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Tikri Žuhkai.
švedai Turi Bėdos.
Pasarga iš Francijos.
Reikia Ruoštis ir Dalyvauti.
Laisvės Bazaras.
Irgi “Prasižengimas.”
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Brooklyne vienas pabėgėlis 
jau iškirto tarybininkams špo
są. Jų susirinkime, vasario 16 
dieną jis susirinko porą šimtų 
dolerių ir parodė visiems špy
gą.

Kai pernai buvau Švedijoj, 
* išsikalbėjau su žiifonėmis apie 

atbėgėlius iš Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos, švedai labai skun
dėsi tais “svečiais.” Girdi, 
jiems vogti, plėšti, arba žmo
gų nudėti nieko nereiškia.

Švedijoje kriminalystės bai
siai padidėjusios ir tyrinėjimai 
parodė, jog už tai esą kalti 
fašistiniai atbėgėliai.

kadNoriu storai pabrėžti, 
ne visi pabėgėliai turi krimina
linius rekordus. Bet labai dau
gelis jų yra pikti kriminalis
tai. Jų reikia saugotis, kaip 
ugnies.

Dr. Griniui, Dr. Padalskiui, 
Skipičiui ir kitiems atbėgė- 
liams Amerikos Lietuvių Tary
ba mokanti po $200 į mėnesį.

Gal dabar aišku, kodėl jie 
taip veržiasi į Ameriką, čia 
jie suranda durnių, kurie juos 
riebiai šeria.

O štai laiškas iš Francijos:
“Aš, Petras Survila, lietu

vis, gyvenu mieste Montlucone. 
Prašau redaktorių pranešti 
per tamstos laikraštį Laisvę 
sekamą: Kurie renka pinigus 
Amerikoje ir siunčia į Franci
ja dėl išvadavimo Lietuvos, 
daro klaidą, tie pinigai čia 
nereikalingi, bo jie papuola į 
rankas tų, kurie nenori dirbti. 
Tie poneliai kovoja prieš Lie
tuvą. Jie mano Lietuvą vėl 
pavesti ponams.”

Ten, matyt, Francijoj, Ame
rikos Bendrojo Lietuvių Fon
do ir Amerikos Lietuvių Tary
bos pinigais gyvena tinginiai 
ir politiniai valkatos.

&

Kovo mėnesis kupinas 
mums svarbių įvykių. Turėsi
me net tris suvažiavimus. Apie 
juos jau skaitėte spaudoje. 
Kuopose ir draugijose eina 
rinkimai delegatų. Daugiausia 
jų bus išrinkta kovo mėnesio 
susirinkimuose.

Kai kur matosi tendencija 
neįvertinti moterų suvažiavi
mo. Sako, mūsų organizacijai 
nesvarbu, ten bus tik moterų 
suvažiavimas, tad tegul tik 
moterų organizacijos renka 
delegates.

Tai klaida. Visos mūsų or
ganizacijos turi moterų narių. 
Visiems mums rūpi moterų ju
dėjimas ir veikla. Todėl visos 
organizacijos turėtų atsiųsti 
delegačių į moterų suvažiavi
mą.

Moterų suvažiavimas įvyks 
kovo 28 dieną.

Jau čia pat metinis Laisvės 
bazaras. Kaip kasmet, ir šie
met didelis "šurum-burum” 
didelėj, puošnioj Grand Para
dise salėje.

ciik-Chinijoj suimta 4 
raus šmugelninkaL
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Dar taip neseniai Naujie
nose, Drauge, ypač Keleivyje 
ir Dirvoje, skaitėme apie ‘‘bai
sų terorą” prieš mokslo vyrus 
Lietuvoje. Girdi, j i eg u tiktai 
esi inteligentas, tave prie sie
nos bolševikai pastatys ir su- 
piškins, arba surišę Sibiran iš
siųs malkas skaldyti.

Bet štai dabar Naujienos 
garsiai paskelbia, kad “Lietu
voje okupantai vilioja žino- 
mesnius mokslininkus.” Girdi:

“Lietuvos mokslininkams ru
sai moka aukštas algas, kad 
tiktai jie stotų sovietų valdžios 
tarnybon. . . Kauno Universi
teto profesoriui rusai moka 

(Tąsa 5-me pusi.)
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HITLERININKŲ VADAS 
DRAUGAVO SU AUKŠTAIS 

JANKIŲ OFICIERIAIS
Anglai ■ Amerikonai Ieško Nacių 

Slaptų Ginklų Laboratorijų
Jis Samdė Amerikonam Orkestrus ir Vadovavo Generolu, 

Pulkininku ir Jų Pačių Bankietams; Temijo Jų Kalbas
Frankfurt, Vokietija.—(vakarinių talkininkų.

Amerikonai, pagalinus, are
štavo ir buvusį rinktinės 
nacių gvardijos kapitoną 
Werneri Roepkę, kuris sam
dė vokiečių orkestrus groti 
jankių kareivių ir oficierių 
kliubams.

Roepke vadovaudavo ban
kietams madingame Cogen 
kliube, kur buvo įleidžiama 
tiktai aukštieji amerikonų 
oficieriai — generolai, pul
kininkai ir jų pačios. Taigi, 
bičiuliuodamas su jais, tas 
nacių vadas turėjo progos 
išgirsti amerikinių koman- 
dierių nuomones ir gauti 
žinių apie įvairius kariniai 
-politinius klausimus tarpe

Lake Success, N. Y. — 
Sov. atstovas Gromyko rei
kalavo atmest Anglijos 
skundą Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai prieš Albani
ja’

DAR NEPALIESTI
PLANAI SUTARČIAI
SU VOKIETIJA

di-London. — Keturių 
džiųju užsieninių ministrų 
pavaduotojai dar net nepa
lietė planų dėlei taikos su
tarties su Vokietija. Taigi 
visi pasiūlymai tai sutarčiai 
turėsią būt sprendžiami at- 
einančioj Maskvos konfe
rencijoj tarp Amerikos, An
glijos, Francijos ir Sovietų 
užsieniniu ministru.. k-

Suimtas Ramoškaitės
Užpuolikas Prisipažino

New York. — Policija su
ėmė Billy Thompsona, kuris 
ketvirtadienio naktį taxi- 
cabe brutališkai užpuolė ir 
taipgi apiplėšė garsiąją lie
tuvę dainininkę - artistę 
Birutą Ramoškaitę. Jis pri
sipažino, kad, nuduodamas 
taxi vežiką, jis vogtuose ta- 
xi-cabuose panašiai jau pir
miau užpuolė tris moteris, 
apart Ramoškaitės. Bekvo- 
čiant Thompsoną paaiškėjo, 
kąd jis yra pabėgęs iš Flori
dos valstijos, kur buvo nu
teistas 10 metų kalėti.

MacARTHURAS REIKA
LAUJA $300,000,000 
PAŠALPOS JAPONAM

Washington. — Ameriko
nų komandierius Japonijoj, 
gen. MacArthuras ragino 
kongresą paskirt 300 milio- 
nų dolerių japonams maitin
ti. Jisai įspėjo Amerikos 
valdžią, kad jeigu japonai 
bus alkani, tai jie, girdi, pa
svirs į komunistų pusę ir 
palinks prie Sovietų Sąjun
gos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Naciy Vadai Grūmojo Ligų Perais Išnaikint 
Anglus; Jeigu Anglija Neleis Vokiečiam 

Atsiginkluoti Karui prieš Sovietus

AMERIKONŲ GENEROLAS 
RAGINA VEIKT PRIEŠ 

RUSUS KORĖJOJ
Jankiu Komandierius Korėjoj, Baugindamas, Pasakoja, kad 

Rusai Orgtiizuoja Tautinę Korėjiečiu Armiją

Werner Roepke seniau 
gyveno Amerikoje, kur lan
kė ir mokyklą, o 1935-36 
metais jis tarnavo kaip ra
dijo pranešėjas (anaunse- 
ris) Floridoje.

Eisenhower Įspėja Perdaug 
Nepasitikėt Atomine Bomba, 
Kuri Tik Užpuolimui Tinka

St. Louis, Mo. — Ameri
kos armijos štabo galva, ge
nerolas Eisenhower, pareiš
kė, jog vien tik atominės 
bombos negali užtikrinti 
saugumo nei Jungtinėms 
Valstijoms nei jokiai kitai 
šaliai. Jis apgailestavo sva
jojančius, kad per dieną ga
lima būsią atominėmis bom
bomis išžudyt milionus žmo
nių priešų krašte ir taip ant 
rytojaus laimėti karą. Gen. 
Eisenhower sakė, jog atom- 
bomba yra ofensyvo (už
puolimo) ginklas ir priminė 
likimą Vokietijos, kuri tu
rėjo galingiausią užpuolimo 
mašineriją.

Ministry Pavaduotojai 
Nesusitaria Daugumoj 
Klausimu dėl Austrijos

London. — Keturiu di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojai susi
tarė tik dėl Austrijos nepri
klausomybės ir 25 kitų pla
nuojamos taikos sutarties 
punktų su Austrija. Bet jų 
nuomonės skiriasi kas lie
čia dar 53 sutarties posmus. 
Vienas didžiausių skirtumų 
yra dėl to, kad Sovietai rei
kalauja imt į karinius atly
ginimus visas buvusias Vo
kietijos piliečių nuosavybes 
Austrijoj, apart tų, kurias 
naciai prievarta užgrobė. 
Amerikos ir Anglijos atsto
vai siūlo nekliudyt didžio
sios daugumos vokiečių 
nuosavybių Austrijoj.

New Yorko mokytojai 
rengiasi balsuot, ar strei- 
kuot su reikalavimu dau
giau algos pridėti.

GRASIA TEISMAS KLASTVOTO.IVI LAIŠKO PRIEŠ 
LILIENTHALĮ KAIP, GIRDI, “KOMVN1STĮJ PATRON/”

Washington. — Robertas 
Barker, buvęs Dieso neame- 
rikinių veiksmų komiteto a- 
gentas, padirbo laišką, ku
riame pasakoja, kad Davi
das E. Lilienthal, būdamas 
vyriausiu direktorium Ten
nessee Valley Authority 
valdiškų darbų projekto, 
leidęs ten komunistams “bu
joti”. /Tas neva laiškas buvo 
įteiktas senatorių komitetui 
kaip “dokumentas” prieš 
Lilienthalį, kurį prez. Tru- 
manas skiria Jungtinių Val
stijų Atominės Jėgos Komi-

London. — Nacių vadai, 
karinių bakterijų specialis
tai Hans Georg Eismann ir 
Karl Rosenberg pernai 
gruodyje rašė laiškus ang
lų valdžiai, grūmodami bak
terijomis išnaikint Anglijos 
gyventojus, jeigu Anglija 
neleis Vokietijai greit vėl 
apsiginkluot karui prieš So
vietų Sąjungą.

Apie tą grūmojantį nacių 
reikalavimą anglai tikdabąr 
pranešė, kuomet jie suėmė 
Eismanną, Karlą Rosenber- 
gą ir šimtus kitų nacių ju
dėjimo vadų.

Amerikonai ir anglai ieš
ko nacių “sekretnų” ginklų

Išvien su Streikuojančiais 
Buffalo Mokytojais Eina 

Ir Mokiniai j Pikietą
Buffalo, N. Y. — Dėl mo

kytojų streiko užsidarė 82 
iš 98-nių viešųjų mokyklų 
šiame mieste. Pagal dabar
tinius skaičiavimus, strei
kuoja apie 2,500 mokytojų; 
reikalauja vidutiniai pakelt 
metinę algą $1,025.
-Streiklaužiai! ja tik 600 

mokytojų pradinėse mokyk
lose, kurias lanko jau ma
žiau kaip 10,000 mokinių. 
Neina į mokyklas 62,000 
mokiniu. Užstreikuotos vi
sos vidurinės mokyklos — 
high schoolės.

Geriausiai pikietuojamos 
vidurinės mokyklos. Kartu 
su mokytojais pikietuoja 
daugelis šių mokyklų stu
dentu. Mokiniu tėvai siun
čia kavos ir užkandžių pi- 
kietininkams. Darbo Fede-

Anglies Krizis Parodo 
Anglijos Silpnybę

Washington. — Scripps- 
Howard laikraščiu štabas 
Washingtone rašo: “Vaka
riniai mūsų (Amerikos) 
talkininkai yra silpnesni, 
negu bet kas žinojo, iki da
bartinio anglies krizio (per 
šalčius) Anglijoje.” 

sijos pirmininku.
R. Barkeris. pasakojo tam 

senatorių komitetui, kad jis 
slaptai įėjęs į Komunistų 
Partijos raštinę Birmingha- 
mo mieste, ir sučiupęs tą 
laišką. Tai buvęs Henrio C. 
Harto rašytas laiškas. Kar
tas tarnavo kaip pasiunti
nys tame valdiškų darbų 
projekte.

Pašauktas į .senatorių ko
mitetą, Kartas pareiškė, 
jog jis niekuomet tokio laiš
ko nerašė. Todėl laiškas su- 
klastuotas.

laboratorijų.
Rosenbergas sakė, jog 

mažiukas jų bakterijų pake
lis galėtų išnaikint visus 
Londono žmones. Jis ir jo 
bendradarbis Eismannas 
pernai grasino visai Angli
jai tokiu pat likimu, jeigu 
Anglija tuoj nepasirašys su
tarties su naciais dėlei Vo
kietijos atginklavimo karui 
prieš Sovietų Rusiją.

(Talkininkų mokslinin
kam taipgi žinoma, jog ma
žiukas rinktinių karo bakte
rijų kiekis galėtų išžudyt 
milionus žmonių, jeigu jos 
būtų paskleistos taip, kad 
jiems prikibtų.) 

racijos Vežikų Unija atsisa
ko vežti per pikietininkų li
nijas maustą streiklaužiai!- 
jantiems mokytojams Į mo-

Miesto valdybos advoka
tas paskelbė, kad visi strei
kuojantieji mokytojai būsią 
išmesti iš .tarnybos. Bet tai 
veikiausiai tuščias grūmoji
mas, nes visur trūksta išla
vintų mokytojų.

Streikieriai smerkia val
stijos gubernatoriaus De
wey’o pervarytą seimelyje 
tarimą tiktai $300 pakelti 
mokytojams metinę algą.

Buffalo mokytojai pri
klauso trim paskirom uni
jom: Nepriklausomajai Bu
ffalo Mokytojų Sąjungai ir 
CIO ir Darbo Federacijos 
mokytojų unijoms.

4,000,000 Angly dar 
Be Darbo dėl Šalčiu

London. — Truputį page
rėjo anglies pristatymas fa
brikams, todėl jau su
grįžo apie 1,000,000 žmonių 
darban. Bet žiema Anglijoje 
tebėra tokia .gili ir šalta, ir 
anglies taip trūksta, kad ke
turi milionai darbininkų dar

Barkeris sakė * senato
riams, kad jis rodęs to laiš
ko fotografijas Diesui, bu
vusiam neamerikinių veiks
mų komiteto vadui. Dies ta
tai užginčijo.

Barkeris taip pat po prie
saika tvirtino, kad jis davęs 
to laiško fotografijas laik
raščiui Knoxville Journal. 
Bet buvęs šio' ląikraščio ži
nių redaktorius S. F. Hum
phrey liudija, kad tai nebu
vo jokios laiško fotografijos 
(fotostatai), o tik papras
tos mašinuotos mimeografi-

Washington. — Ameriko
nų generolas J. R. Hodge, 
atvykęs iš pietinės Korėjos, 
prašo labai daug pinigų sa
vo armijai stiprinti prieš 
Sovietus. Amerikonai yra

Išgelbėta Visi 11 Kariniu 
Jankių Lakūnų, Nukritusių 
Ant Greenlandijos Ledyno

Chicopee Falls, Mass. — 
Didis transportinis armijos 
lėktuvas saugiai pargabeno 
11 karinių Amerikos lakū
nų, kurie buvo atsidūrę ant 
ledyno šiaurinėje Greenlan- 
dijoje, kuomet sudužo jų 
bombanešis B-29. Tas bom- 
banešis nukrito tik už 600 
mylių nuo šiaurinio žemės 
ašigalio (poliaus). Gelbėji
mo lėktuvą gabiai ant ledy
no nutupdė leitenantas Bo
bbie Cavnar, 22 metų am
žiaus. Visi pargabenti bom- 
banešio lakūnai sveiki, nors 
ir pavargę. Šiaurinėj Green- 
landijoj jie fotografavo ka
rines pozicijas ateičiai.

Gub. Dewey Siūlo Bonus 
Veteranam tik Eilinių 
Piliečių Lėšomis

Albany, N. Y. — Valstijos 
gubernatorius Dewey siūlo 
aukščiau aptaksuoti cigare- 
tus, gazoliną, alkoholinius 
gėrimus ir vartotojų gesą- 
elektrą, kad galėtų daugiau 
pinigų šios valstijos vetera
nams primokėti. Seimelis y- 
ra nutaręs išleisti veteranų 
naudai valstijinius bonus 
$400,000,000 sumoje. Seime
lio tarimą dar spręs pilie
čiai per rinkiminius balsa
vimus ateinantį rudenį. Žy
mėtina, kad Dewey’o vado
vaujami republikonai vėl 
dovanojo kompanijoms ir 
šiaip kapitalistams apie 
$160,000,000 metinių taksų, 
kuriuos būtų galėję panau
dot veteranams.

ORAS Būsią šilčiau.

negali grįžt į fabrikus, ku
rie tebėra uždaryti.

nes kopijos.
Senatorius Bourke Hick

enlooper, pirmininkas sena
to atominio komiteto, sako, 
Barkeris galės būt patrauk
tas teisman už kreivas prie
saikas. ,

Dienraštis Washington 
Post patyrė, jog “raudonų
jų” ėdikai “demokratai” se
natoriai McKellar ir John 
Overton jau kelios dienos 
žinojo, kad tai suklastuotas 
laiškas ir kad Barkeris krei
vai prisiekė, bet šiedu sena
toriai apie tai tylėjo.

-

LAISVĖ-L1BERTY
The Only Llthimnlftn Daily 

In the Eastern Shite*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn G, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

sę, o Sovietai — šiaurine.
Hodge sako, kad Sovietai 

organizuoją korėjiečių ar
miją šiaurinėje to krašto 
pusėje, ir jie, girdi, prižiū-' 
ri karinį korėjiečiu lavini
mą. Pasak jo, tuom Sovietai 
laužą Maskvos sutartį tarp^ 
Jungtinių Valstijų ir Rusi
jos. Kartu gen. Hodge skun
džiasi, kad rusai vis nesu
tinką sudaryt bendrą, korė
jiečių valdžią abiem tos ša
lies dalim. Jis todėl reika
lauja “ankstesnio” veikimo 
iš Amerikos pusės.

(Amerikonai savo užim
toj Korėjos pusėje remia dr 
Syngmaną Rhee, bet korė
jiečių komunistai sako, 
Rhee yra fašistų vadas ir 
jo komanduojama vadina
moji Pietinės Korėjos De
mokratinė Sąjunga iš tikrų-. 
jų yra fašistinė organizaci
ja.) - . ’

GRAIKIJOS VALDŽIA 
ŽADA ‘ SUTRIUŠKINT”
PARTIZANUS

Athenai, Graikija.—Grai 
kijos monarchistų valdžia 
mobilizuoja 50,000 armijos, 
kad “urmu sutriuškintų” 
15,000 respublikiečių-parti- 
zanų, kovojančių šiaurinėje 
Graikijos srityje. Valdžia 
kartu žada atleisti bausmę 
tiem partizanam, kurie per 
mėnesį pasiduos. Partizanai 
nepasitiki monarchistų žo- • 
džiais.

Wm. Z. Foster Kalbėjo 
Anglijos Komunistam

London.—Am. Komunistų 
Partijos pirminink. Wm. Z. 
F o s t e r is nuoširdžiausiai 
sveikino Anglijos Komunis
tų Partijos suvažiavimą. Be 
kitko, jis sakė, nors “Ameri
kos kapitalizmas per karą 
labai sustiprėjo ir svajoja, 
apie viešpatavimą visam pa
sauliui, bet ir jam gręsia e- 
konominis krizis.” Kapitali
stiniai Amerikos reakcinin
kai įnešė kongresui net 212 • 
bilių, kuriais siekia parblok- $ 
šti unijinį judėjimą, bet sti
prėja unijų vienybė ir jos " 
organizuojasi p o 1 i t iniai. 
“Todėl Amerikos darbinio-* y 
kų judėjimas sugebės at- 
mušt samdytojų ofensyvą,” 
pareiškė Fosteris.— “Nepa
vyks Wall Stryto auksui su
laikyt ir Europos tautų ju
dėjimo link socializmo.”

Paryžius. — Francijos*, 
premjeras Ramadier pareiš
kė, jog Francija turi įsiga-* 
bent 800 tūkstančių alžyrie
čių, italų, vokiečių ir kita
taučių iš pabėgėlių stovyklų' 
Vokietijoje. Sako, reikia at- 
pildyti 800,000 francūzų, žu
vusių Antrajame pasauli
niame kare.
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Gerai, Kad Apsižiūrėjo
Kiekvienas nuoširdus amerikietis su džiaugsmu skai

to pranešimą iš Vokietijos anglų ir amerikiečių okupa
cijos zonų apie medžiojimą ir areštavimą nacių. Klaida 
buvo leisti tiems kriminalistams susisukti slaptus lizdus 
ir suokalbiauti. Už tai mūsų ir anglų militarine valdžia 
susilaukė aštrios kritikos. Buvo sakyta ir rodyta, kad 
naciai nerimsta savo kailyje ir vėl smalą verda. Į tą rim
tą kritiką buvo žiūrima kaipo i “bolševikų propagandą.”

Gerai, kad dabar tuos konspiratorius ima nagan. Bet 
neužtenka suareštavimo. Suokalbininkai iurėtų būti taip 
nubausti, jog iš jų galėtų gerai pasimokyti visi, kurie ka
da nors vėl susigalvos atgaivinti hitlerizmą.

Sakoma, kad naciai galvojo apie panaudojimą visiš
kai naujo įrankio naujai kovai už viešpatavimą. Jie būk 
turį pasigaminę tokių bakterijų, kuriomis gali užkrėsti 
milijonus žmonių baisiomis ligomis. Tas bakteriologinis 
įrankis esąs kur kas baisesnis ir už atominę bombą.

Kiek tuose ganduose yra tiesos, veikiausiai paaiškės 
teišmo eigoje.

Įdomu, kad šitas naujas nacių suokalbis nebuvo pa
remtas tiktai nuoga neapykanta karo laimėtojams, ypa
tingai Sovietams. Naciai turį išsidirbę plačią ekonomi
nių ir politinių siekių programą. Tos programos tikslas 
laimėti Vokietijos žmonių pritarimą, kaip anais metais 
pagalba demagoginių reikalavimų ir šūkių daugybę žmo
nių apgavo Hitleris. Šitie naciai reikalaują, kad nebūtų 
kolektuojama iš Vokietijos karo reparacijos, kad nebūtų 
leidžiama iš Vokietijos išvežti įmones. Jie taipgi reikalau
ją, kad iš Rytų Prūsijos būtų iškraustyti lenkai.

• ■

Amerikos Legijono Eilėse Rimtas Pasidalinimas
Pernai lapkričio mėnesį Indianapolis, Indiana, įvyko 

metinė Amerikos Legijono konvencija. Iš visų Amerikos 
kampų sugužėję keli tūkstančiai Pirmojo Pasaulin. Karo 
veteranų keletą dienų smarkiai ūžė. Tuo tarpu Legijono 
vadai, kaip ir paprastai, planavo visą organizaciją nusi
vesti savo keliais. O kadangi dabar labai madoje visur 
rėkauti prieš organizuotus darbininkus ir darbo unijas, 
tai Legijono vadai irgi prie to alaso pridėjo savo bal
są. Jie iškepė rezoliuciją ir konvencijoj priėmė. O toji re
zoliucija neteisinga, vienpusiška ir kenksminga Ameri
kos darbo žmonėms. Rezoliucijoj pasakojama, kad būk 
darbo unijos trukdančios veteranams darbus gauti ir gy
venime pakilti. Reikalaujama, kad veteranams nereikėtų 
į unijas mokėt įstojimo ir kad jie galėtų naudotis uniji
nėmis sąlygomis ir unijų laimėjimais be priklausymo prie 

"unijų.
Konvencija praėjo. Veteranai sugrįžo namo iš kon

vencijos, gerai išsimiegojo ir pradėjo skaityti spaudoje 
apie jų konvencijos nutarimus. Kiti legijonieriai, kurie 
nebuvo konvencijoj, pamatė, kad Legijonas tapo pasta
tytas prieš organizuotus darbininkus. Juk 95 nuoš. legi- 
jonierių yra darbininkai. Taigi toji konvencijos rezoliuci
ja prieš darbo unijas yra taip pat prieš legijonierius.

Dabar visam Legijone eina smarkiausios diskusijos. 
Legijono postai priima rezoliucijas ir pasmerkia konven
cijos priešdarbininkišką rezoliuciją. Legijonieriai unijis- 
tąi kaltina vadus už pakinkymą organizacijos į reakci
ninkų vežimą.

Chicagoje, Bostone ir kitur yra lietuviški Legijono 
postai. Apie jų veiklą mažai tesigirdi. Šiuo svarbiu klau
simu, mums atrodo, lietuviškieji postai turėtų tarti savo 
žodį.

Didžiosios Korporacijos Laimėjo Didelį Pergalę
Nėra niekam jokia paslaptis, jog šis gal niekad pir

miau Amerikoje negirdėtas vajus prieš darbo unijas yra 
finansuojamas ir inspiruojamas stambiųjų pramonės ir 
biznio korporacijų. Toji propaganda taip gerai išvystyta 
ir pastatyta, jog atrodo, kad tos korporacijos nebegali 
gyvuoti, tuojau bankrutuos, jeigu darbo unijos nebus 
“suvaldytos.”

Bet ką gi kalba pliki faktai ? Faktai parodo, kad per
nai didžiųjų korporacijų pelnai sumušė visus rekordus. 
Tuo tarpu darbininkų algos, paėmus daikte, buvo pen
kiais ir puse bilijono dolerių mažesnės, kaip karo metu. 
Tačiau niekas darbininkų balso neklauso ir negirdi. Kon- 
gresan įnešta keturiasdešimt, šeši biliai. Visi jie atkreipti 
prieš organizuotus darbininkus. Nei vienas tų bilių ne
kalba prieš korporacijas.

Tokia yra galybė gerai pastatytos ir riebiai finan
suojamos propagandos. Tokia propaganda žmonėms pro
tą susuka ir sielą užnuodija. Taip vadinamoji vidurinė 

lasė (smulkūs biznieriai, profesijonalai) pamiršta savo 
tikruosius reikalus ir vienon dūdon pučia su korporaci
jomis ir milijonieriais.

K AS K A RAŠO IR SAKO Rimtas Pavojus Gręsia 
Smulkiems Laikraščiams

JURGELIONIS PATARIA 
SIŲSTI DOVANAS 
J LIETUVĄ

Prieš tūlą laiką Kleofas 
Jurgelionis rašė Vienybėje, 
akstindamas savo pasekė
jus siųsti pagalbos pabėgė
liams Vokietijoje. Bet vė
liau, matyt, jis susimąstė, 
pradėjo galvoti ir sugalvojo, 
jog pabėgėliams neverta 
daiktai siųsti, bet tenka pa
dėti Lietuvos žmonėms.

Jurgelionis mano, jog rei
kia siųsti dovanos “savie
siems į Lietuvą.” Jis rašo 
toj pačioj Vienybėj (š. m. 
vas 21 d.), kad jis pats siun
tęs “trejetą paketų į Lietu
vą” iš kur gavo “pranešimą 
nuo savo mylimųjų, kad 
mano siuntiniai juos pasie
kė. Jie širdingai dėkoja 
man už ‘amerikoniškas do
vanėles/ ”

Jurgelionis daleidžia, kad, 
gali būti, jog tam tikri siun
tiniai galį nepasiekti adre
sato — gali dingti arba bū
ti kieno nors pavogti, ta
čiau, rašo jis, “jeigu ne vi
si, tai bent didžiuma mūsų

siuntinių bus įteikti žmo
nėms, kuriems jie yra siun
čia m i.”

Jurgelionis savo paketus 
(pundelius) siunčiąs per 
Gimbel Bros, krautuvę New 
Yorke.

Šis Jurgelionio atsiverti
mas — savotiškas paradok
sas. Jis, kaip žinia, yra Ta
rybų Sąjungos ir Tarybų 
Lietuvos priešas, bet dėl to 
jis mano, kad Amerikoj lie
tuviai turį į Lie-tuvos žmo- 
nęs kalbėti “darbais, ne žo
džiais.” Jis, beje, prašo sa
vo pažiūrų laikraščių: “ne
kliudykite šiam darbui.”

Abejojame, ar tie laikraš
čiai nutylės. Jiems, mat, rū
pi gelbėti pabėgėlius, o ne 
padėti Lietuvos liaudžiai. 
Jiems rūpi boikoto skelbi
mas Tarybų Lietuvai ir jos 
žmonėms; jiems rūpi, kaip 
aršiau pakenkti lietuvių 
tautai jos pastangose kraš
tui atstatyti.

Jie rinko ir teberenka pi
nigus “Lietuvai gelbėti”, bet 
juos išeikvoja čia pat Ame
rikoje saviškiams arba Vo-

kieti joje — pabėgėliams. Ši
taip jie gelbsti Lietuvą!

Na, o kai dėl siuntimo sa
vo giminėms bei pažįsta
miems siuntinių į Lietuvą, 
mes tiek galime pasakyti: 
geriausia juos siųsti tik per 
tam tikras įstaigas, kurios 
tuo darbu užsiima; siun
čiant, reikia prisilaikyt tam 
tikrų, būtinų, pašto išstaty
tų taisyki.: siunčiami rūbai 
turi būti išvalyti ir siunčia
mą jame pundelyje įdėtas 
tuo reikalu raštelis; apsirū
pinti su muitais, kurie yra 
gan aukšti,—kad adresatas 
galėtų Juos apsimokėti, jei 
jų nesumoka siuntėjas; sių
sti tik tokius daiktus, ku
riuos Amerikos valdžia iš
leidžia.

New Yorko pašt. viršinin
kas A. Goldman pataria, 
kad kiekvienas siuntėjas, 
pirm siunčiant savo pundelį 
į Lietuvą ar Tarybų Sąjun
gą, paprašytų pašte “Part 
II of the Postal Guide”, kur 
yra smulkmeniškai išdėsty
tos taisyklės, pagal kurias 
galima paketai į tas šalis 
siųsti.

Infliacija plinta nesuval-j tai vos išsiprašai būtiniau^-

KAIP EINA LIETUVIU LITERATŪROS 
DRAUGUOS NAUJU NARIŲ VAJUS

Vajus už naujus narius į 
Lietuvių Literatūros Drau
giją prasidėjo su vasario 1 
dieną ir tęsis iki gegužės 
mėnesio. Pradžia vajaus dar 
eina silpnai. Pasitikime, kad 
toliau bus geresnės pasek
mės. Iki vidurio vasario se
kamai naujų nariu gavo:

Kiek narių 
Miestas Gavo'

Chicago ...............
Richmond Hill ... 
Detroit ......
Los Angeles *.

38. Scranton ....
2 So. Boston ...

28 Waterbury ..
39 Scranton .... 

162 Toronto .......
1|98 Oakland ... * 
223 Oregon City .

1 Brooklyn ....
20 Binghamton .. 

Rochester ... 
Ridgewood ... 
Hartford .... 

Hudson .
Chicago .......

Chicago.........

19
185
188
145

50

68 
103 
104 
116 
148 W. Frankfort........... 2
155 Worcester ............. 2
212 Bayonne ..................  2

Po vieną naują narį gavo 
sekamos kuopos: 4' kp., 
Portland; 6 kp., Brockton, 
15-B kp., Fort Williams; 32 
kp., New Haven ir 217 kp., 
Winnipeg.

Jau Yra 30 Garbės 
Kuopų

Pėreitą kartą paskelbėm 
12 garbės kuopų. Dabar vėl 
skelbiame 18 kuopų, kurios 
įstojo į garbės surašą. Jos 
yra:
Kp. Miestas
38 Scranton 
40 McKees Rocks
45 St. Petersburg
46 Ottawa
67 Livingston
74 New Kensington
75 Miami
82 Peoria
87 Pittsburgh

97 Plymouth
103 Hudson 
117 Shelton 
124 Girardville 
126 Vancouver ,
129 Spring Valley 
132 Tacoma 
198 Oakland 
223 Oregon City

Centro Komitetas ragina 
visus narius tuojau mokėti 
duokles, o kuopų vąldybas

siųsti jas į centrą. Norime, 
kad iki Draugijos suvažia
vimo kuodaugiausiai kuopų 
atsistotų į garbės eiles.

Knyga Jau Išsiuntinėta
Knyga “Prisikėlusi Lietu

va” jau yra išsiuntinėta vi
soms kuopoms ir pavie
niams nariairis. Jeigu kuri 
kuopa negavo, tai prašome 
pranešti. Kurios nepakan
kamai gavote, tai bus išsių
sta daugiau su antra eks-

merikos Lietuvių Suvažia
vimas. Daugelis tų pat de
legatų galės dalyvauti vi
suose. Išrinkę delegatus, 
praneškite į centrą jų var
dus ir pavardes, kad žino
tumėm, kiek reikės nakvy-

visos skaitykite 
susipažinkite su

Visi ir 
knygą, 
Lietuvos padečia ir ateities 
planais. Perskaitę duokite 
pasiskaityti ir savo pažįsta
miems, raginkite juos įsto
ti į Draugiją.

Rinkite Delegatus į 
Suvažiavimą

Draugijos suvažiavimas į- 
vyks šeštadienį, kovo 29 
dieną, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo Svetainėje, 
280 Union Avė., Brooklyne 
(vienas blokas nuo Laisvės 
įstaigos).

Visoms kuopoms ir aps
kričių komitetams yra iš
siųsta kvietimo laiškai ir 
dienotvarkis. Prašome rink
ti delegatų kuodaugiau
siai. Atminkite, kad. diena 
prieš mūsų suvažiavimą bus 
Moterų Suvažiavimas, o die
na vėliau Demokratinių A-

Kas Remia Aukomis 
Draugiją?

Draugi j os suvažiavimo 
proga ir reikale leidimo li
teratūros mes vedame vajų 
už aukas į knygų fondą. 
Seattle 161 kuopa paaukavo 
iš iždo $5 ir kuopos nariai 
suaukavo $9, tai prisiuntė 
M. Baltrušaitis $14 • aukų 
su pasveikinimu ’suvažiavi
mui.

J. Ragauskas, Shelton, 
paaukavo $3.50. Alex Sher- 
bin, McKees Rocks, $2; J. 
Čeponis, Montreal, aukavo 
$1.10; J. Žigas, Kamloop $1. 
Po 50 centų aukavo: J. A. 
Dambrauskas, Springfield, 
().; A. Krajauskas, Spring 
Valley ir J. Lamey, Brook
lyn. Visiems ačiū už aukas! 
Prašome siųsti aukų Drau
gijos suvažiavimo proga.

D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6, N. Y.

domai. Ko tik pasiteirausi 
pirkti, pirmiausia išgirsi: 
ar žinai, kad šiandien jau 
brangiau, o rytoj bus dar 
brangiau. Skaitai laikraš
čius, ištisom eilėm matai 
sužymėjimus, ant kiek ko
kios kainos pakilo. Klausai 
per radiją žinių pranešimus, 
tai pranešėjas su tokiu sku
bumu, kaip kunigas rožan
čių, barškina kainų pakėli
mus. Ir dar su pridūrimais: 
galima tikėtis dar ir dau
giau lengvų kainų pakilimų.

Kam yra lengvi kainų pa
kilimai? Aišku, pramoninin
kams, bankininkams ir ki
tiems spekuliantams, kurių 
rankose yra medžiagos ir 
išdirbimai, į kurių kišenius 
eina pakilusių kainų pini
gai. Juo didesnis jiems pluo
štas ^pinigų, tuo lengvesnis. 
Bet tiems, kurie daiktus 
perka naudojimui, kiekvie
nas kainos pakilimas pasun
kina jų gyvenimo naštą.

Ruošdamiesi kainas ant 
ko pakelti, spekuliantai pa
slepia medžiagas ar produk
tus. Tuomi jie privargina 
daiktų naudotojus taip, kad 
jau nepaisai, kiek kainuos, 
bet džiaugiesi bile tik gau
ni ko tau reikia.

Dabar yra tikras badas 
mažiesiems laikraščiams ir 
knygų leidykloms su popie
rium. Miškai kertami, rąs
tai kalnais grūdami į fabri
kus, fabrikai dirba šniokš
dami - garuodami, o popie
riaus nėra! Kada tik perki 
popieriaus laikraščiui, tai 
vis po biskį mažiau begau
ni. O knyginio popieriaus

šiam reikalui.
Eina gandai, kad kai ku

rie popieriaus fabrikai per 
tris mėnesius nepriims nau
jų užsakymų. Dirbs ir išpil
dys tik tuos užsakymus, ku
riuos jau turi ant rankų. 
Aišku, kad stambieji dien
raščiai ir žurnalai popie
riaus nepritruks. Arklių ir 
šunų lenktynių humbuginiai 
laikraščiai ir kitokį spausdi- 
niai irgi turės popieriaus. 
Bet apšvietai, smulkesniems 
laikraščiams ir žurnalams, 
popieriaus gali pritrukti.

Pranašaujama, kad yra 
planuojama smarkiai pakel
ti popieriaus kainą. Galima 
to tikėtis. Kainai pakilus, 
veikiausia atsiras daugiau 
popieriaus.

Tačiau darbininkiškai 
spaudai, kurios palaikymas 
remiasi ant organizacijų ir 
ant paramos iš paskirų as
menų, smarkus popieriaus 
kainos pakilimas bus dide
lis apsunkinimas.

Visų dienraščio Laisvės 
skaitytojų prašome, po pir
mo pranešimo, kad jūsų 
prenumerata pasibaigė, tuo
jau užsimokėti. Turime rim
tai taupyti, popierių, negali
me be mokesties ilgai siun
tinėti dienraščio.

Visų dienraščio Laisvės 
platintojų prašome atidžiai 
sekti, kuriem skaitytojam 
baigiasi prenumeratos ir 
negaišinant laiko paprašyti 
juos, kad atsinaujintų pre
numeratą. Padėkite savo 
dienraščiui taupyti popierių 
ir išlaidas paraginimų siun
tinėjimui.

Laisvės Administracija.

Laiškai iš Lietuvos
Hitlerininkai ir Smetonininkai Fašistai Išžudė 300,000 

Lietuvos Piliečių

60 iš kiekvieno šimto au
tomobilistų Amerikoje nie
kad neturėjo naujo automo
bilio.

visų
1946

Apie 48 nuošimčius 
Amerikos darbininkų 
metais dirbo pagal, unijines 
sutartis.

CIO prezidentas Philip Murray ir U. S. Steel Korp. 
industriniams santykiams viršininkas John A. Stephens 
sutiko dabartini plieno industrijos kontraktą pratęsti 
iki balandžio 30-tos, tuomi atitolinant streiko pavojų. 
Darbų perklasifikavimu būsią1 darbininkams pridėta 
$17,000,000 ir $32,000,000 ųž praeitą laiką.

(Smetonos viešpatavimo 
1 laikais buvęs politinis kali

nys Eduardas Matulionis 
rašo savo dėdei, clevelan- 
diečiui F. Skleriui. Laišką 
talpiname ištisai. — Red.)

1946 m., Gruodžio 10 d. 
Brangus Dėde Feliksai!

Visa širdimi dėkuoju už 
laišką, kurį gavau 1946 m. 
lapkričio mėnesį. Nepapras
tai nudžiugau perskaitęs 
Jūsų rašytą gromatą ir su
žinojęs, kad visi esate svei
ki ir gyvi.

Labai gailiuosi, kad susi
dariusios nepalankios (ka
ras ir kt.) aplinkybės ilgai 
neleido parašyt Jums. Kiek 
prisimenu, paskutinį kartą 
rašiau dar Rokiškio gimna
zijoj besimokydamas, ir ra
šiau išėjęs iš Smetonos ka
lėjimo. Vėliau trumpi, švie
sūs tarybiniai metai. 1|941- 
45 metais karas. Šitokie pa
saulinio masto įvykiai išme
tė, išskyrė vaikus nuo tė
vų, brolius nuo seserų, pa
žįstamus taip pat išskyrė ir 
gimines taip pat.

Brangus Feliksai, dideli 
įvykiai ir nelaimės palietė 
mus, Matulioniu šeimą. Kiek 
žinau, Algirdas Jums rašė, 
Didžiausias įr skaudžiau
sias mums penkiems bro
liams smūgis, tėvų neteki
mas, kuriuos nužudė politi
niais sumetimais buržuazi
niai smetoniniai nacionalis
tai budeliai. Tūkstančius 
geriausių tarybinių patriotų 
nužudė hitleriniai grobikai. 
Tačiau žuvusių tėvų, brolių 
į r seserų pralietas kraujas 
nenuėjo veltui — laisvė vi
soms Tarybų Sąjungos tau
toms buvo iškovota ir am
žiams bus laisva Tarybų 
Lietuva.

Praūžė didysis Tėvynės 
karas, paliko niūkius, gilius 
pėdsakus mūsų Lietuvai. 
Vokiškieji okupantai nužu
dė daugiau kaip 300,000 ta
rybinių Lietuvos piliečių. 
Liko sugriauta dešimtys 
miestų, šimtai kaimų. Griu
vėsiais pavirto daugel Lie
tuvos fabrikų ir įmonių. O- 
kupantai pagrobė ir *švežė 
daug turto į Vokietiją. Pa
grindinis darbas ir uždavi
nys yra — atstatyti su
griautą ūkį ir užgydyti pa
darytas karo žaizdas. Rei
kia pasakyti,- kad atstaty
mas vyksta pilnu tempu: 
kiekvieną dieną į gamybos 
eiles stoja nauji fabrikai, į- 
monės bei dirbtuvės. Nepa
prastai lanksti ir teisinga 
partijos ir vvyriausybės e- 
konominė politika padėjo iš
vengti ekonominių kompli
kacijų ir bedarbės. Nors 
dar jaučiamas maisto ir 
pramoninių prekių trūku
mas, tačiau reikia pasakyti, 
kad šioje srityje jaučiamas 
kilimas įr gerėjimas. Esu 
įsitikinęs, kad 1947 metų 
antroj pusėj bus žymus pa
gerėjimas, nes numatoma 
panaikinti korteles. .

Brangus Feliksai su žmo
na, mano asmens gyvenime 
įvyko “dideli” pasikeitimai. 
Pirmiausia, kad. 1941, VI, 22 
d. turėjau apleisti Lietuvą. 
Nuo 1942 m. sausio mėn. 
tarnavau Raudonojoj Armi
joj iki 1944 m. Dalyvavau 
mūšiuose prie Oriolo mies
to. Tik per plauką ir laimę 
išlikau gyvas. Kaip šiandien 
prisimenu, į Tarybų Lietu- 

(Tąsa 4-me pusi.)

------ -------- —-----2-ras puslapis 
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Trys Suvažiavimai

PHILADELPHIA. PA
arsi

Nors Lietuvos žmonėms

solų ir kvartetų, vyrų 
Ir daugiau, j domios 

smagins visus atsilan-

Praėjęs metas taip pat buvo 
turtingas įplaukomis ir auko* 
mis. Išaukota įvairiems reika
lams arti keturių šimtų dole-

Daug Vaisių Sugadina 
Pirkėjai

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

3-čias puslapis------------------ —
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Vasario 26, 1947

Bostonietės Skelbia Viso 
fa • ' , ♦ j ■ -

Mėnesio Darby Programų

koncerto bus šokiai

Ką sakote, 
draugai, kana-

Arbatai virti puode susida
riusias kalkes-išvalyti pagelbs
ti pavirinimas jame acid.

Mokslininkė Kliujeva

WORCESTER. MASS

Rochesterio Moterų Kliubas 
rengia pažmonį 8-tą dieną ko
vo, apvaikščiojimą viso pasau
lio moterų dienos, širdingai 
kviečiami visi — vyrai ir mo
terys — atsilankyti įxšį taip 
svarbų parengimą. Turėsime 
moterį kalbėtoją. Bus skanių 
valgių ir saldžių gėrimų. Ne
valgykite namie, mes turėsime 
viso ko.

Parengimas įvyks 575 Jo
seph Ave., 8 dieną kovo, šeš
tadienio vakare. Pradžia 6 
valandą. Visus maloniai kvie
čiame atsilankyti.

Moterų. Kliubas.

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

Nina Kliujeva gimus 1899 
metais, Dono kazoko šeimo
je. Baigė Rostovo Universi
tetą pirm pat didžiosios re
voliucijos ir ne už ilgo pra
dėjo darbą savo pasirinkto
je srityje — mikrobiologijo-

Kaip kad didžiuma Tary
bų Sąjungos mokslininkų, 
taip ir jinai savo studijas 
riša su savo atradimų per
davimu kitiems — įgytą 
mokslą su mokinimu kitų. Ji 
vadovauja mikrotiolop'iios 
departmental viename Mas
kvos medikališkame institu
te. Jinai paruošia grupę 
žmonių tyrinėjimo darbams 
Taingi teikia prelekciias- 
paskaitas moksliniais klau
simais. Prie to, ji yra ir ga
bi organizatorė.

Iš LLD Moterų Veiklos; Gra
žiai Pavykusi Dr. F. J. Boriso 

Paskaita
Vasario 9-tą worcesteriečių 

numylėtas gerbiamas dr. F. J. 
Borisas davė sveikatos reika
lais paskaitą, kurią surengė 
LLD 155-ta moterų kuopa. 
Daug, neįkainuojamai daug 
dr. Borisas yra pasitarnavęs 
worcesterie^iams su įvairiais 
patarimais — paskaitomis. O 
atlyginimą jis už tai teima tik 
širdingą ačiū. Gal kuomi nors 
worcesteriečiai ateityje dau
giau atsilygins dr. Borisui. Gi 
šiuo tarpu, drauge, priimkite 
nuo mūsų velinimus jums ir 
ateityje laimingai, nenuilsta
mai darbuotis žmonių gerovei.

Praėjusiais Metais Atlikta 
Daug Didelių Darbų

Su pradžia 1947 metų teko 
peržvelgti praėjusių metu 
veiklą. Praeitais' metais mums 
teko daug ir sunkiai padirbė
ti Lietuvos žmonėms paramos 
teikimo darbuose ir karinės 
šalpos veikloje abelnai. Tai 
buvo darbai, į kuriuos mūsų 
draugės -buvo įsitraukusios 
apart savo organizacijoj esa
mų reikalų, kuriais teko rū-

ti, jog jinai yra labai užim
ta. Vienok jinai taip pat su
randa laiko dalyvauti visuo
meniškoje veikloje politi
niai. Tarybiniai žmonės ži
no, kad be geros politikos 
nei mokslas, nei menas ne
gali klestėti. Tai dėl to mes 
matome daug tarybinių 
mokslininkų ir menininkų 
taip pat žymiai dalyvaujan
čius ir politikoje.

Mokslininkė Kliujeva per 
arti devynis metus buvo at
stove Maskvos Taryboje, o 
dabar tapo išrinkta į visos 
Rusijos Aukščiausiąją Ta
rybą.

Profesorė Nina Kliujeva, 
žymi Tarybų Sąjungos mok
slininkė, išrinkta atstove į 
Rusijos Tarybų Federatv- 
vės Socialistinės Respubli
kos Aukščiausiąją Tarybą.

Kliujeva yra narė Tarybų 
Sąjungos Medikališkų Mok
slų Akademijos ir ypatingai 
yra paskilbus savo šalyje 
savo darbais mikrobiologi
jos srityje. Jinai kartu su 
jos vyru Grigorijų Roskinu 
per eilę metu vedė tyrimus 
išvystyti priemones kovai 
prieš vėžio ligą ir tame tu
rėjo šiokiu tokiu atsiekimų. 
Jiedu išdirbo KR serumą, 
kuris dabar plačiai išbando
mas.

Prof. Kliujeva taipgi daug 
dirbusi išvystyme apsaugos 
ir gydymo nuo typhuso ir 
choleros. Daug ko naujo da- 
dėjusi pagerinimui ir atra
dimui naujų čiepų prieš mi
nimas ligas. Jinai įrodžiusi, 
jog yra galimybė vienu ir 
tuo pačiu kartu padaryti, 
žmogų saugiu prięš typhoid, 
paratyphoid, d ys e n t ery, 
cholerą, tetanus ir diphte
ria.

Ir daugelyje kitų sričių 
neatlaidžiu darbu ir gabu
mu jinai atradus daug ką 
naują ir pagerinus jau pir
miau žinotas priemones 
žmogui saugoti nuo ligos ir 
susirgus gelbėti.

Pabaigoje kovo mėnesio 
turėsime didelius įvykius 
mūsų pažangiųjų lietuvių 
gyvenime Suvienytose Vals
tijose. Kiekvienas demokra
tinis lietuvis turi apie šiuos 
įvykius pamąstyti. Kaip 
mes galime pagerinti mūsų 
tris suvažiavimus?

Pirmiausia užduotis, tai 
Stengtis, kad kiekviename 
suvažiavime būtų didelis 
skaičius delegatų. Lai nepa
silieka nei viena demokrati
nė organizacija be ątstovy- 
bės. Išrinkę delegatus, rim
tai apsvarstykime progra
mą suvažiavimų, duokime 
delegatams sumanymų, lai 
jie atvažiuoja pilni gerų 
minčių, naujų planų dėlei 
geresnės, platesnės veikmės 
mūsų lietuviškos ir, tuo pat 
kartu, visos pažangios vi
suomenės naudai.

Moterų Suvažiavimas
Kovo 28 d. įvyks Demok- 

rat. Liet. Moterų Suvažiavi
mas. Čia turėsim apkalbėti 
reikalus, liečiančius moteris. 
0 kad jų yra galybės, nei 
vienas neužginčys. Kiekvie
nas moterų kliubas, choras, 
kiekviena Literatui’. Drau
gijos kuopa, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuo
pa ir visos kitos organiza
cijos, kurių tik eilėse ran
dasi moterų, turėtų pasiųsti 
atstovybę į šį suvažiavimą.

Kelios dienos atgal man 
teko matyti iškabą vienos 
amerikoniškos moterų orga
nizacijos “Moters Darbas 
Tik Prasidėjo.” Geras obal- 
sis, tad mes ir varykime jį 
pirmyn.

Pakalbėkime savo susirin
kimuose apie būdus subend- 
rinimui Amerikos lietuvių 
moterų organizacijų. Ar ga
lime kaip nors sucentrali- 
zuoti mūsų veikimą? Lai 
delegatės atveža jūsų nuo
mones šiuo klausimu ir ki
tais.

Literatūros Draugijos 
Suvažiavimas

Kovo 29 d. mūsų seniau
sia apšvietos ir kultūros or
ganizacija turės savo suva
žiavimą. Kiekviena kuopa 
turi stengtis pasiųsti atsto
vybę. Literatūros Draugija 
— tai pažiba mūsų Ameri-

Iš LLD 2-ros Kuopos 
Motery Veikimo

Atsibuvęs Lie. Liter. Draugi
jos moterų susirinkimas nebu
vo skaitlingas. Bet mūsų drau
gės neatsilieka nuo svarbiųjų 
darbų.

Išrinkome delegates į Nau
jos Anglijos moterų konferen
ciją, kuri įvyks kovo 9, Cam
bridge, Mass. Delegatės A. 
Buividienė, H. Simanavičienė, 
P. Žukauskienė, K. Zinskienė, 
D. Ruplenienė.

Taipgi išrinkome delegates 
į Demokratinių Am. Lietuvių 
Moterų Suvažiavimą (pasky
rom ir dovaną), į Literatūros 
Draugijos ir į Demokratinių 
Am. Lietuvių suvažiavimus, 
kurie įvyks kovo 28, 29, ir 30 
dienomis, Brooklyn, N. Y.

Vasario 15 turėjome paren- 
gimėlį, kuris pavyko viduti
niai.

Kiti parengimai seka:
Kovo 8, šeštadienio vakare, 

apvaikščiojimas Tarptautinės 
Moterų Dienos.

Kovo 23 paskaita sveikatos 
klausimais.

Balandžio 13 atidarymas 
Moterų Kliubo svetainės.

Taipgi įvyks pasitikimas de
legatų, kurie išduos raportus 
iŠ visų trijų, suvažiavimų. Tad 
prašome visų įsitėmyti ir reng
tis iš kalno prie minėtų paren
gimų. i

Delegatų Išsleistuves
Kovo 2 d., 6 vai. vakare, 

318 Broadway, rengiame de
legatėms išleistuvių vakarą.

Bus skanūs valgiai ir graži 
muzikalė programa. Pelnas 
skiriamas sveikinimui trijų 
demokratinių lietuvių suvažia
vimų, kurie įvyks Brooklyn, 
N. Y. — lietuvių moterų su
važiavimas kovo 28, LLD 29, 
demokratinių lietuviij 30-tą.

Kaip matote, tikslas šio pa
rengimo yra labai svarbus. 
Tad kviečiame visus atsilan
kyti, atnešti naudingų patari
mų ir sumanymų. Taipgi savo 
atsilankymu paremti šį svarbų

Užkvietimas i Moterų 
Parengimą

Los Angeles Lietuvių Mote
rų Apšvietos Kliubas rengiasi 
prie įspūdingo vakaro, kovo 9 
d., Mizaros čechoslovakų sve- 
tanėje, 2409 W. Slauson 
Avė., kuris bus retenybe Ka
lifornijos lietuviams.

Tai bus vakaras su dviguba 
programa: perstatymu ir kon
certu. Vaidyba bus atlikta per 
gerai patyrusius scenos mėgė
jus,, bus sulošta gražus origi
nalus vaizdelis su dainom 
“Meilė ir Likimas.” vaizduo
jantis senovės lietuvių kaimie
čių gyvenimą. Jame bus juokų 
iki ašarų, ašarų iki juokų. Ma
tysite, kaip tėvas priverčia 
savo jauną dukrele teketi už 
seno dvarponio. Nors duktė 
yra kitą įsimylėjus, bet tėvo 
verčiama, turi savo mylimo at
sižadėti. Visos veikalo damos 
yra veikimui pritaikintos ir 
vaizdingai nupiešia jaunųjų

tikslą.
Tikietai tiktai $1. Kviečia 

visus, Rengėjos.
Svarbus Bendras Susirinkimas

Ateinantį ketvirtadienį, va
sario 27 d.,. 8 vai. vakare, 318 
Broadway, įvyksta LLD 2-ros 
kuopos susirinkimas, kuriame 
turės būti aptarta daug svar
bių reikalų. Visos draugės bū
tinai dalyvaukite.

H. Tarnas.

Kvieslys, A. B

Rochester. N. Y

tą nueiti, šią gerą progą turė
site tiktai kovo 8-tą, 7 vąl. 
vakaro.

Koncertui tikietai labai ge
rai parsiduoda iš kalno, ren
gėjos tikis gerų pasekmių. Jei
gu katrų mes dar nesuspėjom 
atlankyti su tikietais, tai, ger
biamieji, bandykite tikietus 
įsigyti patys pas šias komisi
jos nares ir tikietu pardavė
jas: A. Merkienė, 5208 War
nock St., E. Tureikienė, 143 
Pierce St.; Anna žalnieraitie- 
nė, 1009 Jackson St.; P. Wa- 
lantienė, 3514 Shelmire Ave.; 
Mrs. Kodienė, 7625 Central 
Ave. Dar ir daugiau draugių 
paėmė tikietų pardavinėti, bet 
aš neturiu ant rankų sąrašo, 
tai atleiskite, negaliu suminėti 
vardų.

Rengėjos taipgi labai rūpes
tingai darbuojasi, kad visi at
silankę būtų patenkinti su gė
rimais ir užkandžiais, kaip 
kad bus koncertu ir šokiais.

Kviečiame visus ateiti ir at
sivesti draikus ir pažįstamus.

Rengėjos.

Gerbiamos Draugės:
Nei luste nenaiutnme. kai 

mūsų sekantis suvažiavi
mas iau čia pat. Tik pora 
savaičių liko prisirengt prie 
mūsų 10-to suvažiavimo, ku
ris ivvks 9 kovo (March), 9 
vai. ryto. Lietuviu Am. Pi
liečių Kliubo salėje, 823 
Main St., Cambridge, Mass.

Kaip matote, draugės, lai
ko visai mažai, turime su
krusti ne juokais, kad pada
rius tą mūsų 10-tą suvažia-

Šis parengimas, tai jau vie
nas iš niekados nebuvusių Phi- 
ladelphijoj. Koncertą pildyt 
specialiai atvažiuoja Sietyno 
Choras iš Newark, N. J. Bus 
duetų, 
oktetas, 
muzikos 
kiusius. 
x O po 
prie geros muzikos.

Philadelphijos ir iš apylin
kių lietuviai esate visi kviečia
mi atsilankyti. Kaip mylintie
ji dainas ir muziką, taip my
lintieji šokius, pasismaginsite. 
Tad šio parengimo nepraleis
kite nei vienas, kad paskui ne
tektų gailėtis. Laikas iki pa
rengimo yra jau visai trum
pas, skaitomas tik dienomis, 
nebe savaitėmis. Tad, gerbia
mieji, kuriuos tik pasieks ži
nia, ręngkitės į šią pramogą 
patys, kvieskite kitus. Nepra
leiskite laiko namie arba kur

Masinėje nikieto demonstracijoje prie Mojud Hosiery 
Co. New Yorko raštinės dalyvauja Jan Sterling, Broad
way aktorė, nešina iškaba ir nusiautomis savo kojinė
mis. CIO unijos čionai išėjo paremti American Fede
ration of Hosiery Workers darbininkus, gale praeitų 
metų išėjusius į streiką Mojud šapose Greensboro, N. C.

Sviestas ir kiti riebumai 
greičiau persiima kvapsnimi 
kitų maisto produktų. Tai dėl 
to sviestas reikia statyti kiek 
galint atstu nuo stipriais 
kvapsniais produktų ir statyti 
sandariai uždengtas.

ramos darbas baigėsi su pra
džia šių metų, bet tas nereiš
kia, kad galėsime be darbų 
palikti. Darbų mums, drau
gės, nestokavo ir riestokuos. 
Širdingai ačiū visoms, prisidė
jusioms su darbu sudarymui 
tokio gražaus rekordo praėju
siam metui. Kartu linkiu 
katos - energijos visoms 
buotojoms, nes šie metai 
neša darbų iki valiai.

Mūsų Suvažiavimai

Vasario susirinkime skaity
ta kvietimai į 4 suvažiavimus. 
Išrinkta delegatės M. Kižienė 
ir M. Yucienė į .Naujos Angli
jos Moterų. Sąryšio konferen
ciją ir paskiria pasveikinimui 
$5. Demokratinių Ąmerik. Lie
tuvių Moterų, Liter. Draugijos 
ir Trečiojo Demokratinių Am. 
Lietuvių suvažiavimų klausi
mai palikti sekančiam susirin
kimui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
10 kovo. Prašome visas daly
vauti. Po susirinkimui įvyks 
draugiškas pokilis su užkan
džiais ir programa.'

Aldietė.

kos pažangiųjų lietuvių gy
venime. Ne vienoj kolonijoj 
mūsų visas pažangus judė
jimas prasidėjo nuo Litera
tūros Draugijos kuopos.

Delegatai turi atvažiuoti 
prisirengę pakalbėti apie 
duoklių klausimą. Ar nega
lėtum pakelti metines duok
les, idant būtų galima pa
skleisti daugiau apšvietos, 
išleisti daugiau naudingų 
knygų?

Žinoma, kiekviena kuopa 
turi stengtis, kad visi nariai 
būtų pasimokėję 1947 metų 
duokles pirm suvažiavimo.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas

Kovo 30 d. turi būti mil
žiniškas suvažiavimas. Tai 
trečias toks dėmokratinių 
Amerikos lietuvių suvažia
vimas ir jis turi būti did
žiausias ir pasekmingiau- 
sias. Lai pasaulis mato, kad 
Amerikos lietuviai stovi už 
demokratiją, už teisybę, 
prieš fašizmą su jo bjaurio
mis pasekmėmis. Mes nori
me, kad būtų taika pasauly
je ir mes suvažiavę už tai 
griežtai pasisakysime.

Aš, kaipo moteris, žino
ma, noriu, kad moterų at
stovybė būtų kuodidžiausia 
šiuose suvažiavimuose. Rin
kime savo geriausias jėgas 
į delegatus.

Man norėtųsi matyti mū
sų kaimynų kanadiečių bro
liška atstovybė šiuose suva
žiavimuose 
draugės ir 
diečiai ?

Eva T. Mizarienč

vi m a sėkmingu.
Mes ką s metai suvažlavu- 

Qi’oq nUnuniame. svarstome, 
Vain daugiau moterų įtrau
kus i mūsų veikimą. Kaip 
pasiekti tas koloniias. ku- 
rinse. žinnme. vra energingų 
ir darbščiu moterų. bet mes 
negalime iokiu būdu prieiti 
prie 1u, kad jos prie mūsų 
prisidėtų. Darome viską, ką 
įmanome — laiškus siunčia
me ir ypatiškai prašome ir 
nėr spauda raginame, vis 
vien be iokiu pasekmių. Bet 
kaž kodėl man atrodo, kad 
šiame suvažiavime mums 
teks pamatyti draugių, ku
rių iki šiol nematėme mūsų 
suvažiavimuose.

Prašome visų organizaci
jų ir kliubų, kad išrink tu- 
mėt kiek galint daugiau at
stovių į suvažiavimą. Nes, 
draugės žinote, kuo dides
nis, skaitlingesnis mūsų su
važiavimas, tuo daugiau 
gimsta naujų minčių, naujų 
sumanymų, kuriuos mėgina
me įgyvendinti, kad pada
rius šviesesnį rytojų nauja
jai gentkartei. Nors kelias 
sunkus ir aštrus, bet mes 
pasieksime savo idealą.

,Dar kartą prašau daly
vauti kuo skaitlingiausiai. 
Ypač atsišaukiame į Brid
gewater, Lawrence, Lynn, 
Hudson, Lowell (Mass, val
stijoj) ir į visas kitas Nau
josios Anglijos lietuvių ko
lonijas.

K. Valangevičiene

įsimylėjusių širdžių skaudų li
kimą, kada yra priversti vie
nas kito atsižadėti ir pildyti 
tėvo įsakymą.

Veikale gražioji Nastutė 
dainuoja savo mylimam Petre
liui paskutinį sykį prieš sto
jant į šliūbą su senu dvarpo
niu Snaudanskiu:
Sudiev tau, mylimas bernyti, 
Sudiev, nė verksmas nepadės; 
Atėjo laikas mudviem skirtis, 
Dėl mūsų saulė netekės.
Sudiev, nors širdyje aš verkiu, 
Dėl mūsų .meilės žuvusios;
Kiek sielvartų dėl tavęs ken

čiu,
Nieks ant šio svieto nežinos.

Antra dalis programos bus 
koncertinė. Ją pildys 'L. A. 
Lietuviu Choras su gražiomis 
dainomis, po vadovyste jauno 
choro mokvtoio V. Babičiaus.

Visi Los Angeles ir apylin
kės lietuviai esate širdingai 
kviečiami dalyvauti šioje pui
kioje meno puotoje, kuri yra 
rengiama kaipo paminėjimas 
moterų kovos už laisvę pra
džios.

Programa prasidės 4 vai. 
po pietų ir bus pradėta laiku. 
Po programos bus šokiai prie 
Stanley West orkestros ir ska
niu valgių ir vaišių.

Nelikite namie nė vienas 
Los Angeles ir priemiesčių 
lietuviai kovo 9 d., bet daly
vaukite Apšvietos Kliubo gra
žiame parengime, kuriame 
kiekvienas ras tikrą pasigėrė
jimą ir menišką grožį širdžiai 
ir sielai.

Visus širdingai kviečia Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliu
bas.

Vaisių ir daržovių parda
vėjai skundžiasi, kad pirkė
jai, rinkdamiesi vaisius ir 
daržoves, varto, spaudo, 
kartais ir gana gerai spus- 
telėja, paskiau, vietoj padė
ti gražiai, meta atgal iš kur 
paėmę.

Gerai yra pasirinkti, ap
žiūrėti. ar nesugedę — kam 
gi pirkti ir pinigus mokėti 
už sup-edusi, o namo parši
ngus išmesti. Bet nereikia 
ir sno-adinti tuos, katrie dar 
velkės kita diena pirkti. 
Mat. susnai įdyti ar sumuš
ei iau Inkai greitai sugen
da. O už tuos sugadintus 
m^s. nlrkėiai. irgi turime 
užmokėti, mokėdami bran
gimui už sveikus.

Sakoma, kad anie 30 
nuošimtis sugadinama ne
tinkamai renkantis. Mat. 
žmonės nenamislina. kad 
tokiu neatsargiu rinkimosi 
daug blėdies padaroma.

Yra žmonių, katrie turi 
nanroti ka tik ranka pasie
kia čiiminėti, vartvti, snau- 
dvt. kad jiems ir nereikia 
to darvt.

Nekatros krautuvės laiko 
duona bei nvua^aičiu pridė
ję, kad pirkėjai patvs pasi
rinktu. Tai ten jau tikrai 
net gaila žiūrėti. Ir kas 
1u negniaužo, nečiupinėia! 
Kas tiktai ten ateina,’ pirks 
ar ne, bet turi paspaudvt 
Vaisius tai dar nors galį 
nusimazgoti pirm valgant, 
bet jau su tais valgiais, ku
rie nemazgojami, — tikra 
bėda, reikia valgvti su vi
sais gwais “vitaminais,” 
kuriu žėdnas čiupinėdamas 
paliko savotiškų. E. V.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Lietuvių Moterų Kliubas | kitur, kur galėsite ir kitą 
rengia, nepaprastai gražų kon- ' 
certą ir šokius. Įvyks 8-tą ko
vo, 7 vai. vakaro, 411 Green
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■■■■n ^Parašė Petras Cvirkai ............  «
(Tąsa)

Franko grupė darbavosi Naujorko 
priemiesčiuose, neturtinguose kvarta
luose. Ji susidėjo iš astuonių žmonių, — 
trijų merginų ir penkių vyrukų. Diena 
iš dienos jie ėjo kaip klajojantieji muzi- 
kontai ar juokdariai, lydimi mažų vai
kų, koledžistų, ir supami praeivių. Pro
grama jų buvo iš poros giesmelių, kurias 
giedojo vis apie Viešpaties širdies geru
mą ir velnio pinkles. Paskum jie’ klupdy
davo žiūrovus arba liepdavo, prašydavo 
juos pritarti jų giesmei, duoti pasižadė
jimus mylėti Dievą ir artimą; apiberda
vo pamokslais, baisiais pragaro derva ir 
degančio deguto paveikslais. Iš grupės 
tuojau pat buvo sudaromas orkestras,— 

• klerneta, skambučiai ir būbnas, kurio 
muzika kaukė, dejavo ir plėšėsi, kaip 
pragare kenčianti dūšia. Frankas, būda
mas giliai muzikalus, mušė būbną. Jis 
visuomet pataikydavo ne tik į taktą, bet 
ir j jautrių miestiečių, smulkių biznie
rių, polismenų ir kišeninių verslovinin- 
kų širdis. Jei vieno būbno nepakakdavo,* 
jis iššokdavo pirmyn ir, išsižiojęs nuo 
kojų iki galvos, surikdavo: — Gelbėkite, 
gelbėkite savo sielas! Velnias įsisėdo į 
jas, velnias drasko jūsų gyvenimą, jūs 
neturite ramumo, jūs nebemokate juok
tis ir linksmintis,—jumis velnias įnarp- 
liojo į savo tinklą — paleistuvybę, gob
šumą, girtavimą ir tinginystę. Parody
kit širdis alkaniems, parodykit širdis 
kenčiantiems! Parodykite širdis! Širdis!
Širdis!

Jeigu ir to nepakakdavo, Frankas im
davo gąsdinti paskutiniojo teismo diena: 
jis pasakydavo porą žodžių baisiai dras
kydamasis, šokdavo prie būbno ir imda
vo jį kankinti. Iš pradžių būbnas neklus
niai, dusliai šnekėdavo, lyg besiartinan
čios audros grūmojimas. Netrukus jau 
pradėdavo gausti, byloti, lyg visa išmirš
tantį raudonosios rasės giminė. Tuo pa
čiu metu'klernetos klaikus, liūdnas bal
sas, kaip žuvėdros pro audrą klyksmas, 
įsiterpdavo į duslią būbno muziką. Mer
gina patetiškai pakeldavo ranką, porą 
žingsnių žengdavo į žiūrovų pusę ir už
merktomis akimis, graudžiu balsu pra
dėdavo melodeklamaciją:—Taip archan
gelų triūbos pažadins miegančius... Sau
lės spindulių ir žvaigždžių vainikais ap
suptas nusileis Amžių Teisėjas ir pa
klaus: žmogau, ką padarei gero gyven
damas?... Ar pažiūrėjai į savo artimųjų 
kančias, ar...

Storas bosas, biržos makleris, saliūni- 
ninkas, šaltakošės pardavėjas, pastorius- 
visi krėtė savo kišenes ir bėrė kas dešim
tuką, kas kvoterį, jau atsitolindami, jau 
ramūs, susikaupę dvasioje, pakilę širdi
mi į Dievą, kad nors maža dalimi išpir
ko nuodėmes, kad vėl jie geri, pasitaisę 
paliko. Būdavo ir tokių atsivertėlių, ku
rie nepagailėdavo nė poros dolerių, o ki
tas ir savo skrybėlę nusivožęs atiduoda
vo kenčiantiems, mažiesiems broliams. 
Kiekvienas, atlikęs savo pareigą, sudre
binęs sielos užkampius, lengviau atsidu
sęs braukė savo keliu. Bosas grįžo prie 
savo darbo, saliūnininkas—girdyt mielus 
klijentus, mėtyti pro duris nepaklus
nius girtuoklius, bankininkas — skaity
ti pinigus, leisti į biržos spekuliacijų ak
cijas. Kiekvienas jų stvėrėsi sielas nu
plovę vėl už savosios profesijos: sodinti 
j kalėjimus, laidoti silpnesniuosius ko
mersantus ir firmas, skolinti . pinigus, 
imti kuo didesnius procentus, atidaryti 
ir uždaryti slaptuosius pasilinksminimo 
ir paleistuvybės namus, samdyti darbi
ninkus, vežti, juos į mainas, miegoti, val
gyti, lobti. Lobti ir turtėti kas dieną, gul
dyt savo konkurentus ir retkarčiais gat
vės elgetoms, Gelbėjimo Armijai paau
koti dešimtuką, kad būtų rami siela, ir 
kai sutriūbys archangelų vamzdžiai, kad 

. jis galėtų atsakyti: — paaukavau varg
šams kvoterį, atidaviau skrybėlę...

Kai grupė keliaujančių pamokslininkų 
po poros mėnesių vėl grįžo tomis pačio
mis vietomis — reikėjo keisti programą. 
Čia Frankas ir parodė didelius organi
zatoriaus ir artisto gabumus, sugalvojęs 
keletą naujų numerių, kurie spaudė aša
ras net riebiems saliūnininkams ir polis
menams. Kai tik grupė sustodavo kurio
je nors gatvėje savo pamokslams ir gies
mėms, Frankas tyčia atsitolinęs prisiar
tindavo liežuvi ištempęs prie nosies, vie-

ną ranką taip suklaipęs ir pečius sulau
žęs, o akių, vokus išvertęs, kad tie raudo
navo gyva mėsa, — visiems sukeldavo di- 
didžiausią nusistebėjimą ir gailestį. Vie
nas iš grupės tada sakydavo, rodydamas 

.» pirštu:
— Aš pažįstu šitą žmogų, jis buvo 

turtingas Čikagos biznierius,- bet jį stai
ga ištiko stabas. Dabar jis nelaimingas, 
kaip šimtai jūsų brolių. Kiekvienas iš 
mūsų nėra tvirtas tiek, kad Viešpats ne
galėtų nubausti ir staiga atsiųsti stabą 
ar raupsus, šelpkite savo mažuosius bro
lius, melskitės ir atgailaukite!

Taip mūšis po mūšio, Franko vado
vaujama Gelbėjimo Armijos aštuoniukė, 
laimėjo pinigus, aukas, užuojautą ir 
spaudė ašaras sukietėjusiems bosams bei 
saliūnininkams.

Dažniausiai koją užsikėlęs ant spran
do’ jis vaidino velnio apsėstąjį arba Lozo
rių, o kartais giedojo kiek tik galėdamas 
perkūniškai šaukdamas: — Parodykit 
širdis savo, — nedidukę giesmę, Maha- 
nbjaus mainierių polkos taktu.

Už savo organizacinius gabumus ir 
programos originalumą jis ėmė didesnę^ 
algą už visus aštuonis savo grupės drau
gus. Be algos, Frankas savo liūdnu lozo- 
rišku atsivertimu uždirbdavo ir atsitik
tinį dolerį. Net kai kurie polismenai ir 
tie nesuprasdami jo apgaulės, įmesdavo 
kvoterį į kepurę, sakydami: — Ai, tokio 
nelaimingo dar nemačiau...

Banke Franko sutaupos keleriopai pa
didėjo. Surinktus senus rūbus, padėvėtas 
kojines ir švarkus, kartais Gelbėjimo 
Armijos broliai pasidalydavo tarp savęs, 
visai nepranešę apie tai savo štabui* 
Merginos buvo labai kvailos, o klernetis- 
tas su Fraųku sėmė iš vienos rankos. 
Tarp kitko tas klernetistas labai priminė 
Bobbi. Buvo geras, mažas, linksmas. Jis 
Franką supažindino su geriausiomis 
slaptomis smuklėmis, su Harlemo mula
tėmis ir negrėmis. Jo biografija buvo 
trumpa: gimė kažkur, užaugo kažkur, 
kažkas buvo jo tėvas. Paskum jis tarna
vo viename prekybos laive, vėliau Kliv- 
lande, 'kontoroje, dar vėliau cirke, kur 
jodinėjęs ant dresiruotos kiaulės, bet iš 
visur jį išmetė už tai, kad jis nemėgo ne
teisybės, skriaudų. Jis visur užstodavo 
savo draugus ir kur tik matė apgaulę, 
melą — sakė viešai, nors tai būtų pats 
prezidentas ar velnias. Jis atėjo į Gelbė
jimo Armiją, manydamas čia rasti tik
rų teisybės ir broliškumo organizaciją. 
Jam buvo žinomi nuo šiaurės iki pietų 
visi kalėjimai Jr arešto namai, kurių 
sienose jis parašęs: Mister Kvint, pa
simatysime! — tokia buvo jo pavardė. 
Jo senelis buvęs negras, tėvas vokietis, 
motina — lietuvė. Gelbėjimo Armija jis 
nusivylė, nes čia esąs biznis, grynas biz
nis ir apgavystė. Vėliau, jis manė mesti 
klerneta ir paieškot laimės kur nors toli, 
toli, kur kalėjimų sienose dar nėra jo 
vardo. ' •

Savo tėvynainį Frankas mylėjo, nors 
tasai neturėjo jokių planų, negalėjo būja 
jo kompanijonu, bet jeigu kas jį būtų su
tvarkęs, būtų tikrai pasidaręs žymus 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyras. Jis 
vienu pečiu linko prie socialistų.

Dažnai Frankui jis sakydavo:
— Įdomu, kiek mes paklydusių sielų 

išgelbėjom, Frankai. Jeigu ištikrųjų yra 
pragaras, aš manau, kad ten vėl susitik
sime. x

— Kodėl tu taip manai, — sakė jam 
Frankas, — tie žmonės tiki,, ką mes sa
kome... Ar nematei, k&ip šiandien tas sto
rulis verkė. Šiur — išėjo! Jeigu verkia
— jie tiki ir žada pasitaisyti. O jeigu 
dar pinigų primeta — okei!'

— Ar tu tiki, Frankai, kad mes esa
me Dievo pašaukti1 jįitam darbui dirbti?
— vėl klausė klernetistas.

— Jeigu Armijos majoras sako, kad 
mes dirbame didelį darbą, aš manau, 
kad jis žino. -

— Ir man taip rodos. Kartais, kai iš
girstu tavo būbną, — duodu ranką, ro
dos tikrai pasaulio galas. Prisipažįstu, 
su savo išverstomis akimis ir lūpa, tu 
moki graudint žmones. Atvirais kalbant, 
man nusibodo mulkint žmones... Aš ma
nau mesti šitą nieką.

(Bus daugiu)

So. Boston, Mass.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto S. Bostono Skyrius

S. Rainard, J. Likas, V. Griga
liūnienė, M. Andriliūnienė, 
Kvietkauskienė, E. Freiman- 
tienė, A. Kupstis, B. F. Kubi
lius ir Dr. J. Repshis.

U. Kavoliū-a

šis paveikslas nutrauktas 
mūsų skyriaus darbo užbaigi
mo bankietę, gruodžio 21 d., 
1946 m. Pirmoje eilėje, iš kai
rės j dešinę, sėdi:

K. Žukauskas, K. ir J. Sar
čiai, M. Krasauskienė, V. Nor- 
butienė, M. Mastaįkienė, ž. 
Kiškis, D. Rauplėnienė, E.,Li- 
kienė,- M. ir A. Dambrauskai,

R. ir E. Niaurai, J. Rainard ir
S. Z ai vi ai.

Antroje eilėje sėdi:
S. Jurkevičienė, T. Nakienė, 

M. Volont, H. Simonevičienė, 
P. Žukauskienė 
niene ir Strakauskienė.

Stęvi iš kairės į dešinę:
J. Žekonis, Jurgis Likas, A. 

Sobulienė, II. Tomašauskienė,

....

Širdingai dėkavoju visiems, 
kurie tik kuomi nors prisidėjo 
prie atlikimo tokio didelio ir 
gražaus darbo dėl suteikimo 
paramos. Lietuvos žmonėms. 
Pasirodo, kad tų nuoširdžių, 
pasišventusių darbuotojų mes 
turime gana daug. Mūsų pa
stangų rezultatai labai gražūs.

Sausio 30 dienos posėdyje 
sutvarkėme visas smulkmenas, 
peržiūrėjome knygas ir sura
dome viską tvarkoje. Visi pi
nigai pasiųsti į centrą. Su tuo 
užsibaigė mūsų darbas. (Ku
rie norėtų plačiau apie tai ma
tyti, skaitykite Laisvėje sau
sio 11 dienos laidoje).

LPT Kom. Skyriaus
pirmin., Jonas, Žekonis.

Raportas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komit., Bostono Sky
riaus, nuo Kovo Menesio 1944 

m. iki Sausio 31, 1947 m.
Pinigų aukomis surinkta 

$5.329.82.
Nuo parengimų subatos va

karais, per pasidarbavimą mo
terų, liko $1,362.25.

Viso pinigų pribuvo $6,-

692.07.
Į centrą pasiųsta $4.606.55.
I tą sumą įeina ir $2,722,- 

75,- kurie buvo suaukoti į Vil
niaus Vėžio Ligos Institutą.

Pirkta naujų ir dėvėtų dra
bužių ; pirkta naujų ir dėvėtų 
čeverykų; daug čeverykų rei
kėjo pataisyti; suaukotų dra
bužių išvalyti. Už tą viską iš
mokėta $855.22.

Drapanų ir čeverykų pa
siųsta į centrą 160 pundulių 
su 14,388 svarais. Pasiuntimas 
kaštavo $168,56.

Patalpos užlaikymas, kaip 
tai, renda, gazas, šviesos ir vi
sos kitos mažos išlaidos $1,- 
061.74.

Viso išduota $6,692.07.
Ir su tuomi įstaiga užsidarė, 

pasiunčiant paskutinius pini- 
centrą .

Fin. Sekr.,
S. Rainard.

Laiškas iš Lietuvos -
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

va grįžau 1944 m. liepos 
mėn. 15 d., 3 vai. po pietų. 
Nuo šiol gyvenu ir dirbu 
Taryb. Lietuvos gerovei ir 
laimei. Kaip Feliksas žinote 
per Bimbą (labai aš su 
žmona esame jam dėkingi, 
kad jis sugrįžęs į Ameriką 
aplankė jus ir smulkiai pa
pasakojo apie mano gyveni-

mą Ukmergėje. Prašau jam, 
drg. Bimbai, perduoti šir
dingus linkėjimus ir didelį 
ačiū), esu sudaręs, sukūręs 
šeimą ir turiu dukterį var
du Audronė. Mano žmona 
Honorata - Felicija Apana- 
vičiūtė yra vilnietė nuo Gie
draičių. Žmona, galima “pa
meluoti”, nusisekė: nebus 
niūku su ja tęsti gyvenimą 
toliau.

Aš jau nebe ’Ukmergėje, 
kur svečiavosi c[i’g. Bimba. 
Dabar gyvenu ir dirbu Kau
ne. Butą turiu gerą, apsi
žiūrėjau malkomis žiemai ir 
kt taip, kad žiemos šalčių 
nebijau, nes pasiruošęs. Tie
sa, labai gerai, nors ir gruo
dis, tačiau didelių šalčių ne
buvo. Kad ekonomiškai len
gviau galima būtų išsivers
ti, žmona taip pat nuo gruo
džio 1-mos dirba kariškai is
toriniame muziejuje, meno 
ir mokslo darbuotojos pa
reigose.

Brangus Feliksai, siunčiu 
Jums, Jūsų žmonai ir vaiku
čiams širdingiausius linkėji
mus, mano šeima: žmona 
Honorata ir duktė Audronė, 
kuriai dabar T2 mėn. Tuo 
pačiu dėkojame visi už siun
tinį, tačiau kurio ligšiol ne
gavome, bet tikimės gauti. 
Esame sveiki, ir išsiilgę lau
kiame nuo Jūsų laiško. Pa
rašykit kaip sveikas ir gy
vas dėdė Jurgis?

Viso geriausio, karštai 
bučiuoju,

Eduardas Matulionis,
Lietuvos TSR, Kaunas, 

Nevėžio g. 17.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

i cgus

PHILADELPHIA, PA

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Berlin. — Karine talki
ninkų valdyba formaliai pa
naikino Prūsijos valstybę.

‘ ii'im int iiiirfiiliiiiiiwBb

Telefonas EV. 4-869d

Muki■taiMife

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia* l4iiladelphijos Moterų Kliubas

Šeštadienį 8 Kovo-March
SALĖJE 414 GREEN ST., PHILA., PA.

Nepaprastai puikią programą duos

SIETYNO CHORAS, iš Newark, N.J.
Direguojamas Walter Žuko.

Sietyno Choro Vyry Oktetas.

Dainuos visas choras ir bus.solų, duetų ir 
kvartetų. Taipgi, dainuos garsusis Vyrų Oktetas, 
direg, Simelevičiui.

Po Koncerto bus šokiai. Taipgi bus užkandžių 
ir gėrimų.

RONKONKOMA 
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą, kainą.
.Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Hartford, Conn.
Vasario 10 dienų įvyko LLD 

68 kuopos susirinkimas. Ir, 
kadangi susirinkimas buvo na
riais skaitlingas, tai kuopa iš
rinko du delegatu, kurie da
lyvaus Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime ir LLD visuotina
me suvažiavime ir ant vietos 
draugai ir draugės suaukavo 
dėl LLD pasveikinimo $25.25. 
IŠ iždo paaukota dėl moterų 
suvažiavimo pasveikinimo $5.

Aukavo sekamai :
C. Arrison $4.
J. Beržinis $3.
Po $1: V. Stulgaitis, J. Ber

notu M. Johnson, F. J. Repšys, 
G. šilkas, C. Brazauskas, J. 
Jasos, A. Visockienė, F. Rama
nauskas ir J. žemaitis.

Po 50c: J. Pilkauskas, B. 
Muleranka, J. Kazlauskas, W. 
Brazauskas, V. Kazluvienė, 
M. Nikžantaitienė, L. Žemai
tienė, P. Vinskūnas, P. Girai- 
tis, V. Zaltauskas, Z. Yuška, 
A. Raulinaitis, J. Simanovi- 
čius, A. T°t°rėlis, A. Visoc
kis ir S. Makaveckas.

A. Dagilienė 25c.
Visiems širdingai ačiū.

ALDLD 68 Kp. 
Ižd., F. J. Repšys.

Washington. — šiemet 
Amerikoj būsią pagaminta 
6,800,000 tonų cukraus.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

I -
Tru - Ember Fuel Co., Inc.

496 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergreen 7-1661

KRISLAI
(Tųsa nuo 1-mo pusi.) 

net 20,000 rublių į menesį. 
Lietuvos mokslo akademijos 
pirminfttkas į vienų menesį 
gauna net 35,000 rublių.”

“Be to,” šaukia Naujienos, 
“mokslininkams okupantai 
duoda didžiausią maisto davi
nį ir leidžia jiems pirkti vals
tybės krautuvėse, kurios par
davinėja vyną, degtinę, svies
tą, kiaušinius ir kitas liuksusi
nes prekes” (Naujienos, vas. 
19 d.).

★ ★ ★
Bet tai juk čia yra Naujie- 

I nų prisipažinimas, kad. jos 
jbjauriai melavo, kai svietui 
| pasakojo, kad bolševiKai Lie- 
• tuvoj netoleruoja nei moky
tojų, nei profesorių, nei moks
lininku, nei inteligentų, abel- 
nai. Jos bjauriai melavo, kai 
sakė, kad visi Lietuvos inteli
gentai jau seniai Sibire mal
kas skaldo.

Easton, Pa.
Pataisa

Vasario 7 d. tilpo korespon
dencija, kurioje buvo auka
vusių vardai. Ten per klaidų 
nėra vardo d. Zabotka, kuris 
aukavo $1. Klaidų pataisau ir 
atsiprašome.

L. Tilwick.'

Užsidegus aliejiniam šildy
tuvui kambaryje, apdegė new- 
yorkietis Jacob Zich.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-u llgft
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir*.wi|) 
padidinu toki o 'j 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore*5-6191

Stone Ave.
Broadway Line
ir

Egzaminuojant Akis, 
Rašome'Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Newark, N. J.
Sietyno Choras Gražiai 

Triumfuoja
Nepaprastai smagu žymėti 

faktų, kad šiuo tarpu puikiai 
veikia Sietyno Choro meno 
spėkos, taip, kaip gal niekuo
met pirmiau. Štai tik kų įvy
ko sietyniečių, rodosi, toks 
menkas parengimėlis, kaip 
kortų.

Ir pasirodė, kad ne tik su
traukta daug publikos ir duo
ta net meno dailės programė- 
lis, bet ir materialės naudos 
padaryta virš šešiasdešimt do
lerių. O tai veikiausia bus to
dėl, kad šį parengimėlį suruo
šė patys jaunuoliai savo ini
ciatyva ir patys ten pat dar
bavosi. O mūsų mokytojas, 
draugas Walteris Žukas, pats 
daugiausia tikietų * pardavė, 
net 17. Ve, kų reiškia organi
zacijoj turėti jaunas spėkas!

Kad mes turėtume savo ei
lėse daugiau tokių Edwardu, 
Harry’ų, Robertų, Mildų ir ki
tų!

Tik gerai pamislykit, kuo
met mes “augę” buvom choro 
komitete, tai tokių “baikų” ne
galėjom iškrėsti, kaip mūsų 
dabartinis jaunuolių komite
tas.

Pasirengę ir jau vykdom 
taip vadinamų kolonijų kon
certų maršrutų. Washingtono 
dienoje, t. y., vasario 22, pir
mą savo koncertų davėme Eli- 
abethe. Antras seka Philadel- 
phijoj, kovo 8 dienų. Choras 
turi jau antrų busų pašali
niams choro garbes nariams— 
simpatikams ir tiems, kurie 
myli su choru kartu smagiai 
laikų praleisti ir pasimatyti su 
draugais - draugėmis Philadel
phia oj.

Pašaliečiams kelionė nebus 
aukštesnė, kaip $2.50 į abi pu
ses. Užsiregistruoti galite pas 
bile choro narį arba ant pa
mokų kas trečiadienį, Lietuvių 
salėje. Labai pageidaujami 
nauji ir buvę prie choro prisi
dėti ir turėti kartu gerus lai
kus. Albinas.

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

Newark 4, N. J.
HŲmboldt 2-7964
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Matthew A. i
buyXuskas

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS ;

• I

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

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo  j a pianus iš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

.... iwi ■'» » 1 '!■ ■     /   

BUENOS AIRES LIETU
VIUS APLANKIUS

Rašo ANTANAS VAIVUSKAS
• Praeitais metais Urugua- 
jaus lietuvių veikėjas ir 
“Darbo” redaktorius lankėsi 
Buenos Aires (Argentinoje) 
mieste ir matėsi su daugeliu 
lietuvių veikėjų. Grįžęs, jis 
parašė įspūdžių pluoštelį, 
kuriuos čia paduodame, ti
kėdamiesi, jog pagal juos 
skaitytojas susipažins šiek 
tiek' su argentiniečių nūdie
nine buitimi. — “L.” Ryl.

Pirmasis Pietų Amerikos Lie- 
tuvių Kongresas mums pasky
rė atlikti nekurias techniškas 
pareigas. Viena jų: kartu su 
draugais argentiniečiais sure
daguoti Kongreso visų medžia
gų ir išleisti paskiru leidiniu. 
Ta proga mes nuvykome į Ar
gentinos sostinę. Išbuvome 19 
dienų ir per tų laikų geriau su
sipažinome su Buenos Aires 
pažangiųja lietuvių kolonija. 
Sekant senų mūsų paprotį, yra 
priimta patiekti patirtus įspū
džius. Savo įspūdžių kuklų ap
rašymų čia patiekiame dienyno 
formoje, taip kaip mes jį vedė
me.
Rugsėjo 12, Ketvirtad.

Veik graudindamiesi atsisvei
kinome uoste su mūsų senu ir 
geru draugu, Alfonsu Kučins
ku, pribuvusiu į Kongresų nuo 
Sao Paulo lietuvių. Taip pat 
mus palydėjo J. Janulionis, S. 
Rasikas ir A. Matulevičiūtės 
brolis Juozas. Smarkiai pradė
jo lyti. Mūsų laivas — “Ciudad 
de Buenos Aires.” Išplaukus iš 
uosto vandens ribų pajutome 
vidutiniška laivo supimų.
Rugsėjo 13, Penktad.

Įplaukėme į senąjį Bs. Aires 
uosta smarkiai lyjant. Mūsų 
belaukiančius radome draugus 
Danielių Jakubonį ir Vlada 
Buckų. Apsistojome pas pasta- 
rųjį. Netrukus pasimatėme su 
Silva Kažukausku, Juozu Kle- 
vinsku ir “Vienybės” redakto
rium Jonu Januška.

Po pusryčių nuvykome į “La 
Hora” dienraščio redakcijų. 
Mus priima administratorius 
Esposito. Po trumpo pasikalbė
jimo apžiūrime paliktus Argen
tinos smogikų banditiškus pėd
sakus. Kaip žinoma, save vadi
nantieji “nacionalistai” arba

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Svarbiems tikslams, * lietuvių pa
rengimas įvyks kovo 1 d., Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford St. 
Tai bus smagus linksmas šokių va
karas. Gros Martin Orchestra. įžan
ga 35c. Rengia LLD kuopa. Pelnas 
skiriamas vietiniams darbininkų rei
kalams, apšvietai. Kviečiame vieti
nius ir. iš apylinkes lietuvius daly
vauti, linksmai laiką praleisti ir 
tuomi paremsite apšvietos reikalus. 
— .Rengėjai. (46-47)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Puikus parengimėlis, kurį rengia 

LLD 136 kp. įvyks kovo 1 d., 7 vai. 
yak', po 15-17 Ann St. Šis vakarėlis 
yra rengiamas tikslu sukelti finan
sines paramos į LLD švietimo fondą. 
Tad visi nariai kviečiami dalyvauti, 
taipgi ir nenariai kviečiami dalyvau
ti, vietiniai ir iš apylinkės. Kovo 2 
d., šios kuopos susirinkimas įvyks 2 
vai. dieną. Malonėkite pribūti. — 
V. W. Zelin. (46-47)

CLIFFŠIdeTn. j.
Šeštadienį, kovo 1 d., 8 vai. vak., 

po 325 Anderson Ave., bus rodoma 
krųtamieji paveikslai — Sovietų fil
mą “Giri No. 217.” Įžanga 40c. Pel
nas nuo šio parengimo bus skiriamas 
Stalingrado našlaičiams. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Rengėjai—I.W.O. 
3118 Kuopa. (46-47)

philadjelFhią, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

vasario 27 d., 8 v. v., 735 Fajrmount 
Avė. Drauges, mąlonekite dalyvauti, 
nes turėsime aptarti kaip pasek
mingai surengti koncertą ir šokius 
—kovo 8 d., 7 V. v. Mattes, seku.

• <45-46)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. susirinkimas įvyks va

sario 27 d., 7:30 v. v. Suvienytų 
Draugijų salėje, 318 W. Broadway. 
Nariai dalyvaukite laiku, taipgi at
siveskite naujų narių į susirinkimą. 
Taipgi pranešama, kad su 2 d. kovė, 
prasidės paskaita, ir tęsis visą likusį 
žiemos sezoną — apie Lietuvos pra
eitus ir dabartinius darbus ir ką tu
ri nuveikti ateityje. Bus visiems in
teresinga pasiklausyt. Paskaita pra
sidės kiekvįeną sekmądienį, 2 vai. 
dieną. Neisvėluokite, nes tikrai pra
dės paskirtu laiku, išskiriant, jeigu 
tą dieną. įvyktų parengimas, tad pa
skaita neįvyks. —Valdyba. (ffiįG) 

“ASA” (Asociacion Secreta 
Argentina) nariai, per du sy
kius buvo užpuolę “La Hora” 
patalpas. Pridarė nemažai ža
los. Supiaustė ir sudaužė bal
dus, telefonus, rašomųsias ma
šinėles, archyvus. Ant sienų 
dar tebėra užrašyti mirtimi 
grasinimai dienraščio direkto
riui prof. Rodolfo Ghioldi.

Grįžę į namus radome drau
gės Buckienės puikiai paga
mintus pietus. Lietus, nors su
mažėjo, bet neperstojo. Papie
tavę, su D. Jakuboniu nuvyko
me į miesto kinų rajonų. Gerų 
įspūdį mums teikė požeminis 
susisiekimas. Jis pigus, prak
tiškas ir greitas. Važiuojan
čiųjų nemažas skaičius skaito 
dienraščius. Miesto centras ro
do prabangų ir puošnumų. 
Gatvėje Lavalle vienas prie kito 
apie 30 kinų. Įeiname į vienų 
jų. Po kino seanso, centriniame 
restorane pavakarieniavome. 
Stebime maisto kainas; atrodo 
truputį žemesnės negu Monte
video. Iš restorano pasukome 
link Balčiūnų, kurie priži.ūri 
didelį apartamentų namų, čia 
radoma J. Januškų, S. Kažu- 
kauska ir B. šniokų prie tik kų 
nupirktos ir “Vienybei” pado
vanotos rašomosios mašinėlės.
Rugsėjo 14, $eštad.

Popiet, su Kažukausku nuvy
kome į užmiestį Valnetin Alsi
na, pas D. Jakubonį. Po lietaus 
gatvės gerokai purvu apneštos. 
Jakubonį su Januška užtikome 
betriūsiant prie “Vienybės” 
rankraščių. Ruošė sukaktuvinį 
numerį. Vargu mūsų drau
gams taip įtemptai dirbti be 
nuosavų patalpų. Priversti 
naudotis privatiškais butais. 
Aplankėme Jakubonio švogerį 
Kostų šlikų, kadaise buvusį 
Rojaus Mizaros draugų, ir gy
venantį tame pačiame rajone 
dideliuose nuosavuose namuo
se. Grįžę truputį padėjome “V.” 
redaktoriams prie rankraščių 
tvarkymo. Išklausėme Montevi-. 
dėjaųs lietuviškų radijo pusva
landį. Kiek vėliau atvyko Ka
zys Zuoza ir padavė savo svei
kinimų “Vienybei” su $110.00. 
Dar vėliau pasirodė Tadas Ada- 
monis. Pasikalbėjome įvairiais 
klausimais. Apie 12 vai. nakties 
išsirengėme vykti pas Adamo- 
nius, kurių name “okupavome” 
Felicijos ir Edvarto Sokelių 
butų.

Adamoniai turi nemažų kė
džių dirbtuvę ir nuosavus na
mus. Joje dirba 15 darbininkų, 
kurių 7 — lietuviai; knygvedės 
pareigas eina Onytė* Kazlaus
kaitė, Argentinoje gimusi lietu
vaitė. Tadas Adamonis, reikia 
pabrėžti, nėra iš tų, kurie .siek
tų pralobti ir susisukti sau šil
ta gyvenimėlį. Didesnę laiko 
dalį jis pašvenčia visuomeni
niam darbui, kuriame pasižy
mi savo ramiu būdu, draugiš
kumu ir iniciatyva. Beje, Ta
das stovi antroje vietoje iš vi
sų argentiniečių, kurie reakci
jos laikais žiauriausiai nuken
tėjo.
Rugsėjo 15, Sekm'ad.

Gražus sekmadienio rytas. 
Vykstame į priemiestį Villa 
Scossb, pas Petrų Tidikį, į jo 
namo įkurtuves. Susirinko bū
relis apylinkės ir miesto lietu
vių. Užkviesta muzika. Susirin
kusiųjų tarpe pažinome* laike 
pirmojo pasaulinio karo buvu
sių Amerikoje Austrų su žmo
na ir sūnumi, moksleiviu Algi
mantu. Pasakojo tūrėjęs pažin
tį su Prūseika, Bimba, Mizara, 
Michelsonu ir kt. Susitikome su 
“Darbo” skaitytoju Gelumbic- 
ku ir su keletą Susivienijimo 
narių. •
Rugsėjo 16, Pijrmad.

Pavakare su Adamoniu nu
vykome į Olsevičiaus spaustu
vę, kurioje pagaminama “Vie
nybė.” Rinkinį surenka nelietu
viai linotipininkai. Didelis var
gas su korektūromis ir su pus
lapių sulaužymu. Visi rankraš
čiai turi būti patiekiami maši
nėle perrašyti, bet ir taip, su
prantama, įvyksta daugybe

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
Patyrę Eyelet Darytojai 

IR
Patyrę Vinių Darytojai 

PLAČIAI PRAMONEI
Praneškite Pilnai Smulkmeniškai Apie Save Ar Patyrimus

ARBA KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPT. 
NORTH & JUDD MANUFACTURING CO.

NEW BRITAIN, CONN.

I’RIŽIC KĖTOJAS, APTAISYTO J AS, SODNO 
APDIRBĖJAS, PATYRĘS

Vedęs, blaivas, darbštus. Darbas South Shore, 
L. I. — 85 Meilės nuo N. Y. C. Pasisakykite 
tautybę .kiek algos tikitės, amžius ir patyri
mas. Alga, pridedant privatinius namus.
Rašykite Box 617, 1457 Broadway, N. Y. C.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORĖS
Prie Brassieres 

Viena ir Dviem Adatom Mašina
Nuolatinis Darbas—Gera Alga <

M ASTERB1LT MFC. CO.
105 Temple. Ave., Hackensack . 

Hackensack 3-0682
\ (48)

7

STALŲ PATARNAUTOJOS IR 
TACOM APTARNAUTOJOS

A.M. iki 4 P.M. Patyrimas nereikalingas.
Gera alga. Valgis ir vakacijos.

BETH EL HOSPITAL. BROOKLYN, 
Miss Saslaw, DICKENS 6-9000.

(47)

NAMŲ DARBININKE
Prie mažos šeimos. Turi būti patyrusi, aku- 
ratna ir sugabi. Nuosavas kambarys. Priva
tinis namas Brooklyne. ŠAUKITE TARPE

5 ir 8 P.M. ESPLANADE 5-4047.
____________________ _  ’ Ų>2)

MOTERIŠKE
Viduramžė ar senyva. Geri namai. Lengvas 
namų ruošos darbas. Guolis ant vietos.

savaitę. ŠAUKITE PO 4 P.M.
BEACHVIEW 2-6505.

820 į

(48) I

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BINDERY DARBININKAI
• Index Tabbers
• Paper Punching Mašinų Operatoriai
• Skaitymas, Lankymas ir Patikrinimas
• Staying Machine Kerčių Kirtėjai
• Stripping Mašinų Operatoriai

Pageidaujama patyruaię, bet tarsimos, kad ir su nepatyrusiais darbininkais. 
Gera alga. 5 dienę savaitė, nuolatinis darbas.

KREIPKITĖS

WILSON JONES CO.
122 E. 23rd ST., NEW YORK

2-ros LUBOS
(46)

SU-

klaidų. Savo akimis matome, 
kokių šventų kantrybę turi tu
rėti “Vienybės” leidėjai, tokio
se nepatogiose sųlygose taip re
guliariai išleisti savo laikraštį, 
ir, nežiūrint to, jie pasirengę 
eiti prie savaitraščio.

Skubotai ruošiamas “V. 
kaktuvinis numeris.
Rugsėjo 17, Antrad.

t

Iš ryto paruošėme spaudai 
straipsnelį. Pietų laiku pribu
vome spaustuvėje. Jakubonis su 
Januška triūsia prie paskutinių 
puslapių. Gerokai pavargę, dar 
nesumerkę akių nuo vakar die
nos. Spaustuvėje jaučiama, 
kaip ir visur tokiais atvejais, 
nervinimosi nuotaika. Visi dar
bai atliekami skubotai, neda- 
baigtai. Kalbame, kaip neatbū
tinai reikalingas lietuvis spe
cialistas ir nuosavas linotipas. 
Vidudienį buvo užsukęs nedide
lio ūgio žmogelis. Neturėjome 
laiko su juo nė valandėlės už
trukti. Vėliau, kalbant dpie po
etus, pasirodė, kad tai būta 
mūsų žinomo poeto Biedno ... 
Išmeti nėjome savo draugams 
už neperstatymų. Prisipažino 
esu “kaltais”. .. Viskų paruo
šus spaudai, laukėme pasiro
dant 16 pusi, laikraščio. Ta pro
ga užsukome pas, Antanų Ki
sielių — atsakingų ir darbštų 
mūsų judėjimo draugų. “Vieny
bė'' iš spaudos išėjo vėlai nak
tį.
Rugsėjo 18, Trečiad.

Nutarėme pamatyti miestų. 
Apie 16 vai. Jakubonio lydimi 
patraukėme Palermo link, pa-

HELP WANTED—MAUS 
REIKALINGI VYRAI

STATINIŲ DARYTOJAI
Reikalingi patyrę vyrai, ' taisymui ąžuolinių 
statinių (bačkų). Gera Alga. Patenkinančios 

darbo sąlygos.
Kreipkitės Į 

Personnel Dept.
9-11 A.M.—1:80 P.M.—4 P.

P. BALLANTINE & SONS
Ferry & Freeman Sts., Newark, N. J.

(47)

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

LACE SETTERS 
taipgi , 

PATYRUSIOS 
MAŠINŲ 

OPERATORES

SEASIDE BLOUSE CO.
2 Main St.

(Locomobile Bldg.)

BRIDGEPORT, CONN.
, (50)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

FINISHERS 
MOTERYS IR VYRAI 

PRIE DAILAUS DARBO 
MOTERIŠKŲ JACKETS. 

MODERNINĖ DIRBTUVĖ 
Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai. 

Abrahams Bros.
85 University Place (12th St.), N. Y.

(48)

žiūrėti “beždžionių.” Didelis ir 
gražus zoologijos sodas. Nepa
lyginti su Montevidėjaus. Pa
vasariu besipuošianti gamta 
sodui priduoda malonumo ir 
patrauklumo. Spėjome tik kele
tu gyvūnijos pavyzdžių pama
tyti. 17,30 vai. sargai pradėjo 
publikų raginti laukan. Smal
sumo pagauti nenoriai aplei
dome šį zoologijos centrų. Nu- 
sisprendėme ateit, būtinai, dar 
kartų.

Iš sodo išėję, požeminiu 
traukiniu nuvažiavome ligi cen
trinio pašto. Koks puikus rū
mas! Nežiūrint vėlumos, tęsėsi 
judėjimas. Pašto skyriai gerai 
sutvarkyti. Lengvai ir greitai 
viskas susirandama. i

(Bus daugiau)

, j'i -Qi

A-J

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jū« kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODA- 
GROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TA®- L- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėSų jums. N*

Jeigu •’it
< I 

b 1
siųskit. pinigu, o tiktai savo vardą ir aire* « : 
«ą, tad mes jums . tuoj pasiusime tabletiUų.
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne* 
lėšųos, jei nepatiks.

NORTHWAY FHABMACAE CO, 
489 North Street 

ROCHESTER 5, NW YORKliti: i a
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Scenoje Pavyzdis 
Nesukalbamos Pačios

New Yorke, Playhouse te
atre, ant 48th Street, vėl vai
dinamas senas veikalas 
“Craig’s Wife.” Angliškoj 
spaudoje buvo plačiai ir ge
rai apie veikalą atsiliepta.

Veikalas gražiai pavaizduo
ja moteriškę arba žmoną, ku
ri dėl savo lokamnumo ir go
dumo visiškai sugriauna šei
mos gyvenimą. Ji vedėsi tur
tingą vyrą ne iš meilės, bet 
dėl užtikrinimo savo ateities. 
Ji atitraukė vyrą nuo visų jo 
draugų ir sutvarkė reikalu^ 
taip, jog niekas į jų namus 
nebenorėjo ir nebegalėjo atei
ti. Ji žiauriai elgėsi su tarnai
tėmis.

•* Pagaliau prieš ją visi suki
lo ir visi apleido — apleido 
vyras, tarnaitės, vyro teta. 
Mrs. Craig pasiliko viena di
deliame palociuje. Bet neatro
do. kad ji gailėtųsi arba be 
galo graužtųsi.

Panašiu atsitikimų, aišku, 
šeimose pasitaiko. Vienose vy
rai. kitose moterys gyvenimą 
padaro netoleruojamu.

Negalima nepagirti šio vei
kalo aktorių. Tos piktos žmo
nos rolėje Judith Evelyn ir 
nelaimingo vyro rolėje Philip 
Ober nepaprastai atitiko ti
pams ir vaidino žavingai. 
Kathleen Comegys tetos Mis? 
Austin rolėje, Dortha Duck
worth tarnaitės Mazie rolėj, 
Viola Roache rolėje namų ve
dėjos Mrs. Harold ir Virginia 
Dwyer rolėje Ethel Landreth, 
ponios Craig sesers dukters, 
puikiai pasižymėjo. Publika 
visus aktorius šiltai sveikino.

* Svečia?.

Gub. Dewey pasirašė biliu, 
kuriuomi leidžiama uždaryti 
bankus šeštadieniais per aps
kritus metus. Iki šiol leidžia
ma buvo uždaryti tik vidurva
sario mėnesiais.

Gaisras Buvo Tik
Pusė Bėdos

Gaisras naktį iš sekmadie
nio į pirmadienį išvarė iš na
mų 634 E. Fordham Road, 
Bronx, gyventojus į 14-kos 
laipsnių šaltį. Nuo ugnies jie 
pabėgo sveiki, bet pusnuogiais 
pasiliko prie užsidegusio namo 
gelbėti savo turtelį. Gaisra- 
gesiai juos suliejo vandeniu. 
Aštuonis, beveik pastyrusius 
nuo šalčio, nugabeno į ligoni
nę.

Sveiksta
Šiomis dienomis sugrįžo iš 

ligoninės brooklynietis Juozas 
Guzevičius. Jis buvo pusėtinai 
nupuolęs sveikatoje, prisiėjo 
jam išbūti tris mėnesius net 
trijose ligoninėse. Dabar bis- 
kutį sustiprėjęs, gavo leidimą 
pareiti namon. Tad, pradėjęs 
vaikštinėti, užėjo pirmadienį 
j Laisvės raštinę.

Linkime Guzevičiui greitai 
sustiprėti sveikatoje.

Westchester apskrities 89 
busų fėrai numažinti nuo 10 
centų iki 5 centų.

Buvusios Atidėtos Prakalbos 
Apie I Mešdarbinin kiškų s

Dilius Įvyks Kovo 2-rą
Prakalbose bus aiškinama:
Koki tie keli Šimtai bilių 

kongrese ir ką jie reikštų dar
bininkams, jeigu jie taptų įsta
tymais?

Ar yra galimybės tuos bilius 
atmušti ?

Kas dabar darosi Albanėj ir 
New Yorko miesto istatymda- 
vystėse ?

Taip pat bus aiškinami ir 
kiti amerikiniai, pasaulinės 
plotmės ir Lietuvos svarbiau
sieji klausimai.

Prakalbos, su muzikos ir fil
mų programa, Įvyks jau ši 
sekmadienį, kovo (March) 2- 
rą, Ukrainian National Home, 
218 Grand St., Brooklyne. 
Įžanga nemokama. Pradžia 
programos lygiai 3 vai. (durys 
atdaros anksčiau.)

šiam masiniam mitingui su
daryta veik ta pati programa, 
kokios tikėjomės 21-mos va
sario reitingui, kurį paskutinę 
dieną atšaukėme.

Prašome visus įsitėn)yti, jog 
šį kartą atšaukimų nebus, ka
dangi šventadienį užtenka lai
ko suspėti, nežiūrint, koks bū
tų oras.

Dėl Ko Prakalbos Buvo 
Atidėtos ?

Prakalbas atšaukėme snie
gui ir pusnims nutraukus su
sisiekimą kai kuinais keliais ir 
labai apsunkinus eiseną ir va- 
žiuotę visais kitais. Sniegui vis 
tebekrintant, komisija ant 
greitųjų susibėgo penktadie
nio popietį ir nutarė prakalbų 
nevykdyti. Kiek spėta, bandy
ta pranešinėti, kad nevykdy
sime. Tačiau nebuvo būdo nei 
laiko pasiekti visus. Tad, ne
žiūrint blogo oro, keli desėtkai 
žmonių vis vien atvyko. Jiems 
tik vietoje galėjome pasakyti, 
k a'd prakalbų nebus.

Atsiprašome dėl turėto vel
tui sugaišimo.

Liet. Kom. Kliubas.

KVIEČIAMĄTALKĄ
Visus dienraščio Laisvės pa

triotus kviečiame į talką Lais
vės bazarui, kuris įvyks kovo 
(March) 7, 8 ir 9 dienomis.

Reikia gaspadinių, stalų pa
tarnautojų, pardavėjų prie 
daiktų, bartend erių ir kitokių 
darbininkų.
‘Ketvirtadienį, vasario (Feb.) 

27 d., 8 vai. vak., Laisvės sa
lėje, bus bazaro darbininkų 
mitingas. Prašome visų, kurie 
tik galite padirbėti bazare, da
lyvauti tame mitinge, nės čia 
bus pasidalinimas darbais.

Kurie mitinge negalėsite da
lyvauti, bet bazare galėtumė
te padirbėti, prašome laišku 
pranešti, kuriais vakarais ir 
ką galėsite dirbti bazare.

Bazaro Komisija.

Gaisragesybos komisionierius 
Frank J. Quayle įsakė atleis
ti ant pensijos 31 iš vyresnių
jų department© narių, kad pa
daryti vietos paaukštinimui 
jaunesniųjų. Atleidžiamieji esą 
virš 70 metų. O visgi daugelis 
dar norėtų dirbti.

Philip Ober, Virginia Dwyer ir Judith Evelyn vei
kale “Craig’s Wife,” pi’adetame vaidinti vasario 12- 
tą, Playhouse, 48th St., netoli Broadway. Vakarais nuo 
8:40, popietiniai vaidinimai trečiadieni ir šeštadienį 
nuo 2:40.

Iš Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės

Mūsų Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlė dabartiniu laiku labai 
stengiasi sukviesti daugiau 
jaunimo į pamokas, žinoma, 
kad daugelis iš mūsų nemoka
me gerai kalbėti, skaityti ir ra
šyti lietuviškai, tad komisija 
kviečia visus — jaunimą ir su
augusius — atsilankyti į mūsų 
pamokas.

. Pamokos įvyksta kiekvieną 
pirmadienį nuo 7-tos iki 9-tos 
valandos vakare ir šeštadienį 
nuo 2-ros iki 4-tos valandos po 
pietų. Klasės įvyksta Laisvės 
salėje.

Praeitą pirmadienį, vasario 
24-tą d., Laisvės salėje, įvyko 
mokyklos susirinkimas. Buvo 
išrinkti delegatai atstovauti 
mokyklėlę Demokratinių Am’. 
Lietuvių Suvažiavime. Delega
tėmis išrinktos: Helen Bručas, 
Eleanor Stakoff, Bessie Stasiū- 

I nas. Kadangi mūsų iždas ne- 
perdaug gerai stovi, tad buvo 
nutarta, kad patys mokiniai 
susidėję paaukos, kiek gali, 
pasveikinti suvažiavimą.

Buvo perskaityta trumpa 
komedija — veikalas — Jonu
ko Liga, — kurį mokiniai ap
siėmė suvaidinti pirm užsibai- 
gimo mokyklėlės, pavasarį.

šis vaidinimas, su progra
ma, įvyks šeštadienį, gegužės 
24-tą dieną, 7-tą valandą va
kare, Laisvės salėje. Visa pro
grama susidarys vien tik iš 
mokinių. Mokytojas Juozas 
Byronas pagelbės susimokinti. 
Eleanor Stakoff apsiėmė roles 
išrašyti.

Mokiniai nusitarė surengti 
kokį išvažiavimą pavasarį, 
šion komisijon išrinktos Nata
lie Jankus ir Eleanor Stakoff.

Tadgi matot, kad mūsų 
mokyklėlė nemiega ir galėtų 
daugiau mokinių turėti, tai 
dar sykį norim pakviesti visus 
atsilankyti J pamokas, nes, 
kaip angliškai sako: “It’s 
never too late to learn.”

Mokine.

Autobuso Nelaimėje 
16 Sužeista

I ____~_______

Sugedusios trafiko šviesos 
buvusios priežastimi vieno au
tobuso smogimo tiesiog į kitą 
autobusą prie 8th Avenue ir 
44 th St., New Yorke, praeitą 
pirmadienį, šešiolika asmenų 
sužeista, bent du iš jų pavo
jingai. Daug kitų sukrėsti ar 
biskį susitrenkę.

Viena moteriške, Marjorie 
Dilworth, buvo sutrėkšta tarp 
dviejų suspaustų sėdynių. Vie
ną sėdynę turėjo išpjauti, kol 
ją išėmė. Jai sulaižytas nu
garkaulis.

New Yorko Mokytojai 
Parems Buffalo 
Streikierius

.............T" '

Didžiojo New Yorko CIO 
Mokytojų, Unija praeitą pir
madienį atsišaukė į savo na
rius su prašymu pilniausia pa
remti streikuojančius Buffalo 
mokytojus. linija pradėjo 
rinkti aukas streikierių para
mai.

i _ __________________

SUSIRINKIMAI

Dewey Nepaiso Dauge- 
jančiy Evikcijy, 
Sako Darbietis ,

Evikcijos čionai daugėja, 
bet gub. Dewey “vis tebeigno- 
ruoj'a didėjančią nepaprastą 
padėtį,” pareiškė llyman 
Blumberg, Amerikos Darbo 
Partijos pirmininkas, praeitą 
pirmadienį.

Blumbergas savo pareiški
me rėmėsi miestavojo teismo 
pirmininkaujančio teisėjo ra
portu, kuriame teisėjas pažy
mėjo, kad išmėtymai iš buto 
dėl kitų priežasčių, ne dėl ne- 
užsimokė.jimo rondos, per vie
nus 1946-tus metus padaugėjo 
7,390 virš buvusių 1945 me
tais.

Viso 1946 metais 20,590 iš
mesti iš buto. Tai tris kart 
daugiau, negu buvo išmėtyta

Kaip desperatiška yra pa
dėtis išmetamųjų, rodo tas 
faktas, kad daugelis nusižudo 
vieton išeiti iš namų, neturė
dami kitų.

Pavyzdžiui, senukas Wil
liam Arnold, 78 metų, išgyve
nęs 10 metų 146 E. 35 th St., 
New Yorke ,buvo “parduotas” 
kartu su namu ir įsakytas iš
sikraustyti. Kiti gyventojai bu
vo išvaryti vasario 1-mą. Jis 
laivo užsilikęs, bet vis neturė
jo, kur eiti. Praeitą pirmadie
nį policija gavo nuo jo “spe
cial delivery” pranešimą: “Aš 
jau miręs. Tai aiški saužudys- 
tė.” Jį rado užsidusinusį ga- 
su ♦

Nusižudė jis ne iš biednys- 
tės, bet iš desperacijos, kad 
neturėjo pastogės. Grota jo 
rado tvarkiai sudėstytus už-

1944 metais. mokėtos rendos pakvitavimus.

Kambariu Reikalinga
Dang

Kovo mėnesį 28, 29 ir 30 
dienomis, įvyks 3 suvažiavi
mai: demokratinių moterų, 
LLD,. demokratinių lietuvių. 
Visi bus Brooklyne. Daug de
legatų suvažiuos iš tolimų 
valstijų ir dalyvaus visuose tri
juose suvažiavimuose. Turės 
čia pabūti 3 ar keturias die
nas.

B’rooklyniečiai yra nusitarę 
parūpinti delegatams nakvy
nes. Nakvynių komisijoje šie: 
G. Kuraitis, J. Stakvilevičių. 
V. Bunkus, Mary Zeakas.

Prašome brooklyniečių ir 
netolimų apylinkių lietuvių, 
turinčių kambarį ar guolį dėl 
vieno ar daugiau, tuojau pra
neškite. . Laišką adresuokite: 
G. Kuraitis, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Telefonas: 
STagg 2-3878. Pranešdami 
paduokite savo antrašą, keli 
pas jus galės nakvoti, vyrai ar 
moterys.

Sveikatos Kultūros Draugi
jos susirinkimas įvyks vasario 
27, ketvirtadienį, 7:30 vai. va
kare, 419 Lorimer St. Visi na
riai dalyvaukite. Kviečiami ir 
pašaliniai. Bus prelekcija, iš 
ko galėsite sužinoti, kaip pas
iuku galima pasigydyti liga^.

A. Mureika.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: 

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

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

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

1A.LES dėl Balių, Koncertų, Banldetų 
Vestuvių, Susirinkimų Ir 1.1. Pulkui 

ateičių* su naujausiai* (taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos t

949-959 Willoughby Ave.
Tel. HTagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksų ir veda biznių 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 vai. vakarais.

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

Surprizo Puota
Liudvikas ir Elena Parašči- 

kai ridgew’oodieciai, vasario 
22-rą minėjo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį smagio
je puotoje. Ją suruošė jų drau
gės Josephina Augutienė ir 
Kazimiera Bukčienė, Laisvės 
salėje, vaišingai priimdamos 
garbės svečius ir apie 60 jų ar
timiausių giminių ir draugų. 
Svočia buvo Zofija Remencie- 
nė, piršliu — Liudviko brolis 
Stasys Paraščikas, newyorkie- 
tis.

Jubilėjatams pateikta daug 
gražių linkėjimų dar ilgų me
tų. taip pat įteikta ir dovanų.

Rep.

Mūsų skaitytojai raginami 
emti tuos biznierius, kuri* 
<kelbiasi dienraštyje Laisvėje

Warner Bros. Virpinanti Drama! 
Įdomiausia, sujaudinanti filmą!

ANN SHERIDAN * KENT SMITH 
BRUCE BENNETT # ROBERT ALDA

“NORA PRENTISS”
Dabar rodoma •

HOLLYWOOD
BWAY. ir 51 St. NUOLAT

Warner Bros. Nauja Šauni Filma!
Dane Clark * Martha Vickers 

Sidney Greenstreet * Alan Hale
“THAT WAY WITH WOMEN”

* Ir puikun asmenų vaidinimas'scenoj $ 
Claude Thornhill ir jo Orkestras 

Extra asmeniniai
Martha Vickers ir Alan Halo

STRAND Broddway ir 47 St.

Komisija parinks jums arti
mus, gal jūsų kaimynus. Vi
suose suvažiavimuose bus du
rys atdaros ir svečiams. Galė
site patys būti suvažiavime, 
pasiskirti “burdingierius.”

Prašome visų kooperacijos. 
Newyorkieciai ir apylinkių 
lietuviai, pasirodykime svetin
gais, draugiškais iš kitur atva
žiavusiems. Laukiame praneši
mu.

Nakvynių Komisija.

DANTŲ GYDYTOJAS

I )r. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-0868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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

Įsitikinę, kad visuomet dar 
galima ko nors išmokti, 26 
laikraštininkai, didžiumoje už- 
miestiečiai City Hali reporte
riai, įstoję į American Press 
Instituto specialius kursus Co
lumbia Universitete. Trijų sa
vaičių kursas prasidės 1-mą 
kovo. - - •••■ •

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5589.

.......... ................................................................................................................. 1

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

r—

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
I

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

13 . . $2475

CAMBRIDGE 
«*♦••• $2975

PATRICIA

BIATUCt

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tei. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




