 

50 metų tarpe tų šalių sutartį. Tarybų Sąjungos spaudoj 
yra daug nusiskundimų, kad anglai nesilaiko sutarties. 
Maršalas Stalinas tą sakė maršalui Montgomeriui. Jis 
pažymėjo, kad, jeigu tektų sutartį pratęsti, tai reikia ją 
pataisyti, kad nebūtų progų ją laužyti. Po to Sovietų 
žinių agentūra Tass pareiškė:

“Negalima sakyti, kad anglų politika kas dėl sutar
ties su Sovietų Sąjunga atsakė tos sutarties principams 
ir dvasiai. Tikrumoj, yra nemažai atsitikimų, kada Ang
lija ir Jungtinės Valstijos bendrai, kaipo blokas, išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą... Atėjo jau laikas, kada reikia 
abiejoms valstybėms laikytis sutarties dvasios, o ypatin
gai tos dalies, kur kalbama, kad abi valstybės bendradar
biaus Europos saugumui ir ekonominei gerovei.”

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

ir ko., kurie pa

TEISYBĖ
PRASIMUŠA KELIĄ

Argentiniečių Vienybė 
rašo:

“Mūsų priešai — Tarybų 
Lietuvos priešai —- naudoja 
visokias priemones šmeižimui 
mūsų gimtojo krašto. Tam 
nesidrovi pavartoti tauriau
sias laikraštinės etikos ne
leistinas priemones ir žo
džius. Iki šiol “didžiausis” jų 
argumentas buvo, “kad iš 
Tarybų Lietuvos neleidžiama 
jokių žinių nė spaudos.” Tą 
melą jiems propaguoti pa K. 
Graužinis
slaptingais keliais kontrolia
vo visą iš Lietuvos ateinan
čią korespondenciją. Bet, tei
sybė, kaip saulės šviesa, vi
suomet prasimuša sau kelią. 
Ir šis fašistinių, ‘demokrati
nių’ ir visokio plauko>Tarybų 
Lietuvos priešų ‘nesudaužo
mas’ argumentas likosi į dul
kes sutrintas. Iš Tarybų Lie
tuvos ir Pietų Amerikoje jau 
yra gaunama laikraščiai, kny
gos ir visokios žinios.

“Vienybės redakcija, per 
urugvajiečių Darbą gavo

pluoštą laikraščių: Tiesos, 
Valstiečių Laikraščio ir Kom
jaunimo Tiesos net po keletą 
egz. Taipgi gauna ELTOS 
pranešimus. Gaunamomis ži
niomis dalinsimės su mūsų 
skaitytojais.

“Dar neseniai A. L. Bal
sas, apgindamas K. Grauži
nį, rašė, kad ir kitose šaly
se gyvenanti Lietuvos išeiviai 
negauna spaudos ir laiškų, 
kad Urugvajuje Graužinio 
nėra, o visįiek laikraščių ne
gauna.”

Mes visuomet sakėme ir 
sakome: susisiekimai su 
Tarybų Lietuva sunormalės, 
—jie sunormalės, kai tik su
normalės tarptautinė padė
tis. Visi Tarybų Lietuvos 
priešų plepalai, vadinasi, 
plepalais ir pasiliks, e /

VITALIJUS IR
KONČIUS

Dienraštis Vilnis rašo:
“New Yorke gyvena rusų 

stačiatikių arkivyskupas Vi
talijus. Jis vadovauja komi- Į

DAUGIAU PASVEIKINIMŲ

tetui, kuris “gelbsti rusus, 
nukentėjusius nuo karo’

“Kur tai Pennsylvanijoje 
gyvena katalikų kunigas Kon
čius. Jis vadovauja tūlam 
fondui, kuris “gelbsti lietu
vius, nukentėjusius nuo ka-
ro.’

“Kodėl mes sugretinant 
stačiatikių (pravoslavų) ar
kivyskupą su katalikų kuni- 
ku Končium? Todėl, kad jie 
panašūs, kaip du lašai van
dens. #

“Arkivyskupas Vitalijus 
bijo Maskvos ir neapkenčia 
ją. Taip pat ir su kunigu 
Končium ir visa jo vadovau
jama kompanija.

“Arkivyskupas^ Vitalijus 
siunčia pagalbą rusams, gy- 

. veliantiems Kinijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Austri
joje, Brazilijoje. Atseit bal- 
tagvardiečiams, akliems So
vietų priešams.

“Kunigas Končius siunčia 
pagalbą lietuviams bėgliams, 
gyvenantiems V o k i e tijoje, 
Francūzijoje, Austrijoje, Šve
dijoje, Brazilijoje. Atseit iš- 
verstaskūriams, akliems Ta-

I rybų Lietuvos priešams.’’

A> a. Joiias Liaudanskas
(Tąsa)

Suradome tinkamą vietą 
tankumyne visai netoli ke
lio. Pasiuntėm 2 žvalgus į 
Skapiški pasiteirauti, kas 
ir kaip yra. Apie 11 vai. die
ną pribuvo mūsų žvalgai ir 
pranešė, kad tardymas 
baigtas ir niekas neareš
tuotas ir pristavas rengiasi 
važiuoti atgal su savo paly
dovais kazokais. Na, tai ge
riau ir būti negali, — čia 
pat lauksime ir pavaišinsim. 
Išlaukėme visą dieną alkani 
— jau ir sutemo, o nieko 
nėra. Tamsu; išėjome visi 
ant kelio ir traukiame visi 
link miestuko — apie porą 
verstų, o tamsu. Sustojome 
prie miestuko ir vėlei mūsų 
žvalgai nuėjo. Už pusvalan
džio grįžta ir praneša, kad 
pristavas su palydovais jau 
keletą valandų kaip išvažia
vo kitu keliu. Tai taip mū
sų tas žygis buvo veltui... 
Per purvyną vėl klampojam 
link Kupiškio. Už poros die
nų po to, apie vidurnaktį, 
atjoja skubiai į mano ir 
Liaudansko buveinę Medei- 
kio kaimynas su pranešimu, 
kad Juozas Medeikis suare
štuotas ir beveik pusnuogis 
išvežtas iš namų. Sukruto- 
me visi — arkliai lėkė per 
purvą iš kaimo į kaimą, o 
mes su Liaudansku išėjome 
į Kupiškį, kad pasitarti su 
žydų organizacija.

Ten sužinome, kad jis į 
Kupiškį nebuvo atvežtas, 
o iš namų tiesiog ant trau
kinio, ir matomai nuvežtas 
i Panevėžį, į didelį moder
nišką kalėjimą. Vienas iš 
žydų organizacijos apsiima 
tuoj aus važiuoti į Panevėžį 
ir sužinoti viską,- o radus 
jį tenai, perduoti pinigų, o 
jei galima, tai ir išimti “ant 
parankos,” nes jis ten turi 
turtingų giminių ir draugų. 
Taip jis tuoj aus išėjo ir 
nors keleivinis traukinys 
greitai dar neateis, jis da
vė tavorinio traukinio kon
duktoriui skyšį ir tas priėmė 
jį į savo paskutinį vagoną. 
Pavakarį gauname telegra
mą, kad Medeikis išvežtas į 
Ukmergę. Mat, Kupiškis 
tuo laiku priklausė Ukmer
gės apskričiui.

Vėlai vakare didelis susi- 
rinkimasv Čia aš imu balsą 
ir paaiškinu , kad Ukmergė 
mano gimtinė ir aš tenai 
viską žinau. Yra puiki pro
ga jį paliuosuoti. Paaiški
nu, kad į Ukmergę visi su-

------------------- -------- —------ ------ (-------------------------------------------------------

Rašo Simonas Janulis./ 
areštuoti yra varomi pėsti" 
35 verstus nuo Jonavos — 
tai arčiausias gelžkelis į 
Ukmergę. Tada Ukmergėje 
dar gelžkelio nebuvo. Areš
tuotus varydavo plentu ir 
tiktai 2 kartu į savaitę at
varo į Ukmergę — antra
dieniais ir penktadieniais, 
tai yra proga atimti ant ke
lio prie pat Ukmergės. Iki 
antradienio mes galime pa
siekti lengvai tą vietą.

Nutarta eiti į Ukmergę. 
Čia pat -atsiranda 7 jauni 
vaikinai liuosrioriai, aš aš
tuntas kaipo “vadas”, žinąs 
kelius ir vietas. Pasiskolina
me pas žydų organizaciją 
dar porą automatų - brau
ningų, nusiperkame užtek
tinai kulkų ir nutarėme dar 
prieš aušrą patraukti Uk
mergės link. Palieku man 
žinomą adresą į Ukmergę, 
kad, jeigu jie ką sužinotų, 
paduotų telegramą. Nedėl- 
dienio rytas, .dar. tamsu, 
jau visi čia. Na ir einame 
per kaimus ir miestukus 
atvirai, — žinoma, be ka
riškų šautuvų. Apie 12-tą 
dieną jau buvome Troškū- 
nudse — kaip tik svietas 
plūdo iš bažnyčios. Nutarė
me sakyti “prakalbą”. Žmo
nės apstoja mus ratu — aš 
ant vežimo ir paaiškinau 
žmonėms trumpai, ką žino
jau iš laikraščių apie revo
liuciją, kad nemokėtų mo
kesčių, ir t.t. Aš nuo vedi
mo, žmonės praskynė mums 
taką ir nieko nekliudomi pa
traukėm link Taujėnų. 
Nors gerokai pavargę po 12 
nakties, jau buvome netoli 
Ukmergės pas mano švoge- 
rį Kazimierą Šuminską, 
Laukūnų kaime.
— Ten mus gerai, pavaišino 
ir patraukėme į mano tėviš- 
kęs Prieš pat aušrą jau bu
vome pas mano tėvus, ku
rie, žinoma, ( nežinojo nie
kuomet mūsų misijos. Čia 
mus pavaišino ir minkštais 
ir kietais gėrimais ir mano 
vaikinai patraukė čia pat į 
miestą — diduma jų nebu
vo matę didesnio, kaip Ku
piškis. Aš, žinoma, negalė
jau eiti ten —; kiekvienas 
tenai pažino mane.

* Vakare nuėjau ir aš į 
priemiestį, kur gyveno, ma
no giminaitis Juozas. Zyzys
— prielankus socialistams. 
Iš jo sužinojau, kad viskas 
po senovei, kad areštuotus 
tebevaro iš Jonavos plentų
— pirmadienį iš Jonavos at-

varo 17 verstų iki Pageležių
— ten per nakvoja, o antra
dienį kitą 18 verstų jau į 
Ukmergę. Vakare vėlei su
sirinkome visi pas mane —: 
vieni paliko nakvynės pas 
mus, aš gi su kitais išėjau 
čia pat pas savo tetulę.' An
tradienio rytą visi patrau
kėme plento link ne per Uk
mergę, o laukais. Jau anP 
plento — čia pasirodė bloga 
padėtis— pamiršau, kad ppr 
visus 18 verstų iki Pagele
žių prie plento niekur nėra 
miško. Na, tai ir vaikštome 
plentu pora verstų pirmyn 
ir vėlei atgal. O lyguma vi
sur — plentas baltas, tai 
matai iš tolo. Planą padarė
me tokį: kai pamatysime 
ateinantį konvojų, tai pasi- 
skirstysim: po 3 iš kiekvie
no šono, o vieną pirmiau, o 
kitas paskiau, ir • kaip tik 
pamatysime, kad yra mūsų 
Medeikis, arba nors ir kiti 
politiniai, tai, kai susilygin
sime su konvojum, staiga 
pulti, nugalėti ir nugink
luoti, o pirmutinis ir pasku
tinis eis pagelbon tam, ku
ris nespės apsidirbti. Žino
ma, priklausys nuo skai
čiaus konvojų. Jeigu jų būtų 
daugiau už mus, tai praeiti 
visai nieko nekaltąi. Pavo
jus buvo nedidelis, nes kon
vojaus komanda vintovkų 
neturi — tik kardus ir re
volverius, uždarytus makš-i 
tėse. '

Apie 11 vai. ryto pama
tėme tiš labai to'li eina 6-5 
žmonės. Tuojaus susirikiuo
jame, kaip nutarta. Vis ar
tyn ir artyn... Nervai įtem
pti. Jau iš tolo pamatėme, 
kad 3 konvojai ir 3 krimi
nalistai, kuriuos lengvai 
gali_ pažinti, nes jie nešioja 
kalėjimo drabužius, o poli
tiniai būna savo drabužiais 
iki teismo ir po teismui. Jei 
politinį kalinį nuteisia'į ka
torgą, tai jau kitas dalykas
— jis baisus kriminalistas
ir kaipo toks, taip įr tole
ruojamas. , '

(Bus daugiau)

Dar gavome daūgiau pa
sveikinimų ir aukų Laisvės 
B-vės suvažiavimui.

Hartford, Conn.
“Gerbiamieji: Čionai pri

siunčia money-orderį $5, pa
sveikinimas Laisvės Bend
rovės šėrininkų suvažiavi
mui, tai’, auka nuo John 
Bagdon. Draugiškai, J. 
Kazlauskas, Wethersfield, 
Conn.”

Sėhenectaęly, N. Y.
“Draugai: Pasveikinimas 

L. B-vės Suvažiavimui bu
vo patalpintas Laisvės No. 
21 laidoje, prižadėjimas iš
pildytas. Čia rasite čekį su
moje $17. Nuo parengimėlio 
pelnas: $14.50. Aukavo: D. 
Pručinskas $2. T. Yonušie- 
nė, $1. O. Kriuvienė, 50c. 
Tam viskam pasidarbavo 
daugiausia draugės A. Vir- 
bilienė, Z. Gudžinskienė 
L; Gudžinskienė.”

Hartford, Conn.
“Gerbiamieji: L a i s v ės 

Choras sveikina L. B-vės 
dalininkų suvažiavimą su 
auka $15 ir vėlina Laisvei 
ir ant toliau pasilaikyti tos 
linijos, kurią laikėsi iki šio- 
liai, tai yra, nenuilstančiai 
kovoti už taikos palaikymą 
pasaulyje, už pagerinimą 
darbininkų žmonių gyveni
mo’ būklės, aktyviai kovoti 
prieš bent kokį naminės re
akcijos pasimojimą sugriau
ti unijas ir pažaboti arba 
atimti darbininkų laimėji
mus, laimėtus per pastaruo
sius kelis metus. Lai gyvuc 
ja Laisvė! Lai gyvuoja dar
bininkų vienybė! Draugiš
kai, W. Brazauskas.”

So. Boston, Mass.
s

“Gerb. Draugai: Siunčiu 
jums $90 čekį kaipo pasvei
kinimą dienraščio Laisvės

ir

^B-vės dalininkų suvažiavi- 
(mo. $10 užmokame už gar- 
įsinimą bankieto sausio 26 
|d. ir $5 'Koop. B-vės Šerų, 
tai dėl K. Zinskienės, ji iš 
anksčiau turi įsigijus šėrų. 
Viso $105. Draugiškai, H. 
Tamašauskienė, W. Roxbu
ry, Mass.”

Montreal. Canada.
“Gerbiamieji! Sveikiname * 

Laisvės B-ves suvažiavimo 
dalyvius, kurie susirinkote 
aptarti Laisvės reikalus ir 
linkime jūsų užsibrėžtus 
planus kuogeriausiai prave
sti gyvenifnan. Su pasveiki
nimu prisiunčiame auką 
$10. Draugiškai, LLD 137 
kp. Sekretorius, L. Kisie- 
lis.”

Nuo pavienių ir organiza
cijų gavome aukų:

Frank Navikas, Brooklyn, 
Conn., $10. >

V. Jokubonis, Waterbury, 
Conn., laike suvažiavimo, 
telefonu pranešė, kad pri
sius $10.

LLD 162 kp., Toronto, 
Canada, $5.

V. Žilinskas, Woodhaven, 
N. Y., $5.

J. Ragauskas, Shelton, 
Conn., $3.50.

S. Barkus, Brooklyn, N.

Drg. Matsinkevičius, Great 
Neck, N. Y., $1.

r

Iš Tacoma, Wash., gavo
me po $1: A. Adams, M. Ša
palienė, A. šapalas. Viso $3.

Viso aukų pasveikinimui 
Liet. Koop. Spaudos B-vės 
dalininkų suvažiavimui gau
ta: $198.18. Šėrų $85.

Širdingai dėkojame vi
siems. Su šiuomi pranešimu, 
aukos LKSB suvažiavimui 
užsibaigia.

L, Admin.

i

Redakcijos Atsakymai
K. J. Toshaliui, St. Peters

burg, Fla. — Apie LLD 45 
kuopos susirinkimą,, buvome 
anksčiau gavę nuo kito, ko
respondento, todėl jūsų ap
rašymo negalėsime sunaudoti. 
Atsiprašome. Tačiau labai dū
kui už parašymą ir prašomo 
toliau rašinėti.

Sėkmingai Ruošiamės
Pasirodžius spaudoj Cen

tro oficialiams praneši
moms reikale šaukimo Tre
čiojo Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Suvažiavimo, 
kolonijose pasiruošimo dar
bas prasideda gan rūpestin
gai. Vasario mėnesyje turės 
būt į Suvažiavimą atstovų 
trinkimai. Kvietimai į Suva
žiavimu išsiuntinėta dau
geliui kuopų, č 
kliūbų. Jeigu kuri draugija 
negavo oficialaus ‘pakvieti-1 
mo į Suvažiavimą, prašau 
skubiai pranešti Centro se
kretorei, o jūs reikalavimas 
bus skubiai išpildytas.
Suvažiavimas įvyks Brook- 

lyne, kovo 30 d., Grand Pa
radise svetainėje, prasidės 
kaip 9 ryte.

Knygos Paroda
Sąryšyje su Trečiuoju 

Demokratinių Amerik. Lie
tuvių Suvažiavimu, Brook- 
lyne oficialiai atsidarys at-- 
žymėjimas 400 metų sukak
ties Lietuviškos Knygos 
Paroda. Komisija rūpinasi, 
idant Knygos Paroda būtų 
juo turtingesnė: ypač rūpe
stingai yra rankiojama se
nieji lietuviški leidiniai, ku
rių LLD Archyve ‘jau gan 
daug randasi. Jeigu da pas 
ką yra senų vertingų leidi
nių, padovanokite tai Ar
chyvui, kuriais pasinaudos 
plati visuomenė.

Nekurtose kolonijose pa
rodos reikalu susirūpinta 
gan skubiai; gauta miesto 
knygynuose patalpos, kitur 
teiraujamasi. Parodai ' vie
ta reikalinga pasirūpinti 
juo anksčiau. Antra, kur 
paroda įvyks, reikia skubiai 
išrinkti nlati komisija* ku

draugijų ir žūtų.

rios užduotis bus, — priė
mimas knygų ir kitų eKspo- 
natų, parodos sutvarky
mas ir prižiūrėjimas, ir su- 
pakiavimas eksponatų per
siuntimui į sekamą vietą. 
Tokia komisija bus atsako- 
minga už visą Parodai pri
siųstąjį turtą. Teks suorga
nizuoti budri sargyba, idant 
niekas parodoje išdėto ne-

Menininkų Sandarbininka- 
vimas

Kad paįvairinus Knygos 
Parodą, atsišaukta į Lietu
vius menininkus, kad jie 
specialiai, sukakties proga, 
sukurtų veikalus. Į atsi
šaukimą jau yra jautrių at
siliepimų, bet dar laukiama 
daugiau. Menininkai savo 
kūriniuose, spausdinto žo
džio 400 metų sukakties 
oroga, gali sukurti labai gi
lios minties vaizdus.

Darbas abiejų didžiulių 
oasimojimų, Demokratinių 
Lietuvių Trečiojo Suvažia
vimo ir atžymėjimas 400 
met. sukakties nuo atspaus
dinimo pirmutinės lietuviš
kos knygos įsfeiūbuoja visa 
plotme. Juo daugiau iš ank
sto bus pasiruošta, — patys 
įvykiai liksis žymiau įgy
vendinti. Abiejų įvykių pa
sisekimu privalo susirūpin
ti kožnas lietuviškos orga
nizacijos narys. Didžiulis 
iarbas nėra vien tiktai Ko- 

Imitetų pareiga, tam reika
linga parama- iš visų na
rių, bent kokios organizaci
jos. K. Petrikienė,

DALC
221 So. 4 St.
Brooklyn 11, N.

Sekretorė.

• i ' •• • i
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Mūsų Trys Suvažiavimai
Už Lietuvos Meną

suvažiavimai. Čia įvyks be-

Mūsų draugės prašomos

Pasimokinę iš darbininkų, šie vaikai 
mieste, Kalifornijoj, pikietuoja gelžkelio skerskelę, rei
kalaudami, kad būtų atsteigta signalo sistema. Vaikai 
išėjo j pikietą po to, kai traukinys užmušė vieną jų 
draugą dėl nebuvimo signalo.

buvo senovinės

vimas įvyks kovo

Jau Visai Netoli

tuviškąjį Brooklyną. Čia*

po 5 litus, bet 
nenorėjo pirkti,

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

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

Kam Nepridera Raudoti Šeimininkėms
Valgio Gaminime Vartojamos1

Galop kovo mėnesio visi! Liet. Literatūros Draugi-į 
keliai ves, visų akys bus at-; jos suvažiavimas įvyks ko-i 
kreiptos i Brooklyną — lie- vi< 29-tą, toje pat salėje.

” Trečiasis Demokratinių 
įvyks trys svarbūs lietuvių Amerikos Lietuvių Suvažia-

’ • vimas įvyks kovo 30-tą 
ne pirmoji pilnesnė už bent Grand Paradise salėje.
kada buvusias lietuviškos Mūsų draugės prašomos 
knygos paroda atžymėjimui aktyviai dalyvauti suvažia- 
lietuviškos knygos 400 me- vimams, delegatų rinkime ir 
tu sukakties. . „ .

‘ Tačiau, kaip visų akys važiavimai 
žiūrės į Brooklyną, taip vi- <’ ' _

jų pasiuntime. Lai tie sū- 
bus skaitlingi 

delegacijomis ir turtingi 
su brooklyniečių akys da- darbais.
bar žiūri į visus kraštus. • .... “““ I
Tik nuo visų visur esančių JUrėSjme KnVgdę 3026 
lietuvių susidomėjimo pri- z r
klauso, ar tie suvažiavimai Didžią Poetę i

Ne/ Lietuvos smetonizmo 
garbintojams ir lietuviams 
klerikalams verta ir pridera 
gailintis, kad kas iš lietu
vių, Lietuvoje arba kitur, 
dėvėtų arba nedėvėtų seno
vinį lietuvių kostiumą arba 
gėrėtųsi arba ne senoviniais 
rankų audiniais, etc.

Dar prieš 1935 metus, 
Lietuvos ponija su Zosėmis 
ir sesutėmis, kaip palydovė
mis, traukė į Paryžių ma- 
dingas pirštinaites, sukne-

pirkti,

Nepaprastų Tikslų 
Organizacijos

bus tokiais, kokiais jie tu
rėtų būti, kadangi tai yra. 
visos mūsų šalies lietuvių 
reikalas.

Jeigu koki netikėtumai 
nesutrukdys spaustuvei 
darbo, Lietuviu Literatūros. . . ’ UdlUV, JjlClUVlŲ UllCLCllUlUd

Taigi, \ įsos oi gan z ' J Draugijos Moterų Komite-
prašomos svarstyt, suvaz a-,^ ne už n
vimų reikalus visos daly-,t. dog . ]auJ 
vauH su skaitlingiausia at- j j žymiąją Lietu- 
stovybe, pagal geriausią Ngrį

! Tai bus puikus rinkinėlis 
Apie Suvažiavimus. i įdomių žinių apie tą nuosta- 

Pirmosios posėdžiauti pra-! biąją Lietuvos liaudies dil
dės moterys. ■ krą, parašytas paskilbusio

Demokratinių Amerikos • Lietuvos literato Antano 
Lietuvių Moterų suvažiavi-j Venclovos.
mas įvyks kovo 28-tą, penk- į Smulkmeningų informa- 
tadienį. Prasidės 9 vai. ry-icijų galėsime pranešti se
te, Lietuvių Amerikos Pi- i karnose laidose. Šiuo tarpu 
liečiu Kliubo patalpose, 280įprašome drauges ir drau-| 
Union Avenue, Brooklyne gus jau pradėti tartis apie 
(Williamsburge). užsakymus -knygelės pa-

Moterų suvažiavimą šau- skleidimui lietuviuose.
kia Lietuvių Literatūros į Sykiu prašome tų, kurie 
Draugijos Moterų Komite-i.dar turite nemokėtų mo
tas. Kviečia visas moterų | kesčių už pirmiau išleistas 
draugijas, kuūpas, kliubus, j knygeles (Moteris ir Karas, 
chorus, taipgi prašo visas • Karosienės ir Marija Mel- 
draugijas, kuriose 'randasi uinkaitė, Venclovos), pasi- 
moterų narių, atsiųsti dele- stengti atmokėti. Tas pagel- 

h’!bės tuojau atsilyginti spau-, 
stuvei už naujos knygelės 

Mokesties čekius 
i iždininkės 

atvykti diena, anksčiau, da-, vardu: Eva Mizara. Pasiųs- 
lyvauti mūsų suvažiavime.’ti sekretorei.

S. Sasna, sekr.
46 Ten Eyck St.,

gates. Ir įleis viešnias 
svečius.

Abiejų kitų suvažiavimų spaudą.
moteryą delegatės prašomos į reikia išrašyti

So. Boston. Mass
Iš Atsibuvusio Laisves 

Bankieto
Sausio 26 d., 318 Broadway, 

LLD moterys, sykiu su 2-ra 
kuopa surengė gražų bankie- 
tą paramai .dienraščio Laisvės. 
Gaspadinės A. Buividienė, F. 
Shopkienė, D. Ruplėnienė, II. 
Simanavičienė, T. Niukienė, 
M. Dambrauskienė ir kitos 
prigamino daug skanaus mais
to. Gaspadoriai F. Shopokas, 
G. D'kas, M. Dombrauskas 
pavaišino svečius skaniais gė
rimais.

Turėjome puikią dainų pro
gramą, kurią davė draugai 
Ignas Kubiliūnas, Ruth Gitzus. 
Jiedu dainavo solo ir duetus. 
Emma Chulada akompanavo 
pianu. Jie visi taip puikiai pa
sirodė, kad buvo publikos iš- ■ 
šaukti net po kelis ‘sykius.

Ant pabaigos, vadovaujant ■ 
I. Kubiliūnui, visa publika 1 
smagiai išsidainavo.

Po trumpą ir gražią kalbą 
pasakė draugai K. Mineikie- | 
nė iš So. Easton. Gitzus iš Bed
ford. žilaitis iš Norwood, J. 
M. Karsonas iš Lowell, Yur- 
kevičius iš Montello. Draugui i 
Karsonui priminus apie svar
bą mūsų darbininkiškos spau
dos, d raugai-d raugės 
$55 sveikinimui 
metinio dalininkų 
mo proga.

Su $5 sveikino 
Andruliūnienė,
M. Alukonis, J. Gavenavičiufe. 
P. T. Niukai, J. Bužak. Su $3 

A Tąsa 5-me pusi).

sudėjo
Laisvės jos

suvažiavi-

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Ankštyse yirti žali žirniai 
nepraranda žalumo, greičiau 
išverda ir būna saldesni. 
\ irtus netruksi išaižyti, o 
ilgiau pavirsi, tai ankštys 
čios atsivers, žirniai sukris 
puodo dugno, ankštys liksis 
ant paviršiaus. Vandenį, kaip 
ir visus daržovių vandenis su
pilk į sriubą.

jei 
pa- 
ant

Mūšy, MMtas Suvažiavimas.
Šiuo tarpu moterys dar

buotojos Mass, valstijoj ren
giamės’ savo 10-tam , suva
žiavimui. Išsiųsti klubam 
kvietimo laiškai - prašymai 
būtinai pasirūpinti prisiųs
ti gerą atstovybę į sąryšio 
metinį suvažiavimą.

Laike 10-ties metų laiko
tarpio mūsų darbuotės teko 
daug ko patirti, išmokti, 
nuveikti. Teko mums, drau
gės, pergyventi antro pa
saulinio karo audrą, kuri 
nusinešė milionus gyvybių, 
jų tarpe ir mūsų šeimų na
rius. Teko daug jėgų, ener
gijos sudėti karo laimėji
mui ir kare nukentėjusių 

.paramai.
Mes, draugės, kaip ir vi

sos demokratiniai nusitei
kusios Amerikos lietuves 
moterys, stovėjom eilėse ko
votojų prieš fašizmą, už de
mokratiją, laisvę visom 
tautom, visiem žmonėm. 
Širdingai, pasiryžusiai mes 
atlikom savo pareigas padė
damos ^demokratijai karą 
laimėti. O šiandien svar- 
biausis klausimas, — padė-

ti demokratinėm jėgom tai
ką laimėti.

Apart dalyvumo bendro
se visuomenės labui kovose,’ 
mes daug apšvietos - kultū
ros darbo atlikom savo tau
tinėje dirvoje.

Tiesa, daug kas gyveni
me pasikeitė 10-ties metų 
bėgyje, bet mūsų, kaipo pa
žangios žmonijos dalelės, pa
reigos nei kiek nesumažėjo. 
Tad moterų įvairių organi
zacijų ir klubų valdybos ir 
abelnai moterys darbuoto
jos Mass, valstijoje pasirū
pinkit, kad jūsų klubai 
draugijos btitų atstovauja
mos Naujos Anglijos mote
rų 10-me metiniame suva
žiavime 9-tą kovo ir Demo
kratinių Amerikos Lietu
vių Motetų Suvažiavime 28 
kovo, Brooklyne.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio suvažiavimas įvyks 
Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bo salėje, 823 Main St., 
Cambridge, Mass. Prasidės 
10 vai. lyto. Skaitlingai ja
me dalyvaukime — pasidi- 
džiuokim per 10 metų nu
veiktais darbais ir prisi- 
rengkim ateičiai. M. S.

DORCAS
Jungtinėse Valstijose pat 

pirmoji moterų orgapizaci- 
ja pasivadino Dorcas Socie
ty. Ji susiorganizavo New 
Yorko mieste. Jos tikslas 
buvo aprūpinti ligones be
turtes motinas baltiniais 
lovai, jos "kūdikiui ir jai.

‘ SOROSIS '
Antroji organizacija J. V. 

vadinosi Sorąsis. Jos ypa
tingas uždavinys būvi? re
formuoti moterų apsirėdy- 
mą, kaip antai gorsetus su 
plieno balanomis siūtus pa
keisti vieiT audimo. Vietoje 
ilgų, žeme besivelkančių si
jonų (andarokų) patrum
pinti, kad 3 colius nuo že
mės siektų pažemys.

Vietoje keletos krakmo
linių apatinių andarokų 
įvedė tik vieną arba du, 
įvedė “union suits” vietoje 
dviejų krakmolinių balti
niu. *

Įvedė protingesnius ba
telius ir buvo panudę blu- 
merius (kelines, panašias 
sijonui), bet tos neišsipopu- 
liarizavo. Ačiū Sorosis 
Draugijai įvesta daug kitų 
reformų, atpalaidojusių 
moteris nuo visokių silpny
bių. Dr. JohanUa B.Dr. Joharina B.

BINGHAMTON. N. Y

Apie 19 metų9moteris, ras
ta betiksliai vaikštinėjant po 
Far Rockaway, nugabenta į 
Bellevue ligoninę. Menama, 
kad ji praradus atminti.

June Harris žuvauja kont
rakto ir žvaigždes vardo 
mų

Iš LLD 20 K-pos Motery Sky- ti. Nauju skaitytoju gauta ne- 
riaus Susirinkimo, įvykusio daug. Mes, tur būt, nemoka

me prieiti prie žmonių. Steng
simės šiais metais pasidar
buoti geriau. M. Kazluškienė 
raportavo, kad už Laisvės pre
numeratas pildavę: O. Girnie- 
nč už 2, A. Žemaitiene už 3, 
K. Jozapaitienė už< 4, J. K. 
Navalinskienė už 6. Jų ra
portai priimti. Nuošimtį pri
davė moterų skyriui M. Kaz
lauskienė $14.40, J. K. Naya- 
linskienė 86.35. viso $20.75.

Iš moterų parengimo dėl 
Laisvės budžeto, įvykusio 
gruodžio 8-tą. už komisiją ra
portavo A. Žemaitienė, žmo
nių dalyvavo gana daug. Su
nirkime valgių ir gėrimų dar
bavosi A. Žemaitiene ir A. 
Maldaikįenė — jos ir parengi
me dirbo. Taipgi dirbo dd. M. 
Luzmienė, K. Jozapaitienė, O. 
Girnienė, M. Kazlauskienė, J. 
žemaitis, M. Vingaitis. Už ba
ro dirbo 2 jaunuoliai Al. 
Shulskis ir Peter V, Jozapai- 
tis. Pagelbėjo laike vakarie
nės ir tikietukus pardavinėjo 
N. Yudikaitienė, N. Garnienė, 
M. Kazlauskienė, J. K. Nava- 
h’nskienė, Helen Menko.

(Tąsa 5'ine pusi.)

garsinta per

Maid ai kienė 
iškolektavo

kurias buvo 
O. Girnienė 

1946 me- 
pasiųsti į

kita 
ištikta

pranešė,' 
V. Kapi- 

raportavo, 
nare Mrs. 
nelaimės.

Sausio 16 d.

Narių nedaug atsilankė, tur 
būt, kad nebuvo 
Laisvę.

Pirmininkė A. 
raportavo, kad
mokestį iš 20 narių ir atliko 
kitas pareigas, 
apsiėmusi. Sek r. 
perskaitė raportą iš
tų veiklos. Nutarta 
Laisvę.

Ligonių komisija 
kad įteikė dovana 
čiauskienei. Taipgi 
kad randasi 
Kokalienė
paslydus ant ledo ir labai su
sižeidė ranką per alkūne.

Iš Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto veiklos raporta
vo, kad parengimas, įvykęs 
kūčių vakare, „pasisekęs - gana 
gerai.

Laisves vajaus agentės M. 
Kazlauskienė ir pagelbininkė 
J. K. Navalinskienė raportavo, 
kad darbavosi su kitų draugių 
ir draugų pagalba senus at
naujindamos. Daug skaitytojų 
atsinaujinimus atnešė į namus, 
o pas kitus reikėjo vaikščio-

Pati būdama beveik nerege, 
Mildred Wiėsenfeld, kurios 
tėvas buvo Amalgameitų rūb- 
siuvių orgapizatoriumi, stojo 
organizuoti nacionalę tarybą 
kovai prieš neregystę. Toji or
ganizacija, remiama darbinin
ku, biznierių ir politikierių 
siekia sukelti $500,000 .tyrinė
jimui akių ligų.

les ir pančiakaites 
vienos už kitas vis 
nes.

Poniutės ir ponaičiai zu
jo į Čechoslovakiją batukų 
ir prijuosčių pirkti ir juo
dos rinkos biznį daryti tais 
pirkiniais. Kunigėlių gas- 
padinės ir familijos neatsi
liko nuo to juodojo turgaus.

Rinkoje 
prijuostės, 
davojamos 
ųiekas jų 
jų vietą buvo užstoję .ma-. 
dingi Paryžiaus aksominiai 
kostiumai, zomšinės piršti
naitės, čechoslovakijos ba
tukai.

'’Tai buvo liūdnos atminties 
smetonizmo gadynėje — tas 
liudijo tautininkams pro
gresą.

Tuomet buvo keletą 
nų Lietuvoje, kurie 
pavyzdžius audinių ir senus 
tautinius drabužius kaipo 
'istorinę įdomybę. Jau vin- 
delį ir stakles užvadavo 
pirktiniai audiniai — ma
šinų, fabrikų išdirbystės, 
tankiai importuoti. -

Pas ponus net baldai jų 
namuose buvo pargabenti iš 
užsienio. Tai vis buvo su lyg 
mados ir progreso, bet da
bar, sulyg kunigijos ir tau- 
tininkijos — givalt! Lietu
vos lietuviai nenešioja se
noviniu trikvaldžiu, namu 
darbo, nei kitų , anuometi
nių drapanų, galionų, rūtų' 
vainikėlių, vyžų etc. Jie 
drysta moderninių mašini
niu fabriku austais ir siū
tais drabužiais dėvėti.

Stebėtina, kad toki tautos 
“mylėtojai” patys seniai iš-1 
sinėrę iš lietuviškų tauti
nių drapanų ir manierų, — 
apleido tą taip brangią “tė
vynę mūsų” ir nei su pyra
gu nepriviliotum grįžti į 
Lietuvą ląisvą (arba, kaip 
jie sako, nelaivą).

Jie negrįžo prie Smeto
nos, jų idealizuojamu laiko
tarpiu (Vienybės redakto
rius tuomet net krisluose 
vadindavo — “utėlių 
graužta Lietuva”). Jie ne
grįš niekados, jiems nerūpi 
Lietuva nei jos mados, nei 
istorija. Jie tik it margis 
prieš mėnulį turi amsėti ir 
tykoti ar kartais kas numes 
apgraužtą kaulą.

Piktumas juos ima, kadi 
kas už ’Lietuvą teisingai 
veikia.

Buvo sena patarlė: “Ne
kas per paukštis, kuris į 
savo lizdą teršia.”

Johanui.

asme- 
rinko

Mieros; Sviestas
1 svaras * sviesto prilygsta 

d v i c m p u o d u k am s (re gu 1 i a- • 
riams mieros puodukams, ne 
bile puodukam. Patartina tu
rėti reguliarį mieruojamą puo
duką, taipgi mieruoj? šaukš-

Itus. Vartoja sklidinus, no ku
pinus) .

Kiti į plytukes su daryli rie
balai turi apie tiek pat irųe- 
ros, tad paėmus svarinę plytu- 
kę atmieruoji pagal reikalą— 
pusę, trečdalį, ketvirtį ar aš
tuntadalį. Taip lengviausia 
atmieruoti. Aliejams ir kitiems 
skystiems riebalams prisieina 

. vartoti puoduką.
Didžiumoje receptų galima 

vartoti lygiai gerai kiti rieba- 
' lai, kaip ir sviestas. Tūliems 
geriau vien tik sulydyti tau
kai (lard), o kitiems vien tik 
sviestas. Nežinant tikrai, kat
ras geriausia arba neturint 
pakankamai katro vieno, ge
riausia vartoti po lygią dalį 
abiejų.

Kitos Mieros
60 lašų — vienas arbatinis 

šaukštukas.
3 arbatiniai šaukšteliai — 1 

šaukštas.
1 

telpa 
'16 

ba 8
2 puodukai — puskvortė.
4 Puodukai — kvorta.

Sekamos Mieros Prilygsta Vie
nam Svarui (16 unęijų) 

puodukai pieno, 
puodukai sviesto, 
puodukai maltos mėsos, 
ir 2 trečdaliai puodukų 

numaltų avižų (oatmeal).
6 puodukai išspragintų avi

žų (rolled oats).
2 ir 5 šeštosios dalys smul

kių k u k u r u z i n i ų kruopų 
(cornmeal).

2 puodukai smulkaus cuk- 
••aus.

mieruojamame šaukšte 
pusė uncijos.
šaukštų — puodukas ar- 
uncijos (pusė svaro).

9

2
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ap-

Šis tas Ap>e Drabužius
___________\

Lininius vengti gręžti ar 
leisti per ankštą gręžtuvą. Pa
dedant nesulankstyti, bet su- 
roliuoti į voliukus, perdedant 
plonute popiera. Niekad ne
krakmolyti padėsimas ilgam 
stovėjimui 
baltinius.
las pūdo ir audeklą. Tempera
tūra lininių laikymui geriau
sia vidutinė; peršiltai, sausai 
laikomas 
pagelsta.
dėrgname 
pelėti..

lininius ar kitus
Pūdamas krakmo-

lininis perdžiūsta,
Bet peršaltame, 

sandėlyje gali su-

2 ir 2 trečiosios pudruoto 
cukraus, taipgi rudojo cuk
raus.

3 ir pusė puodukų liukrams 
(confectioner’s) cukraus.

4 puodukai paprastųjų bal
tųjų miltų, taipgi kvietinių 
miltų.

1 ir pusė puoduko švelnių 
pyragiai ų. miltų, taipgi gra
bam miltų.

4 ir 1 trečioji ruginių kruo
pų (rye meal). 4

1 ir 7 aštuntosios puoduko - 
ryžių.

2 ir 1 trečioji puoduko sau
sų pupelių.

ir 1 trečioji puoduko sau- 
kavos.
dideli kiaušiniai.
vidutiniai kiaušiniai.

10 mažų kiaušinių.
1G plytukių špkoladb.
čia pastebime, kad tas pats 

grūdas ar produktas vienoje 
formoje yra sunkesnis, kitoje 
lengvesnis. Tai priklauso nuo 
to, kiek privaroma oro ar pri
dedama priemaišų, kurios ga
li būti lengvesnės ar sunkesnės 
už* original} produkto svori.
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8
9

SI
• f

R!
f
M i
J

■
A
$

Šiltas oras šiemet sutaupęs 
newyorkiečiams daug kuro 
Taupmenų bendra vertė įkai
nuojama apie $i 0,000,000. <•'

Megsliniams geriausias bū
das išlaikyti formą ir dydį yra 
toks: pirm plaunant prikirpk 
storos popieros ar atlikusio 
standaus audeklo gabalą tokio J 
dydžio ir formos, kaip mėgsti- 
nis.‘ Išplautą megstinį priglos- 
tyk, pritampyk prie tos for
mos dydžio, tada džiovink.

fil-
kolonijoje.

Padėti nevartojamus drabu
žius reikia tamsioje ir sausoje 
v i e t o j e. Neventiliuojamoje, 
tvankioje vietoje įsigyvena pe
lėsiai. Skalbėja.

Laisvę M
A. Buividas Vienodas sudrėkinimas pro- 

sinimui drabužio padės iš
vengti pajleginimo vietomis.
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(Tąsa)
— klaikų, bėgantį, negailestingą. Kas 
pastatė tuos milžinus namus, rymančius 
debesyse masyvus, su klegančiais, švil
piančiais ant jų stogų traukiniais, stato
mus plieno ir saulės liedinius, — gatvėj, 

' kuriose maišės; žmonių purvas, ir kurių 
kiekvienas turėjo savo gyvenimą: ėjo, 
valgė, kalbėjo, juokėsi, pykosi, mylėjosi, 
mušėsi; kurie buvo bankininkai, milijo
nieriai, meilužiai, smulkūs kišenvagiai, 
plėšikai, bankrutuoją ir lobsta iš nieko... 
Šokiai, muzika, alasas, pirkimas, parda
vimas, mainymas. Didelėje laikrodžių 
krautuvėje ėjo, taksėjo maži ir dideli me
chanizmai. Žmonių gyvenimas buvo toks 
pat: visi jie ėjo, skubėjo, bet kiekvienas 
rodė savąjį laiką. Vieniems buvo reika
linga, kad būtų šešta, kitiem’s, kad devin- 
ta* tretiems buvo visai nesvarbu, — jie 
gyveno akimirkomis. Vieni laukė nakties, 
kiti dienos, — kiekvienas pagal savo pa
skyrimą, pasimatymą, atsisveikinimą.

Naujorkas!
/ .

Saulė leidosi už tolimų dirbtuvių kami
nų. Nuo krintančių dūmų darėsi prie
blanda. Užgęsusių plėnių pelenai pakibo 
viršum miesto. Įsižiebė žiburiai. Sunkve
žimių dundėjimas, polismeno švilpukas, 
negro, petnešų pardavėjo klyksmas, ati
daryto saliūno muzika, ir bildesys, ir 
triukšmas, drebinimas iki kaulų gyvuo- 
nio, iki smegenų, iki širdies. Ilgesys, pyk
tis, noras gyventi, mirti... gyventi, gy
venti, kad ir plėšti, vogti, valyti batus, 
sėdėti kalėjime, — visa tai pakaitomis 
blaškė žmogų.

Praeivių žingsniai pasidarė ramūs, 
lengvi, mieguisti, jie suaušo kažkur toli, 
čia pat—smegenyse, nejudančiame krau
jo laše.

Taip buvo vakar ir šiandien, ir jis ne
žinojo kur gyvena.

Jeigu ne rytmetiniai lentpjūvių ir po
pierių fabrikų švilpukai, — tas miesteliu 
būtų buvęs savas, brangus tėviškės kam
pas. Buvo, be abejo, čia ir lakštingala įsi- 
lindus į karpytus krūmus, kuri švilpė 
amerikonišką dainelę trumpomis nakties 
pertraukomis, kada miega storas saliūni- 
ninkas apkabinęs savo pačią ir daktaras,' 
akušerė, malonus bosas ir batų valytojas, 
busimasis milijonierius.

Pranuko tolimasis giminė jau kelioli
ka metų gyveno tame miestely. Jo niekad 
savo gyvenime nebuvo matęs. Dirbo jis 
vietiniame popierių fabrike bosu, arba 
vyresniuoju prižiūrėtoju. Jo žmona buvo 
tikra amerikone, su kauliniais akiniais, 
išraitytais plaukais, kurie tik vėliau Pra
nukui pasirodė padirbti ir uždedami ant 
plikos kaip delnas galvos. Su Amerika 
nebuvo juokiu čia viską dirbo fabrikas. 
Vienu laiku jis buvo pradėjęs’abejot ir 
Gudaitienės balsu, kuri čirškė įkyriai 
kaip griežlė, o kartais net labai storai. 
Galėjo ir čia būt fabriko darbas. Žmona 
mažai įdomavusi jo kraštu, ir tik kartą 
Pranuko paklausė, ar Lietuvoje auga ba
nanai. Matyt, ji buvo užaugusi šitame 
elektros krašte. Jos duktė, šviesiaplaukė, 
gal kokių aštuoniolikos metų mergaitė,K®
Meri vadinama, lankė koledžą ir su tė
vais kalbėjosi angliškai. Ji sakė — yes. 
Pranas tiek tesuprato, bet ji mokėjo lie
tuviškai, klausė jo arba sakė: — Mes šeš- 
tą valandą sugausima paimsim ^raukinį 
einantį į Naujorką... O, yes!

ŽL J Kokia graži! Ji galėjo gaudyt trauki- 
^.nius, kaip pievoje peteliškes. Pranukui iš 

karto ši pasidabojo, todėl kad ji nesipur- 
te su juo draugauti, griebė už rankos ir 
vedė parodyt savo dreses, arba -sukneles, 
skambino pianola. Tai buvo taip pat 
amerikoniškas išradimas. Įkišus seną 

. monetą dėžė blaškėsi Ir verkė kaip gyva.
Iš pirmos dienos jie žiūrėjo viens į kitą 
kaip į lėles. Kai Meri perdaug pradėdavo 
plepėti, pasakodama^ apie savo motinos 
plaukus, su visu nuoširdumu, kiek už 
juos mokėjo, apie tėvo pyktį su saliūni- 
ninku, bosas surikdavo: — Šarap!

Gudaitis Pranuką nuvedė, ir jis gavo' 
darbą lentpjūvėje. Tokį darbą galėjo 
gauti kiekvienas naujokas. Lentpjūvės 
gamino plonas ir storas lentas, kurios bu
vo džiovinamos, pjaustomos špaltomiš, 
rūšiuojamos ir traukiniais išvežiojamos. 
Iš jų dirbo baldus: kėdes, sofas, lovas;

O'.ž ky. s .. .

BALTIMORE, MD

geras, plačias lovas, kuriose dauginosi 
gyvybė. Iš jų kalė dėžes, suolus, grabus ir 
lopšius. Medžio apdirbimo fabrikas irgi 
buvo reikalingas. Čia ne taip, kaip Pra
no tėvynėje — du pjūklininkai užsilipę 
ant medžio ir, suodina' virve nužymėję 
lentų storį, kankinosi linguodami visą 
diena. Čia buvo diržai, mašinos. Elektra 
viską darė. Pranas įsijungiu tą naująjį 
darbą. Jis pataikė labai geru'laiku gauti 
darbą lentpjūvėj: prieš keletą valandų 
vienas darbininkas kažkaip paslydo, pa
griebė ji pjūklų dantys ir taip sutrupino 
kaulus, kad nespėjo sustabdyt mašinų, 
— nebebuvo iici šauksmo, nei kančios. Iš

— Amerikoj 
mašinomis 
noviškai 
Šiuri

- sakė bosas, ■— viskas 
i čia Ugi nereikia še

rnas iriomis.loyoje. Galima

uždirbo po du dolerius per die- 
čia vadino apskritučiais. Pir-

Pranas 
na/7 Juos 
mai pradžiai buvo visai pakenčiama, anot 
Gudaičio. Iu pirmąją savaitę tolimoji te
tulė pradėjo Skaičiuoti Pranui, kiek jis 
uždirbs per mėnesį, kiek galima bus su
taupyti per įlietus, kiek per dešimts me
tų. Ė! Argi jis visą amžių stovės prie 
pjūklų tame Amerikos užkampyje. Ne, 
jis tik pirmai pradžiai uždirbs, o paskum 
laisvas kelias pasirinkti geresnį biznį. 
Doleriai bus gražūs, apskriti, su prezi
dento galva. Galva buvo ne taip svarbu, ' 
— kur kas svarbiau jų įperkamoji vertė. 
Pranas jau po poros savaičių galėjo eiti 
į saliūną, pakalbėti ramiai su draugais, 
išgert keletą stiklų alaus, nueit į klajo
jantį teatrą, kuriame lošė labui gabus, 
išmiklintas šuo ir dėl kurio buvo kartą 
susiginčijęs bosas su savo žmona. Bosas 
sakė, kad šis riebus šuo uždirbo per sa
vaitę šimtą kartų daugiau su savo kome
dijomis, negu vidutiniškas Naujorko biz
nierius. O Zalpis, apie kurį pasakojo Me
ri, anksčiau dirbęs toje pačioje lentpjū
vėje, dabar Čikagoje beisbolistas. Jis už
dirbo penkiasdešimts kartų daugiau, ne
gu Pranas. Štai, dėlko jis čia ilgai nepa
siliks, jis išvkžiuos į Naujorką ar Čikagą 
ir pasiieškos geresnio darbo, kai tik pra
moks kalbos. Bosas juk sakė:

— Amerikoje daug smegenų nereikia, 
tik reikia juos mokėt gerai vartyt... Ken
tucky yra vienas žmogus, kuris milijo
nus susikrovė dėl to, kad, . sanavagan, 
mokėjo bliauti asilo-balsu. Trisdešimts 
metų jis blovė'teatruose, o dabar jis nu
pirko gražiausius pasilinksminimo na
mus ir jį vadina mister Blek...

Kantrybės, Pranai, porą metų kantry
bės, niekas milijonieriais negimė, niekas 
iš kelmo1 tūkstančių neišspyre. Iš pradžių 
visi pliki buvo! ♦

Ir pirmą šeštadienį jis nenuėjo drau
gų viliojamas išlenkt munšaino. Gėrimas 
jį čia neviliojo, jis buvo dar nesusitupe- 
jęs. Tėviškėje gėrimas — dažnai buvo 
didybės, turtingumo, plačių uolionių žen
klas. Ten jo karietos pasirodymas džiugi
no kiekvieną smuklininką, o merginos 
Pranu, Praneliu vadino... Amerikoj, — 
kur Čia suriksi, .kuo pasigirsi! Laikrodis, 
kurį atsivežė, ir tas čia atrodė per senas, 
išėjęs iš mados, ir jam teko jį slėpti nuo . 
žmonių. Juoda skrybėlaitė su povo plun
ksna, kuri taip šauniai buvo kilnojama 
parapijos .atlaiduose to Zidoriaus vaiko, 
Amerikoje dėl jos teko didelis nemalonu
mas/Naujorke išlipusį iš laivo jį užpuo
lė vaikai, pagriebė skrybėlę ir nunešė 
dievai žino kur. Bosas aiškino, kad Ame-/ 
riko j viskas dienomis ir. valandomis; — 
juoda skrybėlė vasaros mėnesiais esąs 
blogas ženklas., Kpdėl blogas ženklas? 
Gal būt, kad Amerikoje viskas daroma 
dujomis, garu ir elektra!

Jo kambarys, kurį paskyrė Gudaičiai, 
buvo antrame lukšte: mažas, siauras, 
tamsus, tačiau pakankamai švarus, bal
tas. Negalima buvo įsivaizduot jį esant 
purviną, nešvarų ir prispjaudytą. Aukš
ta, siaura lova buvo taip pat baltai paklo
ta. Viršuje jos — paveikslas su dūluojan
čiu laivu. Kėdės ir.stalas. Lango nišoje 
stovėjo du gėlių vazonai. Serbentų kva
pas. Šiur! Tai beveik poniškai. Taip galė- 
joTniegoti tik dvarų panelės.

w. (Bus daugiau)

Baltimorės Lietuviai
Tuojau po Civilinio Karo, 

1864-8 metų laikotarpyje, lie
tuviai pradėjo atvažiuoti į 
Baltimorės miestą. Knygoje 
200 metų miesto sukakties at- 
žymėjimui, kalbama apie tuos 
pirmus lietuvius, kurie čia at
vyko ir pradėjo organizuotis. 
1881 m. jau buvo 250 lietu
vių, kurie suorganizavo pirmą 
švento Jono Krikštytojo para
piją. 1887 m. buvo suorgani
zuota pirma pašalpinė draugi
ja tuo patim, švento Jono 
Krikštytojo vardu, iš 250 ypa
tų. šit^. draugija nupirko se
ną žydų sinagogą ant Lloyd 
gatvės, 'ištaisė ir padarė pirmą 
lietuvių bažnyčią.

Pagal tos knygos padavi
mus, 1891 m. jau buvo 5,000 
lietuvių. Baltimorės mieštas 
inkorporuotas 1729 m. Knyga 
išleista 1929 m. Tai aš remiuo
si tais padavimais tiktai iki 
1929 metų.

ši pirmutinė švento Jono 
parapija parsitraukė kunigą 
Palianskį iš Teksu valstijos. 
Vėliau ši parapija persikėlė į 
kita narna ant North Paca ir 
Saratoga gatvių kampo. 1900 
metais jau buvo šešios lietuvių 
organizacijos, keturios namų 
skolinimo asociacijos, 28 lietu
vių kriaučių šapos, 10 dakta
rų, 5 dentistai, 5 advokatai, 4 
civiliniai inžinieriai, 6 farma- 
cistai, 4 nuosavybių spekulian
tai, 2 graboriai, 2 fotografis- 
tai, 10 apdraudos agentų, 3 
automobilių taisymo garadžiai, 
21 grosernė, 12 valgyklų, 2 
bankieriai ir dar keli smulkes
ni vertelgos. Sunku pasakyti, 
kiek tų vertelgų randasi da
bar, bet galima sakyti, kad čia 
lietuviška buržuazija yra gana 
stipri.

Nors tame surašė neminimi 
karčiamninkai, kurie buvo 
prieš blaivybės laikus, bet ga
lima spėti, kad jų buvo gana 
daug. -

Jeigu neklystu, socialistų 
sąjungos kuopa’susitvėrė 1908 
metais, Lietuvių Literatures 
'Draugijos 25 kuopa susiorga
nizavo 1915 metais.

Ši kuopa sulošė milžinišką 
rolę gynime darbininkų rei
kalų ir skleidime apšvietos. 
Neturėdami inteligentijos savo 
pusėje, nei piniguotų rėmėjų, 
būdami didelėje daugumoje 
vien tik darbo žmonės, kuopos 
nariai savo spėkomis atliko tą 
nepavaduojamą pažangos dar
bą. Nors smulkmeniškai netu
riu surinkęs faktų, bet drąsiai 
galima sakyti, kad LLD 25 
kuopos chorai, koncertai, vei
kalų perstatymai, prakalbos, 
išplatinimas literatūros virši
ja visas ‘kitas didžiąsias sroves 
sudėjus j daiktą. Kuopos na
riai neieškojo ypatiško pasi- 
pelnyjimo iš veikimo, bet vi
sada atsibuvusiai dirbo ap- 
švietai ir darbininkų klasės 
reikalui.

Čia reikia padėkavoti Bal
timorės lietuviams, kurie yra 
taip gausiai parėmę mūsų 
kuopos parengimus ir prakal
bas.- štai dabar iškilo svarbus

klausimas, tai atžymėjimas 
400 metų sukakties nuo pasi
rodymo pirmosios lietuviškos 
knygos. Kas tuomi rūpinasi? 
Ar tos kitos stiprios srovės? 
Ne. Tiktai LLD. 25 kuopa 
smarkiai rengiasi prie to ap- 
vaikščiojimo to taip kultūri
niai svarbaus įvykio visai lie
tuvių tautai.

Tai dar vienas įrodymas, 
kodėl lietuvis darbininkas tu
ri įstoti į Literatūros Draugi
ją, o priklausantieji lankyti 
kuopos susirinkimus ir skatin
ti kitus daryti tą patį. Spau
da, tai yra žibintuvas viso 
kultūringo pasaulio. Todėl ir 
mums, lietuviams, yra garbė 
sulaukti tokio svarbaus istori
nio įvykio ir visi turėtumėm 
prisidėti prie apvaikščiojimo.

Ateinantis kuopos susirinki
mas bus labai svarbus. Bus 
svarstoma, kaip pasekmingiau 
prisirengti prie to istorinio ap
vaikščiojimo. Bus renkami de
legatai i Literatūros Draugi
jos suvažiavimą ir kitus de
mokratinius lietuvių suvažia
vimus.

John Balsys.

New Britain, Conn
Pažangiųjų organizacijų rė

mėja ir dienraščio Laisvės 
skaitytoja d. Valerija Yoki- 
mienė serga. Miestavoj ligo
ninėje jai buvo padaryta sun
koka operacija, bet laimingai 
perkentėjus skausmus, eina 
3’eryn.

Iki ši žinutė išvys saulę, vei
kiausiai Yokimienė bus parvy- 
kus į savo namus po numeriu 
257 Oak St., visiškam sutvirtė- 
jimui.

.Linkime jai greito susveiki- 
mo.

Lietuvių Apšvietos Piliečių 
Kliubas buvo surengęs didelę 
ir skanią vakarienę atžymėji- 
mui 50 metų Kliubo sukakties 
nuo įsikūrimo.

Įvykis atsibuvo sausio 26 d.’’ 
Lietuvių Svetainėje, prie Park 
St. Vaišes skaniai valagant, 
buvo pritaikyta ir programė
lė iš prakalbėlių ir muzikos- 
dainų.

šis Kliubas būdavo liuosas 
nuo tikybos, užtat savo gyve
nime jam per kunigą buvo už
drausta palydėti savo mirusį 
narį į bažnyčią, arba į kapines 
su .paties Kliubo papuošalais- 
kukardom prisisegus ant krū
tinių. Betgi šioje sukakties va
karienėje dalyvavo du kuni
gai, kurie su maldomis atida
rė programą. Laikai ir žmo
nės keičiasi.

Prakalbėlėse nariai pagei
davo, kad jąunimaą dėtųsi į 
kliubą ir užimtų bręstančių 
lietuvių eiles, tiktai gaila, kad 
šioje sukaktuvių šaunioje 'va
karienėje-čia augusių žmonių 
labai mažai dalyvavo.

Vietos lietuvių nelaimė, kad 
jie nemoka pririšt jaunimą 
prie savo įstaigų ir organiza
cijų. Kas tame kaltas?

Korespondentas.

Dienraščio Laisvės Kaina Pakelta

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

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

i'

Europoje ir kitur užsieniuose $9.00 
metams, $4.50 pusei metų.

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

, Laisvės Administracija.

Pittsburgho ir Apylinkės
’• LDS Kuopoms

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 8-tos Apskrities kon
ferencija, laikyta 1946 metų 
gruod. 29 d., nutarė paragin
ti kuopas dalyvauti vajuje ga
vime naujų narių. Būtinai tu
rime išpildyti centro nustaty
tas kvotas. Nutarė raginti vi
sus kuopų raštininkus ir visus 
narius, abelnai stengtis ener
gingai ir tinkamai vajų pra
vesti. > i

Sekami nariai išrinkti į LDS 
8-tos Apskrities komitetą 1941 
metams. Pirmininku Albert 
Mikeska, vice-pirmininke G. 
Evolgą, finansų rast. A. Pipi
ras, iždin. J. Urbonas, užrašų 
rast. M. Paulauskas, kasos 
globėjais D. P. Lekavičius ir 
George Lekavic.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 4-ta Apskritis nutarė lai
kyti Pittsburgho ir apylinkės 
konferenciją vasario 23 d., 
LDS 142 kuopos name, 3351 
W. Carson St. Visos kuopos 
raginamos išrinkti delegatus ir 
atsiųsti į konferenciją. Įduo- 
kite delegatams mandatus ir 
pasimokėkite ({juokies į ap- 

, kad delegatai galėtų 
atvežti į konferenciją, 

paruoškite iš kuopų 
raportus konferencijai.
M. Paulauskas, 
LDS 8-tos Apskr. ir 
LLD 4-tos Apskr. 
sekretorius.

Paskaita Apie Sveikatą
Ypatingai žiemos laiku la

biausia visokį nesveikatingu- 
mai mus “užpuola, sunkesni ir 
lengvesni. Dažnai žmogus pa
misimi, nieko negailėtum, kad 
tik tvirtą sveikatą atgautum, 
sužinotum, kokios ten kvara- 
bos, kad ne vienaip, tai kitaip 
kankina. Ot, štai yra rengia
ma paskaita apie žmogaus 
sveikatą. Įvyks vasario 9 d., 
2:30 vai. po pietų. Liet. Sve
tainėje, 29 Endicott St. Popu
liarus prelegentas dr. Borisas, 
iš Boston, Mass., duos net tri
jose temose paskaitas.

Dr. Borisas jau yra girdė
tas ne sykį kai kuriems iš 
mūsų. Jis suprantamai išaiš
kina įvairias ligų priežastis ir 
kaip galima jų išvengti. Jis 
kiekviename LDS organo Tie
sos numeryje pateikia raštų- 
straipsnių apie sveikatą. Todėl 
nepatingėkit kiekvienas atsi
lankyti.

Įžanga veltui.

Austrijos sostinėje Vienoj 
siaučia plėšikų būriai. Jie 
plėšia ypač maistą ir drabu
žius.

jas 
Taipgi 
stovio

Athenai.— Graikijos pat- 
rijotai naktį įtaisė elektrinę i 
iškabą su obalsiu ant isto
rinio Akropolio: “šalin ang
lus!” Policija nuplėšė iška
bą.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS .

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand , Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

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 šermenine. Mūsų pa-

būsite patenkinti

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110 .
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HARTFORD, CONN
Iš Drauges Agnes Ramanaus-1 ir duktė dalyvauja darbinin

kiškuose parengimuose ir sa
vo laiku prigulėjo prie Lais
vės Choro. Ir dabar vienas 
sūnus Jonas ir pats tėvas ak
tyviai dalyvauja choro veiki
me.

Velionė, būdama gyva, taip 
pat daug kartų dirbdavo įvai
riuose organizacijų parengi
muose. O vėliausiu laiku pa
sitarnaudavo Laisvės Chorui 
laike pamokų.

Draugės A. Ramanauskie
nės‘šermenis aplankė šimtai 
draugų ir pažįstamų. Grabas 
buvo apstatytas daugeliu gra
žių gėlių vaikų nuo giminių, 
nuo draugų ir organizacijų, 
prie kurių velionė prigulėjo.

Laidotuvės įvyko 'sausio 23 
dieną po graboriaus Karlono 
priekį ura. Prieš išlydint velio
nę į kapus, jos jauniausias 
sūnus Jonas p a griežė ant 
smuikos prie motinos grabo 
liūdesio - atsisveikinimo muzi- 
kališka kavalka. čia reikia 
pasakyti ir atiduoti garbę ir 
kreditą velionės sūnui Jonu-

kienės Laidotuvių
Po neilgos, bet skaudžios li

gos, sausio 20 dieną pasimirė 
mūsų gerbiama draugė Agota 
Roman (Ramanauskienė), po 
tėvais Malinauskaitė, vos tik 
sugyvenusi 47 metus amžiaus. 
Šitokia netikėta liga ir staigi 
mirtis dar jaunos ir mylimos 
draugės ir motinos, labai stip
riai sukrėtė tos nelaimės šiur
puliais visą F. Ramanausko 
šeimą ir kitas velionės gimines 
ir labai nustebino visus jos 
draugus ir pažįstamus.

Draugė Agota Ramanaus
kienė priklausė prie visų masi
nių progresyvių orgahizacijų, 
kaip tai, LDS, Liet. Sūnų ir 
Dukterų draugijos ir Literatū
ros Draugijos. Taipgi priklau
sė ir prie LLD Moterų Kliubo.

Būdama pati klasiniai susi
pratusi, velionė taip pat išau
gino ir savo šeimą. Jos sūnūs

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

426 LAFAYETTE STR.,

Matthew A. 
BUYAUSKAS

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 Virgmia7-4499

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

350 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5589.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

kui.'už tokį pasielgimą ir už 
išpildymą savo veliones moti
nos pageidavimo. Tai yra di
delė retenybė gyvenime, kad 
sūnus turėtų tiek tvirtumo sa
vo širdyje ir atsistojęs galėtų 
griežti smuikų prie savo my
limos motinos grabo. Bet šis 
jaunas draugas tą ’padarė.

J kapus velionę palydėjo 
virš. 30 automobilių.

Prie kapo drg. V. J. Valley 
pasakė atsisveikinimo prakal
bą, gražiai apžvelgdamas ve
lionės Agotos Ramanauskie
nės pavyzdingą gyvenimą. 
Reikia atžymėti štai kas. Ve
lionė A. Ramanauskienė, kai
po laisvamanė ir progresyvė 
moteris, nesusvyravo ir nenu- 
krypo į sau priešingą pusę ir 
sunkios ligos suspausta, kaip 
kad tankiai atsitinka su neku
rtais kitais laisvamaniais. Ve
lionė, gyva būdama, buvo lais
va nuo bent kokių religiškų 
prietarų. Ir sunkiai sirgdama 
ir nujausdama, kad pagyti 
vilties jau perą, vis vien ra
miai išlaikė savo garbę, kaipo 
progresyvė, apsišvietusi mote
ris. Prieš mirtį velionė pasakė 
savo šeimynai, kaip jinai tu
ri būti pašarvota ir palaido
ta.

.Jos vyras Feliksas, ir šeimy
na, patys būdami laisvi žmo
nės, tą jos prašymą gerai su
prato ir išpildė iki žodžio. Ve
lionė buvo laisvai pašarvota ir 
palaidota be jokių religijos 
ceremonijų. Gražiai pasielgė 
F. Ramanausko šeimyna.

Velione A. Ramanauskienė 
buvo atvežta iš Lietuvos dar 
kūdikiu esant. Hartforde už
augo ir visą savo gyvenimą 
čionai pragyveno.

Veliohė palaidota gražiose 
Rose Hill Memorial kapinėse 
prie Rocky Hill miestelio.

Po 
buvo 
salę, 
rimų
imti ir pavaišinti.

Lai šios gražius ir pavyz
dingos šertnenys būna pamoka 
dėl daugelio kitų progresyvių 
žmonių, o ypač jų šeimynoms.

Gaila, kad ne laiku, dar jau
nai draugei, reikėjo atsiskirti 
iš gyvųjų tarpo, 
pagarbą mes jai 
tai dalyvaudami 
prie jai mylimų
darbininkiškų organ izacijų, 
s k a i t y d-a mi darbininkišką 
spaudą, remdami visas liau
dies kovas už geresnį darbi
ninkų ^ruoniu gyvenimą. Tai 
bus geriausias mūsų draugei 
velionei paminklas.

Lai tau, gerbiama drauge, 
būna ramu gulėti šaltoje Ame
rikos žemėje. Mes, palikę gy
vi, suksime progreso ratą pir
myn, kad ir ųiūsų paliktieji 

‘paminėtų mumis, kaipo ištiki
mus darbininkų klasės sūnus 
ir dukras.

Velionė Agota Ramanaus
kienė paliko dideliame nuliū
dime savo gyvenimo draugą 
Feliksą, du sūnus — Feliksą ir 
Joną ir dukterį Agotą Tho
mas, taipgi tris brolius ir vie
ną seserį Oną. Kuktienę ir 4 
anūkus. Visi gyvena šioje ša-

laidotuvių visi palydovai 
pakviesti į Laisvės Choro 
kur buvo maisto ir gė- 
ir visi buvo gražiai pri-

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Didžiausią 
suteiksime, 

ir dirbdami 
progresyvių

Chicagos Žinios
Du Stakjardų Unijistai Kan

didatuoja j Tarybą
Du unijistai, vadai stakjar

dų unijos (CIO), kandidatuo
ja į miesto aldermanus. Pete 
Brown kandidatuoja 2-ram 
warde, George Finley 14-tam.

Minėtų wardų lietuviai turė
tų susipažinti su tais kandida
tais ir remti juos. Jie yra se
ni unijos veikėjai ir gerai su
pranta darbo žmonių reika
lus, supranta, ko trūksta’ apy
linkių gyventojams ir yra pa
siryžę kovoti, kad tie trūku
mai būtų prašalinti.

Tti kandidatų programoje 
sakoma, kad jie darbuosis, kad 
kuo greičiausiai būtų praves
ta namų statymo programa. 
100,000 karo veteranų ir jų 
šeimos nesusiranda sau gyve
nimo vietos. Veik kasdien ky
la gaisras perpildytuose lau
žuose ir gyvybės žūsta.

Nešvarumas, užterštos gat
vės ir alėjos, kur išmatos pū
va, priveisia žiurkių ir bakte
rijų ir stato žmonių sveikatą 
pavojuje* Reikia daugiau šva
rumo warduose, sako minėti 
kandidatai.

Darbininkų distriktuose, kur 
didžiausias užsikimšimas, rei
kia atsteigti žaislavietes vai
kams, kad nereiktų jiems žais
ti gatvėse.

Chicagos mokyklos pasidarė 
futbole sugedusiems politikie
riams, kurie nesirūpina vaikų 
gerove, bet savo užmačias va
rinėja. Tam turi būti galas.

Streikų* laužytojas Captain 
Barnes ir jo “Labor Detail” 
naudoja policiją prieš strei- 
kierius ir brutal išk ai puola 
juos.

Važinėjimas gatve kariais 
gana brangus, bet transporta- 
cija kasdien blogėja. Reikia 
pigesnės transportacijos ir ge
resnio aptarnavimo.

D i s k r i m i navimas- negrų, 
meksikiečių ir kitų mažumos 
tautų turi būti sustabdytas, 
sako unijistai kandidatai.

Pete Browri ir George Fin
ley yra indorsuoti stakjardų 
darbininkų unijos (CIO) D įs
trik to Tarybos, nes jų rekor
das kaip unijistų yra kuo ge
riausias ir abu pasiryžę ko
voti už visų Chicagos gyvento
jų gerovę. Abu šie kandida-

tai jau dirbo stakjavdunąo, 
kada tvėrėsi CIO unija ir jie
du padėjo ją sutverti.

Antro ir 14-to wartlu pilie
čiai raginami veikti, kad iš
rinkus tuos darbininkų reika
lam dtsidavusius kandidatus.

Unijistas.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti. 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar 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 tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletčlių 
$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. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vlų į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yra vartoti per apskritus 'metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu /gerk vietoje kavos. 5

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

nam, ypatingai tiems, kurie taikiai 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 1W0 tik $6.00.

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto. 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro SU.. De.pt. C, Lo» Angelen 55, Calif.

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialčs Gėles 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
"Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

t

jautą 
mynos 
j e.

reiškiu giliausią užuo- 
dėl visos velionės šei- 
šioje liūdesio valando-

W. B.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo  Ja pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus iif nulekeriūoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

I

i? t* . .■ . ..u.........I—.'-___

Fotografas
Traukiu pavėikslus familijų, ves
tuvių^ kitokių grupių irjpavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusy| 
sudarau su ame-p 
rikoniškais. Rei-|| 
kalui esant ir'; 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-\| 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kanapas Broadway 
prlo Chauncey St.,

JQNAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191 *<

ir Stone Ave. 
Broadway Line

Ar

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Dawe ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
. Brooklyn, N. Y.

I Tel. ST. 
*

REIKALINGOS MOTERYS

Binghamton, N. Y
Ona

ELEVATOR OPERATORĖS
pelnas

Laisvės

pas

44 Valandų Savaitė. Gera Alga 
Sekmadieniais Nedirbama

SUPERINTENDENT
886 MAIN ST.

su lazdele pa- 
Jo jauniausias 
iš kariuomenės 

duonkepyklą 
Jis

Duodama uniformos ir bliuskutės 
Nemokamai apdrauda po 3 mėnesių 

Ir daug kitų šalpų

KREIPKITĖS
BUILDING

nemažai, 
diskusavo įvairius 
komitetą šiems mc- 
išrinkti šie: pirmi- 
Navalinskas, finan-

HELP WANTED-—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS OPERATORĖS 

DIRBTI PRIE ROBES 
UžDARBYS 65c IKI 85c Į VALANDĄ 

’NUOLATINIS DARBAS. LINKSMA APLINKUMA 
kreipkitės

ROSECRAFT
BREED BLDG., 16 MAIN ST., NORWICH, CONN; 

ar kreipkitės
ROYAL ROBES PLAINFIELD, CONN.

BRIDGEPORT, CONN.
(33)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
Aukavo dovanoms:

Girnienė gražią, p adų skaitę, 
rankų darbo. Paulina Jasilio- 
nienė namie keptą kėką. J. K. 
Vaičekauskai gražių gėlių, bu
kietą. K. Juozapaitienė obuo- 

dovanas viso susidarė 
parengimo 

sykiu $54.42. 
$6, pasiųsta

(30)

OPERATORĖS 
Patyrusios

Prie sijonų ir sportiškų aprėdalų. 5 Dienų 
Savaite. Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

LUXOR SPORTSWEAR, 17 BUTLER ST., 
NORWALK, CONN.

(30)

REIKALINGOS
Moteriškes

dienos. Joks darbas 
per sunkus, neigi per 
Draugui Fredui Abe-

Atsišaukimas i Visuomenę Rei
kale Paminklo Mirusiam
Draugui Fredui Abekui

Jau greit sukaks metai, kaip 
mirė mūsų draugas, darbinin
kiškai visuomenei atsidavęs, il
gus, metus kovojęs už darbo 
liaudies reikalus, Fredas Abe
kas.

Fredas Abekas buvo žino
mas ne vien Chicagoje, kur jis 
ilgus metus dirbo Vilnies re
dakcijoj; jis buvo žinomas per 
visas Jungtines Valstijas. Jis 
nekartą pervažiavo lietuvių 
kolonijas su prakalbom ir or
ganizaciniais reikalais.

Fredas Abekas savo gyve
nimą buvo pašventęs kovai už 
geresnį gyvenimą darbo liau
džiai, ir visas kliūtis nugalė
jęs, jis, kaip geras kareivis, 
dirbo iki paskutinės savo gy
venimo 
nebuvo 
prastas 
kui.

Velionio Draugo Fredo Abe
ko šermenis lankė tūkstančiai 
Chicagos lietuvių ir kitų tau
tų idėjos draugų, dar kiti 
tūkstančiai negalėjusių atvyk
ti dėlei tolimos kelionės liū
dėjo, žinodami, kad laidoja
me darbo klasės darbuotoj-ą, 
visų prispaustųjų draugą.

Nors laikas jau trumpas, 
bet velionio idėjos draugai su
manė sukelti fondą ir nupirk
ti gražų paminklą ir Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse, kur K. 
Abekienė nupirko lotą, pasta
tyti jį ir surengti atidengimo 
ceremonijas per metų sukaktį. 
Pilnai pasitikime, kad tam už
manymui pritars visi, kurie 
pažinojo Fredą Abeką, ir greit 
atsilieps į šį atsišaukimą. 
Greitu laiku buk išleistos rin
kimo blankos. Prašome visi/, 
norinčių tame pasidarbuoti, 
atsikreipti į komitetą, ir kuo 
greičiausiai blankos bus pri
statytos.

Aukas 
ganizacijų 
nizacijų,
ar sąryšių, prašome darinkti 
savo narį į komitetą. Prašome 
nevilkinančiai pradėti šį dar
bą.

Komitetas:
Ambrozas Stalnionis, 
Juozas Stulgaitis, 
Alice Jonikienė.

galima rinkti iš or- 
ir pavienių. Orga- 

ypatingai apskričių

New Eagle, Pa
Sausio 15 dieną sustojau 

LDS 105 kuopos narius, parda
viau kelis Vilnies kalendorius 
ir aplankiau keletą, šeimų. 
Štai ką sužinojau. LDS 105 
kuopos pirmininkas S. Dočis 
buvo seniai sužeistas kasyklo
je. Jam buvo nulaužę koją. 
'Dabar jau yra sugijus ir jis 
gali vaikščioti 
siremdamas. 
sūnus parėjęs 
ir nusipirkęs
Monongahela miestelyje, 
pirmiau '•buvo duonkepis, dir
bo pas italą. Dabar jam tė
vas padeda. Jie iškepa gana 
gerą, duoną.

J. -Miltakis savo namuose 
turi atsidaręs krautuvėlę šal- 
takošės, popso ir valgomų 
daiktų. O kitam kampe stu- 
l>os duktė Josephina turi už
sidėjus “beauty shop.” Sūnus 
Steponas nusipirkęs tris stu- 
bas.

> LDS 105 kuopos narė Lau
rinaitienė pasimirė keli me
nesiai atgal. Taipgi pasimirė 
Kazimieras Suopis. Jis irgi bu
vo kuopos narys. Taipgi yra 
miręs kuopos nario J. Ruonio 
tėvas, farmerys iš Ginger Hill.

New Eagle gyvena 17 lie
tuviškų šeimų. O už mylios to
liau, Courtney, Pa., gyvena 10 
lietuviškų šeimų. O laikraščių 
tepareina viena Laisvė. Mo
nongahela miestelyj gyvena 8 
lietuvių, šeimos. w

D .P. Lekavičius.

.'.A

lių. Už 
$17.60, 
$36.82, 
pridėta
budžetan virš $60.

Buvo skirta dvi pusmetinės 
Laisvės prenumeratos, kaipo 
durų prizai. Vieną gavo Mrs. 
Anna Ogcntienė, bet ji pati 
pridėjo kitą pusę ir užprenu
meravo visiems metams. Antrą 
pusmetinę t prenumeratą gavo 
Mr. Arthur Balanis. Jis už
rašė savo seselei Mrs. Griga
liūnienei į Kingston, Pa. Nau
jiems skaitytojams labai pa
tinka dienraštis.

Nutarta pasveikinti Laisvės 
šėrininkų suvažiavimų su $5 iš’ 
iždo.

Po susirinkimo M. Kazlaus
kienė ir A. Maldaikienė pa
vaišino drauges su gardžiais 
užkandžiais ir šilta kava. Tai 
buvo “party” Onos Girnienės 
išleistuvių į Floridą, Miami 
miestą, atlankyti jos seselės 
Elizabeth, kuri ten yra apsigy
venusi. Surinkta $9.25 aukų 
pasveikinti Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą. Aukavusių var
dus pasiuntė mūsų iždininkė 
M. Kazlauskienė, jie jau tilpo 
Laisvėje.

Moterų skyrius širdingai dė- 
kavoja visiems draugams ii’ 
draugėms už visokia paramą.

Mot. Sk.
Korespondentė, J. K. N.

So. Boston, Mass
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

G. Lekas. Su $2 J. Guligaus- 
kas.

Po $1: A. Sabulienė, W. 
Yurkevičius, L. Pukevičius, J. 
Matulevičius, K. Zinskienė, A. 
Sebeika, K. Mineikienė, A. 
Armonienė, M. Kazlauskas, 
P. Traupis, E. BelekevičienS, 
V. Grigaliūnienė, J. Geriunas, 
E. Freimontienė, B. F\ Kubi
lius, J. Casper, V. žilaitis, J. 
Starkus, C. Savickas, F. Sha- 
pokas, M. Dombrauskas, D. 
Ruplėnienė, P. Žukauskienė,
H. Tamašauskienė, K. Kalio- 
šius.

Viską sudėjus, pasveikinom 
Laisvę su $90.

Tad — širdingas ačiū vi
siems dainininkams, svečiams 
ir visiems darbuotojams.

H. Tamašauskienė.

Amerikonai Nesitrauk 
šią iš Palestinos

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 K-pos Susirinkimo 
ir Vakarienes, Kuri įvyko 10 
d. Sausio, Lietuvių Svetainėje

Narių dalyvavo 
visi rimtai 
dalykus, Į 
tams yra 
ninkas, A.
sų sekr. S. Jasilionis, kuris ir 
protokolų sekr. pareigas ei
na, iždininkė Paulina Jasilio- 
nienė, į II. žukienės vietą. S. 
Jasilionis perstatė naują narį 
Antaną Bekerį. Priimtas vien
balsiai.

Nutarta pasveikinti Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą su $3 
aukų iš iždo, o $4 suaukavo 
pavienės ypatos. Vardai jų til
po Laisvėje sausio 25 d. Vil
nies kalendorius jau yra at
siųstas ir platinamas, po 50c 
kopija.

Po susirinkimo, kuris užsi
baigė gana ankstokai, nariai, 
kurie vėliau atėjo, negu va
karienės laiku, pavalgė po su
sirinkimo “spaghetty” vaka
rienę, kuri buvo gardžiai pa
gaminta šeimininkių M. Be- 
kerienės, M. Luzinienės ir P. 
JasiJionienės.,

Aukavo valgių: P. Jasilio- 
nienė, $1.50 vertės, M. Beke- 
rienė $1, V. Kaminskienė 
$1.10, M. Luzinienė 41c, A. 
Navalinskas gėrimų $4.05 ver
tės. L Luzinas po susirinkimo 
ant rytojaus pridavė $1 aukų; 
sako, jis dėl naktinio darbo 
negalėjęs dalyvauti, tai “pa
baudą” užsimokąs.

Viso su aukomis pasidarė 
pelno $23.30 k-pos iždui. Dau
giau tokių parengimėlių,-drau
giškų sueigėlių, o šeiminin
kėms geros sveikatos, kad at
einančiame susirinkime ir vėl 
pagamintumėte tokių ar pana
šių gardėsių. .

, K-pos Narys.

Washington. — Preziden
tui Trumanui buvo duota 
klausimas, ar amerikonai 
taipgi apleis Palestiną, kur 
verda kova tarp žydų tero
ristų ir anglų. Juk Anglija. 
įsakė visiems nereikalin
giem ten anglam, jų mote* 
rim ir vaikam tuoj išsi- 
kraustyt iš to krašto.

Prezidentas atsakė ne
matąs reikalo amerikonam 
bėgti iš Palestinos. Tuo tar
pu Amerikos valstybės de- 
partmento nariai sakė, jog 
Palestinos žydai priešingi 
tik anglam, o ne ameriko
nam. Palestinoje yra apie 
4,900 amerikonų.

Lisbon.— Eksplodavo pre
kinis anglų laivas, žuvę 20 
žmonių.

Hanoi. — Neoficialiai 
pranešama, kad Francija 
gal pradės derybas dėl tai
kos su Indo-Chinos patrijo- 
tais. ,

PRANEŠIMAI
PITTSBURG, PA.

SLA 86* kp. rengia bankietą pami
nėjimui 60 m. gyvavimo. Įvyks 6 d. 
vasario, 7 v. v. Lietuvos Sūnų salė
je, 818 Belmont St. šis parengimas 
bus įdomus, 'taigi malonėkite daly
vauti kuo skaitlingiausiai, katrie ne
būsite, gailėsitės. — Kom. (30-31)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 7 

dieną vasario, 7:30 v. v., po 407 La
fayette St. Visi nariai prašomi daly
vauti, nes reikalinga pasimoketi duo
kles ir pasiimti knygą "Prisikėlusi 
Lietuva." — A. Jocis, Fin. Rašt.

(30-31)
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Joseph Merk prašė jūsų ko
respondento paskelbti Laisvė-

O gyventoju skaičiai 
Praeitais 19 16 motais

o 77,000 mirimu.
vedyboms leidimų

sveikinimą jų 
su. . .

o iki gegužės 2-ros,

Cacchione Protestavo Prieš 
Metimą Šeimų iš Projektų

Peter V. Cacchione, New 
Yorko miesto tarybos narys, 
pasiuntė miesto Imtų autorite
to pirmininkui Butler laišką, 
kuriamo protestuoja prieš pa- 
simojimą iškraustyti iš projek
tų, ^2,700 šeimų. Ir išrodinėja, 
dėl ko.

Cacchione sako, kad, pirmo
je vietoje, rondos buvo per
kainuotos (atsižvelgiant į tų 
žmonių pajamas) prieš 10 me
tų. Kad bandoma užmiršti, jog 
tų šeimų pajamų doleris da
bar beturi 60 centų vertybės 
ir kad ta miera vaduojantis 
beveik niekam nereikėtų iš 
prbjektų išeiti.

Greta to, Cacchione nurodo, 
kad autoritetų viršenybės ap- 
rokavimai, būk su $3,000 me
tinių pajamų šeimos galinčios

gauti privatiškuose butuose 
vietos, yra visiškai klaidingi. 
Jis sako, kad gyvenamų namų 
veik nepastatoma pastaraisiais 
laikais, 
auga.
mieste buvo apie 152,000 gi
mimų,

Miestas 
išdavė 109,000.

Pravestame tyrime praeitais 
metais buvo surasta, kad vien 
veteranų 265,000 šeimų neturi 
namų. O per metus užbaigta 
statyti tiktai 8,000 butų. Tad 
išmėtymas tų kelių tūkstančių 
šeimų iš namų nieko neišriša, 
nurodo Cacchione, tik kursto 
vienus 'žmones prieš kitus.

Cacchione ragina viršinin
kus neatitinkamus tikrovei pa
reiškimus atšaukti.

Nors biski pavėluota, bet dainos, 
dar nėra visai pervėlu para- kada operetė bus statoma see- 
Syti, kad penktadienį, sausio Į non, laiko neperdaugiausia be- 
24 d. choro repeticijose, per likę. Reikia subruzti.
Aido Choro pirm. Evą Mizarą, 
sužinota, jog:

1. “Lietuvos Draugas” au
kojo Aido Chorui $25. Dide
lis ačiū “Lietuvos Draugui” 
nuo aidiečių!

2. Gautas iš LMS Aido Cho
rui čarteris.

3. Gauta Aido Chorui pa- 
dėkavonės kortelė nuo Joyce- 
Vincenta tėvų, Valerie’s ir 
George’io Kazakevičių už pa- je, kad sausio 22 d. mirė Lais-

Taip pat ateinanti penkta
dienį bus apkalbėta Aido Cho
ro nusifotografavimo detalės. 
Dėl to aid iečiai prašomi skait
lingai atsilankyti į šias repe
ticijas.

Leon Gysi er 
Pranckaitis buvo 
legatais į Laisvės 
konferenciją. L. Gysler, be to, 
dar buvo išrinktas delegatu ir 
Laisvės šūrininkų suvažiavi
mui. Dar negirdėjome jų ra
portų — išgirsime neužilgo. 

« # ♦
Sekmadienį, vasario 2 d., 

operetės “Lietuvos žiedai” au
torius ir režisorius Jonas Juš
ka, kartu su tais aidiečiais ir 
aidietėmis, kurie operetėje tu
pi roles, buvo susirinkę Lais
vės svetainėje pradėti opere
tės scenoje pastatymo prisi- i 
rengimo darbą. Kaip tas dar
bas vyksta — sužinosime vė
liau. »

t
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Unijistai Veikia Atmušti 
Atakas Ant Darbininku

C10 United Electrical, Ra
dio & Machine Workers Lo- 
kalas 240 pradėjo energingą 
kampaniją atmušti senatorių 
Ball, Taft’o ir kitų panašius 
bilius. Jeigu tie biliai praeitų, 
'paliktų unijas ir darbininkus 
supančiuotais. Vargiai beliktų 
galimybė tikroms unijoms iš
silaikyti.

šapų steward ų mitingo, ku
riame dalyvavo atstovai iš 32 
šapų, atstovaują lokalo 8,000 
narių, prieita išvados, kad re- 
publikonų slonius jau pertoli 
pasimojo darbininkų spran
dais strapalioti. Jie nusitarė 
veikti politiniai greta, ekono
minės veiklos. Pasidaryta pla
nai veikti sekamose srityse :

Įrašinėti darbininkus į Ame
rikos Darbo Partijos kliubus.,

Abelnam veikimui planuoti 
visose šapose sušaukti mitin
gus bėgiu vienos savaitės.

Užplukdyti kongresą laiš
kais ir telegramomis iš kiek
vienos šapos.

Gyvenantieji viename dis-, 
trik te • darbininkai susieis ir 
atlankys savo kongresmanus.

Už kelių dienų po stew ar
dų mitingoi unija patikrino, 

jau padaryta. Sužinojo, 
iš tūlų šapų jau kiekvie- 
darbininkas pasiuntė po

kas
kad
n as
laišką savo kongresmanui ir
kad keli jau atlankyti asme
niškai.

Seimeliui Įteikti Keli 
Biliai Reikalaujant 
Namams Pinigų

SVEIKATOS DEPARTMEN- 
TAS IMS 200 SLAUGIŲ

vės skaitytojas ir rėmėjas, 
Antanas Nikštaitis. Velionis

I buvo 80 m. amž., gyveno Vaux 
ir Johnny Hali, N. J. Iš amato — siu- 
išrinkti de- į vėjas. Paliko nuliūdime mote-

I rį, 3 dukteris: Mary, Eva ir 
' Alice — pastaroji gyvena Chi-
i cagoje; 2 sūnus, Karolių ir 
i Bronių — Bronius gyvena

Kalbant apie Floridą, teko 
sužinoti, kad aidietė May 

| Merk, vasario 9 išvyksta ten 
praleisti 2 savaites atostogų, 
žada apsistoti pas Mr. Mark

art. A.C.K.

s|s * ff.

Ateinantį penktadienį, vasa- 
, rio 7-tą, visi vyrai aidinčiai 

prašomi susirinkti 7-tą vai. Į 
r.epeticijas, t. y., viena valan
da anksčiau. Kitu kartu pri
sieis tas pat padaryti ir aidie- 
tėms. Mat, pradėta mokintis 
operetės “Lietuvos žiedai”

MASPETH, N. Y

Albanėje demokratai valsti
jos seimelio nariai įteikė bi- 
lių, reikalaujantį iš valstijos 
fondo $300,000,000 statybai 
naujų gyvenamų namų. Bilius 
yra vienas iš 15-kos, jau įteik
tų ar paruoštų įteikti tuo klau
simu majoro O’Dwyer pastan
gose palengvinti namų proble
mą New York o mieste.

Fondas būtų panaudotas 
statybai projektų, kurių 9 jau 
yra statomi, o kitiems astuo
niems statyti jau padubti pra
šymai.

Miestavoji Civil Service Ko- 
| misija, 96 Duane St., išduoda 
aplikacijas gavimui 200 slau- 

i gių Sveikatos Departmental. 
1 Moka po $2,400 metams.

BERNIUKAS PASIKORĘS
Melvin Gold.enberg, 13 m., 

39 Post Avenue, New Yorke, 
rastas pasikoręs ant drabužių 
gembės kambaryje, kur jis gy
veno su motina ir giminėmis.

Darbiečiai Sherbell ir Kap
lan yra paruošę bilių prašyti 
namų statybai $400,000,000.

Gub. Dewey iki šiol spyrėsi 
nuo davimo pinigų namų sta
tybai, nežiūrint butų, krizės. 
Jis ir veteranų delegacijai, 
nuvykusiai prašyti pinigų pa
taisoms senų namų, 
būk valstija esanti ' 
neturinti 
pat sykiu 
ištekliaus 
stambiųjų 
apie $160

SUSIRINKIMAI 
EAST NEW YORK 

ItICHiMOND HILL/N. Y.
LŪS 13 kp.\ susirinkimas jvyks 

vasario 6 d., 8 vaL/vak., pas drg. 
Misevičių, 115 Montauk Ave., Broo- 
klyne. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes turėsime svarbių reikalų aptarti.
- Valdyba. (29-30)

atsakė, 
biedna,” 

pinigų. Tačiau tuo 
gubernatorius matė 
numažinti taksus 

pajamų savin inkam 
,000,000.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 

sario 6 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St. Visi nariai dalyvaukite. 
Apart pasimokėjimo mokesčių, musų 
organizacija visuomet turi svarbių 
reikalų aptarti, tad svarbu dalyvau
ti. Atsiveskite ir naujų narių prira
šyti j kuopą. Svarbiausia, tai apsi
žiūrėkite, kad nesusispendUotumėt.

— M. Stakovas, prot. sekr. (30-31)

va-

MIESTO CIO PRAŠĖ KONGRESMANUS 
KOVOTI PRIEŠ RENDU KĖLIMĄ

Miesto CIO Taryba išsiunti
nėjo visiems New Yorko kon.- 
'rresmanams paraginimus ko
voti ir balsuoti prieš rendų 
kėlimą.

Taryba nurodė, kad joks 
kėlimas rendų būtų neteisėtas 
>kyvaizdoje Offices of Tem
porary Control pravesto tyri
no. Tyrimas parodė, kad na- 
iii savininkai 1946 metais tu- 
ėjo 26.7 nuoš. daugiau įplau

kų, negu turėjo .tuo laikotar
piu, ant kurio remiantis buvo 
nustatyta lubinės rendos.

CIO savo laiške- kongresma-

Kongresiniuose viešuose 
svarstymuose 
tymo palikti 
dabartiniame

Kalbėti už 
sėdžiuose.

Balsuoti kongrese už 'palai
kymą dabartinių rendoms lu
bų ir rendų kontroles.

laikytis nusista- 
ir toliau rend as 
lygyje.
tai kongreso po-

WARNER BROS, nauja puiki drama!
Ida Lupino >8 Roliert Aida 

Andrea Kinic sR 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.

' Kaipo organizatorius Lietu-. 
vių Literatūros Draugijos 138- • 
tos kuopos kreipiuosi į jumis 
visus draugus ir drauges, šios1 
kuopos narius, kviečiu atvyk
ti Į kuopos susirinkimą vasario ’.ams prašė: 
6 d., 8 vai. vakaro, Rusų Na- Į 
me, 56-58 61st St., Maspeth. 
Ir nuoširdžiai prašau pasimo- 
kėkit duokles už šiuos metus, 
kaip ir kitos kuopos, nepasili- 
kim į pabaigą mettj.

Šiame susirinkime kožnas 
narys pasiimsit knygą Prisi
kalusi Lietuva. Toje knygoje 
rasite gražių ir naudingų pa
siskaitymų. Puikiai apdaryta. 

Būtų labai malonu matyti, 
kad ateidami į šį susirinkimą 
atsivestumėt ir naujų • narių. 
Taipgi nuoširdžiai kviečiu 

' šiuos* draugus, kurie man pri
žadėjo! ateiti į susirinkimą ir 
prisirašyti prie šios naudingos 
mūsų organizacijos, — drau
gai Budroniai, Kučinskas, Ra
gelis.

Priklausymo Liet. Literatū
ros Draugijoje mokestis ma- 

. ža, $1.70 dviem šeimoje, vie
nam $1.55. Už šias duokles 
gausite kas metai po knygą ir 
kas trys mėnesiai žurnalą 
Šviesą, žurnale irgi yra gerų 
pasiskaitymų — daugiau skai- 

į tai, daugiau norisi skaityti. 
Y Organizatorius V. Kartonas.

i

/iK*

i

Laisvės Bazara
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947
* VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 
įvairių gėrimų.

Bazaras'Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Laukiame bazarui dovanų. Dienraštis Laisve yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 
Amerikos Lietuviai privalo remti Laisvę, privalo 
siųsti dovanas bazarui.

f

Įvyks šeštadienį,

VASARIO 8 FEBRUARY

318

Pradžia 8 vai. vakaro

Įžanga 60c. Taksai įskaityti.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

PAVIDIS RADIO ORCHESTRA 
Gros Įvairius Ka valkus šokiams

Rengia Dr. Marlin Luther Draugyste

Gerbiamieji; Dr. Martin Luther Draugijos ba
liai visada būna linksmus ir draugiški. Tad ir 
šis balius bus puikiausias visiems pasilinksmini
mas. Ateikite, pasivaišinkite ir prasilinksminkite.

Gražioje Salėje

Grand Paradise Ballroom
Grand Street Brooklyn, N.

a

ir

JONAS LAZAUSKAS<!)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeĮ.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigą 
DEGTINES - VYNAI7- ALUS

PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS' PASILINKSMINTI

Bildingų Valytojos 
Atsisakė Valyti 
Spjaudytas

Bildingų valytojos, per sa
vo uniją, Building Service 
Employes Lok.alą 32-jį, pa
siuntė visiems samdytojams 
pranešimą, kad jos spjaudyki i.i" i i

Unija nurodo, kad tai yra 
priklos, sveikatai žalingas dar
bas. žalingas ištisoms šei
moms, kadangi bildingų valy
tojos daugiausia yra motinos. 
Jos apsikrečia bakterijomis ir 
jas parneša namo vaikams, 
ypatingai mažiukams. # Kas 
svarbiausia, sako unija, kad 
spjaudyklos yra nebereikalin
gos, praeities dalykas. Mūsų 
gadynėje jau galima apsieiti 
be jų.

BROOKLYN, N. Y.
Didysis šv. Jurgio Dr-s'tes 52-ras 

metinis balius jvyks vasario 15 d., 
Grand Paradise Ballroom, 318' Grand 
St. Bus dvi orkestrbs. Joe '(amas 
Orkestrą ir Anthony Pavidis Radio 
Orkestrą, gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Vi,sos salės Grand 
Paradiso yra paimtos dėl to vakaro, 
tai bus vietos užtektinai. Kviečiame 
Brooklyno ir apylinkes lietuvius da
lyvauti, linksmai praleisti vakarą, 
susitiksite daug draugų, nes Šv. Jur
gio Dr-stės baliai yra milžiniški. Bi
lietas 60c su taksais. Užkvicčia šv. 
Jurgio Dr-stė ir Rengimo Kom. —
F. Venis. (3.0-31)

m-

Apdraustas 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
Į Sovietų Sąjungą

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

ją, Franciją, Rumuniją.
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS

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

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir

- patarnavimo lėšas $12.50 
Atneškite arba siųskite 

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

637 Second Ave.
Tarp 34th.ir 351h Streets 

Tol. MOTT HAVEN 9-5300.
B

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieninis Uždaryta

Valandos:

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Trečiadienis. Vasario 5, 1947

LINKSMAS BALTUS

Peter Kapiskas

A;

Petei 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE
Specialus Kainos Po:

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

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

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

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

---- '•... -.... ---*

RESTAURANT

BULOVAI
Laisves* Adm

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. SVergreen-! 44900B

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN ’

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ, ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

MEDUS

MAT1KS

n , ■

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU 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 i-am 3

Laisvės įstaigoje galite 
gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

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

TONY’S
UP-TO-DATE (

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, '

Savininkas ’
306 UNION VENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DEAN
13 h'"’*'* . • ■ <2473

CAMMHXME

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. 2-217*. (Arti GraMam Ave. I AtAara Vakarai*.




