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Elektrininkų Streikas
CIO Elektrininkų strei

kui skirta prasidėt šį antra
dienį. Jų yra 200,000.
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J Visus Lietuvius, Į Visas Lietuviškas Organizacijas

Japonijos mi-
Washington. — Jungti-

į Lenkiją.
Tas komitetas palaikė ry

šius su reakcininkais lenkais 
užsienyje. Mr. Potofsky reika
lauja, kad prezidento Karo 
Fondų Kontrolės Boardas tu-į 
rėtų j tai atkreipti afydos' 
Lenkų komitetas teisinasi, kad 
jau gruodžio 15 dieną yra pa
siuntęs drabužių į Lenkiją ir 
greitai pasiųs daugiau. Pasiro
do, kad tas komitetas taip da
ro, kaip ir lietuvių tarpe “Ben
dras Liet. Amerikos Fondas.”

Gi lietuviai klerikalai, socia
listai ir tautininkai Amerikoje 
sėbraujasi su reakcininku W. 
Hearstu, kuris į savo laikraš
čius talpino nacių straipsnius, 
šių elementų “Lietuvių Kon
gresas,” įvykęs Chicagoje, pa
siuntė padėkavonę Hearstui 
už jo globojimą anti-lietuvių; 
Hearsto spauda bjauriai puo
la Jungtines Tautas, jų susita
rimą, ir niekina ne vien So
vietų Sąjungą, bet visus, kas 
tik stoja už susitarimą ir ben
dradarbiavimą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaiha $6.Š0 Metains 
/ Užsieniuose $8.00 

Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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KRISLAI
Hearsto ir Coughlino 

Vardai Nurenbef-ge.
Fondai ii* Pagalba.
Nacių Fondai.
Komunistai Franci joje.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Nurenbergo teisme skamba 
Hearsto ir Coughlino vardai. 
Britanijos prokuroras perskai
tė vieną dokumentą Hitlerio 
užsienio ministerio J. Ribben- 
tropo, kuriame naciai didžia
vosi kunigo Coughlino anti-se- 
mitine veikla.

Amerikps teisėjas perskaitė 
kitą dokumentą, kuriame na
cių filosofijos vadas Alfred 
Rosenberg didžiuojasi Wil
liam Hearsto pozicija. Hears- 
tas dėkavojo tam nacių vadui 
už straipsnį ir prašė daugiau 
jų rašyti.
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GEN. MOTORS ATMETĖ 
TRUMANO PASIŪLY M A 
DĖLEI ALGŲ PRIEDO

Detroit. — General Mo
tors korporacija besąlygi
niai atmetė prez. Trumano 
komisijos patarimą pridėti 
darbininkams apie 17 ir pu
sę cento algos valandai. Ta 
trijų asmenų komisija, pa
tyrinėjusi faktus, atrado, 
jog General Motors galėtų 
tiek pakelti darbininkams 
algą, ir korporacijai liktų 
gana pelno, pardavinėjant 
savo automobilius tokiomis 
pat kainomis,, kaip iki šiol. 
General Motors pareiškė,

kad visas prezidentinės ko
misijos patarimas esąs eko
nominiai “nesveikas.” Gen. 
Motors vadai pakartojo, 
kad jie ir toliau laikysis sa
vo pasiūlymo — pridėti dar
bininkams tik 10 nuošimčių 
algos, tai būtų pusketurio- 
likto cento valandai.

Bendroji spauda rašo, 
kad CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos vadai pa
lankiai žiūrėjo į prezidento 
komisijos pasiūlymą.

Atsišaukimas Dėlei
Paramos Lietuvai

SAVAITEI ATIDĖTAS 
700,000 PLIENO DAR 
BININKU STREIKAS

Argentina ir Airija 
Atsisako Išvyti 

Hitlerininkus
J. S. Potofsky, pirmininkas 

CIO pagalbos fondo New Yor
ke ir veikėjas ACW of A. uni
jos, pasmerkė Polish War Re
lief, Inc., komitetą, kad jis ne
siunčia pagalbos į Lenkiją. 
Mr. Potofsky sako, kad tas nes Valstijos p.o tris bei ke- 
lenkų komitetas yra išgavęs | turis sykius per savaitę ra- 
$8,500,000 iš Nacionalio Ka-igino Argentiną sugrąžint 
ro Fondo, daug surinkęs dra- 'nacių agentus į Vokietiją, 
bučių, bet pagalbos nesiuntęs bet Argentinos valdžia ne

kliudo jų, sakė veikiantysis 
Amerikos valstybės sekreto
rius Dean Acheson. Ameri
ka siūlėsi nugabent tuos 
vokiečius nors į Ispaniją, 
bet Argentinos valdovai ne
sutiko.

Amerika prašė Airiją iš
siųst fašistinius vokiečius į 
Vokietiją. Airijos valdžia 
neatsako į prašymą. Iš vi
sų bepusiškų kraštų tiktai 
Afganistanas įvykdė talki
ninkų pageidavimą ir ati
davė jiems nacius.

Japonijos Ministerių 
Kabinetas dar “Su
tinka Patarnauti’'

Tokio.
nisterių kabinetas buvo pa
sitraukęs, bet greitai apsi
mąstė ir nutarė pasilaikyti 
valdžioje iki ateinančių rin
kimų. Premjeras Shidehara, 
sakoma, iššluos imperialis
tinius fašistus iš savo kabi
neto, pagal generolo Mac- 
Arthuro įsakymą. ,

Galutinai pasitraukė vi
daus reikalų ministeris Zen- 
jiro Horikirį, buvę$ direk
torius fašistinės Imperato
riškos Valdžios Rėmimo 
Sąjungos; atsistatydino ir 
dar vienas karinis fašistas.

Komisija Siūlo Priedą 
Žibalo Darbininkam

mesnėse derybose korpora- 4 
ei jos pirmininkas Fairless 
siūlė pridėti darbininkams 
po 15 centų algos valandai; 
Philip Murray reikalavo 19 
centų ir pusės valandinio 
priedo. Pradinis unijos rei
kalavimas buvo pakelt dar
bininkams algą po $2 die
nai.

Washington. — Preziden
tui Trumanui paprašius, 
CIO Plieno Darbininkų U- 
nija atidėjo savo 700,000 
narių streiką vienai savai
tei. Streikas, pagal pradinį 
unijos nutarimą, būtų turė
jęs prasidėti nuo .vidunak
čio iš sekmadienio į šį pir
madienį. United States 
Plieno korporacija ir CIO 
unijų generalis pirmininkas 
Philip Murray sutiko pa- 
naujint šį trečiadienį dery
bas Baltajame Rūme. Pir-

BROLIAI IR SESERYS! \
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas dar sykį 

kviečia jus talkon ir prašo jūsų nuoširdžios paramos 
’Lietuvos žmonėms. Komiteto atstovas Antanas Bim
ba praneša iš Lietuvos, kad parama dar yra labai rei
kalinga Lietuvos žmonėms. Lietuva dar nespėjo už- 
sigydyti kari) žaizdas ir negali tinkamai aprūpinti 
visus savo žmones rūbais ir apsiavimu. Ji tikisi ir 
laukia Amerikos lietuvių paramos.

Todėl mes ir nutarėme pravesti trijų mėnesių 
rinkliavą drabužių ir čeverykų, taipgi, žinoma, viso
kios kitos medžiaginės paramos. Mes norime, kad ši 
rinkliava būtų tokia didelė ir energinga, kokios Ame
rikos lietuviuose dar nėra buvę. Rinkliava tęsis per 
sausį, vasarį ir kovą.

Mes žinome, kad labai daugelis geraširdžių lie
tuvių jau yra aukoję nemažai drapanų tam tikslui, 
bet tikime, kad jie neatsisakys ir vėl prisidėti. Dar 
yra tūkstančiai lietuvių, kurie tebėra neaukoję nė 
mažiausio dalykėlio, bet kurie turi padėvėtų drabu
žių, čeverykų ir mielu noru juos paaukotų, jeigu kas 
pas juos nueitų ir jų paprašytų. Reikia eiti ir pra
šyti visų.

Raginame L. P. T. K. skyrius sušaukti specialius 
susirinkimus šios rinkliavos aptarimui ir susiorga- 
nizavimui dirbti. Prašome visas lietuvių organizaci
jas savo susirinkimuose aptarti rinkliavos reikalus.

Mes planuojame, su jūsų pritarimu ir parama, 
nupirkti ir pasiųsti visus tyrimams reikalingus įran
kius Vilniaus Tyriamosios Medicinos ir Vėžio Institu
tui. Projektas kainuos tarpe $25,000 ir $30,000. Tai 
bus Amerikos lietuvių dovana Lietuvos žmonėms. Ir 
kas aukos nemažiau kaip $25 tam tikslui, tai aukoto
jo vardas ir pavardė bus pasiųsta į Vilniaus Tyriamo
sios MedicihoSW Vėžio Institutą. Aukotojųy vardai ir 
pavardės bus užrašyti matymui išstatytoj lentoje In
stitute. Lauksim jūsų atsiliepimo, r

Vajus dėl Vienuolikto Dovanų Siuntinio turi 
skirtis nuo visų pirmesnių Vajų. Nes jis bus sukak
tuvinis dovanų siuntinys. Sausio 4-tą š. m. sukako ’ 
dveji metai, kai Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tas pradėjo teikti pagalbą Lietuvos žmonėms.

Surinktus daiktus siųskite Centran, ’nelaukdami, 
kada susidarys dideli kiekiai.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, A. S. R. R.
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Manuilskis Pirminin
kauja Svarbiai Jungt. 

Tautų Komisijai
London. — Visuotinis 

Jungtinių Tautų susirinki
mas paskyrė Dmitrijų Ma- 
nuilskį pirmininku svarbio
sios politinės ir socialės ko
misijos. Manuilskis'yra So
vietų Ukrainos užsieninis 
komisaras ir jos delegatas 
visuotinėje Jungt. Tautų 
sueigoje.

Išrinkta Jungt. Tautų i 
Saugumo Taryba

Hitlerininkai Pri 
mušė ir Sudegino 3

Jankių Oficierius
Frankfurt, Vokietija. —J 

Naciai teroristai “vilkžmo- 
giai” primušė arba užmušė 
vieną amerikonų kapitoną, 
vieną majorą ir vieną lei
tenantą; apipylė gazolinu ir 
sudegino namą, kuriame šie 
karininkai gyveno,, Passau, 
Bavarijoj. Tatai buvo pa
darytą užpereito pirmame- 
jnię naktį.

Smūgių žaizdos ant ap
degintų lavonų ir gazolino 
pėdsakai yra laikomi liūdi- * 
jimais tos hitlerininkų ne
dorybės, kaip sako kariniai 
amerikonų žvalgai.

London.—Visuotinis Jun
gtinių Tautų susirinkimas 
Londone sausio 12 d. darin- 
ko šešis nenuolatinius Sau
gumo Tarybos narius — 
Braziliją, Lenkiją ir Aus
traliją dvejiems metams, o 
Meksiką, Egiptą ir Holan- 
diją vieniems metams. Kiti 
penki saugumo tarybos na
riai yra nuolatiniai — Jun
gtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Francija 
ir Chinija. Kiekvienas nuo
latinis Saugumo Tarybos 
narys turi teisę vetuoti-at- 
mesti kad ir visų kitų nuta
rimą kas liečia jėgos varto
jimą. — Sovietų delegatai 
dabartiniame susirinkime 
siūlė skirt Norvegiją, o ne 
Holandiją į laikinuosius 
tarybos narius. Anglija 
įpiršo Holandiją.

Maniloj 113,340 ameriko
nų pasirašė reikalavimą 
grąžint juos namo.Mr. Roy Josephs, Amerikos 

laikraštininkas Washingtone, 
su pagalba vyriausybes žmo
nių, atidengė, kad vokiečiai 
naciai yra paruošę $2,000,- 
000,000 (du bilionus dolerių) 
pinigų užsienyje savo veiklai. 
Jie, matydami tą, kad Vokie
tijai artinasi galas, tai pinigus 
sudėjo į bankus ir savo firmas 
užsienyje — Šveicarijoj, Ar
gentinoj, kitose Pietų Ameri
kos šalyse, Ispanijoj, Švedijoj, 
Turkijoj, Portugalijoj ir net 
Anglijoj. Net tokia mažutėlė 
šalis, kaip Lichtenstein, kuri 
yra tarpe Austrijos ir Šveica
rijos ir užima tik 65 ketv. my
lias, turi 11,000 gyventojų, ir 
tai turi nacių firmas su $222,- 
000,000 kapitalo.

ir

i

ORAS.—Giedra, šalta.

SVARSTO VISŲ TELE
FONISTŲ STREIKĄ

nesirengia tas priemones grą
žinti Italijai. t

Amerikonų komandierius 
Vokietijoj gen, McNarney 
šaukė kareivius nustot de
monstravus ; tatai, girdi, 
žemina jankių įtaką.

GRĄŽINT Iš CHINIJOS
Shanghai. — Demonstra

vo 600 Amerikos kareivių ir 
oficierių, kad jie be reikalo 
laikomi Chinijoj.
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Amerikos Paskola ir 
Įspėjimai Graikijai

Jungtinės Tautos turės arba 
tas firmas paimti už sprando, 
arba per daugeli metų nacių 
pakalikai leis savo laikraščius, 
brošiūras, organizuos organi
zacijas, darys papirkimus, pra
ves gyveniman teroristinius 
aktus. Su tokia suma pinigų 
jie gali dar ilgai ardyti pasau
lyje ramybę.

Prie to, jų pakalikai nema
žai iškaulins pinigų iš politi
niai neapsišvietusių žmonių. 
Užtenka prisiminti vien Ame
rikoj anti-lietuvių veiklą, ku
rie nemažai apgauna ir gerų 
žmonių — išvilioja pinigų, tai 
“Vilniaus vadavimui,” tai da
bar “Lietuvos vadavimui.”

• Washington. — Valdinis 
Amerikos Exporto-Importo 
Bankas davė Graikijai 25 
milionus dolerių paskolos, 
kad ji galėtų nusipirkt gy
venimo reikmenų ir įrengi
mų. Veikiantysis Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson, tačiaus, įspėjo 
Graikijos valdžią, kad ji tu
ri sutvarkyti savo fin’ansūs 
ir nemėtyti pinigų tokiems 
dalykams, kaip bereikalin
gų valdininkų - dykūnų už
laikymas. O jei to nepada
rys, tai negaus daugiau pa
skolų. Jei graikų valdžia 
norės, tai Amerika atsiųs 
patarėjus, kaip sutvarkyt 
Graikijos ūkį, sakė Ache
son.

Washington. — Preziden
to Trumano paskirta komi
sija faktams tyrinėti atra
do ir pasiūlė, jog žibalo 
kompanijos galėtų pridėti 
savo darbininkams 18 nuo
šimčių algos be žibalo pro
duktų kainos pakėlimo. 
141,000 CIO žibalinių darbi
ninkų streikuoja, reikalau
dami 31 nuošimčio priedo.

SIEMENS TRUSTAS Iš 
BERLYNO Į MUNICHĄ
Berlin. — Vokiečių Sie

mens elektrinių įrengimų 
trustas. persikraustė iš an
glų - amerikonų valdomos 
Berlyno dalies į Munichą. 
Trustas, matomai, tikisi ge
resnio saugumo Muniche, 
vien tik amerikonų globoje.

PLĖŠIMAS PALESTINOJ
Jeruzalė. — žydai terori

stai Palestinoj ties Hadera 
susprogdino traukinį ir iš
plėšė $150,000 vežamų algų 
angliškiem valdininkam.

AUKŠTIEJI NACIŲ VALDI 
NINKAI PATYS MATĖ 
BELAISVIŲ ŽUDYMU

Nurnberg, Vokietija. — 
Alfredas Rosenberg (buvęs 
nacių komisaras Lietuvai ir 
visam Ostlandui), Wilhelm 
Frick, čechoslovakijos bu
delis, ir kiti aukštieji na
cių vadai lankydavosi Da
chau koncentracijos stovyk
loje. Jie todėl negali išsi
ginti, būk be jų žinios ten 
belaisviai buvo tūkstančiais 
žudomi ir mirtinai kanki
nami.

Talkininkų teisme prieš 
karinius vokiečių krimina
listus, čechoslovakas dakta
ras Franz Blaha liudijo, 
kad baisenybes toje stovyk
loje matė ir Ernest Kalten- 
brunner, Fritz Sauckel,

Martin Bormann, Funk 
kiti žymūs nacių valdinin
kai.

Pats dr. Blaha buvo įka
lintas Dachau stovykloje. 
Naciai, darydami medika- 
lius savo tyrimus, vertė 
Blahą pjaustyti sveikus 
žmones, daryti tyrinėjamą
sias operacijas. Jis nuo to 
atsisakė. Todėl vokiečiai 
patys žudė sveikus žmones 
ir privertė Blahą pjaustyti 
jų lavonus. New York. Telefonų Dar

bininkų Federacijos komite
tas svarsto klausimą, ar 
šaukt į visuotiną streiką 
263,000 telefonisčių ir tele
fonistų. Dauguma jų jau 
nedirba iš pritarimo telefo
nų mechanikų streikui.

KARININKAI, DARBININKAI IR STUDENTAI NUVERTĖ 
HAITI RESPUBLIKOS PREZIDENT^-DIKTATORųj

Newark, N. J.--Mirė ir 
Elzb. Skeistaitienė

Mirė Elzbieta Skeistai
tienė, gyveno po 149 Polk 
Street, Neįvarke. Mirė sau
sio 11 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Buyausko kop- 
lyčioje, 426 Lafayette St. ' 
Laidotuvės Įvyks sausio 15 
dieną, 2 vai. dieną, Ever
green kapinėse, Elizabethe. 
Velionė paliko nuliūdime 

' sūnų, marčią ir anūką, 
taipgi ir brolį Victor Zett- 
der. Dėl daugiau informaci
jų, liečiant laidotuves, 
kreipkitės Į Buyausko lai
dotuvių įstaigą. Telefonas 
Market 2-5172.

Elzbietos vyras palaido
tas šeštadienį. Abudu mirė 
dėl sunkių sužeidimų auto
mobilio nelaimėje.

Stengiasi Sulaikyt * 
Skerdyklų Streiką

Italijos valdžios žmonės iš
kėlė protestą prieš Britaniją, 
kuri paėmė Italijos povande
ninius telegramų perlaidus 
(cable) • ir radio įrengimus 
karo metu ir savinasi. Italijos 
vyriausybė sako, kad britai nei

Francijos Komunistų Parti
jos spauda yra galinga. Par
tija turi 12 dienraščių ir 70 
savaitraščių. Jų cirkuliacija 
siekia virš dviejų milijonų ko
pijų. Partijos Centro Komite
to organas “L’Humanite” sa
vaičių dienomis spausdina 
500,000 kopijų, o sekmadie
niais 600,000 kopijų.

Port au Prince, Haiti. — 
Kariuomenės vadai nuvertė 
ir areštavo Haiti preziden
tą Elie Lescotą. Jie pasiža
dėjo suruošt laisvus prezi
dento ir seimo rinkimus. 
Tuo tarpu karininkai pas
kyrė komitetą šaliai valdy
ti.

Haiti respublika, vakari
nėje Haiti salos dalyje, tu
ri 10,204 ketvirtainių mylių

plotą ir daugiau kaip 2 mi
lionus gyventojų. Haiti sa
la yra viena iš Vakarinės 
Indijos sąlų, netoli tos vie
tos, kur sueina Šiaurinė 
Amerika su Pietine Ąmeri- 
ka.

Demokratinė Haiti Liau
dies Partija išleido pareiš
kimą, kur reikalauja, kad 
karinė vald.įvestų pilieti
nes laisves ir 'leistų suspen-
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duotiems laikraščiams vėl 
išeidinėti, kad išlaisvintų vi
sus politinius kalinius ir 
negaišuojant paskelbtų rin
kimus.

Haiti respublikos darbi
ninkai vedė visuotiną strei
ką nuo sausio 8 d., stengda
miesi nuverst diktatorių 
prezidentą Lescotą. S u 
strėikieriais išvien veikė 
studentai. Darbininkai štur-

mavo kalėjimą • ir paleido 
keturis redaktorius, kuriuos 
Lescotas buvo įkalinęs už 
jo kritikavimą. Jis buvo už
draudęs visas darbininkų 
organizacijas. Taip Lesco
tas viešpatavo nuo 1941 m. 
gegužės. Pirhi to jis buvo 
Haiti ambasadorius Wash
ingtone per kelis metus.

Chicago. — Valdžia dar
buojasi sutaikyt skerdyklų 
darbininkuš su kompanijo
mis kai dėl algų pakėlimo. 
CIO skerdyklų darbininkų 
streikas skelbiamas nuo šio 
trečiadienio, o mėsos yra 
tik vienai savaitei. Gal val
džia ims skerdyklas į savo 
rankas, jei kitaip negalima 
bus sulaikyt streiko.

Sukilime Haiti prezident 
nuvertimui žuvo 26.
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LITHUANIAN DAJOLV PUBUNHEI* R>

Every day except Sundays and Holiday,.
Established April 5 1911 

127 LORIMER ST., BROOKLYN 6. NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Welw
Secretary Treasure* . D. M. Shot) 
Editor Boy Mizara

SUBSCRIPTION RATES 
United States, per year ________

United States, six months ______
Brooklyn. N. Y., per year .........
Brooklyn, N. Y., six months 
Canada and Brazil per year 
Canada and Brazil six months 
Foreign countries, per year ........
Foreign countries, six months

. $6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$7.00
$3.75
$8.00
$4.00

Entered as second class matter March 11. 1924. at 
the Post Office at Brooklyn. N Y under the 

Act of March 3. 1879

Istorinis Seimas Prasidėjo
Pirmas Jungtinių Nacijų (Tautų) Or

ganizacijos seimas prasidėjo š. m. sausio 
10 d. Westminster Central Kalkėje Lon
done. Savo pirmininku jis išrinko belgą 
Spaak’ą. Pirmininko rinkime, tenka pa
žymėti, išėjo ne taip, kaip turėjo: iš 
anksto Amerikos delegacija buvo susi
tarusi su Tarybų Sąjungos delegacija 
pirmininku rinkti Norvegijos užsienio 
reikalų ministerį Trygve Lie. Tačiau, 
kai atėjo rinkimą laikas, kai Tarybų Są
jungos delegacija jį nominavo, tai Ame
rikos delegacija kažin kaip susimaišė ir 
neparėmė nominacijos, kaip turėjo būti 
paremta. Dėl to Spaak’as tapo išrinktas, 
gaudamas penkis balsus daugiau, negu

Atrodo nedidelis tai dalykas, Račiau, 
tūli korespondentai mano, jis nėra ge
ras dalykas. Spaak’as prieš karą buvo 
aršus Tarybų Sąjungos priešas. Už jį la
bai stojo Britanijos delegacija.

Jeigu abiejų kraštų delegacijos —Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos — būtų są- 
lydžiai tuo reikalu veikę, tai, žinoma, 
norvegui būtų tekę pirmininkauti pir
mam Jungt. Tautų Organizacijos sei
mui.

Išviso seime dalyvauja 51 šalies at
stovas.

Prieš šį tarptautinį, istoriniai svarbų 
seimą stovi dideli uždaviniai. Pasitiki
me, kad jie bus teigiamai išspręsti, nes 
nuo to priklausys pasaulyj taikos už
tikrinimas ir tarptautinis tautų sugyve
nimas.

Waterbury, Conn.

; 1
Pirmadienį Sausio L1. 1946

-r, ...................—Laisvė—TJberty, Lithuanian Daily
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f-Jis prie vienybės ir skatins visus, lan
kydamas periodiniai’Argentines lietuvių 
namus, nešdami jiems. .žinių Mw jfe 
šaulio įvykius; apie musų gimtinę Lie
tuvą; apie mūsų kolonijos veikimą ir 
gvildens; aiškins ir riš visas Argentinos 
lietuvių problemas. Kitais žoęĮžiąič 
riant, VIENYBE išeina, kad stojus į 
aktyvų darbą, kad bendrai su Argenti
nos lietuvių organizacijomis ir visais pa
žangiaisiais mūsų tautiečiais dirbus vi
siems taip naudingą Argentinos lietuvių 
vienijimo darbą.”

Pažymėjusi pasaulinės padėties pasi
keitimą — fašistinės ašies sumušimą,— 
taipgi pačioje Argentinoje įvykusias per
mainas bėgyj pastarųjų keleto metų, 
Vienybės redakcija stato šitokius kon
krečius uždavinius Argentinos lietu
viams :

“Daug ir svarbių yra mūsų kolonijai 
problemų: savišalpa, mūsų jaunimas ir 
jo nutautėjimas, parengimai, švietimas ir 
kultūra, ūkis ir darbai, ir daug kitų; 
tai yra nuolatinės probĮemos. Bet viena 
iš jų skiriasi ir stoja aukštesnėn vieton, 
reikalauja tuo jautimai ja susidomėti — 
tai mūsų gentinės rėmimas.

“Nuo žiauraus karo Lietuva daug, la
bai daug, nukentėjo, įsibrovusieji vokie
čiai mūsų tėvynę apipiešė ir nualino, 
miestai ir kaimai sudeginti ir sugriauti, 
turtai iąnaikinti ir daug daug mūsų tėvų, 
brolių ir sesučių nukankinta ir išžudytą. 
Dabar mūsų Lietuva jau išlaisvinta ir 
eina laimės link, bet daug dar vargo teks 
iki ji bus atstatyta, iki bu$ sugydytos 
žaizdos, kurias jai padarė nuožmus ka- 

' ras ir barbarai, kurie ją buvo užėmę.
“Mes, Argentinos lietuviai, turime 

kreipti mūsų akis į mūsų gimtinę ir dėti 
pastangas, kad jai pagelbėti, kad pa
dėjus greičiau atsigauti—sugyti.

“Vienybė nurodydama šį taip svarbų 
mūsų uždavinį, kviečia visus lietuvius į 
tą darbą ir kartu šaukia mūsų kolonijos 
organizacijas užimti savo vietą tame 
darbe — vadovauti jį.”

Mes nuoširdžiai linkime argentiniečių 
Vienybei pasekmingai gyvuoti ir pasiek
ti pasibrėžtąjį tikslą: apvienyti Argenti
nos lietuvius demokratinei pergalei.

Valstybės iždininkas Fred M. Vinson formalėse Vals
tybes Department© ceremonijose, Washingtone, pasira
šo už Jungtines Valstijas Bretton Woods planą. Pasau
linio banko planas įėjo galion j j pasirašius 28 šalims.

........... .
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Tel-Aviv — 5 ie®W3r asaulio 
Ypatingiausių Vietų

kainas j Europą ir Ameriką. 
Laike kąrd buvo pasilinksmi
nimo centras Amerikos ka
riams Tolimuose Rytuose. Mo
derniniai kįiubaį; šokiams sa
lės su “jazz” muzika. Vyrai, 
moterys ir vaikai pajūryj maų-, 
dosi, paprotys, kuris buvo vi
sai nežinomas Palestinoj prieš 
Tel-Aviv įsteigimą.

Sausio mėn., 1943 m., pra
dėjo ruoštis ateičiai. Saulio 
mėnesį Miest. Tarybą ratifika
vo $20,000,000 programą po
kariniams pastatymams, iŠ ku
rių beveik $4,000,000 bus var
tojama statyboms, $1,500,000 
naujoms mokykloms ir apie 
$1,000,000 parkams.

Tel-Aviv tikrai yra viena iŠ 
“darželių vieta” pasaulyje.

FLIS—Common Council.gyvendami arabų 
Jaffa, nutarė sau 

ar su jo 
alėjomis, jtr paimu 
naujausios mados 

Tel-Aviv panašus į 
pietų Calif ornijos

i Bus ne pro šalį1 prisiminti 
mūsų pionieriai kovotojai prieš 
carizmą ir jo vergovę.

Toji kova buvo ilga ir kru
vina. Jos aukų krauju nuda
užyta buvo metų metais šalto 
Sibiro sniegai., Kuriems priei
nama ir po šiai dienai bus žin- 
geidu paskaityti Kenan’o kny
ga “Darkest Russia,” parašyta 
apie 1890 m. <

Tą etapinę kelionę keliavo 
ne vien Lietuvos kovotojai už 
laisvesnį būvį — ėjo ją ir ki
tos tautos, kurios tik buvo ca
rų vergovėje. Vieni žuvo ke
liaudami į skirtas jiems apsi
gyvenimo vietas, kiti žuvo ne
išbuvę ištrėmimo laiko i,r glū
di jų palaikai ten tolimuose 
rytuose — simbolis “Laisvos ii 
Lygybės,” kiti, bekeliaujant 
papirkę arba nugirdę vado
vus, pabėgo ir išsidangino sve
tur, o kiti, atbuvę nuskirtą lai
ką, grįžo į tą šalį, iš kurios 
išgabenti, tik po drausme ne
grįžti į tą apygardą, iš kurios 
paėjo. Sugrįžo' su palaužta 
sveikata, su pagiežą, tikri re
voliucijos budintojai — lais
vos idėjos apaštalai.

Kas 
niai?

Tai 
mokę

VAJININKe m. SVINKŪ- 
NIĘNe; po tėvais jos pa

vardė Marijona Makaus
kaitė

Užbaigusi savo didelį ir 
labai naudingą apšvietos 
darbą — Laisvės vajų ga
vimui naujų skaitytojų, 
ęlrąugė Svinkūnienė rašo: 
v ‘Tjemairia Laisvės Ai 

ministracija! šiame voke 
rasite bankos čekį už 
$95.15. Šie pinigai yra už 
14 atnaujintų Laisvės 
prenumeratų ant metų už
1 ant pusės metų, už vie
ną naują ant metų ir už
2 naujas ant pusės metų.

“Su šiuomi aš savo va
jų 1945 metų užbaigiu. 
Draugai, aš dirbau šia
me vajuje geriausiai, ką 
aš galėjau, ir taipgi ant 
toliaus dirbsiu užrašinė- 
dama Laisvę naujiem 
skaitytojam. Aš linkiu 
Laisvės Administracijai 
ir visiems redaktoriams 
ir spaustuvės darbinin
kams Linksmų ir Laimin
gų Naujų Metų!

Su draugiškais linkėji
mais, M. Svinkūnienė.”
Drg. Svinkūnienės laiškas 

yra gautas tuojau po nau
jų metų. Jis pavėlintai iš-, 
spausdintas. todėl, kad no
rėjome įdėti jos paveikslą. 
Iki gavome paveikslą ir iki 
padarėme klišę; gerokai pa
sivėlino išspausdinimas.

Mes dėkojame draugei 
Svinkūnienei už gražų laiš
kelį ir už puikų pasidarba
vimą pereitų metų Laisvės 
vajuje. Dar pirmu kart 
Waterbury je taip plačiai 
bravo išvystytas laisvės va
jus. Draugė Svinkūnįenė 
sunkiai ir kantriai dirbo 
vajaus laiku, tačiau jos va
los \ tie sunkumai nepalaū- 
žė. Ji pasisako, kad (Urbs ir 
ateityje. Tai labai gražu.,

Laisvės Administracija.

kunigą 
bet 
pa
ge-Tarptaika Chinijoje

Praeitas ketvirtadienis buvo Chinijai 
istorinis. Susirinkus (Čiunkinge) Pasi
tarimo Liaudies Tarybai į posėdį, Čiang- 
kai-šekas paskelbė, jog visoje Chinijoje 
tampa sulaikyti mūšiai tąrpf nacionalistų 
ir komunistinių-armijų, žodžių, Čiang- 
kai-šekas paskelbė, jog Chinijoje įvyks
ta tarptaika.

Turime atsiminti, kad Chinijoje civi
linis karas virė bėgyj pastarųjų 18-kos

toki buvo tie tremti- gy- kada 
to rajo- 
tapo at- 
m. tapo

kluone šiauduose, subadė ka
zokai savo šoblemis. ..

štai 31-mą d. sausio sukaks 
lygiai 40 metų, kaip kazokai 
nušovė Andriejų Baltrušaitį 
(brolį Juųzo Baltrušaičio, ku
ris 3 metai kaip mirė Pitts- 
burghe, Pa.).

Andrius buvo Suvalkijos 
agitatorius, užtikimas asmuo. 
Jo vardu per Zaunytę Tilžėje 
iš Revoliucijos Fondo buvo pa
siųsta $100. Jis, gavęs pinigus, 
pargrįžo į tėviškę. Motina pa
tarė nenakvoti namieji:. “gali 
žandarai užklupti.” Jis pavar
gęs ir norįs sutvarkyti daly
kus partijos' (social, revol.). 
Tad tiktai tą naktį praleisiąs 
namie ir išvažiuos. Sumigus 
visiems, žandarai pribuvo. An
drius užbėgo ant aukšto ir į 
kaminą įlindo, žandarai tėvą 
pirm savęs stumdami sulipo j 
aukštą ir pro tėvą sušaudė 
jauną, tvirtą už laisvę kovoto
ją. Laidotuvėse dalyvavo iš vi
sos Lietuvos atstovybės. Sakė 
prakalbąs, privertė
priimti kūną į bažnyčią, 
nę šventpję kąpiniųrdaįyje 
laidoti, kur visuomet žydi 
lės ant dviejų kapų.

Juozas Baltrušaitis, kol
vas buvo, tai vis manė, kad iš 
tų trijų asmenų, kurie buvo 
tame susirinkime, kuriame re
voliucinis fondas skyrė pini
gus Lietuvos revoliucijos rei
kalams, vienas turėjo būti iš
davikas, pranešant žandarų 
viršininkui, kad' —' kas ateis 
tų pinigų atsiimti — bus “A.”

Tame komiteto posėdyje da
lyvavo Juozas Sirvydas, kuris 
daug visokių pinklių darė Juo
zui Baltrušaičiui ir daug viso
kių pramanytų paskalų, leisda
vo. Antras, buvo dr. Jonas 
šliupas, kuris kartu su Sirvy
du, buvo griežtai prięšingas 
šelpti tą revoliucinį būrį akty
vistų. >

Trečias buvo Juozas Baltru
šaitis, kuris griežtai reikalavo 
ir išreįkąlavo $10.0 tam skyriui 
kovotojų.

Patys spręskite, katras ar 
katrie buvo, ar nebuvo And
riaus Baltrušaičio tikrieji išda
vikai. : . ...

šitai prisimenu iš esamų pas 
mane dokumentų.

Ir štai, dėl ko buvo ta griež
toji kova J. prieš anuodu 
komiteto narius.

\ Šmėkla. '

buvo tie žmonės, kurie 
mužiką skaityti, sutei

kė brosiūrąitę kitą, laikraštį, 
kurie kartais miške arba ūki
ninko, kluone surengė mitingą 
ir paaiakiho susirinkusiems, 
kas veikiama ib kaip atsipalai
duojama iš tų laikų geležinės 
priespaudos.

Tai. buvo studentai, profesi- 
jonalai, ūkininkų vaikai; pro- 
gyepyviškiausias ęlppientas bei 
tokį, kurių gaspadose buvo 
žąądarų atrasta lietuviška, 
kad ir nekalčiausia knygute, 
arba kurio namuose ubagas 
vaikus mokino lietuviškai skai
tyti ir rašyti arba susirinki
mus laikyti. Tuomet, kaip ir 
dabar, buvo savotiški Kubi
liūnai. . . išdavikai, parsidavė
liai.

Drąsesnieji ’ veikėjai, revo- 
liucijonieriai apie 1904-19Q5 
metus ęmė tqkįųs išdavikus 
pers€kįoti, nę vįenąs žuvo 
puo revoliucįjonieriaus kulkos. 
Slaptos organizacijos plačiai 
būvį išbujoję po. visą Lietu
vą. Po priedanga pasiskaitymo 
ratelių buvo auklėjami veikė
jai, lip.ytojai proklamacijų, 
prenumeratoriai t u o m e tinių 
laikraečių kontrabandininkai, 
kurtęms gręse pavojus už per
gabenimą iš Prūsų “lietuviškos 
lįtęrat&i’os,” tos apverktinai 
ąkur^ž.įos literatūros (bbošiū- 
rąįčri), ir kitų, tuomet reika- 

>lingu paplokę. Viskas pn. di
džiausia drausme (sekretu).

Tuopiet paskubę Matulai* 
čiai buvo didelė, pasišventusi 
ręvoliuęijonierių šeintiypa, kurį 
tuometinėje kovoję daug nu
kentėjo,. 4 sūnūs žuvo, kiti bu
vo ištrėmime. Kačergiui atė- 
mč sveikatą ir tikrą protinę 
lygsvarą. Ąš^negaliu atminti 
vardais, tik žinau, kad 189Q 
iki 1906 m. buvo tas laikotar
pis, kad paąmus laikraštį,i 
rapsas tek© vpatirti, katrįę 
Lietuvos vaikai pakliuvo. į ne- 
laisvę,) jį ištiįniižin, į katruos 
nužudė £, pasislėpusius kįd- jis. gryno aukso

Argentiniečių Laikraštis Vienybė
Pasiekė mus pažangiųjų Argentinos 

lietuvių leidžiamas savaįtrAštis Vienybe, 
kurios pirtnas leidinys išėjo praeitų me
tų rugs. 19 d. Laikraštis išeidinėja Bu
enos Aires mieste.

Išviso mes gavome penkis Vienybės 
numerius. Tai parodo, kad Argentinoje 
sąlygos yra šiek tiek pagerėjusios.

Šiuo metu, kai Argentinos liaudis 
ruošiasi prie prezidentinių rinkimų, tu
rėjimas demokratinio, pažangaus laik
raščio lietuviams labai daug padės su
prasti, kur jie turi stovėti, kaip jie turi 
balsuoti, kad grąžinus kraštui demokra
tiją. Privalome atsiminti, jog Argenti
noje, kaipSJungt. Valstijose, kaip Ka
nadoje, daug) lietuvių jau yra to krašto 
piliečiais ir del to jų dalyvavimas politi
niame krašto gyvenime turės teigiamos ' 
reikšmės, jei daugumas stovės su demo
kratiniais sluogsniais, kovojančiais prieš 
fašistines Perono užmačias.

Pirmajame savo nunaeryj Vienybės 
redakcija šitaip prataria:

“Jau du metai kaip Argentinos lietu
viai neturi tikrai demokratinio savo 
laikraščio. Tai spraga, kuri reikalinga 
kuo greičiausiai užpildyti.

“Tokiu laikraščiu gali būtį tiktąį vi
suomeninis plačių masių ir organizacijų 
leidžiamas ir kontroliuojamas organas; 
laikraštis, kuris tikrai rūpinasį vi^onąis 
Argentinos lietuvių problemomis ir jų 
išrišimu; gina jų reikąlus, nurodo klai
das ir blogas ydas ir veda prie vienybės.

“Siaurų reakcinių grupių organai ar 
biznio sumetimais leidžiami laikraščiai, 
tos spragos-negalėjo ir negali užpildyti. 
Užtat dabar gyvenimo sąlygoms pasi
keitus ir esant galimybės tarti tiesos 
žodį laisvai be varžymų ir persekiojimų 
išleidžiame šį laikraštį, kuris tarnaus 
plačiajai Argentinos lietuvių koloniją! ir 
ves ją prie vieningumo ir. sutarimo.

“Jį pavadiname VIENYBE—tą seną 
ir iki šiol dar neatsiektą troškimą visų 
pažangiųjų Argentinos lietuvių.

• Viduriniai Rytai (Middle 
East) laiko gyvybines linijas 
pasaulio susisiekimo ir tenai 
yra lopšys trijų svarbiausių ti
kybų — krikščionių, žydų ir 
mahometonų. Kas tik ten 
įvyksta, turi didelės reikšmės. 
Ką mes dabar skaitome laik
raščiuose apie tą pasaulio dalį, 
tikrai nenupiešia jo žmonių ir 
istorišką praeitį. Nation. Geo
graphic Society iš Washington, 
D.C., 'išleido labai įdomų 
straipsnį apie moderninį mies
tą Tel-Aviv, Palestinoje.

Tel-Aviv, arba “Pavasario 
Kalnas,” randasi Palestinoje 
prie Viduržemio jūrų pakran- 
čio, tarpe miesto Jaffa (bibliš- 
ka Joppa) ir Yarkon upės. Tik 
37 metų senumo, įsteigtas, ka
da žydai 
valdomoj
pasistatyti vietą 
plačiomis 
medžiais, 
pastatais, 
bet kurį
miestą. Jo klimatas, smėliuota 
žemę, pajūrių vietos, kur van
duo šiltas ir saulė teka, pa
rodo panašumą šio naujo mies
to sename pasaulyje į Califor
nijos arba Floridos miestus. 
Šioje linksmoje grąžioje vie
toje apie 150,00.0 žydų dirba 
ir gyvena, užsiimdami svarbio
mis ir vis besivystančiomis in
dustrijomis. Atvykę čionai iš 
pasaulio visų kraštų, jie suda
ro vieną iš kosmopolitiškiau- 
sių gyventojų grupių. Moder
ninė žydų kalba vartojama. 
Bet žmonės čia vartoja kalbas 
tų šalių, iš kur jie atvyko.

žydų Tautinis Fondas pri
statė pinigus pradėt šią pavyz
dingą žydų apylinkę. Buvo 
1909 m. Tel-Aviv pradžia bu
vo visai nepavyzdinga. Iš lėto 
augo. Per pirmą pasaulinį ka
rą jo išsivystymas buvo sustab
dytas per keturis metus, nes 
turkų valdžia įsakė evakuoji 
Tel-Aviv ir Jaffa. Gyvento
jai .apleido miestą, ir tik 1917 
miestas vėl atsteigtas, 
turkai buvo išvyti iš 
no. 1921 m. Tel-Aviv 
skira apylinkė. 1934 
miestinė korporacija.

Ją administruoja išrinkta ta
ryba iš 15 narių, ir majorą ir 
vice-majorą išrenka taryba iš 
savo tarpo.

1941 m. gyventojų Tel-Aviv 
buvo su virš 140,000, ir pra
dėjo miestas lygintis su seno
višku Jeruzolimu. šiandien yra 
tarpe 150,000 ir 200,000 gy
ventojų. Su atvykimu vis dau
giau žydų., priemiesčiai išsivys
tė. Bet ir ten butų klausimas 
yra labai rimtas.

Nuo pat pradžios, žydai Pa
lestinoj ėmėsi jiems visai ne
žinomais darbais ir juos kuo 
puikiausiai atliko. Ir ne stebė
tina matyti studentus, raštinin
kus, jaunus vyrus ir merginas, 
apleidžiant savo profesijas ir 
stojant prie paprasčiausio dar
bo. Pastatai stiliuoti naujau
siais būdais, čia jau yra apie 
tuzinas teatrų, muziejus, dailės 
ir muzikos centrai, žaidimams • 
vietos, didelė ligoninė, oro sto
tis ir puikios mokyklos.

Svambiausias užsiėmimas yra 
komercija ir industrija, ir gali 
lygintis su Jaffa, kaipo pirkly- 
bos centras. Palestinos did
žiausias eksportas yra — ci
triniai vaisiai, t’rieš karą iš čia 
buvo išsiunčiama milionai dė
žučių apelsinų ir “grape- 
fruit’ų” į Europos rinkas. 
Miestas gamina tūkstančius 
“silicate” plytų statybai. Ma
žesni fabrikėliai gamina bal
dus, audinius ,batus, eigaretus, 
saldaines ir vaisiams dėžes. 
Karo laiku pastangos pakreip
tos į gaminimą karo reikmenų.

Levan Paroda (tarptautinė 
ekspozicija) svetimų ir vieti
nių reikmenų buvo reguliaria 
taikos laiku įvykis.

Uostas gana gęjrai sutvarky
tas.

Prieš karą šapos Tel-Aviv 
siūlė visokius iš kitų 
pirkinius, laivų ofisai

Tas kąrąs ne visuomet buvo didelis, 
platus, tačiau jis visvįen ėjo, nes ąbiejų 
pusių armijos buvo ginkluotos ir Viena 
prieš kitą atsukusios ginklus. Mat, 
čiang-kai-šekas buvo pašimojęs ginklu 
sunaikinti-komunistines armijas ir atim
ti iš liaudės iškovotas laisvės teises tose 
srityse, kur tos armijos veikia.

Taigi dabar Chinijoj civilinis karas 
liovėsi veikęs. Matyt, tam nemažai pasi
darbavo ir generolas Marshallas, nepa
prastas Ameril^s ambasadorius Čhini- 
jai, kuris ten tarp nacionalistų ir komu
nistų tarpininkavo.

Mūšiai sustojo. Paliaubos paskelbtos. 
Ir tai parodo, kad čiang-kaį-£eko pąsi- 
mojirnas ginklu viską išspręsti, nuėjo 
niekais.

Kyla klausimas: ar ištikrųjų Chipijo- 
je įvyks vienybė ir ramybė? Ar iš tikrų
jų ten eiviMpis karas jau baigėsi visąpi?

Tai vyriausiai priklauso nuo ĮCųopiin- 
tango* nuo Čiang-kai-šeko. Jei Jis laflęy- 

. sis susitarimų, jei jis jioręs. piatyt Chi
nijoj demokratiją, tai civilį W kapo 
nebus. ' \

Turime atsiminti, kad ChipĮjos kopju- 
nistai kariavo ne dėl tuojautinib sočialįz- 
ųio Chinijęje vykdymo. Ne! Jie. kW$VG 
dėl demokratijos krašte įvedimo, dėl pa
čių elementariškiausių liaudžiai teisių 
užtikrinimo, — teisių, kuriomis žmonės 
naudojasi kituose buržuaziniuose kraš
tuos. s ; r > ■_

Turėkime vilties, kad Chinijoje civili
nis karas liovėsi ilgiems metams, kad 
išvarginta Chinijos liaudis susilauks 
šviesesnių dienų, naujesnio gyvenimo, 
kui-į žadėjo “Chinijos , Leninas”—Sun 
Yat-sen’as, kurį jai žąda Chinijsos komu
nistai—Sun Yat-seno testamento vykdy
tojai, ir kurį jai žadėjo Jungtinės Tautos.

i*.*'
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Nikelė

/

ir ji nuolat šia-kraštų, 
garsino

♦

irt
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Įžeidimas
—Kodėl panelė 

nebeperka pas jus?
—Mat, vienąs tarnauto

jas ją netyčia įžeidė.
—Ir ką jis padarė?

’ —Ogi kažkam ^ai girdint 
išsiplepėjo, kad ji seniausia 
mūsų klijentė!

< •

Tikras Nesusipratimas
-rTamsta pavogei-iš pono 

Jono laikrodį^ o dabar tvir
tini, kad tai tikras nesusi
pratimas.

—Tikrai. taip, aš maniau,

Palyginimas
Jauna pora nuvyksta prie 

jūros.
—Kaip tau atrodo, Jonai, 

jūra, ąr tu gali ją sulyginti 
su mažu vaiku; čia ji juo-r 
Iriasi, čia ji siunta.

—•Taip 
pia.
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■k^\ ^mowem pwimw.ts
“skylandžiais,” “orlaiviais” 
ir panašiai, 
jiem tie žmonės atrodo.

Šių žodžių rašytojas an- tuom įsižeidė. Visi esame 
žiūrint kaip dai pavadino 30 metų senes- girdėję, kaip vieni vadina 

nį žmogų dėde, ir senukas kitus “pap”—tėvukais. Be-

I

Niekas nenori, kad kiti jį 
ai' ją niekintų arba pajuok
tų. Kiekvienas dvasiniai 
sveikas žmogus jaučiasi, 
taip sakant, savęs vertas.

Tūli žmonės nori tam tik
ros pagarbos, kaipo profe
sionalai, artistai, rašytojai, 
mechanikai, politikai ir kt. 
Kai kurie pageidauja kredi
to už savo išmintį, gudru
mą, stiprumą, apsukrumą, 
pasisekimus su gražiąją ly
tim ir panašius specialu- 
mus. Merginos ir moterys 
ypač nori, kad žmonės lai
kytų jas gražiomis, o jei ne, 
tai bent protingomis, šva
riomis, padoriomis, vadina
si, patraukliomis savo būdu 
ir dvasinėmis ypatybėmis. o____ , ____ ____ __

Didžioji dauguma žmo- giau neskaitė, kaip malda- 
nių, vadinamieji vidutiniai knygę, sapnininką ir kalen- 
piliečiai, laikosi sveiko pa- doriuką, ir pastatys tau ko- 
garbos saiko. Jie nereika- kį smulkų, niekam nesvar- 
lauja, kad juos klas aukš- bų klausimą. Jeigu neatsa- 
tintų, bet nenori būti ir že
minami bei niekinami. Vi
dutiniam žmogui užtenka, 
kad jis laikomas lygiai ge
ru, kaip kiti. Jeigu lietuvis 
sako apie kitą, tai “vyras,” 
tuo vienu žodžiu jis pareiš
kia žmogui gana pagarbos. 
Kalbant apie gero būdo mo
terį, paprastai neužtenka 
vieno žodžio, ir 
“puiki moteris.”

Eilinis žmogus turi tam 
tyčia pagarbos gydytojui, džiai nėra taisyklė, o tik iš- 
mokytojui, kunigui, genero-'imtys. Dvasiniai sveikas 
lui, teisėjui, gubernatoriui,! žmogus tyčia neįžeidinėja 
žymiam visuomenės veikė- [ nei “aukštesnių nei žemes- 
jui; kaipo “mokytiems? ai1 nių” už save, 
šiaip kilniems žmonėms.
Bet “mokytieji” iš savo pu- nių, beje, be blogo
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su paprastu žmogum, jei 
kunigas paniekina parapi
jietį, jei valdininkas žiūri į 
paprastą pilietį kaip “šiukš
lę,” tai pas eilinį žmogų 
tuojau gema pagieža bei 
kerštą^ vietoj pagarbos to
kiem “mokytiesiems;” tada 
žmogus jau nė šuns vietoj 
nelaiko to “mokyto,” ku
riam dar neseniai pripažino 
pirmenybę.

Pasitaiko, žinoma, ir prie
šingai. Kartais tamsūnas 
jieško progos pažemint ap
sišvietusį ir mandagų žmo
gų. Vienas draugiškas lie
tuvis gydytojas patarė nie
kuomet neit į ginčus saliū- 
ne. Sako, pasitaikys koks 
gėrikas, kuris nieko dau-

kyši, tai jis išdidžiai suriks, 
kad visa smuklė girdėtų:— 
Na, matote, kad nežino! O 
dar daktaras! Jeigu mane 
tėvai būtų leidę į mokslą, aš 
būčiau daug kytresnis.

Kitas profesionalas skun
dėsi, kad atsiranda vienas 
kitas ignorantas, kuris be 
jokios priežasties jį panieki-, 

sakoma, na, tiksliai įžeidžia, ir tai 
esą skaudžiausias įžeidimas.

Du paskutiniai pavyz-

Daugelis normalių žmo- 
i noro 

sės turi gerbti vidutinį pi- i įžeidžia kitus, darydami 
lietį kaip žmogų. Jei gene-[pastabas apie jų plikes, no- 
rolas tiksliai įžeidžia karei- sis, kupras, ūgį bei pravar
ai, jei politikas nesiskaito [ džiuodami juos “čigonais,”

SKIEPAI NUO INFLUENZOS

sž»?

angliakasyklųTragiška
United Mine Workers nąrių, atėmusi 24 darbininkams gyvastis Belva No. 1 kasyk
loje, Pineville, Ky., dar kartą parodė kompanijos gobštumą ir savininkų dominuoja
mos kasyklų inspekcijos neatsakomingumą. Kasykla buvo Federalio Kasyklų Biu
ro pasmerkta dar pereitą rugpjūtį, kaipo nesaugi. Čia matome gyvasties gelbėto
jus išnešant vieną iš kelių gyvais išlikusių mainierių.

eksplozija, uždariusi mirties slastuose 30 darbininkų,

■&!>..>:

veik niekam nepatinka, jei
gu svetimas vadina jį tėvu
ku, dėde ar kitaip primena 
jam senatvę. Kas taip ki
tus vadina, tai pareiškia 
savotišką p a s i didžiavimą, 
kad jis jaunesnis. Bet nie
kas, turbūt, ant savęs ne
mato, kaip jis senas. Todėl 
kartais senesnis vadina ir 
jaunesnius už save dėdė
mis ir tėvukais.

Psichologai, žmonių mąs
tymo ir būdo moksliniai 
tyrinėtojai, yra prirašę tu
zinus knygų apie kitiems 
patinkamas ir nepatinka
mas žmogaus ypatybes. Čia 
paminėsime tiktai kelias, 
būtent:

Nudavimas. — Žmonėms 
nepatinka asmuo, kuris nu
duoda esąs labai svarbus 
pats savaime arba kaipo 
prof esionalas, biznierius, 
mokslininkas ir panašiai. 
Žmonės nemėgsta tų, kurie 
dedasi taip dideliais, kad 
net “iš notų kalba.” Dau- apie tokius sakydavo: “Ge- 
guma vengia tokių, kurie’ ras būtų boisas, ale kad 
elgiasi ne natūraliai, bet unaro neturi.” 
vaidina kokių tai aukštes- j Monologai. — Yra žmo- 
niųjų vaidmenis, kad kiti nių, kurie sykį pradėję kal- 
visuomet kreiptų į juos dė- bėti, neduoda kitam išsižio-

jam dalykus; tad jis įsi
traukia į tuščias pažįstamų 
ir nepažįstamų kalbas, nors 
jos yra jam visai svetimos 
ir neįdomios. Tos kalbos 
dažnai virsta paprastais 
pliauškalais ir blogiau ne
gu “arkliškais” juokais. Jo
no mintys visai kur kitur, 
bet jis vis tiek dalyvauja 
tame pokalby, ne iš tikrų
jų,* bet tiktai lošdamas. Iš 
šalies žiūrint tuoj atrodo, 
kad Jonas ne savo vietoje, 
kad jis pašlemėko rolę vai
dina.

Galimas daiktas, kad Jo
nas nori būti visų draugas, 
bet ne iš tos pusės. Gal Jo
nas ir šiaip pasikalbėjimuo
se su draugais - pažįsta
mais leidžiasi į tokius daly
kus, kurie jam pačiam ne
rūpi; todėl jis paviršutiniai 
nukalba bei juokais nulei
džia. Čia taip pat nudavi- 
mas, vaidinimas, kuris žmo- 
Inėms nepatinka. Prūseika
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Dabar influenza suserga šių. Bet skiepų veikimo lai- 
po 150,000 žmonių per sa- kotarpis dar negana patjk- 
vaitę Jungtinėse Valstijose, rintas. 
Dešimtys tūkstančių influ- 
enzos ligonių guli New DgL CIGARETO jlGIO 
Yorko ligoninėse. Bet tai . 
nėra piktoji arba ispaniška 
influenza, kuri Pirmojo pa
saulinio karo pabaigoj iš-* 
marino šimtus tūkstančių 
amerikiečių.

Influenza bendrai yra 
kvėpuojamosios gerklės vir
šutinės dalies uždegimas. 
Sunkesnė ir labiau apkre
čiama influenza vadinama 
gripu. Influenza pavojinga/ 
ypač tuo, kad iš jos dažnai 
išsivysto plaučių uždegimas 
(pneumonija).

Pirm dvejų metų dr. Tho
mas Francis, Michigano 
Universiteto profesorius, iš
rado skiepus (čiepus) nuo 
influenzos. Skiepams me
džiagą jis ėmė iš vištukų 
gemalų užperėtuose kiauši
niuose. Lederle, Eli Lilly ir numerio 2 pasitaikė pa- 
kitos gyduolių kompanijos spausti ne tą guziką ir išėjo 

numeris 1. Pasekmė: ciga- 
retas, vietoj būti 2f, pasi-

N. M.

Tariant Atlikto Kriukio 
žodžiais:
“Nėra pasaulyje to gero,
Kas be klaidos kur pasidaro,

Ir mums per raidę kai kada
Įvyksta velniška klaida!

Vaidų už tai čia neįvyksta,—
Draugas iš Maine už tai 

[nepyksta,
Jei randa “vienas“ vietoj—

Sveriant žmogų ciga'jėtu.”
Ir iš tikrųjų, manau, kad 

akyvas draugas iš Maine 
valstijos, kuris pirmas pas
tebėjo klaidą įvairumuose, 
kur buvo rašoma apie ciga- 
retą, kaipo mierą— nepyks, 
jei dabar pataisysime tą 
klaidą. Ten kažkaip vietoj

I

dabar turi apie 300,000 do
žų tokių skiepų. į

Patyrimai nuo 1943-44 darė if colio ilgio. To raši 
metų iki šiol rodo, kad skie
pai apsaugoja nuo apsikrė-1 
timo influenza 75 iš kiek
vieno šimto įskiepytų žmo- ; 
nių, o 25-iems kitiems pa-[ 
lengvina sirgimą.

Kad skiepai atremtų in-j 
fluenzą, turi praeit bent] 
savaitė ar 10 dienų, iki 
žmogus susidurs su tos li
gos perais ir galės atsilai
kyti prieš juos. Manoma, 
skiepai gina žmogų nuo iri- 
fluenzos per 6 iki 12 mėne-

nio autorius dėkoja drau
gui iš Maine už akyVumą 
ir pastabą. Lašų autorius 
pasižada vengti, kiek tik 
galima, tokių klaidų ateity-' 
je

A. Birželisj ,

Galvos kaukolės kaulų 
storis nelygus pas įvairius 
žmones. Vienų kaukolė tik 
aštuntadalio colio storio, o 
kitų iki puses colio.

PER LIETUVĄ TIESIAMAS DIDŽIULIS 
PLENTAS AUTOMOBILIAMS

auto-

vadi- 
jungs

Tarybinė Lietuva pradėjo 
paruošiamuosius darbus di
džiam naujoviškam 
mobilių plentui per 
Lietuvą. Tas plentas, 
namas autostrada,
Vilnių, Kauną ir Suvalkiją 
—pramonės ir žemės ūkio 
sritis. Antriniai, mažesni 
plentai iš kitų miestų ir 
miestelių ves į didįjį plentą.

Lietuvos vyriausybė nu
tarė užbaigt naująjį plentą 
iki 1947 metų, ir jau praei
tą rudenį buvo pradėta ur
mu vežt akmenis ir kitas 
reikalingas medžiagas tam

Lietuvos Knygynai 
Ir Skaitytojai

Tarybų Lietuvoje veikia 
254 nuolatiniai viešieji kny
gynai - bibliotekos. Jų kny
gas skaito apie 60 tūkstan
čių skaitytojų. Stambiausias 
Lietuvos Respublikoje kny
gynas yra Antroji Vilniaus 
biblioteka, kuri turi 64,000 
knygų, šis knygynas yra 
kultūrinis sostinės centras, 
aplink kuri sukasi daugiau
siai skaitytojų.

Gyvai veikia Klaipėdos 
viešasis knygynas. Jo skai
tykloje yra suruošta Julijos 
Žemaitės ir Salomėjos Nė
ries kūrybos parodos.

Parodos taip pat vyksta 
Šiaulių, Panevėžio ir Bifžų 
miestų knygynuose;

Darbo žmonės ypač pla
čiai skaito Stalino raštus.

Albertus Magnus (1206— 
1280),, paskilbęs vokietis fi
losofas ir studijuotoias ma
gijos ir visokių neva slap
tų mokslų; tomis temomis 
jis labai daug rašė, dar ir 
iki šiol tebespausdinamos 
neva jo parašytos juodosios 
magijos knygos. 1260 me
tais jisai tapo Ratisbono 
miesto vyskupu, bet ir pas
kui nesiliovė užsiimt alche
mija ir astrologija.

darbui.
Plento statybos pirminin

kas J. Chotimskis dėl to ra
šo Lietuvos laikraštyje Tie
soje:

—Didysis plentas (auto
strada) kirs upes, geležin
kelius ir kitus plentus. Teks 
statyti tiltus. Šie visi įren
gimai bus metaliniai arba 
gelžbetoniniai (iš konkry- 
to). Kaune per Nemuną rei
kės tiestį naują miestinės 
rūšies tiltą. Naujasis tiltas 
bus įjungtas į bendrą Kau
no atstatymo planą. Dabar 
atskira tyrinėtojų grupė 
tiksliau nustato, kur ir koks 
bus statomas tiltas. Jis' tu
rės papuošti visą tą Kauno 
dalį.

Išilgai viso plento bus 
įrengtos automobilių susi
siekimo stotys, gazolino sto
telės ir net valgyklos ir 
viešbučiai keleivių patogu
mui ir aptarnavimui. Šie 
visi pastatai bus pritaikyti 
prie gražių mūsų Tarybinės 
Lietuvos gamtos reginių. 
Kiek galima, tie pastatai 
bus statomi nuošaliau, kad 
pravažiuojantieji ž m o nes 
galėtų p a silsėti gamtos 
prieglobstyje.

Kelio statytojams teks 
atlikti didžiulius darbūs — 
iškasti apie 5emilionus ku
binių metrų -žemės, suga
benti auto - sunkvežimiais 
bei vežimais daugiau kaip 
pusantro miliono kubinių 
metrų akmens ir smėlio; 
nutiesti plento ruože kelis 
kilometrus gelžbetoninių ir 
metalinių tiltų ir vamzdžių; 
įmūryti į kelio grindinį 
šimtus tūkstančių tonų as
falto ir cemento betono. Už
baigti tuos milžiniškus dar
bus per tokį trumpą laiko
tarpį — iki 1947 metų — 
uždavinys nelengvas.

Lįetuva buvo neturtinga 
gerais keliais. Stambieji 
Lietuvos miestai: Vilnius, 
Kaunas ir kiti iki šibl susi
siekė tik smėlio ir žvyro 
vieškeliais. Rudeniop toki 
keliai virsta spąstais auto

mobiliams bei sunkveži
miams.

Smetoninėje Lietuvoje 
buvo daug kalbama ir rašo
ma dėl haūjovinių plentų 
tiesimo automobiliams. Bu
vo tik svajota, bet neįgy
vendinta. Taip ir toliau li
ko blogi, klampūs vieškeliai 
ir plentai. Jų blogumas 
tramdė ūkinį - ekonominį 
Lietuvos vystymąsi ir. susi
siekimą tarp atskirų sričių.

Tarybinės Lietuvos stato
mas milžiniškas plentas la
bai patarnaus šalies pramo
nei, ūkiui ir kultūrai.

Uralo Gelmių Turtų 
Tyrinėjimas

Ilgajame Uralu kalnyne 
praeitą vasarą dirbo 70 
grupių sovietinių moksli
ninkų. Jie tyrinėjo požemio 
turtus ir gamtinius reiški
nius.

Tyrinėtojai, šalia kitko, 
surado ir ištyrė mangano 
metalo rūdyną Novoberio- 
zovo srityje; užtiko naujus 
kietosios anglies klodus ry
tiniame vidurinio- Uralo 
šlaite, ties Bogdanovičiais.

Pietinėje Uralu kalnyno 
dalyje sovietiniai geologai 
ir žemės, fizikai ištyrė nau
ją turtingą geležies rūdyną. 
Iš šio rūdyno galima bus 
gauti kelios dešimtys milio- 
nų tonų geležies. Jie pradė
jo tyrinėti ir geležies rū
dyną sovietinės Baškirijos 
pasienyje.

Archimedes (287 - 212 m. 
pirm Kristaus), graikas 
matematikas ir filosofas, 
pasižymėjęs n e p aprastais 
protiniais gabumais. Jis pir
mutinis surado dėsnius,^ ku
riais remiasi buomo veikmė, 
tyrinėjo specifiškąjį įvairių 
elementų svorį; jisai taipgi 
padarė žinomąjį Archimedo 
sriubą, kuriuomi keliamas 
vanduo iš žemumų aukštes- 
nėn vieton.
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mesį. Tai yra nepakenčia
ma tuštybė.

Bet blogą įspūdį daro ne
natūralumas ir iš antros pu
sės. Imame tokį pavyzdį. 
Štai Jonas, apsišvietęs vy
ras, ir kai jis yra sau vie
nas, tai rimtus dalykus mąs
to ir gerų tikslų siekia. 
Draugijų susirinkimuose jis; 
taip pat rimtai elgiasi. O 
asmeniškai santykiaut su 
žmonėmis jis nemoka. Už
eigoje jis dažnai neranda 
žmonių, su kuriais galėtų 
pasikalbėti apie įdomius

ti. Toks žmogus ne pokalbį 
veda, bet monologą sako, ir 
daugiausiai girdėt tik “aš, 
man, mano!”

Kitas įsivaizduoja, kad jis 
geriausias juokdarys; trau
kia per dantis kiekvieną, ką 
tik pamato; didžiuojasi, kad 
esąs toks pastabus, akylas 
•ir/ausylas, ir tarška-barška, 
neleisdamas kitam žodžio 
įterpti.

Prieš visus. — Kiekvienoj 
didesnėj draugijoj pasitaiko 
vienas kitas asmuo, kuris • 

(Tąsa 5-me pusi.)

KAS JIE TOKIE?
Trumpos biografinės ži

nelės apie tūlus paskilbu7 
sius asmenis, kurių vardai 
kartais minimi įvairiuose 
rašiniuose.

Parankiojo J. Barkus.

Adler, Alfred (gimė 1870, 
mirė 1937 m.), austras gy
dytojas ir psichologas; iki 
1913 metų jisai buvo žino
mojo psichoanalisto Sig- 
munjro Freudo mokiniu ir 
pasekėju; vėliau Adleris 
įkūrė savotišką psichologi
jos aiškinimo sistemą, pa
vadintą Individualine • Psi
chologija.

Aesop (gimė Graikijoj 
apie 620, mirė 544 m. pirm 
Kristaus), graikas ’ vergas, 
turėjęs didelio gabumo pa
rašyt daugelį pasakėčių, ku
riose smerkiamas tas ar ki
tas netikęs žmonių’ poelgis. 
Jo pasakėtės yra išverstos į 
visokias kalbas ir iki šiol 
mokyklų knygose spausdi
namos.

Aleksandras Didysis (356- 
323 m. pirm Kristaus), Ma
kedonijos karalius, paveldė
jo savo tėvo Filypo sostą. Iš 
pat pradžios Aleksandras 
parodė palinkimo ir gabu
mo stambioms karinėms 
avantiūroms. Jisai nugalėjo 
tebiečius ir Persijos valdo
nus, užėmė Syriją ir Fini- 
kiją, užvaldė visus miestus 
Viduržemio Jūros pakraš
čiuose; užkariavo Egiptą, 
įkūrė Aleksandrijos miestą, 
galop pasitraukė į Babilio-
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niją, kur susirgo kažkokia 
karštlige ir greit numirė. 
Aleksandras skaitomas ge- 
niališku karininku ir jis 
buvo užkariavęs veik visą i 
tais laikais žinomą žemės 
kamuolio dalį.

Aleksandras I, Rusijos 
caras (1777 - 1825 m.), 
viešpatavo mirus jo tėvui 
Povilui; jisai aktyviai daly
vavo karuose prieš Napo
leoną. 1812 metais Napole
onui įsiveržus R u sijon, 
Aleksandras (savo sugabių 
generolų protu ir liaudies
pasiryžimu) pajėgė išgrūst ? 
francūzus iš Rusijos ir su
naikint Napoleono galybę.

Aleksandras II, Rusijos 
caras (1818-1881), tapo ka
ralium 1855 m., mirus jo tė
vui Nikolajui I-jam. 1861 
metuose jisai paskelbė pa- • 
liuosavimą valstiečių nuo 
dvarponių, s t e ngdamasis 
apramint b e sipĮė to jaučius 
maištus prieš ponus ir žem
valdžius. Aleksandras An
trasis tapo užmuštas bom
ba, kuri mesta po jo karie
tos kovo 13 d., 1881 m.

Andersen? Hans Christian 
(1805 — 1875), danas auto
rius, paskilbęs savo pasako
mis jaunuoliams. Jo pasa
kos yra išverstos į daugybę 
kalbų ir nuolat perspausdi
namos. Jo parašytoji jo pa
ties autobiografija, pava
dinta “Manojo Gyvenimo 
Istorija,” skaitosi taip pat
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PADĖTIS TARYBŲ LIETUVOJE
ŠIANDIEN IR RYTOJ -

MSčYS GEDVILAS.

nį. Tarybinių tautų draugystė tapo 
mums paprasta kasdienybe, kai tuo tar
pu visur kitur pasaulyje mes' matome tik 
tautinius prieštaravimus ar savitarpio 
neapykantą. Carizmas smaugė ir. slopino 
mažąsias tautas,, o ' tarybųsantvarka 
priešingai, — jas išjudino iš 'amžių su
stingimo ir padeda sukurti, savo tautinę 
kultūrą, meną, muziką, literatūrą. v

Štai, Turkmėnijoje caro laikais 99% 
gyventojų nemokėjo nei skaityti, nei ra
šyti. Nebuvo nė vienos aukštosios moky
klos, nė vieno teatro. Dabar ten yra 7 
aukštosios mokyklos, 39 technikumai, 
daugiau kaip tūkstantis pradinių ir vi- 

• dūrinių mokyklų, 14 teatrų, Mokslų 
Akademijos filialas ir tt. ir tt.

Spalio socialistinė revoliucija atnešė 
laisvę ponų baudžiavos ir caro jungo iš
vargintai lietuvių tautai. Ta laisvė ne iš 
karto atėjo. 1918 metais gruodžio mėne
syje Vilniuje buvo sudaryta pirmoji 'ta
rybų Lietuvos valdžia su Vincu Kapsu- 
ku-Mickevičium priešakyj e. Daugelyj e 
Lietuvos vietų buvo sudarytos darbo 
žmonių tarybos. Tačiau vidaus ir užsie
nio kontrrevoliucija užgniaužė šį pirmą 
Lietuvos darbo žmonių mėginimą sukur
ti, savo valdžią. Pradėjo siausti Lietuvo
je baltasis teroras. Tik 1940 metais buvo 
realizuoti Lietuvos darbo žmonių sieki
mai.

Kad ir vėliau įsitvirtino pas mus Spalio 
revoliucija, tačiau Lietuva su entuziaz
mu ėmė gyvendinti didžiuosius jos prin
cipus. Buvo nacionalizuota stambioji 
nuosavybė, žeme, pramonė, bankai. Dar
bo valstiečiai gavo amžinam naudojimui 
žemę. Steigęs naujos mokyklos, kursai, 
teatrai. Darbo žmogus veržėsi į šviesą, 
kurios jam anksčiau taip pavydėjo bur
žuazija. Buvo užsimota panaikinti mūsų 
pramonės atsilikimą, steigiant naujas 
bei plečiant senas gamybos šakas. Hitle
rinis užpuolimas nutraukė tą kūrybinį 
darbą. Lietuvių tauta, Hitlerio bato pa
minta, pergyveno savo istorijoje didžiau
sią pavojų, žymiai didesnį, negu kryžiuo
čių' invazijos laikais. Jei Hitleris būtų 
laimėjęs, tai greitu laiku pasaulis būtų 
lietuvių tautą teatsiminęs, kaip buvusį 
faktą. Kad šitai neįvyko, kiekvienas lie
tuvis patriotas yra dėkingas Didžiajai 
Spalio socialistinei revoliucijai, garbin
gai Lenino - Stalino sukurtai bolševikų 
partijai.

Ilgus metus visos tarybinės tautos dir
bo nesudėję rankų, atraitę rankoves. 
Kartu su tuo, jos nuolat, įtempdamos 
savo jėgas ir gabumus, mokėsi. Kovoje 
dėl pramonės, žemės ūkio išplėtimo, savo 
vieningose pastangose pakelti bendrą 
kultūrą, mokslą, techniką, meną, suar
tėjo, susigiminiavo visos Tarybų Sąjun
gos tautos. Puikiai ta giminystė išreikš
ta karo metu išleistame Uzbekų tautos 
atsišaukime į kovotojus—uzbekus:' “Ta
vo tauta yra Tarybų Sąjungos vaikas. 
Rusas, ukrainietis, baltarusis, azerbai
džanietis, gruzinas, armėnas, tadžikas, 
turkmėnas, kazachas ir kirgizas, drau
ge su tavimi, per 25 metus dieną ir naktį' 
statė mūsų didelius namus, mūsų kraštą, 
mūsų kultūrą. Dabar gi į tavo vyresnio
jo brolio — ruso narną, į tavo brolių — 
baltarusio ir ukrainiečio namus—įsiver
žė vokiškas basmačas. Jis neša ; rudąjį 
marą, kartuves ir botagą, badą ir mirtį. 
Bet ruso namas
mas! Nes Tarybų Sąjunga — šeima, kur 
kiekvienas nors ir gyvena savo name, ta
čiau kiemas ir ūkis bendri rir nedalomi l” 
Lietuviai didžiuojasi, kad dalyvavo ko
voj dėl bendrų mūsų tarybinių namų.

Tautų draugystės idealas įaugo į kiek
vieno tarybinio piliečio kraują. - .

Dėl viso to Tarybų Sąjunga pasidarė 
galinga valstybe ir sukūre Raudonąją 
Armiją, sugebėjusią sunaikinti tamsiau
sią pasaulinės reakcijos jėgą — hitleriz- 
mą.

Visi dar gerai pamename Rusijoje 
įvykusį, nepasisekusio karo išdavoje, 
1917 m. chaosą. Kad ir caras buvo nu
verstas, tačiau valdžios vairas pasiliko 
tos pačios buržuazijos rankose. Viešpa
tavo netvarka, grėsė vokiečių pavojus. . 
Tik bolševikų partija, Lenino - Stalino 
vadovaujama, sugebėjo į'savo rankas pa
imti iniciatyvą, įvykdyti Spalio socialis
tinę revoliuciją ir visiems laikams ati-: 
duoti milžiniškų Rusijos plotų valdžią į 
darbo žmonių randas.

(Bus daugiau) . .. :

(Tąsa)
Ir štai Didžioji Spalio socialistinė re- 

, voliucija susprogdino tą tvarką. Pirmą 
kartą pasaulio istorijoj darbo žmonės 
patys ėmė valdyti ir tvarkyti savo vals- 
tybę, nuo senos kapitalistinės santvar
kos perėjo prie naujos socialistinės san
tvarkos.

Tarptautinė juodoji reakcija tokį stai
gų istorijos pasisukimą sutiko labai ne
palankiai, pasišiaušus, nes juto, kad ši 
revoliucija buvo kitos rūšies, negu ligi 
Šiol buvusios. Pasaulis yra pergyvenęs 
daug revoliucijų, ir visuomet kapitaliz
mas sugebėdavo jas suvirškinti. Jei ir 
keitės valdžios, tai valdymo sistema vis 
likdavo ta pati, nepažeidžiant! ponų in
teresų. Spalio socialistinė* revoliucija, at
mušusi įvairias imperialistų intervenci
jas, panaikino visokią žmogaus eksploa
taciją iš kito žmogaus pusės, panaikino 
visokias išnaudotojų grupes, įvedė pro
letariato diktatūrą ir organizavo naują 
neklasinę socialistinę visuomenę. Spalio 
socialistinė revoliucija sutriuškino seną
ją valstybinę mašiną, o jos vietoje sukū
rė visai naują valstybinį aparatą. Kartu 
ji panaikino privačią nuosavybę gamy
bos priemonėms ir perdavė jas visuome
nės žinion. Socialistinei revoliucijai lai
mėjus, prie valstybės vairo stojo tikra 
darbo žmonių valdžia, tarybų valdžia.

- >. Liaudies jėgos, kurios^ iki tol snaudė 
ir buvo prislėgtos, buvo pažadintos ir pri
keltos į kūrybinį darbą. Liaudies energi
ja, liaudies gabumai susiliejo bendrame 
darbe. Liaudis tapo tikru savo gyvenimo, 
savo istorijos kūrėju.

Kovoje dėl socialistinio savo tėvynės 
pertvarkymo, dėl išugdymo iš atsilikusio 
krašto didžios socialistinės industrinės— 
kolektyvinės valstybės išaugo ir sustip
rėjo tarybų valdžia. Tarybų santvarka
— tai tikra liaudies santvarka, nes mi
lijonai žmonių netarpiškai dalyvauja 
valstybės valdyme.

Tarybų valstybinis aparatas daugy
be, matomų ir nematomų siūlų surištas 
su darbo žmonėmis, nes jo uždavinys — 
ginti liaudies reikalus.

Tiktai Tarybų valdžia galėjo organi
zuoti ir įvykdyti stalininius penkmečius. 
Stalininių penkmečių išdavoje Tarybų 
Sąjunga tapo didžiąja pramonės šalimi, 
sugebančia masiškai gaminti moderniš
kiausias mašinas ir ginklus. Ten, kur ca
rų laikais žmogaus koja nebuvo įžengusi, 
šiandien stiepiasi į padangę didžiuliai 
fabrikų kaminai, galingos elektrainės, 
nauji miestai ir darbininkų miesteliai. 
Tarybų Sąjungos ekonomika vystosi val
stybių istorijoje negirdėtais tempais. 
1940 metais tarybinės pramonės gamyba 
buvo 12.5 karto didesnė už 1913 metų 
gamybą. Ypatingai ekonomiškai atsili
kusios buvo Kaukazo ir Vidurinės Azijos 
tautos. Per penkmečius padaryta didelė 
pažanga. Pramonės produkcija Kazachi
jos TSR padidėjo 22.2, Armėnijos TSR 
—- 22.0, Gruzijos TSR — 26.4, Kirgizijos 
TSR — 160, o Tadžikijos TSR — 242 
kartus! Visiškai pasikeitė sodžiaus iš
vaizda. Vietoj siauručio kaimų rėžio su
vargusių sodybų, dabar banguoja tary
binių ir kolektyvinių ūkių laukai. Vietoj* 
primityvių žemės ūkio įrankių, gyvavu
sių iš vėlyvųjų viduramžių, plačiai nau
dojamos naujausios žemės ūkio mašinos. 
Tarybų Sąjunga tapo pati svarbiausia ir 
labiausiai aprūpinta mašinomis žemės 
ūkio šalis. Dėl to ji sugebėjo net karo 
metais duoti vidutiniškai 7 milijardus 
pūdų javų prieš 4—4.5 milijardo caro

R. laikų produkcijos.'
Tarybiniais met. švietimo srity įvyko 

tikra revoliucija. Iki Spalio* revoliucijos 
; aų>ie 60% Įlusijos gyventojų buvo beraš- 
£ čių. Inteligentų skaičius buvo mažas ir 
r daugiausia jie buvo iš pasiturinčių 

sluoksnių. Tarybų valdžia plačiai atidarė 
mokyklų duris daifbo jaunimui. 1937 
metais Tarybų Sąjungoje jau buvo 47 

, milijonai moksleivių, kai tuo tarpu cari-
• | nėję Rusijoje jų buvo tik 8 milijonai. Per 

28 metus daugmilijoninė tarybinė inteli- 
Mfcerltija išėjo iŠ liaudies gelmių. Ji tar

nauja liaudžiai ištikimai ir teisingai.
įL<- Spalio socialistinė revoliucija pirmoji 

teisingai išsprendė tautinį klausimą. Jei 
carinė Rusija buvo tautų kalėjimas, tai 
šiandien visos' tarybinės taūtos yra pil
nateisiai Tarybų Sąjungos nariai ir turi 
geriausias sąlygas savo kultūrai, tauti
nei pagal foriną, socialistinei pagal turi-

1

taip pat ir tavo na

hitleriz
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Philadelphia, Pa.
Atsakymas “Reporteriui**
Sausio antrą dieną Laisvėj© 

tilpo žinutė iš Philadėlphijos, 
kurioj keletas išsireiškimų ne
atitinka tikrenybei. Ten pasa
kyta: “Ponia Antanaitienė be- 
baliavodama prarado savo 
brangius kailiukus^” Jeigu „aš 
baliavočiaų pabaigus bonų par* 
davimo vajų, Jai gre.iČiau pra- 
baliavočinu bonų pinigus, -kurių 
esu surinkus virš mįlijoho do
lerių* . Pasijuokti iš ..asmens, ku
ris pardavė karo bonų už dau* 
giau kai milijoną dolerių, netei
kia garbės nei laikraščiui, nei 
to laikraščio reporteriui.

Toliau pasakyta: “o nesura
dus, pAr savo rądią apkaltino 
kliubo narius, kad kas iš narių 
pavogė.” Aš per savo radią 
kliubo narių nekaltinau ir ne
sakiau, kad kas iŠnarių pavo
gė, tik prašiau narių padėti 
man surasti, ir už tai duosiu 
radybų $25.00. Mat, ponas Juo
zas žekas, ALCA Kliubo pir
mininkas, griežtai atsisakė y su
teikti bent kokią pagalbą dėl 
suradimo mano kailinės apy
kaklės. -

Vėl pasakyta: “kliubas tik 
tada atsako, jeigu jis priima 
drabužius ir išduoda tikietą.” 
ALCA Kliubas neturi žmogaus, 
kuris priimtų drabužius ir iš
duotų tikietą. Tą dieną kliubas 
nedavė man jokios apsaugos dėl 
surinktų bonų pinigų. Nei po
licijos nebuvo prie kliubo.
. . P. Antanaitienė.

Pittston, Pa.
ALDLD 12-to Apskričio 

Reikalai
Spalių. 28 d. Binghamton, N. 

Y., atsibuvo ALDLD 12-to 
Apskričio konferencija. Buvo 
nutarta, kad valdyba paga
mintų apie porą rezoliucijų. 
Bet kaip matyti, tai valdyba 
nei posėdžio neturėjo. Tai ne
gerai. Aš girdėjau, kad orga
nizatorius persikėlęs į kitą gy
venimo vietą, tai nėra kam pa
raginti, kad valdyba kur su
sirinktų. Susirinkimas yra rei
kalingas šiuo laiku. Bingham- 
toniečiai prisiuntė ir vakarie
nės pelną. Bet reikalinga su
tvarkyti. Ir daugiau apskri
tys turi reikalų. Aš pageidau
čiau, kad apskričio organiza
torius paragintų sekretorių su
šaukti apskričio valdybos po
sėdį.

M. Kalauskas

CHICAGOS ŽINIOS
Leis Savaitinį Darbo 

žmonių Laikraštį.
Sausio 6 Midland viešbučio 

salėj įvyko darbo unijų, drau
gijų ir kliubų atstovų konfe
rencija. Dalyvavo per 400 dele
gatų. Konferenciją atidarė dar
bininkiškos spaudos veteranas 
S. Hammęrsmark. Taręs kelis 
žodžius apie reikalą darbinin
kiško laikraščio Chicagoj, pas
kelbė konferencijos dienotvar- 
kį* ir konferėhcijos pirmininko 
rinkimą.

Brolis Renter išrinktas pir
mininku* Jis yra spaustuvnin- 
kų unijos, AFL, veikėjas, o 
brolis Yonoff, CIO veikėjas, iš
rinktas pagelbininku.,

Įvedamąją kalbą, kodėl rei
kia tokio laikraščio, pasakė 
Shownfeld, Farm Equipment 
Workers Unijos apšvietos di
rektorius. Jis nurodė į dabarti
nę situaciją ir kodėl jo unija, 
kaip ir daugęlis, dairosi aplink 
ir jieško laikraščio, kuris pa
tarnautų visuose darbininkų 
reikaluose.

Raportuotojas pažymėjo, kad 
kuomet reikia apie unijos rei
kalus parašyti kaip ką į laik
raštį, tai net į tokį Chicagos 
“Sun”' negali unijos reikalais 
rašto įdėti. Tai ką jau kalbėti 
apie “Tribune” ir tt.

Shownfeld charakteringai pa
žymėjo, jog gerai turėti turtin
gą’ kaimyną, bet kur kas geriau 
pačiam turėti keletą dolerių 
banke, turėti savo įrankį.

Kada tenka unijai perstatyti 
savo reikalus, tai tenka duoti 
apmokamus skelbimus, šian
dien eina General Motors Corp, 
streikas, La Grange Diesel in- 
žinų įmonėj, beveik niekas ne
žino, kad komercinė spauda 
apie jį nerašo.

Išklausius bendrų pranešimų, 
buvo diskusijos. Keletas desėt- 
kų delegatų kalbėjo nuo darbo 
unijų. Buvo ir kareivių. Vienas 
ypatingai nupiešė vaizdžiai, 
kaip kareiviai nusistatę ir kaip 
jie jieško spaudos, kuri aiškiai 
dalykus perstatytų. ,

Andrew Newoff, tik sugrį
žęs iš Armijos, kalbėjo nuo 
konferencijos sušaukimo komi
teto. Jis patiekė planą, kaip ga
lima pradėti tokį laikraštį leis
ti. Jis nurodė, kad numatoma 
pradėti savaitraštį leisti su pir
ma diena gegužės.

Visa eilė delegatų nuo unijų 
sakė, jog reikėtų anksčiau pra
dėti leisti — dabar, kai kyla 
streikų banga.

Laikraščio leidimui organi
zuoja Liaudies Spaudos Koope-

ratyvą. Šerai bus po $5. Bet 
kurie nori vadintis steigėjais, 
tai tiem Šerai bus $18.75.

Numatyta sukelti $25,000 
pradinio kapitalo laikraščio lei
dimui.

Įvairioms organizacijoms iš
siuntinės laiškus ir Šerų pa
kvitavimo knygeles. Išrinko 
laikinam darbui komitetą. Se
kanti konferencija, vėl pasita
rimas laikraščio leidimo klau
simu įvyks balandžio pradžioj.

Nuo lietuvių organizacijų 
delegatų šioj anglų kalba dar
bininkiško, savaitraščio leidi
mui konferencijoj dalyvavo ne
daug.

Lietuviai turime lietuviškus 
laikraščius, bet kiekvienas skai
to ir anglišką spaudą. Reikia 
prisidėt prie įsteigimo gero, 
darbininkiško anglų kalba lai
kraščio Chicagoje. Delegatas.

BIZNIERIAI, SKELBKTTfiS 
« LAISVfcJ

N. Maloniam palengvi- 
w. f . Ą nimuf bandyk Aj Fva- 

i I lengvą, patikrln-
N (/ z 7 / / U būdą atlfutHuoti 

I y / / - paprastą strdnų gt-
I /lą. Tik uždčk vieną 
\ Johnson's BACK

PLASTER’Į ant pat 
skaudamos vietos. 

Švelnūs jo vaisiai palengva ŠILDO jum 
nugaią, lengvina skausmą ir suStyvėjimą. 
Šilta multino priedanga apsaugo nuo per* 
žalimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pui
kiai! Pagamina Johnson & Johnson. 

Visose vaistinėse.

eflAVA QUA. BACK PLASTER

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 11243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beve 
629 — Avenue U, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

629 Avenue

NOTICE is
GB 11273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevera/e Control Law at 
1068 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINSTEIN
1068 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 — 17th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER & JOSEPH WITKOWSKI 
P. & J. DELICATESSEN

178 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 246 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 169 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
BUSHWICK BEER DISTRIBUTORS, INC. 

169 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

eraice Control Law at
Borough of Brooklyn,

CESARE PIZZOLI
U, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

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

JUSTIN M.

BUY AU SK AS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidohjviu Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2^5172

Telef. HUmboldt 2-7964 )

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Sufaimer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra vklandų.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
< (RAMANAUSKAS)

Hl Laidotuvių
■H Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- J 
Įritės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- J 
vimą, Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. „ *

: ^^■11 MB 1113 Mt Vernon
* i'IlILADELPIIIA.rA
• '■ Telęfonas Poplar 4110 •• • •••••• ••• •» oo.u'm • e • • • <

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užejimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N.~T.
Blokas nuo Howes St. eleveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti DoVanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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KAS ŽMONĖMS PATINKA PAS KITUS Newark, N J
ŽMONES, O KAS NEPATINKA

PITTSTON, PI

Nereikia

Sekr. M. Ką|aqskas.

Scranton, Pa

TT

Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas

tt TTHl' V
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giau žino UŽ kvotėją ir gal tys gražią operetę “Kada Kai- 
tik nepamąstęs, ant grei- mas Nemiega.” Aido Choras iš 
tųjų jam atsakė, bet kvotė- ; Brooklyn, N. Y., atvyks į mū- 

a ..P1 Iri an Vnlnniia QllVUl-

(Tąsa nuo 3-čjo pusi.) 
visuomet kalba prieš dąu- 
gumą. Jeigu susirinkusių 
dauguma pritaria kuriam 
dalykui, tai jis būtinai turi 
priešintis. Jei vėliau tenka 
pakeist nutarimą, tai jis 
priešinsis pakeitimui ir jau 
stos už tai, kam neseniai 
priešiųosi. Bile tik priešin
tis, nepaisant iš katros pu
sės. Toks priešgina nori vi
suomet į sąve ątkr'eipti ki
tų atydą. Tai savotiškas 
skirtumo “garbės” jieškoji- 
mas.

Dejuo toj ai. — Daugumai 
žmonių nepatinka verkšlen
tojas - dejuotojas. Jis vi
suomet pįlnas skundų prieš 
kitus, kaip anie negeri, kaip 
jį skriaudžią, kiek jis nuo 
jų nukenčiąs, kaip pasaulis 
neteisingai su Juo elgiasi. 
Suprantama, kad žmonės 
nenori klausyt tokių nuola
tinių verkšlenimų, liudijan
čių apie netikusį dejuotojo 
ūpą.

Liežuviai. — Žmonės jau
čia panieką liežuvninkams, 
pletkų, “pantaplinio pašto” 
nešiotojams. Kartais jie pa
sijuoks, kaip asmuo su aš
triu liežuviu juokais neria 
kitam kailį. Bet jie atsi
mins, kad liežuvninkas, su
ėjęs kitus,.gils ir juos pa
čius. Taigi dauguma žmo
nių nekenčia pletkininkų ir 
aštrių liežuvių, kaip pa
vietrės.

Apaštalas Povilas, pasakė 
daug tiesos, jog “tobulas 
yra tąs žmogus, kuris lie
žuviu nenusideda.”

Veidmainingas pasižemi- 
nimas. — Yra žmonių, ku
rie sakosi negabūs, nelemti, 
fiziniai ir protiniai netikę. 
Taip besižemindami, jie no-*' 
ri, kad kiti užginčytų tas jų 
silpnybes ir girtų juos. Tai
gi jie lošia ir veidmainiau
ja; o veidmainiai niekam 
nepatinka.

Pagyrai.—Kai kurie žmo
nes, yra, anot tos patarlės, 
pagyrų puodai netaukuoti. 
Jie “turtingi buvo iš Lie
tuvos;” jie pažįsta aukštus 
žmones, jie tik brangius rū
bus teperka (dažnai prie pi
gaus švarko prisisių darni 
tik brangios krautuvės žen
klą) > jie tik poniškas užei
gas lanko ir panašiai.

Klausinėtojai.—Yra žmo
nių, kurie išpeša vieną kitą 
retai naudojamą žodį iš žo-

dyno arba kokį fąktųką iš 
knygelės ar žurnalo, ir tuoj 
klausinėja, kai* tik sueina 
kitus: — Ar žinai tą ir tą? 
Ar žinai, kaip tas ir tąs? 
Kada tai atsitiko?

Toki klausinėjimai yra 
įkyrus paprotys. Nėra pa
saulyje tokio asmens, kuris 
viską žinotą iki smulkmenų. 
Ir klausinėtojui lengva su
rast žmogų, kuris negalės 
atsakyt jo klausimo. Klau- 
sinėtojas jausis pasiaukšti
nęs, o neatsakiusiam klausi
mo bus nesmagumas, žmo
gus gal šimtą kartų dau-

jas pasirodys “smart” ki
tiems klausovams. Tačiau ir 
kiti bijos, kad jis prie jų 
neprieitų su savo kląųsimu- 
kais. Bendrai paėmus, žmo
nėms labai nepatinka toki 
vaikščiojantieji klausimai.

Ginčai. — Dauguma žmo
nių nemėgsta asmens, kuris 
visuomet jieško ginčo, ir 
ginčijasi n e n u sileisdamas, 
nors ir pats suprastų savo 
klaidą. Aišku, kad žmonės 
šalinasi tokių ginčininkų.

Tinkamoj vietoj ir svar
biu klausimu galima ir rei
kia savo nuomonę jšreikšti, 
kito neteisingą supratimą 
taisyti. Bet ginčytis tik 
“viršui paimti” yra prastas 
dalykas. 0 jeigu klausimas 
nesvarbus ir nuo atsakymo 
niekam nei šilta nei šalta, 
tai dažnai verčiau netęsti 
ginčo ir palikti kitam pas
kutinį žodį. Tokiuose atsiti
kimuose galima prisimint 
Carnegie’o Dale s a k i nį: 
“Kas iš to, kad ginčelį lai-' 
mesi, bet žmogaus draugiš
kumą prarąsi?”

Savigarba.
nei didžiuotis nei dirbtiniai 
žemintis, elgtis natūraliai, 
būti tuom, kuom esi, nesį- 
kaišyti svetimomis plunks
nomis. Savigarba bene bus 
visiem atsitikimam tinkama 
taisyklė. Kas taip elgiasi, 
kad savęs negerbia, tai ne
gali tikėtis, kad kiti jį gerb
tų. Savigarba reikalauja, 
kad mes kitus gerbtume; 
tuomet ir kiti mus gerbs. 
(Čia išimtis daromą reak
ciniams politiniams prie
šams, kurie nepripažįsta jo
kių žmoniškumo taisyklių.)

LAISVES" 
BANKIETAS

įvyks Sekmadienį

Sausio - January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SAIESE
318 Grąnd St, Brooklyn, N. Y<

Prasidės 6:30 Valandą Vakaro

Gerą Vakarienė; Alaus 
. Kiek Kas Norės

rrrr

BILIETAS $2.30 ASMENIUI 

PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI BILIETUS.

po BANKIETO ŠOKIAI

PAVIDIS ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

Svarbu ir Įdomu
Kaip smagu pamatyti grąžų 

ir įdomų vaidinimą. Pamatęs 
gražų vaidinimą būni gerai 
nusiteikęs per gana ilgą laiką. 
Kuomet mes senstame, dauge
lis dalykų darosi neįdomūs. 
Tai dažnai esame be ūpo, su
niurę, išvaizda atrodo dar se
nesnė. Ir būna atsitikimų, kad 
negalima surasti, kad kas mus 
pralinksmintų, ir taip gyveni
mo dienos bėga be jokio įdo
mumo. Kad tą visą prašalinus 
ir pralinksmėjus, tai nepamirš
kime 26 d. sausio.

šeštadienį, 26 d. sausio, Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 8-ta kuopa, bendrai su 
LDS Trečiu Apskričiu persta-

sų koloniją tą operetę suvai
dinti. Aidiečiai yra ne tik geri 
lošėjai, bet ir geri daininin- 
kąį. Atminkite, kad ši opere
tė bus lošiama paskutinį kartą 
šioj apylinkėj ir nebebus dau
giau progų ją matyti. Tie, ku
rie paliksite namie, vėliau gai- 
lėsitės .

Vaidinimas įvyks šv. Jurgio 
svetainėje, 180 New York 
Avė. Pasibaigus vaidinimui, 
bus smagūs šokiai prie geros 
orkestros. Nesivėluokite, būki
te laiku. Durys atsidarys 6:30 
vai. vakaro, o vaidinimas pra
sidės 7:30 vai. Įžangos tikie- 
tai yra po $1 ir PQ 75 centus. 
Atsilankę nesigailėsite. Pąren- 
gimų lankytojai kviečiami ren
gėjus paremti. Daugiau tokių 
progų mažai kada pasitaikys.

Vietinis.

Automobilius Užmušė 
F. Lesajų

Sausio 4 d., Inkerman, Pa., 
automobilius užmušę F- Lesa- 
jų. Nežinia, koks tai automobi
listas važiavo ir ant viėtos už
mušė Lesajų. Sausio 7 d. buvo 
palaidotas Scrantono kapinėse. 
Jis buvo ALDLD 12 ^uopos 
narys.

Kuopos Susirinkimas
ALDLD 12 kuopos susirinki

mas įvyks 20 d. sausio, Radi- 
šaųskįenės kambariuose, 206 
4th St., Wyoming, Pą. Susirin
kimas prasidės paprastu lai
ku. •

Korespondentę Rickard Ka
sischke Mintis Apie Sovietų 

Tvarką Vokietijoj.
Koresp. R. Kasischke rašo 

Cleveland Pąin Dealer, gruo
džio 80 d. laidoje, kad tojė Vo
kietijos dalyje, kur Sovietai 
prižiūri, padaryta didelė • pa
žanga. Ten išbalinta didieji 
dvarai, kur anksčiau valdė mi- 
litaristąi-junkeriąi. Jų palo- 
ciuęse suleista gyventi darbo 
žmones. Visit) išdalinta dvarų 
7,000, kur sųjaro 4,000,000 ak-r 
rų žemės, žemės gavo 300,000 
žmonių.

Taipgi yra pravestas įstaty
mas, kad nuo visų, kurie pri
klausė prie nacių, atimti žemę, 
o ypatingai nuo tų, kurie turi 
apiė 100 hektarų ar daugiau.

Toliau tas korespondentas ap
rašo, kad jis buvęs pirmas

869

MERGINOS

Šypsenos

Reikia OPERATORKŲ, prie moteriškų ko»tų.|

City

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

fei.

UODUOSE COAT CO., 102 Jfcirtw St 
Newark, N. J. BIGELOW 8-208$.

Pintinė su gėlėmis ant lo
vos L Nenuvysta nei yra pavo
jaus paversti. Formoje 869 
vienas motyvas yra 15X16, 
kitas 4X20 Va colių dydžio.

Užsakymą (su numeriu ir 
15 centų) siųskite: Mary Sin
eus, 427 Lorimer St., Brook-

HELP WANTED—MALE 
reikalingi VYRAI .

ATRlN£<JOa
Patyrusio sprie avių farnų. 

Gera Alga. Puikiausios sąlygos.
1» McKIBBEN ST., BROOKLYN

(Tarpa Bush wick Ave. & Humboldt St.)
(12)

MOTERYS
Ofisų Valymui 

NUOLATINIS darbas 
Bonai Už Naktini Darbą* 

6 DIENŲ SAVAITE 
Colgate-Palmolive,Pėet Co, 
106 Hudson St. (Exchange Pl.)

Jersey City. ‘

VA1YTQJOH. Ofisų Namų. Nuolat. 
62c j valandą.

Kreipkite* tarp 4 i^Sfi PM-
INGE. 60 Pine St., Ne* Torį

(34)

VIENTIK PIENŲ DARBAS 
kreipkitbs

DU-RAY MILLS, INC.
MICHEUN BLOG. 14, 

MILLTOWN, N. J.

Per.litns puslapi*

MERGINOS IR MOTERYS 
REIKALINGOS

UŽSIDIRBIMUI $32 J SAVAITE 
KAIPO PRADINĖS

1 blokas nuo Northern Boulevard 
stoties. 8th Avenue subvė.

COMMUNITY laundr

711-W)V

(18)

(XBVELANDO ŽINIOS
Jam nunešus jų užsakytus pie
tus į kambarį, buvo užklaustas 
ar jis gali atnešti Sūrio, jis pa
žadėjęs tai padaryti, tik, sako, 
turėsite biskutį palaukti. Tada 
vienas iš Higgins kompanijos 
šoko mušti patarnautoją, kam 
jis nepavadino Higgins ponu, o 
paprastai atsakė. To pasekme 
negras buvo skaudžiai sumuš
tas ir suspardytas, kad jis tu
rėjo šauktis daktaro pagalbos. 
Vėliau pranešė policijai ir pra
šė, kad suareštuotų mušikus, 
bet negauta jokios pagalbos. 
Vietoj areštuoti mušeikas, tai 
lenkų tautybės poliemanas A. 
A. Rutkowski pasakė, kad jis 
turįs pasikalbėti su Higgins ir 
tt.

O. Day tuom nesitenkino ir 
padavė visą dalyką advokatui 
Charles V. iCarr ir abu nuėjo į

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPĖRATORĖS, 
PATYRIMAS

«*•.
KNYGŲ APDIRBfcJAI-BINDERY FOLDERS, 
COLLATORS, INSERTERS. PATYRUSIOS. 

GERA ALGA 
RADOM A NEIDORFF.
438 W. 37TH STREET.

SAFE OWL PRODUCTS.
20~ NEW TORR AVENUE, BROOKLYN
■____________________ • '.' ' ■’ 2 (12)

Amerikos korespondentas, ku- Policijos stotį išimti leidimą 
ris turėjo progos patirti •Sovie-^reštavimųi mušeikų. Tai vie
tų tvarkymo būdus. Jam tekę tOJ išduoti leidimą areštui, tas 
būti Burgwerbe, Saxony pro- 4 A. Rutkowski išbaręs 
vineijoje, buvusiame Karl ^am Bs t°ks nemanda-
Reinhardt dvare, kur yra 677 j, . ./ Tt<„.

akrai žemės ir dirbdavo 147 
"darbininkai. Dabar tų darbinin
kų dalis gavo žemės ir gyve
na tame dvare. Viso padalinta 
į 50 dalių.

1 Mašinerijų ręįkalas taip su
tvarkytas, kad visos bus sudė
tos į tam tikrą stotį, kuriems 
reikės naudoti, galės nusisam
dyti už žemą mokestį.

Javai turės būti 70% suvežti 
į tam tikrą stotį, o 30% savi- 
ninkąsf pasilieka^ sau. Ta 70% 
dalis bus pąrdųodąma valdžios 
nustatyta žema kaina, o liku
sius 30%, jei savininkas nesu
naudos, jis galės parduoti lais
voje rinkoje, be jokios priežiū
ros.

Toks skubus ir rimtas Sovie
tų perorganizavimas Vokietijos 
ūkio yra tikrai ‘pavyzdingai 
tvarkomas būdas.

Paskiau atėjo ir Higgins’o 
du advokatai ir dalyką bandė 
už pinigus išlyginti. Day smar
kiai 7 tuom nepasitenkinęs, bet 
prieš piniguočius sunku vesti 
kovą.

Jei ne unijos laikraštukas, 
tai niekas nebūtų žinoję, jog 
Clevelande sumušė nekaltą 
žmogų ir jis negali už tai mu
šeikų nubausti.

(16)

Tai Bent Jaunavedžiai
Gruodžio 31 dieną apsivedė 

du jaunavedžiai, Mrs. Amy 
Alice Benton, 81 metų, ir 
James C. Wilmot, 81’ metų. 
Šliūbą ėmė Trinity katedroje.

Jaunavedžiai medaus mėne
sį praleis Kalifornijoje ir kito
se gražiose apylinkėse. Abu 
jaunavedžiai yra turtingi žmo
nės, tad galės gerai pasivaži
nėti.CIO-UTWA 212 Vieneto 

Veikla.
Gruodžio 29 d. įvyko CIO- 

UTWA 2Į2 vieneto balsavimai 
už ar prieš skelbimą streiko. 
Narių labai daug susirinko 
balsavimui. Nubalsuota didelėje 
ddižiumoje neskelbti streiko. 
&tai dėl ko tas padaryta. Uni
ja reikalavo' kompanijos pakel
ti 10% algas, bet kompanija 
siūlo pakelti tik 9%. Reiškia, 
dėl vieno nuošimčio būtų eita į 
streiką.

Tiesa, buvo tokių narių, ku
rie likosi nepasitenkinę, kad 
neskelbta streikas,- bet daugu
moje manome, kad unija tak
tiškai pasielgė neskelbdama 
streiko, 

p 

„Suvaržė Radijo Bangų 
Laisvę Unijoms.

Clevelando apylinkės CIO 
Taryba turėjo radijo progra- 
mušxiš/WHK. Nors dar kon
traktas nesibaigęs, tačiau at
sake leisti daugiau programus. 
Iš karto, aiškiu ^4 P^ti sto
tis vartos tą laiką leidžiant 
puikius muzikos ^programus. 
Tačiau Ę. Walsh tą laįką ati
darė General Motors iCo., kad 
ji galėtų vęstį sav0 
dą prieš unijas ir juodinti cįąr- 
bininkus. )

į CIO teiravosi Ę. Walsh’Or ar 
•negalėtą kįtu laiku nusamdyti 
i stotį, tačiau gauta atsakymas, 
jkąd nėra tuščio laiko.
' Dabar CIO ir kiti pažangie-

šalį ir apsigyveno Scrąritone. st°M Wta,
Vėliau ve4ė peleną Petru- ^omitetas, kyr^ sužinos visas

Kaip Cleveląndo ; reakcinė 
spauda, taip radijo stotis yra 
flusištiįiįa prįeš ųpiją^ tad da
ro viską,Nkad tik nedavus švies- 
t|s

The vądijo programai, guriuos > 
unijos ir K. P. duodavo, būda
vo geriausis įrankis nųmaslta- 
vimui boąų užmačių^'

- Rasinę Pis^rimi^ciją.
' ęięvelapdo Uąion Leadm’ 

skelbė, kąd gruodžio 12 dieną 
! Clevelando viešbutyje apsistojo 
Ąndrevr Jackson k Higgins, iš 

čjui tebūna lengva, ilsėtis šioj j^is ■ yna • ląiyų budavotojas.

Numirė Petras Kunsevičius
Gruodžio 23 d., 1945 m., po 

ilgos ligos numirė senukas 
Petras Kunsevičius, sulaukęs 
76 metų. Paliko dideliam nu
liūdime savo gyvenimo draugę 
Magdeleną, 4 sūnus, 3 dukte
ris, 9 anūkus, vieną poanūkį ir 
seserį Oną Qudaitięn$, ir šiaip 
daug giminių ir pažįstamų. 
Ęeje, vyriausioji duktė Julė 
vedus su mūsų tarpe atsižymė
jusiu rasėj u Rumboniškiu, o 
jauninusias sūnus Algirdas at
sižymėjęs Amerikos laivyne, 

į’’ , ' I • • ■- < : „

Kunsevičius iš Lietuvos ki
lęs iŠ Vilnįaųs, krašto, Punios 
parapijos,: Kriu^iųnų kaimo.

Pagavo 8 Vyrus Skleidžiant 
Neteisingus Pasus.

Clevelande yra^ parduodami 
savaitiniai pasai dėl transpor- 
tacijos, kurie kainuoja $1.25.

Paskutiniu laiku kompanija 
pradėjo jausti perdidelį įplau
kų stokavimą. Paleido slaptą 
policiją pasekti dalyką. Pasta
roj if^pagavo 6 konduktorius ir 
2. dirbėjus neteisingų pasų 
iŠ to darant didelį biznį. Viso 
jie gaudavo po $1,250, nes pri
sidirbdavo tokios pačios spal
vos knygučių ir parduodavo po 
$1.25.

Apgavikai areštuoti ir įka
linti. Ką i-njestas su jais darys, 
reikia palaukti ir patirti.

Ištikimi Svečiai
Kasmet trys bičiuliai — 

Plikis, Plaukius ir Gaurius 
—vyksta į vieną ir tą pa
čią vasarinę pavasaroti, 
šeimininkas juos pasitinka 
su mąža prakalbėt®.

—Ną, kaip malonu, kad 
jūs ipąnęs taip neužmirštat. 
Visad jūs man brangūs sve
čiai. '•

Visi trys bičiuliai susi
jaudiną ir nuo sąvęs dar 
priduria tiems geriems sąn- 
tykiąms pąryšklutį.

—Jau dešimts metų, kaip 
aš čia paeiliui atvykstu, — 
taria Plikig*

—Dar Tamsta čia nė šei
mininku nebuvai, kai aš 
pradėjau lankytis, — pri
duria, Plaukius.

—0 aš dar atsimenu, kai 
šita staltiesė visai švari čia 
tebebuvo, — sutirština vi
sai jaukią susitikimo nuo
taiką Gaurius.

MOTERYS _ 
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ 
* GERA ALGA

9 Boerum St. Brooklyn
r---------------------- ;--------------- ■-------- O

MERGINOS 
18 IR VIRŠAUS 

LENGVAS SVARUS DARBĄS SU 
LINKSMOMIS DARBO 

SĄLYGOMIS 
PUIKIAUSI UŽDARBIAI

Patyrusios operatores, taipgi mokinas pri« 
visų sekcijų medvilnės housecoats ir suknelių. 

GARANTUOTAS MINIMUM 
V AKACIJOS SU ALGA 

SVEIKATOS - POMIRTINES 
/ APDRAUDA 

JULIUS DRITTEL 
PRACTICAL FROCKS, I^c. 

1004 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.

' ' "......................... (13)

RĘlięiA merginų
1 MOKYTIS AMATO 

LENGVAS DĄRBAS 
SOLAR GOLD LEAF CO 

210 ALABAMA AVE. 
BROOKLYN.

FINGER WAVER—MANICURIST 
Patyrusi. Daili.

LEO. 1006 MADfcSON AVE. (77-7Mi Sts.) 
(1«)

Cleveland Press Vėl Prapliupo.
Kąūa tyfąskvęj Trijų Didžių

jų konferenciją užsibaigė, bet 
dar nebuvo oficiąliškąį, paskel
bta lįą tie Trys Didieji nutarė, 
tai. Člęvelando Press editoriale 
užbaųlįėi Girdi, Amerika su 
valstybės sekretorium Byrnes 
priešakyje ir vėl pąrsį<įąvė ir 
nusilenkė prieš Sovietus. Sovie
tai ir vėl laimėjo yįrsenybę ąnt 
Amerikos ir Anglijos-* Amerika 
ir Britanija dąleįdo ir vėl nesi
skaityti su Potędamo įr Jąltos 
nutarimais. Girdi, kada Trijų 
Didžiųjų buvo Londone konfe- litus f l 
renciją, tuomet Amerika ir Bri-

Prasitarė
—Na, Jonuk, kaip matau, 

iš tavęs nieko gero neišeis, 
taip ir liksi vėjavaikis! — 
bara mokytojąs savo auklė
tinį.

—Tai dar niekis, pone 
mokytojau. Bet jus paklau
sytumėte, ką kalba apie jus 
mano tėveliai!

Rūpestingi Tėveliai
r-rDovanokite, pone dak- 

tarė, kad mes tamstą svn 
gaišinome; jau viskas tvar
koj

-•—Betgi jus pranešėte, 
kad jųsų sūnus prarijo du

RAŠTININKĖ
DIDELĖJE ARBATOS IR • 

KAVOS FIRMOJE 
nuolat

5 DIENŲ SAVAITĖ
$24 PRADŽIAI— 

PAKĖLIMAI
BArclay 7-7934 - Ext. 33

(lg>

šįonaitę, 11 ___ _
^ęimyną, 4 sūnus ir 3 dukte- 
ris. Visus laisvai išaugino. J is 
įdirbo virš 40 pietų ąpgjių jęą- 
syklpse. . ■ . ■.

dėjo velionį į Sh^dy.Ėane Ha- 
pįnę?, Pęįę įcąpp ąt^yęi^ipL 
ino žodį tarė V; Valukas. Lai
dotuvėm užsibai^ų^ visi buvo 
pavaišinti Kunscvičių,' namuo 
se.
< Visi giminės, draugai, ir pa
žįstami reiškįą Kūnšėvįėiąuą 
šeimynai giliausios užuojautos 
i r linki tvirtai i >e rgy ve n t i šį 
jiūdėsį,; o yęįįo^įųi įtunsevi-

Šąltoj; žemelėj.- ■ ■■

tanija ĮaiWi ^ąvo. pozicijos, 
peperžęngdamos Potsdamo ir 
Jaltos tarimų. Tuomet priėjo 
“rie to, kąd rusų atstovas paprie to, gąą rusų atstovas pa- t " 
bego apleisdamas tą konferen-
ęija. G dabąr, kai pavažiavo į 
Maskvą, tąi mū^ų ątstovąs su
minkštėję įr pąsidavė yųsų 
sispyrimuį.

Tas editorialas matyt yrą 
parašytas pono Ray Howard, 
vyriausio savininko to popie- 
rio. Pono Howard nuomonė, 
kąd ta Maskvos konferencija 
būtų iškrikus kąip Londone, tai 
tam ponui būtų buvę linksma. 
Maskvos konferenciją užsibai
gė sėkmingai ir tie vyrai pri
ėjo prie bendro susitarimo.

‘; Sekantis didelis sąskridis, 
tąi Laisves bankietas saus.-

i ' ' u

-įTaip, mes. taip pradžio
je iv spėjome, bet patikri
nusi pinigus žmona rado, 
Had jis galėjo praryti dau
giausia 20 centų monetą.

PRANEŠIlkAI
HARTFpRD, CONI^.

AŲDLD 68 kp.' susirinkimas 
įvyks sausio 14 d., 8 v. v.» 155 Hun- 
gerfovd Street. Kviečiame narius 
dalyvauti, žinote, kad prasidėjo riąii- 
ji mietai, turime pasimokėti metines 
duokles, kad Centras galėtų išleisti 
paujas knygas. Jau parėjo Vilnies 
•kalendoriai. Turime ir kitų svarbių 
dalykų aptarti, kaip tai kuopos va
karienę, kuri įvyks sausio 20 d., 3 
val. diepą. Tad prašome visus , narius 
dalyvauti. — Vuldyba. (10-11)

ELIZABETH, N. J.
Ljętuvąi Pagalbos Teikimo orga-

VfsHatgtovai būkite laiku, nes turė
simu Svarbių reikalų apA—u- *"‘“ 
gi

A.' Skairius.

SIUVĖJAI
Prie kostumų kęatų, nuoietinis darbas. 

Linksmos darbo sąlygos 
Apmokamos dventčs 

KreipkiUs .
MORELAND B. SORIA, Ityg

940. BROAD STREET, 
NEWARK 2, N. J.

(l»X

AUTO MECHANIKAS
. Patyręs prie ignitipn 

. - ir carhuration 
Pasežėriniai karai.

GEORGĖ ECKEL
832 BERGEN AVĖ. 

JERSEY CITY 5, N. J. 
TELEFONAS i BERGEN 3-40$?

HELP BRIHG 
OUR BOYS, 
HOME ąY ’i 

WYIK EXTRA
ViCTOHV 

IOAN



Sr

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

RESTAURANT

šeštas puslapis

Lietuvos

PATAISA

FILMOS TEATRAI

suvelta kopija

Tel., ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

Licensed Undertaker

warn

2-4 P. M.
.6-8 P. M,

Tik Mėgsta Dainą, 
prie Aido Ateina!

Kaltino Policiją Dėl 
Vedimo Šapon Skeby

Visi Matė Tą Patį, Bet 
Vienodai Matė

Sportas Streikieriy 
Paramai

Instrukcijos mezgimui šliu* 
rinių kojinių pagal formą 744 
gaunamos trijų dydžių — 
mažo, vidutinio, didelio.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer. St.. B’Iclyn 6. N.Y

Šiomis dienomis vėl atnešė 
drabužių:

Jonas Qasiunas — daug ge
ru drabužių. .

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

New Yorko pašto viršinin 
kas Goodman skelbia, kad at 
steigta siuntimas pundelių Al 
ban i j on ir Vengri j on.

K. Rušinskienė — pundelį. 
Jinai yra nepaliaujanti rinkė
ja nuo savo šeimos — dukte
rų, anūkų, žento ir namo gy
ventojų. Drabužius išplauna, 
sutvarko ir jei ne kas savaitė, 
tai kas dvi ar trys pundelį pri
stato. Patsai J. Rušinskas tan
kiai ateina dirbti Drabužių 
Centre.

Po visų svečiavimųsi ir pa
simatymų su draugais, Alfon
sas apsigyvens Brooklyne. Lin
kime jam laimingo civilinio 
gyvenimo!

Telegrafo Streikieriai 
Praleidžia Mirties 

Pranešimus

Her To Heaven”
trečiai sėkmingai 

savaitei Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Vaiz
duoja šeimos gyvenimo prieti
kius, dramas, tragediją.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Alfonsas Bunkus Par 
vyko iš Karinės 

Tarnybos

“Leave
Pasiliko

mirties. Vokietis norėjo* išsiva
ryti į Vokietiją, o aš bėgau, 
apšaudomai. O antrą kartą 
bėgau nuo sviedinių. Laimin
gai išlikau gyvas. Dabar esu 
seniūnas, valdau 9 kaimus ir 
miestelį.

Sudiev, pasilikite sveiki. 
Lauksime laiško ir kuo dau
giausiai naujienų.

Frank J. Fitzsimmons, vir
šininkas Western Electric Em
ployees Association, kuri strei
kuoja prieš Western Electric 
firmą, kaltino firmą ir New 
Yorko policiją dėl bandymo 
įgabenti skebus iš New Jersey 
į New Yorko šapas.

Unijos viršininkas sakė, kad 
iš New Jersey atgabenta 250 
į šapą, 395 Hudson St. ir 65 
į kitą šapą prie 42nd St. ir 
11 th Ave., abi New Yorke.

Pas mus karas prabuvo apie 
porą mėnesių. Buvom išvaryti, 
ilgai nalhuose nebuvom. Su ve
žimu ne ką teišsivežėm, o par
ėję ir nieko neberadom. Tik 
tiek džiaugsmo, kad namus 
teberadom, o daug rektiškių ir 
namų neberado, daug ant pe
leno paliko, nes ant Ventos 
kranto pirmoji linija gulėjo. 
Buvome jau ir mes mobilizuo
ti, bet kad karas pasibaigė, tai 
nebreikėjo, o kiek ilgai dabar 
bus taika, nežinom.

Pas mus metai ne- kažkoki, 
labai laukus išvažinėjo su tan
kais, patrankoms apkasų daug 
buvo, derlius ne koks užderė
jo, gal paskui geresnis bus.

Parašykite ir mums laišką, 
gal ir mes turėsime ką dau
giau parašyti. Likit sveiki ir 
mes duodame visi jums linkė
jimus.

Aną dieną New Yorke, Zieg- 
field Teatre, pradėtas vaidinti 
“Show Boat,” senas veikalas 
naujuose rėmuose ir su nau
jais aktoriais. Iš vaidinusių 
1927 metais žvaigždžių akto
rių 9 jau mirę.

Didžiuma laikraščių sveiki
no naująjį perstatymą, kaipo 
gražiai, prilygstamai origina
liam išpildytą. O laikraščio 
Daily News net trys kolum- 
nistai viename numeryje tai 
prisiminė. Oficialis apžvalgi
ninkas ir dar vienas paskaitė 
didingai, puikiai atliktu, o tre
čias pasakė, kad' perstatymas 
buvęs tik

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Paskiausiuose pranešimuose 
Laisvėje apie sugrįžusius ka
riškius įsiskverbė paklaidos- 
praleidimai. Tai atitaisome:

Simas Norkus, garbingai pa- 
liuosuotas iš karinės tarnybos, 
apsigyveno su žmona Adele, 
maža dukryte Pat ir motina 
Pętronėle Norkevičiene East 
New Yorke,- 78 Milford St. 
Pirmesniam pranešime moti
nos vardaš buvo per klaidą 
praleistas nepaminėtu.

Jonas Ormanas buvo išėjęs 
kariškon tarnybon rugpjūtį 
1942 metų, ne 1943. Rašte 
skaitlinę sukeisti visai lengva, 
tačiau kariškiui vienus metus 
daugiau atitarnauti — kita 
problema. Nuvogimas jam tų 
metų, žinoma, irgi buvo ne
tikslus.

Embassy Teatruose
žiniškos filmos iš japonų ge- 

nėr. Homma geismo. Gen. Mar
shall pribuvimas Chinijon. Ge- 
nėr. Patton o laidotuvės. Nutei
siama mirtin dar vienas na 
cis Meyers. Taipgi sporto ir ki- 
tos žinelės.

šią savaitę sugrįžo iš Indi-' 
jos kareivis (cpl.) Alfonsas 
Bunkus. Jis išbuvo su virš me
tus laiko užsieniuose. Dabar 
jau visiškai paliuosuotas nuo 
Dėdės Šamo armijos tarnybos.

Alfonsas apsistojęs pas bro
lį ir brolienę Valį ir Verą Bun
kus, brooklyniečius. Penkta
dienį buvo išvykęs į Newark, 
N. J., pasimatyti su broliu ir 
broliene Pranu ir Ona Sun
kais, o šeštadienio vakare išvy
ko į Montreal pasisvečiuoti 
pas seserį ir švogerį K. ir P. 
Milevičius.

Sekamą laišką gavo Vincas 
ir Emilija Stuporai nuo Juo
zo Daunio iš Reketiškių, nuo 
paventės. Rašytas spalių 7-tą:
Gerbiamas Dėde!

Aš, Juozas Daunis, gavau 
nuo jūsų laišką rugsėjo 30 d. 
Esu labai dėkingas, kad neuž
mirštate mūsų. Mes esame vi
si sveiki ir gyvi karą pralei
dom. Nors baimės turėjom, bet 
tiek džiaugsmo turėjom, kad 
namai nesudegė, o kitų, nuo
stolių -nėra kaip apsakyti. Jur- 
gišf Jonas, Iva visi tebėra gy
vi. Ir Vygaudas ir jo vaikai 
Vincas, Else, Emeli visi tebėra 
gyvi ir po karo. Vingro irgi 
tebėra gyvi. Pašakarnis perei
tą žiemą buvo atvažiavęs, tai 
sakė, kad Gabrėlius ant karo 
žuvo Rusijoj, o dabar neži
nom, kur yra. Iš senųjų gas- 
padorių, tai tik Stupuras Au
gustinas tėra gyvas, o daugiau 
visų nebėra, ir mūsų motinėlės 
nebėra.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Laišką gavo Antanas ir Pet
ronėlė Linkai nuo josios bro
lio Jono Lauraičio iš Naukai- 
mio k., Girkalnio v., Raseinių 
apskr. Rašytas spalių 4-tą:

Sveikinu sesutę ir švogerėlį, 
daugel metų nesimatę ir lai
mingai išlikę gyvi iš tokių au
dringų karų. Linkiu, kad Die
vas duotų gyviems nors kar
tą pasimatyti.

Pas mus naujienos ne ko
kios. Mamytė, tėvelis ir dėdė 
Jonas Lauraitis mirė.

Mes buvome antrose fronto 
linijose ir ką kentėjome, sun
ku aprašyti. Vokiečių okupaci
jos laike mažai kas beliko. 
Vokiečiai bėgdami atėmė gy
vulius ir degino trobesius, bet 
dėka Raudonajai Armijai, kad 
vokiečius smarkiai vijo lig jų 
įsitvirtinimo linijų, tai nespėjo 
nudeginti viską.

Per fronto mūšius mūsų fa- 
milijos niekas nežuvo, tik Lau
raičio Dzidoriaus duktė, kur 
buvo ištekėjusi už Kačiušio, 
nuo sviedinio žuvo. O antras 
Juzikienės Antanienės sūnus 
Alfonsas nepastebėjęs užlipo 
ant minos, išlėkė į padanges 
ir žuvo, žuvo taip staiga, kad 
nebeliko jo kūno jokių likučių, 
viskas pavirto į orą.

Ir man likimas buvo prie

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TbL ST, 2*8178 ATDARA VAKARAI*

Nastenka (Nina Ivanova), žvaigždutė nepaprastos 
filmos “Once There Was A Girl,” Tarybų Sąjungos pa
gamintos pagarbai didvyriškų vaikų, daug paaukojusių 
gynime tarybinės tėvynės. Filmą rodoma Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd Street, New Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steigtus su naujausiais {taisymais.
( KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
049-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Operetė “THE DESERT 
SONG” Miesto Teatre

Šiuo metu New York City 
Center teatre statoma operetė 
“The Desert Song,” — gražus 
jausmingas dviejų aktų ir aš*- 
tuonių atidengimų veikalas, 
žodžiai šiai operetei parašyti 
Otto Harbach’o, Oscar Kam
merstein II-rojo ir Frank Men- 
del’o, gi muzika — Sigmundo 
Rombergo.

Vyraujančias roles vaidina 
Walter Cassel (Pierro Bira- 
beau) ir Dorothy Sandlin 
(M argot os Bonvalet’aitės). 
Abu žymūs vaidylos, bet ypa
čiai ryškiai pasižymi Mr. Cas
sel, tiek savo vaidyba, tiek 
dainavimu.

Puikiai savo roles atlieka ir 
antraeiliai, ir trečiaeiliai vai
dintojai. Choras ir baletas, 
kaipo nugarkaulis viso veika
lo, taipgi rūpestingai išlavinti. 
Vaidinančiosios grupės didu
mas, kostiumų margumas, so
listų ir paskirų aktorių geras 
išlavinimas gražiai susikombi
nuoja ir sudaro įdomų ir pa
trauklų vipą pastatymą.

New Yorko žmonės gali pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti, kad 
jų miestas užlaiko tokį teatrą, 
kuriame papigintomis kaino
mis teatrų lankytojai gali pa
sigrožėti operomis, dramomis 
ir gražiomis operetėmis.

Kas turit progos, nueikit pa
ti “The Desert Song” 
stės, — ypačiai tie, kurie 
nduoja būti vaidintojais.

Ndrs.

New Yorko turgaviečių ko. 
misionierus Fertig pareiškė 
jog kėlimas sviesto kainų ne; 
padaugins miestui sviesto.

“Stork Club”
Linksmų dainelių, šokių ir 

baliavojimo filmą rodoma 5- 
tą savaitę Paramount Teatre, 
prie Times Square. Yra ir sce
nos aktai. Po rodomosios da
bar, ateis filmą “Miss Susie 
Slagle’s.”

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių. *
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tame Harrison ir Marcy Aves.)

B’KLYN, n. y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Amerikos Komunikacijų Są
junga, CIO, pačioj pradžioje 
streiko paskelbė, kad praneši
mai apie mirtis ir tam pana
šios rūšies telegramos yra 
streikierių praleidžiamos.

Unijos prezidentas Joseph 
Solly pareiškė, kad jeigu ke- 
no tos rūšies telegrama nepra
ėjo, tai kalta yra kompanija. 
Daleidžiama, kad kompanija 
nesugebėjo telegramos per
duoti ar nenorėjo perduoti 
tikslu kiršinti žmones prieš 
streikierius.

Krepšiasvydžio (basketball) 
sporto mėgėjai prašomi įsitė- 
myti, jog jums bus proga pa
matyti tą žaismę su nauda 
GM streikieriams. žaismėje 
dalyvaus du iš žymiausiu uni
jų tymų — Kailiasiuvių su 
United Electrical. Ruošia dar
bininkų dienraščio Daily Wor
ker sporto departmentas.

Įvyks sausio 20-tos vakarą, 
St. Nicholas Arenoj, New Yor-

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Panašiais nuolatiniais rinkė
jais drabužių yra ir kelios ki
tos šeimos, tarpę tų Vertelkai, 
Kruminai, Malinauskienė. Jų 
darbo už pragyvenimą sąly
gos, ypatingai žiemos metu, 
sunkios, tačiau jie kaip nors 
paaukoja laiko dar ir Lietuvos 
žmonių paramai.

Beje, Malinauskienės darbą 
pastaruoju pusmečiu buvo nu
traukusi sunki liga. Nesveika
tos laikotarpiai sutrukdė ir 
daugelį kitų. Tuos geruosius 
talkininkus užvaduoti turėtų 
stoti kiti, pirmiau ilsėjęsi, ka
da šie dirbo. Darbas Lietuvos 
paramai neturi sustoti ar lė
čiau eiti dėl stokos darbo 
spėkų.

Lietuviškas
TRAKTYRIUS

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

i lus krajavus
/ Q. .. J sudarau su ame-

rikoniškais. Rei- 
f^jkalui esant ir 

Wpadidinu tokio 
dydžio, kokio pa. 
geidaujama. Tai- 

Apogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKĘS
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 8-6191

~''4.

Dorothy Sandlin, žvaigždė operetės “The Desert 
Song,” pradedant sausio 8-ta vaidinsimos per 6 savai* 
tes miestavame City Center, 130 West 56th St., New 
Yorko mieste.

Kada nors ateityje ne tik 
pirkėjai nespaudys rankomis 
žiūrinėj amų pirkti gatavų val
gyti maisto produktų, bet ir 
pardavėjas nelies ta pačia 
nuoga ranka, kuria lietė pini
gą artrynėsi sau nosį.

--------------
Vartojimas neplautų šukų 

ir šepečių švariems plaukams 
reiškia paleidimą bakterijų, 
jeigu jų buvo, šviežion ganyk
lom

Gerai, Smagu ir Padoru 
Prigulėt prie Aido Choro!

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL

Trečiadienj, 16 d. sausio, 8 v. v. 
pas dd. ^Misevičius, po 115 Montauk 
Ave., jvyks ALDLD 185 kp. susirin
kimas. Nariai, kurie tik galite, ma
lonėkite dalyvauti, nes Šiame susi
rinkime turėsime valdybą išrinkti. 
— V. Paukštys. (11-12) '

__ . , i 9—12 ryteValandos: j i_8vakare
Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
CHARLES

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St*. 
BROOKLYN 8, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI




