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torius .John Snyder sutikę 
pabrangint plieną $5.50 to
nui. Kainų administratorius 
Chester Bowles nenori taip

ninkams algą pusdevynio- 
likto cento per valandą, 
kaip siūlė prezidentas.

Pranešama, kad Truma-
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Sovietu Sąjungos Vadai
gabus

Vyriausiai todėl, kad ang- jėl neturime atsiduoti ra-

Į Jungtines Tautas kuos del $2 Pri
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ATMETĖ SOVIETŲ SIŪ
LYMUS DĖL PABĖGĖLIŲ

kolumnos, 
angliško

A

Times. . . 
redak- 
po šia 
dieni-

Kaip kiekvienas dalykas, 
taip ir šis skyrius, bus tobuli
namas, gerinamas, paprastina
mas, kad jį galėtų suprasti 
kiekvienas, net ir menkai ang
lų kalbą mokąs skaitytojas.

Tėvai, raginkit savo vaikus 
skaityti These Are The Times.

į
jį

Kodėl mes imamės už kas
dieninės angliškos 
o ne už savaitinio 
skyriaus ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

liškai skaitąs asmuo galėtų 
kasdien surasti Laisvėje pasi
skaityti angliškai.

Atvirai kalbant, mes štai ko 
norime: kad lietuviškai skai
tąs skaitytojas skaitytų ang
liškai, o angliškai — lietuviš
kai.

Mums abi kalbos reikia mo
kėti. Abiemi kalbom mes reiš
kiame tą pačią mintį, giname 
tuos pačius principus.

Prašome ;
savo žodi dėl mūsų angliško

dien: penkis sykius trumpes
nis, o vieną sykį (ketvirtadie
niais) ilgesnis.

These Are The
Mūsų angliško skyriaus
torius Matas Šolomskas 
antrašte redaguos savo 
nę kolumną.

Matas šolomskas —
žurnalistas. Tik neseniai jis 
yra grįžęs iš laivyno tarnybos. 
Karo metu daugiausiai laiko 
jis praleido Pacifike. Grįžęs j

vičius, Komunistų Partijos 
politinio biuro narys, kalbė- 
damas rin kimų mitinge 
Taškente, sovietinio Tur
kestano sostinėje. .'“Mes to-

KRISLAI
These Are The Times. . .
Prašome Nuomonių.
Bazaras. ■
Abraomas Lincolnas.

Rašo R. MIZARA
•

Skaitytojas pastebės, kad 
su šiuo Laisvės numeriu mes 
grąžiname anglišką skyrių. 
Tačiau jį grąžiname naujoje 
formoje.

Nuo dabar angliškasis sky-
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Vis Dar Gręsia Kapitalistinio 
Apsupimo Pavojus, kaip Įspėja

Maskva. — Sovietų Są
junga tebėra “apsupta ka
pitalistinių kraštų,” todėl 

, Sovietų piliečiai turi nuolat 
civiliniu gyvenimam Matas ir [budėti prieš pavojus savo 
vėl rimtai imasi už plunksnos, 'šaliai, sakė L. M. Kagano-

mybei ir pasitenkinimui sa
vim,” įspėjo Kaganovičius: 
“Mes turime dar padidinti 
bolševikišką budrumą.”

“Sovietų Sąjunga ir to
liau vykdys taikos politiką, 
užtikrinančią saugumą So
vietų Sąjungos tautoms ir 
apsaugą valstybiniams jų 
reikalams,” pareiškė Kaga- 
inovičius.ų

skaitytojus tarti i G. M. Malenkovas, Sovie- 
" . > tų Komunistų Partijos cent-

tro komiteto sekretorius, 
savo kalboje rinkiminiame 
susirinkime pabrėžė, kad

“Mūsų draugai gerbia 
mus todėl, kad mes stiprūs. 
Mes turime visuomet atsi
minti, jog mūsų draugai 
gerbs mus tiktai tol, kol 
mes būsime stiprūs. Silpnie
ji negerbiami... Mes netu
rime prarast savo laimėji
mų. Mes turime sutvirtint 
savo pergalę. Todėl mes tu
rime pirmučiausiai stiprinti 
socialistinę savo valstybę ir 
garbingąją Raudonąją Ar
miją.”

Kalbėdamas Leningrade, 
komunistų vadas A. A Žda- 
npvas priminė klausovams, 
jog karinė pergalė paplati- 
no sovietinius rubežius nuo 
Kurilų salų iki Karaliau
čiaus. Kartu Ždanovas nu
rodė, jog “laisvę mylinčių-

jų šalių eilėse vis dar yra 
reakcinių elementų, kurie 
nedraugiški Sovietų Sąjun
gai.”

“Mes negalime visiems 
įtikti,” pastebėjo ždanovas, 
“bet mes turime budėti.”

Amerikonai Paleidžia
Tik 700 Jugoslavų 

Fašistų iš Tarnybos

Sovietų Prokuroras Parodo, kiek Naciai 
Išžudė Civilių Žmonių, Kiek Jie Sunai

kino Miestų, Bažnyčių, Ligoninių ir kt.

STALINAS PASKELBK 
PLANĄ MILŽINIŠ
KAM PRAMONES 

UGDYMUI
Stalinas Pasitiki, Jog 
Sovietai Mokslu Pra

lenks Užsienius

CIO Priešinasi Kainų 
Kėlimui Trustam už 
Priedus Darbininkam
Washington. — Valdžia 

planuoja išdirbti tokią tai
syklę, kad jeigu fabrikantai 
prideda darbininkams al
gos, tai reikią pakelt kai- inas ir rekonversijos direk 
nas tų fabrikantų dirbi
niams. CIO unijų centro at
stovas pareiškė, jog ta or
ganizacija priešinsis dirbi-

Ųž 1% savaitės prasidės 
metinis Laisvės bazaras. Ge
rieji laisviečiai neša ir siun
čia dovanas, darydami viską, 
kad bazaras būtų pasekmin
gas.

Mūsų bendradarbė Julia 
Swyt rašo iš saulėtosios Ka
lifornijos (Beverly Hills), pra
nešdama, kad ji taipgi gami
na bažarui dovaną.

Ir tai dar sykį parodo, kad I 
Laisvė nėra tik rytinių valsti
jų lietuvių dienraštis, bet visos 
Amerikos lietuvių!

žinoma, bazarui daugiau
siai aukoja ir dirba Brooklyno 
ir artimos apylinkės laisvie- y • ciai.

Darbuokimės, kad šių metų 
bazaras praneštų visus kitus, 
įvykusius seniau.

kai aš pasiekiau

“Gimiau 1809 m. vasario 12 
d. Hardin apskrityje, Kąntu- 
kėje. Mano tėvai buvo gimę 
Virginia valstijoj iš nežymių 
šeimų — sakyčiau, antraeilių 
šeimų. . .
'“Todėl

subrendesnį amžių, nedaug 
težinojau.
nors galėjau skaityti, rašyti ir 
sudėti du ir du, bet tai ir bu
vo viskas. Tą nedidelę pažan- J 
gą, kurią aš igyjau apšvieto- 
je, įgyjau laiks iš laiko verčia
mas reikalo.

“Užaugau žemės ūkio dar
bams, kuriuos aš dirbau ligi 
pasiekiau 22 metus amžiaus...

“Jei norima apie mano as
menį daugiau sužinoti, tai, ga
lima pasakyti: esu šešių pėdų 
ir arti keturių colių, aukščio; 
liesas; sveriu, bendrai paėmus, 
apie šimtą astuonias dešimt 
svarų; tamsios išvaizdos, 
šiurkščių juodu plaukų ir pil
kų akių. Kitokių žymių nebe
atsimenu. ”

Bet vis tik kaip

Nurnberg, Vokietija. — 
Generolas Roman A. Ru
denko, Sovietų prokuroras 
byloje prieš nacius karinius 
kriminalistus, reikalavo pil
nai ir teisingai nubaust 
Hermanną Goeringą, Julių 
Streicherį ir kitus hitleri
nius piktadarius. Rudenko, 
tarp kitko, priminė seka
mus barbariškus nacių žy- 
'gius prieš Sovietų Sąjungos 
žmones:

Naciai išžudė milionus ci
vilių sovietinių piliečių. Jie 
vadovavosi Hitlerio planu, 
kuris sako: “Jei aš galiu pa
siųst vokiečių tautos Sme
toną į karo pragarą, aš tik
rai turiu teisę išnaikint mi
lionus žemesnės tautos žmo
nių, kurie dauginasi kaip 
musės.”

Vokiečiai visai sunaikino 
arba labai apardė 1,710 so
vietinių miestų, miestelių ir 
daugiau kaip 70,000 kaimų; 
jie paliko 25,000,000 žmonių 
be pastogės. Naciai padarė 
135 bilionus dolerių me
džiaginių nuostolių. f Jie su- 

I naikino, apiplėšė arba išnie- 
įkino apie 2,800 bažnyčių ar 
bažnytinių trobesių, tame

skaičiuje 237 katalikų baž
nyčias. Naciai sunaikino 
40,000 ligoninių, 84,000 mo
kyklų ir 31,850 fabrikų bei 
dirbyklų.

Rudenko pareiškė:
“Mes neturime teisės pa

likti nenubaustus tuos žmo
nes, kurie suorganizavo ir 
įvykdė tas baisias krimina- 
les p i k t a d a r ystes. Atsi
žvelgdami į tautų saugumą 
ateityje, mes (Sovietai) rei
kalaujame, kad kaltininkai 
būtų teisingai nubausti, pa
gal pilną sąskaitą.”

Washington. — Amerikos 
karo departmentas įsakė 
generolui J. T. McNarney, 
a m e r i k onų komandieriui 
Vokietijoje, kad paleistų iš 
savo karinės tarnybos 700 
jugoslavų fašistų. Jugosla
vijos vyriausybė formaliai 
reikalavo, kad amerikonai 
nelaikytų kariuomenės tar
nyboje tokius jugoslavus 
pabėgėlius, kurie palaiko 
karinę savo organizaciją po 
Amerikos vėliava ir šaukia 
į karą prieš Jugoslavijos 
Respubliką, o už karaliaus 
Petro valdžios sugrąžinimą. 
Amerikinėje Vokietijos sri
tyje yra šeriama ir viskuom 
aprūpinama viso 25,000 to
kių fašistinių jugoslavų 
caristų.

Amerikonų komanda ne
kliudo 20,000 fašistinių len
kų pabėgėlių, kurie apreng
ti amerikinėmis uniformo
mis ir ginkluoti Amerikos 
ginklais. Valstybės sekreto
rius Byrnes sako, “negali
ma esą gauti civilių drabu
žių,” todėl tie lenkai apvilk
ti jankių uniformomis.

Trumanas Laukia Greitos 
Plieno Streiko Pabaigos

Washington. — Praneši
mas iš Baltojo Rūmo'sako, 
jog prezidentas Trumanas 
tikisi, kad greitai baigsis 
streikas plieno pramonėj 
(kai bus pabrangintas plie
nas). Bet kongreso atstovų 
rūmo p i r m i n i n kas Saru 
Rayburn apie tai abejoja.

Jungtines Tautos vienbal
siai nutarė nepriimt Fran
ko Ispanijos.

Telegrafistai Laimėjo 
Streiką

New York. t— Pasibaigė 
streikas 8,000 Western 
Union telegrafistų, CIO na
rių. Štreikieriai priėmė Ka
rinių Darbų Tarybos pasiū
lymą pridėti jiems po pus- 
trylikto cento algos per va
landą. Streikas tęsėsi 34 
dienas.

Detroit. — General Mo
tors sutiko pakelt algą 18 J 
centų per vai. savo elek
tros prietaisų darbininkam, 
CIO nariam, tai ir pasibai
gė streikas.

Maskva. — Premjeras 
Stalinas vasario 9 dieną 
paskelbė naujos Penk
metis Planą, kuris milžiniš
kai išvyf&ytų Sovietų pra- . _
monę ir pakeltų jų gamybą inių branginimui mainais už įkelti plieno fabrikantų pel- 
taip, kad Sovietų Sąjunga'priedus darbininkams.1 Jis Į nūs. Vienas Kainų Adminis- 
būtų “užtikrinta prieš bet .užginčijo New Yorko Times tracijos ekonomistas nuro- 
kokias (pavojų) galimy- pranešimą, būk prezidentas ■ dė, jog, kompanijos galėtų* 
bes.” Kartu Stalinas išreiš
kė pasitikėjimą, jog sovieti
niai “mokslininkai ne tik 
pasivys, bet labai artimoj 
ateityj ir pralenks užsienių 
mokslo pasiekimus.”

Stalinas kalbėjo kaipo kan
didatas į Aukščiausiąją Ta
rybą rinkimuose, kurie įvy
ko sekmadienį, vasario 10 d. 
Jis pabrėžė, jog pirmesnių- 
jų Penkmečių Planai išvys- 
tyt pamatinei pramonei ir 
žemės ūkio kolektivizavi- 
mas taip pakėlė gamybą ir 
sustiprino Sovietus, kad jie 
sudaužė galingąją vokiečių 
karo mašiną.

Stalinas taipgi nurodė, 
jog abudu pasąuliniai karai 
išdygo iš monopolinio kapi
talizmo tarptautinių rung
tynių, bet Antrasis pasauli
nis karas virto prieš - fašis
tiniu, laisvininčiuoju karu.

Naujosios Penkmetės Pla
nas numato pagamint kas 
metai po 50,000,000 tonų 
spižo - geležies, 60,000,000, 
tonų plieno, 500,000,000 to
nų anglies ir 60,000,000 to
nų žibalo. Sovietinės pra
monės našumas bendrai tu
rės būti pakeltas tris kar
tus aukščiau, negu pirm ka
ro.

Tuo pačiu laiku “bus ypa
tingai stengiamasi padidint 
kasdieninio vartojimo daik
tų gamybą ir pagerint gy
venimą darbo žmonėms,” 
sakė Stalinas.

(Stalino kalbos tekstas 
bus išspausdintas kituose 
Laisvės numeriuose.)

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tėnai studentai smarkiai 
demonstravo Kaire ir Alek
sandrijoj, šaukdami paša
lint anglų kariuomenę. Per 
policijos susikirtimus su 
studentais vienas studentas 
užmuštas, 100 sužeista, šim
tai areštuota.

Trumanas tarėsi su 
pirmininku Philipu Murray 
apie plieno kainų pabrangi
nimą, jei kompanijos pakels 
darbininkams algą.

United States Plieno kor
poracijos direktorių pirmi
ninkas Irving S. Olds reika
lavo pabrangint plieną dau
giau kaip $6.25 tonui, jeigu 
prez. Trumanas nori, kad 
korporacija pakeltų darbi-

CIO pridėti darbininkams po 18į 
centų valandinės algos be 
plieno pabranginimų, ir tai 
dar liktų fabrikantam mil
žiniški pelnai.

Darbininkų vadai įspėja, 
kad jeigu valdžia lejs bran- 
gint dirbinius, tai nušluos 
visus darbininkų laimėtus 
priedus, nes darbininkai tu
rės daugiau mokėti už reik
menis.

Ragina Nepriimt Phila. Transporto 
Franko Ispanijos Darbininkai Strei

London. — Panamos res
publikos delegacija pasiūlė 
Jungtinėms Tautqms, kad 
nepriimtų Ispanijos į Jung
tinių Tautų Organizaciją, 
kol Franko fašistai- viešpa
taus Ispanijoje. Panamos 
pasiūlymą parėmė Franci- 
jos, Sovietų ir Venezuelos 
delegatai. Vadovaujamasis 
Jungtinių Tautų komitetas 
vienbalsiai nutarė perduoti 
Panamos sumanymą visam 
Jungtinių Tautų susirinki
mui.

Philadelphia, Pa. — CIO 
Važiuotės Darbininkų Uni
ja Philadelphijoj, 9,000 na 
rių, atmetė Philadelphijos 
Transportation Kompanijos 
pasiūlymą derėtis dėl algos 
pakėlimo darbininkams. 
Unija nutarė už 24 valandų 
streikuoti, jei kompanija 
tuo tarpu nepridės po $2 al
gos darbininkam per dieną.

Senate Sumušta Tei
singa Samda

Washington. — Sena 
neribotam laikui atidėjo su
manymą palaikyti teisingo 
darban samdymo įstaigą 
FEPC. Atžagareiviai sena
toriai iš pietinių valstijų iš
tisas 23 dienas trukšmavo, 
neleisdami to sumanymo 
balsuoti. Praeitą šeštadienį 
buvo pasiūlyta apriboti dis
kusijas (trukšmavimą - fili- 
busterį). Pagal senato tai-

London. — Socialis Jung
tinių Tautų susirinkimo ko
mitetas atmetė Sov. dele
gatų pasiūlymus, kad Sovie
tų Sąjunga, Lenkija ir Ju
goslavija kontroliuotų savo 
piliečius pabėgėlius Vokie
tijoje; kad tos šalys pačios 
vykdytų pabėgėlių grąžini
mą namo ir kad būtų už
drausta varyti fašistiniai-! sykles, reikia dviejų trečda- 
karinė propaganda tų pa- lių balsų diskusijom apri- 
bėgėlių stovyklose.

'■■t
i

boti. Tiek balsų negauta. 
'Tuomet senatas ir numeta

ORAS. — Būsią sniego. |po stalu teisingą samdą.

KALININ NURODO SKIRTUMUS TARP SOVIETINIU IR BURŽUAZINIU RINKIMU
Maskva. — Sovietų Są

jungos prezidentas Michai
las I. Kalininas, kandida- 
t u o d a m a s rinkimuose į 
Aukščiausią Tarybą (sei
mą), nurodė skirtumus tarp 
rinkimų Sovietuose ir de
mokratiniai - buržuaziniuo
se kraštuose. Rinkimai bur
žuazinės demokratijose yra 
rungtynės tarp norinčių

gauti valdžią partijų, sakė 
K a 1 i n i n as: Buržuaziniai 
rinkimai “nesistengia suža
dinti ir išvystyti politinį 
žmonių dauguomenės su
pratimą; jie siekia politi
niai atbukint ir apakint mi
nias ir sutrėkšt kad ii* ma
žiausią ženklą savarankiš
kos politinės minties.”

Rinkimai Sovietų Sąjun
goje labiau panašūs, į savo 
valstybės stovio peržvalgą, 
tęsė Kalininas, pridurda
mas: “Čia aptariama kan
didatų tinkamumas parei
goms ir politinė jų vertė ir 
pasveriama jų darbai pra
eityje. Piliečiai todėl iki

rinkimų dienos pasirenka 
tinkamą pareigoms asmenį, 
už kurį jie vienbalsiai bal
suos.”
N. Y. Times Koresponden- 
dentas apie Sov. Rinkimus

Maskviškis New Yorko 
Times korespondentas 
Brooks Atkinson taip pat 
rašo, jog darbo unijos, vie
šosios įstaigos, vietiniai in
teligentai ir K o m u n i s tų 
Partijos veikėjai savo suei
gose apsvarsto ir pasirenka 
kandidatus. Atkinson sako: 
• ^Kandidatų būna visokių, 
nuo poetų iki kiaulaganių, 
atsižvelgiant, kiek kuris pa
tarnavo valstybės naudai.

Bandoma parinkt asmenis, 
kurie plačiai gerbiami, ku
rie daug balsų gaus savo 
apskrityje. Jei kandidatai 
gauna mažai balsų, tai jie, 
turbūt, jau negaus progos 
kandidatuot kituose rinki
muose.”

Tas pats korespondentas 
rašo:

“Rinkimų tikslas bent iš 
dalies yra sukelti žmonių 
susi dome j imą sovietiniais 
reikalais, šviesti juos ir su
teikti jAusmą, kad jie veik
liai dalyvauja savo valdžios 
vyksmuose. Partijiniai vei
kėjai vaikščioja nuo durų 
prie durų, muko žmones po-

litinių pareigų, aiškina rin- (nuo Maskvos apskričio į 
kimų procedūrą, ir tt.

“Dalyvaujant man viena
me rinkiminiame mitinge, 
pasižymėjęs garvežio maši-. 
nistas daugiausiai kalbėjo 
apie savo darbą ir apie nau
jus pagerinimus,. kuriuos 
padarė jis ir jo bendradar
biai garvežio prižiūrėjime 
ir aptarnavime... Vienas iš 
klausovų pakilo ir pareiškė, 
kad jie visais galimais bū
dais rems tą garvežį” (kan
didatą).

Stalino Kandidatūra
G e n eralissimas Stalinas 

vėl kandidatavo rinkimams

Aukščiausiąją Tarybą.
Kandidatų dauguma yr 

Komunistų Partijos nariai 
kiti yra nenariai, bet pasi
žymėję darbais valsty 
naudai, sako N. Y. Times 
korespondentas.

Senojoj Aukščiausioj JFa- 
ryboj yra apie 75 nuė^im- 
čiai komunistų, o apį 
nuošimčiai nekomuni^tų 

Normaliais laikais I Au 
čiausia Taryba re 
kas ketveri metai, 
taip sutrukdė rinkimus, kac 
dabar sekmadienį įvyko pir
mi Aukščiausios Tary 

į rinkimai nuo 1937 metų.

Tai žodžiai, paimti iš pa
ties Abraomo Lincolno rašinio, 
—Lincolno, kurio gimtadienį 
mes minėsime vasario 12 d.

Varge gimęs, varge augęs, 
vargo mokyklą ėjęs, Lincol- 
nas buvo mūsų krašto prezi-

dentu, vadovavo civiliniam 
karui ir paskelbė vergų išlais
vinimo dokumentą. Lincolno 
asmenybė stovi tarp šviesiau
siųjų.

Minėdami jo gimtadienį, gi
liau susipažinkime su Lincol
no gyvenimu ir darbais!

a
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Case’o Bilius ir Senatas
Anti-streikiškas ir anti-demokratinis Case’o bilius 

kongrese pravarytas 258 balsais prieš 155. Reakciniai 
demokratai, daugiausiai iš pietinių valstijų, ir republi- 
konai jį mašinaliai pravarė. Net tokis kapitalistų laik
raštis, kaip New York Times, kuris stoja už bilių, sako, 
kad bilius įgrūstas į kongresą apsilenkiant su komitetais 
ir jo apdiskusavimu, o kongrese mašinaliai pravalytas.

Dabar jis turės eiti į senatą ir jeigu jis ten būtų 
priimtas, tai Trumanui pasirašius, taptų įstatymu—tik
rais retežiais Amerikos žmonėms. Argi dėl to Amerikos 
žmonės kovojo prieš hitlerizmą, fašizmą ir reakciją, kad 
leisti turčiams pasmaugti pusę šimto metų jau iškovotas 
darbininkų teises?

Šis bilius buvo pravarytas prieš Amerikos darbo uni
jų ir visų darbo žmonių norą! Liaudis turi siųsti pro
testus senatui ir reikalauti reakcinį bilių atmesti!
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Rūbus Pasiuntė Hitlerininkams
Bendras Amerikos Lietuvių Fondas pabaigoj sausio 

mėn. pasiuntė į Vokietiją 180,000 svarų rūbų. Kokiems 
“lietuviams” tuos rūbus ir apavus pasiuntė? Tiems, ku
rie išsižadėjo Lietuvos, savo brolių ir seserų, kurie išda
vė savo tėvynę ir kartu su hitlerininkais pabėgo iš Lie
tuvos, kada ją laisvino Raudonoji Armija!

Yra ten dalis ir po prievarta į Vokietiją išvarytų 
lietuvių, bet jie neturi jokios laisvės. Net aiškūs ame
rikiečiai, jų giminės, turi jiems siųsti.tik per kunigų ir 
fašistų rankas! Aišku, kad jie bus atskirti ir nuo tų rūbų.

Kam BALF’as tuos rūbus ir apavus rinko? Rinko 
juos po obalsiu: Gelbėti Lietuvai. Jie sakė, kad siųs rū
bus ir apavus į Lietuvą. Amerikos lietuviai, didžiumoj 

* katalikai, davė tuos rūbus. Lietuvai, o BALF’as pasiuntė 
kvislingams į Vokietiją! štai, kaip jie apvylė rūbų au- 
koto jus. ' > 4

Anglai Tik “Policijos Rolėj”
Prieš Anglijos armijos žudynes Indonezijos žmonių 

Tarybų Ukraina įteikė skundą Jungtinių Tautų Orga
nizacijai ir reikalauja, kad dalykas būtų ištirtas.

Nėra jokia paslaptis,- kad jau daugiau, kaip pusė 
metų anglų karo laivai, orlaiviai ir kanuolės degina In
donezijos miestus, miestelius, kaimus ir žudo žmones! 
Anglai to užginčyti negali.

Jie visvien “nekalti,” ir sako: “Mus ten pasiuntė 
Amerikos generolas MacArthuras/' Pasiuntė kam? Nu
ginkluoti japonus. Bet anglai nenuginklavo, bet apsivie-' 
nijo su japonais bendram karui prieš Indonezijos žmones!

Tada anglus teisina holandai, sakydami, kad prieš 
•Holandija sukilo Indonezijos žmonės, tai holandai ir pa
sikvietė anglus atlikti “policijos rolę.”

Išeina, anglai “nekalti.” Indonezijon jie nusibalado- 
jo siunčiami Amerikos generolo, o vietos gyventojus žu
do, todėl, kad Holandija jiems pavede policijos pareigas 
eiti. Kažin kaip ilgai jiems tas seksis? Nejaugi hitleriz- 
mas ir fašizmas buvo tik tam sumuštas, kad britai 
smaugtų šimtus milionų žmonių?
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KOVA PRIEŠ BR0WDE- 

RIZMĄ KOMUNISTŲ 
PARTIJOJ ,

Penktadienio Laisvėje bu
vo rašyta, kad Earl Brow- 
deris, susmukęs su savo te
orijomis apie “laisvąjį vers
lą” ir kitus dalykus, dabar 
pradėjo leisti savo “laikraš
tį” (D i s t r i b u terš Guide, 
Inc.) neva biznio .reikalais, 
bet ištikrųjų, kovai' prieš 
komunistinį judėjimą. Na- 
cionalė Komunistų Partijos 
Taryba reikalauja Browde- 
rį pašalinti iš komunistų ei
lių, ne?-, ’ j . ,

“šiame leiclinyjė Bi’owde- 
ris veikia kaip didžiojo biz
nio patarėjas ir seka tokią 
liniją, kuri atitinka samdy
tojų ir Amerikos imperializ
mo reikalus. Tame leidinyje 
Browderis dėsto tokią poli
tinę programą, kurioje jis iš
vystė marksizmo revizioniz- 
mą (perdirbimą) į atvirą 
Amerikos imperializmo gy
nimą ir pilniausią paramą 
visai Trumano valdžios poli
tikai, taigi ir imperialistiniam 
jos keliui užsieniniuose daly
kuose.

“Browderis per savo leidi
nį kovoja prieš; politinę mū
sų Partijos liniją ir stengia
si sumegsti ryšius ne tik su 
pavieniais nariais Partijoj ir 
su darbo unijų vadais, šioj ša
lyje, bet ir su broliškomis Ko
munistų Partijomis visafne 
amerikiniame žemyne.

“Pasikalbėjimuose su Par
tijos nariais ir pritarėjais E. 
Browderis arogantiškai gina 
savo prieš-marksistines pa
žiūras, atakuoja politinę Par
tijos- liniją ir jos nutarimus, 
šmeižia drg. Fosterį ir visą 
Partijos vadovybę ir stengia
si įtraukti tam tikrus drau
gus į savo ,prieš-partijinį są
mokslą... ' ""

“šiais ir panašiais kenks
mingais Partijai veiksmais 
Browderis atsistojo už Ko
munistų Partijos ribų ir išo
rėje darbininkų klasės judė
jimo. Jis prarado teisę pri
klausyti Partijai ir turi būti 
tuojau pašalintas.”
Ta pačia proga Daily 

Worker (vas. 8 d.) savo 
į v e d a m ą j, ame rašo, kad 
Browderio reikalas įeina į 
naują fazę. Dienraštis 
mena:

“Kai jo (Browderio) 
zionizmas Komunistų
tijos viduje buvo visiškai su
muštas ir atmestas pačių par- 
tijiečių, tai jis dabar pradė
jo kovą prieš partiją ir dar
bininkų klasę išoryj.. .

“Browderizmas šiuo metu 
yra vienas monopolistinio ka
pitalizmo ginklų prieš dar
bininkų klasę dabartinėje 
kovoje, kuri apima milijonus 
darbininkų streikuose.”

Kovoje su browderizmu 
neprivalo būti jokio švelnu
mo, jokio liberalistinio nu
sileidimo, sako dienraštis.

“Darbininkų klasė, žymi 
Daily Worker, būdama žūt 
butinėje kovoje prieš Ame
rikos monopolį; lengvai su
pras, kad Browderio pro
paganda gelbsti jos klasi
niam priešui.”

Daily Worker ragina Ko
munistų Partijos narius 
šiuo metu juo giliau studi
juoti Markso * Lenino mok
slą, šarvuotis ir ginkluotis 
moksliniu socializmu.

Tik neatlaidžia kova prieš 
browderizmą ir pagilintu

taarksizmo-leninizmo studi
javimu bus sucementuota 
Komunistų Partijos eilės ir 
įtraukta parti j on naujos 
darbininkų mases.

KLESTĖS, O BĖGLIAI — 
PRASMEGS

L. Pruseika Vilnyj rašo:
“Marijonų Drauge bėglys 

iš Lietuvos, tūlas Galinis, pi
la pamazgas ant Kipro Pet
rausko ir R. Mizaros, kuris 
su pagarba ir Simpatija rašė 
apie jį ir citavo ką kiti rašė. 

' “Pripliurpė tas- Galinis be 
ttiięrcįg x(įF cienios, spekuliuo
damas' riet'jy Kipfb 'kmyni
niais reikalais. Galinis švokš
čia : ‘Jis pragėrė balsą ir tė
viškės meilę.’

“V o k i e t i j on sugužėjusi 
šliaužlių kompanija nepajėgs
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pažeisti Kipro Petrausko me
niško autoriteto. /

“Menas Tarybų. Lietuvoj 
skaisčiai pražydės, o bėgliai 
murdysią ir prasmegs dumb
lyne.”-; ; ’ -
Mes galime dar tiek pri

dėti: toks Galinis nėra ver
tas Kipro Petrausko bato. 
Na, ir jis drįsta šitaip tą 
vyrą bjaurioti!

SUSI ŽEIDĖ NAUJIENŲ 
REDAKTORIUS

Naujienos praneša, kad 
vasario 4 d. jų redaktorius 
(P. Grigaitis), “eidamas į 
darbą,.pasįido... ir susi
žeidė kairią  j ą ranką.” 
:< ‘‘Nuėmus X-Ray paveiks
lą surasta, kad yra nulauž
tas rankos kaulas arti rie
šo. Bet manoųia, kad jokių 
komplikacijų neišsivystys,” 
rašo Naujienos.

Skaitytojų Balsai

Palestina ir Kas Toliau?
Anglija ir Jungtinės Valstijos sudarė komitetų iš

sprendimui Palestinos klausimo. Kodėl tas komitetas tu
rėtų būti tik iš šių dviejų šalių? Palestina buvo Tau
tų Lygos pavesta Anglijos “globai.”

Palestinos reikalai apeina ne tik šioms dviems ša
lims, bet jie rūpi Egiptui, Syrijai, Irakui, Iranui—visarh 
taip vadinamam arabų pasauliui. Pro juos negali pra
eiti ir Sovietų Sąjunga, kuriai Palestina daug arčiau, 
nė£u Jungtinėms Valstijoms.

Jeigu jau gali Palestinos klausimą spręsti dvi ša
lys, tai kodėl tada nepasivelins Anglija ir Holandija 
spręsti Indonezijos klausimą, Franci j a ir Anglija Indo- 
Chįnų, Siamo ir kitų valstybių? Kam tada būtų reika
linga Jungtinių Tautų Organizacija ir jos Globojimo Ko
mitetas, kuriam skiriama darbas globoti tas šalis, ku
rias pagal Tautų Lygos planą, buvo pavedę “globoti” 
atskiroms imperialistų valstybėms?

Palestinos klausime negalima apeiti ir pačių to krašto 
gyventojų. Jie ten gyvena, jie turi taip pat turėti balsą. 
Nejaugi ponai Londone ir Washingtone geriau Pales
tinos reikalus žino, kaip patys jos gyventojai?

3 Pripažino
Jugoslavija, Lenkija ir Sovietų Sąjunga iškėlė pro

testu prieš tai, kad Anglija ir Jungtinės Valstijos or
ganizuoja fašistų armiją okupuotoj Vokietijoj ir Aus
trijoj.:-

Amerikos generolas George Eyster pripažino, kad 
amerikiečių okupuotoj Austrijoj jau yra 20,-000 lenkų 
ir jūgoslaVų . armija. Kad jie yra, fašistai, tai generolas
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Sans any advanced publicity and without previous warning 
,to the reader, the writer comes forth with this column. In mak- 
■ing his debut, the author is aware that he will be subject to the 
close scrutiny of his reading public. That he will 'become the ob
ject of criticism by some whose displeasure he might incur is to 
be. expected. If others should treat this column with indifference 
and skepticism, it shall not discourage the author. Past expe
rience has taught the columnist that it is impossible to please 
everybody. Moreover, certain opinions that may find their ex
pression herein will be disputed by some and subscribed to by 
others. This is but to be expected, because in “these times” one 
■has to be for or against, certain principles. It is not given to an 
honest man . to be able to rise above his worldly environment and 

>feign impartiality. He needs either approve things as they are, 
or if he doesn’t approve, he must put forth ideas of how he would 
■change them. Thus, in the final analysis, whether or not he 
chooses to do so, he, either consciously or unconsciously, is com
pelled by his existence on this earth to take sides.

KANADIETĖS BALSAS patėmijau jo neapsakomą 
troškimą duoti lietuviam ir 
darbininkų klasei mokslo ir 
apšvietos. B e s k aitydamas 
tą straipsnį ko neapsiver
kiau iš dėkingumo’Dr. Bo
risui.

Nelaime, kad mes lietu
viai mažai turime tokių 
brangių profesionalų, kurie 
mus šviečia ir gelbsti nelai
mėj. •

Kiek mes matom, visai 
mažai yra tokių nuoširdžių 
patriotų, mylinčių visus lie
tuvius, o ypač darbininkų 
klasę. Tikrenybėj kokie 5 ar 
6 yra, kurie nuoširdžiai 
darbuojasi deŲ visuomenės 
naudos. Tai yra Dr. A. Pet
riką, Dr. Graičiūnas, Dr. 
Repšys, Dr. Borisas ir Dr. 
J. J. Kaškiaučius. O jų yra 
daug tarp tautininkų ir kle
rikalų. Vietoj susidėti su 
plačia visuomene, jie susi
dėjo su aršiausiais Lietuvos 
išdavikais, i š n a u dotojais, 

’skriaudikais ir mulkinto
jais. Mes turime minty ne 
vien tik daktarus. Yra jų 
desėtkai skirtingų profesi
jų. Jie galėtų prisidėti su 
apšvieta dėl visuomenės. 
Dėl to mes, susipratę lietu
viai darbininkai, neapsako
mai dėkingi tiem profesio
nalams, kurie mumis švie
čia.

Mes gerai žinom, dėl ko 
darbininkų klasė per šimt
mečius kentėjo priespaudą. 
Tai vis dėl to, kad buvo 
tamsi darbininkų klasė. Už 
tai mes, lietuviai darbinin
kai, visa širdžia mylime ir 
gerbiame visus profesiona
lus, kurie tik mumis šviečia, 
ir nulenkiame prieš juos 
galvas.

Petras Butkiavičius, 
Worcester, Mass.

‘ Some exacting liberals feel that the term fascist is applied in
discriminately to otherwise innocent and pleasing personalities. 
They hasten to explain that its usage has become so common
place as to put it in the category of electioneering mud-slinging. 
Thus, presto, if your political persuasions are at variance with 
another’s, you will instinctively label your opponent a fascist, 
and vice versa. This liberal attitude will, of course, be applauded 
by all true fascists. For behind it they can hide as harmless, 
misunderstood persons, whose only crime is that they disagree 
:with you.

The true face of fascism is so ugly and repulsive that even the 
most confirmed fascist will not willingly admit that he is one. In 
the overhelming majority of cases he will deny he is, or claim 
that he is being falsely accused by a “communist agent.” This 
latter lament is typical of the fascist-minded amongst the Lith
uanian-American populace throughout the nation.

Gerb. Drauge Mizara!
Noriu tarti, nors ir pavė

luotai, žodį apie Jūsų kūri
nį—“Br. G. K.” Iš savo pu
sės turiu pasakyti, kad kū
rinio kalba lengva, vaizde
liai aiškūs ir realiai atvaiz
duoti; yra kiek ir šiurkšto
kų vaizdelių ir satyros, bet 
tai paįdomina patį turinį.

Skaičiau daug užganan
čios kritikos, mestos Jums. 
Iš savo pusės, sakau atvi
rai, kad kai kurios rūšies 
vadinamą kritiką nepripa
žįstu už kritiką.

Yra tik paprastos užgari
nančios vulgąriškos frazės, 
taikomos kokiais tai sume
timais. Esu tikra, kad tie 
žmonės, kurie metė Jums 
neva tokią “kritiką,” jie pa
tys nieko nėra sukūrę, nei 
kuo kitu patarnavę litera
tūros srityje, bet jie turi 
blogą instinktą — griauti 
tai, kas jau yra sukurta 
gražaus ir naudingo. Aš 
prisiminiau skaitytus gar
saus filosofo Dr. Forsterio 
žodžius, kurie labai teisin
gai skamba: Pikti liežuviai 
šiame pasaulyje yra padarę 
daugiau blogo, negu nuo
dai 4r peilis žmogžudžio 
rankose.

Jums, Rojau, aš ir kiti to
kios nuomonės draugai, lin* 
kime sukurti daugiau tokių 
veikalų; jie labai yra nau
dingi, kuomet mes, Ameri
kos ir Canados lietuviai, 
taip mažai turime tokių 
vertingų knygų.

Dar kartą tariu: daugiau 
naujų jėgų ir energijos to
kiam kilniam darbui linkiu 
Jums, drauge!

Draugiškai,
M. Doveikienė, 

Hamilton, Ont. 
1946-II-4.

Kaslink “Bernardo Gavelio 
Klaidos”

Daug Laisvės skaitytojų 
išsireiškė savo nuomonę 
apie knygą “Bernado Gave- 
lio Klaida.” Bet kažin ko
dėl Aldonai ir jos motinai 
Ramunienei mažai kredito 
suteikė. O jos iš žmoniško 
ir teisybės atžvilgio sulošė 
didžiausią rolę tame veika
le. Tik Dr. J. F. Borisas pu
sėtinai gražiai išsireiškė 
apie Aldoną. Beje, skaity
damas daktaro nuomonę,

WALLACE PARĖMĖ JO
HANNES STEEL KAN

DIDATŪRĄ
Washington, vas. 8.—Am

erikos prekybos departmen- 
to sekretorius Henry A. 
Wallace užgyrė radijo ko
mentatorių Johannes Steel, 
kaip Darbo Partijos kandi
datą į kongresą nuo New 
Yorko. Steel yra demokra
tiniai pažangus vyras, gi
męs Vokietijoj ir įsipilicti- 
nęs Amerikoj.

In launching this column the author was faced with the se
lection of a fitting title. Just about the time the idea was being 
born, he chanced to read a piece about the 209th anniversary of 
Thomas Paine. Delving into the inner crannies of his brain, 
yours truly remembered something he once had learned about 
the American. It occured that Thomas Paine had been the pamph
leteer and propagandist of the American revolutionists who 
'founded our democracy. On closer search it was discoverėd that 
the opening sentence of his memorable work “The American 
Crisis,” which rallied the Americans when the revolution was 
at its- lowest ebb, were the words: “These are the times that try 
men’s souls!” In culling the first four words from Paine, the au
thor was bearing in mind another “American Crisis”—our pain
ful transition from war to peace, the fight against inflation, the 
scandalous dearth of housing, the parliamentary fascism of the 
filibustering Senators, the plan of thei monopolies to wreck the 
trade unions, to mention but a few. Thus the title: “These Are 
The Times.”

Is it past that haunts Edward J. Kubaitis, the “three cheers 
for Hitler” kid from the Windy City? We’re wondering after 
reading his recent column, which was a clumsy attempt at sa
tirical self-reproach and self-pity coupled with disappointment 
over the Allied victory over Hitler.
♦ After fighting the war from the comforts of a plush arm-chair, 
Mr. Kubaitis complains that “they won the war” in spite of his 
Expert parlor generalship. The “they” in this instance represent 
the Allied commanders, who unsportingly outgeneraled “Hitler 
and his unbelievably efficient legions,” as they were once ac
claimed by E. J. K.

Lest some unsuspecting reader of the so-called “Commenta
ries” accept E. J. K’s remarks as jest, we would refer them to a 
grim masterpiece that once appeared in the now defunct “Jau
nimas.” The item in question appeared in the July 1-15, 1941 
edition. Therein,. Mr. Kubaitis, with boundless*joy, wrote:

“The United States is and always will be the foremost object 
of our love, our loyalty and our deepest concern. And -yet—let 
us admit it—a sudden crazy twist of the war has placed us in a 
position where in spite of our heads, our hearts urge us to give 
three cheers for Hitler and his unbelievably efficient legions,”

That was five years ago.
Today, Eddie isn’t feeling so good. So he says in his column. 

Perhaps it’s due to remorse over the now extinct “unbelievably 
efficient Legions.” Or maybe it’s because “they won the war” 
that has upset our aspiring columnist. Maybe Pepto-Bismol 
wouldn’t turn the trick, E. J. K. Mayhap playing with your kid’s 
electric trains would be less strenuous than putting together a col
umn. At least you wouldn’t get your directions mixed. Or would 
you? If nothing else, watching the trains circle round and round 
would spare you the ill effects of a political hangover.

to nei neginčija. Jis tiesiai sako: “Amerikos armijos ko
manda visai nesiinterėsuoja apie tai, ką tie žmonės ma
no politiškai.”

Reiškia, lai jie būna fašistai, hitlerininkai ar kas 
nori, bile tik sutinka Amerikos generolams tarnauti. 
Jugoslavų pulkininkas V. Polezina sako, kad mažiausiai 
60 nuoš. jugoslavų pabėgėlių yra buvę Hitlerio talkinin
kais. ■' r . . ,. \ \

Tokia anglų ir amerikiečių valdininkų ■ ir generolų 
politika prie nieko gero neveda.
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London.—Daugelis Jung
tinių Tautų vadų reikalauja 
iki kito jų susirinkimo ati- 
dėt pastovios sėdybos pa
rinkimų Jungtinių Tautų 
Organizacijai.

Duluth, Minn. — Prie vi
suotino plieno darbininkų 
streiko prisidėjo ir 33-čias 
CIO unijos apskritys su 
20,900 narių.

' Those who were and still are's 
trying to pawn off the late An
tanas Smetona as a democrat, 
ought to let the late dictator 
speak for himself. By his own 
admission, the late dictator was 
a great admirer of another įate 
fascist dictator — Mussolini. In 
his 'book “Spoken — Written,” 
thę “Tautos Vadas” wroteS

“It is no secret that the pre
sent political order in Italy 
pleases the Nationalist Union...' 
It is .necessary that Lithua-. 
nians also re-educate their 
people to shed the outmoded 
principles of liberalism ...” 
• Is it any wonder then that 
the late dictator of Lithuania 
found refuge in Berlin after he 
fled Lithuania in June 1940.

Lithuanian DPs got to Ger
many will soon appear in the 
columns of this paper. The 
account, a series of three ar
ticles, was prepared by John 
Orman who during his Army 
sojourn in Germany frequently 
came in contact with displaced 
persons from Lithuania. The 
first installment 
man’s series of 
appear in the 
edition.

A first hand account of the 
“strange situation” and the 
“strange manner” in which

“These Are The Times” 
will appear daily in this 
paper. Comments 
suggestions from
readers arc invited. An
nouncements of coming 
events will be accepted if 
they are ‘ submitted carb 
of' this column at least 
one week preceding the 
event



Derlingos Žemės 
Dauginimas

Septyniolikoje vakarinių 
valstijų šioje šalyje yra mi
lionai bergždžių akrų že
mės tik todėl, kad jai trūks
ta drėgmės. Tas dykumas 
galima būtų paversti derlin
gais laukais ir daržais, jei
gu būtų pastatyta tinkami 
tvenkiniai upėse ir pravesti 
kanalai laukams laistyti bei 
drėkinti, sako Kenneth W. 
Markwell, Jungtinių Valsti
jų Žemės Atgavimo Biuro 
valdininkas. Jis pastebi, jog 
panaudojant tam reikalui 
upių vandenis, galima būtų 
iki 1960 metų paversti der
lingais plotais apie 40 mi- 
lionų akrų dykumų.

Upių tvenkiniai, be to, 
tarnautų elektros dirbimui, 
potvinių suvaldymui ir net 
garlaivių plaukiojimui, pri
duria Markwell.

NEGIMUSIŲ PELIUKIŲ 
VEISLĖ

♦

Roscoe B. Jackson labo
ratorijoje Bar Harbor, Mai
ne, buvo išimtos “nedape- 
rėtos” peliukės iš savo mo
tinų yščių. Išpjauta iš jų 
motinų yščių kiaušinynai ir 
įdėta peliukėms. Motinų 
kiaušinynai prigijo peliu
kėms, ir jos dar nesubren- 
dusios ėmė veistis ir peliu
kus gimdyti.

PER 2,000 MYLIŲ. ’ 
SUŽINOMA APIE 

SKĘSTANČIUS

Jungtinių Valstijų laivy
no inžinieriai su kitų moks
lininkų pagalba išvystė bū
dą sužinot per 2,000 mylių, 
kur skęsta laivas arba kur 
jūroje į gelbėjimosi valteles 
sulipę žmonės. Atsidūrusieji 
nelaimėje, turi paleist į van
denį tam tikrą TNT sprogi- 
nį. Sprogimo garso bangos 
vandenyje keliauja tūkstan
čius mylių. Tuos garsus 
“pagauna” p a k r a š čiuose 
įtaisyti hydrofonai.

Reikia hydrofonų trijose 
skirtingose vietose, kad iš 
atsimušančių į juos povan
deninių garsų galima būtų 
apskaičiuot, kur ir kaip toli 
įvyko nelaimė. Tuomet tiks
liai siunčiama pagalba.

DDT MUILAS SAUGO ŠU
NIS NUO BLUSŲ

Paskutiniu laiku pradėta 
gamint muilas su DDT che- 
m i k a 1 o priemaišų. Toks 
muilas greitai išnaikina šu
niškas blusas bei utėles., x__  ______ ,, r______
Bent per 19 savaites po iš- kas ^mokslo apie bakterijas 
prausimo tokiu muilu ne
grįžo nei viena blusa pas 
11 taip išmaudytų šunų, o 
pas dvyliktąjį rasta tik ke
lios blusos.

Wa s h in g ton. — Daugelis 
senatorių žada priešintis 
k on grės m anų priimtam 
Case’o biliui prieš streikus.

Washington.—Prez. Tru- 
manas ragina kongresą pa
skirti lėšų, kad galėtų, sam
dyti 116,000 daugiau valdi
ninkų ir federates valdžios 
tarnautojų.

Mes verkdami gemame,' 
skųsdamiesi gyvename ir 
nusivylę mirštame.

Liaudies Patarlė.

RADARAS ĮMATO VIESULUS 
Už ŠIMTŲ MYLIŲ

Elektromagnetinis prie
taisas radaras “apčiuopia” 
viesulus ir uraganus, siau
čiančius už šimtų mylių. 
Radaro leidžiamos oro ban
gos, panašios į radijo ban
gas, atsimuša į sujudusį 
orą, grįžta atgal ir žybčioji
mais tam tikroje .radaro 
lentelėje “nupiešia” viesulo 
plotą, jo pavidalą ir greitį. 
Pernai rugsėjo mėnesį rada
ras kariniuose Amerikos

Kas Jie Tokie?
Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskelbusius asmenis, 

kuriu vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.
Parankiojo J. BARKUS

Arrhenius, Svante Au
gust (1859-1927), švedas 
chemikas. Pasižymėjęs sa
vo t y r i n ė j imais elektro
chemijos srityje. 1905 m. ji
sai patapo fiziko-čhemijos 
skyriaus direktorium Nobe
lio Institute, Švedijoj.

Attila (406-453 m.), hu
nų karalius. (Hunais vadi
no puslaukines gentes, gy
venusias *maž daug ryti
niuose Dunojaus kraštuo
se.). Attila buvo labai ka
ringas, ir žiaurus despotas, 
savo puolimais nuteriojęs 
veik visą tų laikų Europą ir 
Mažąją Aziją. Jisai gali 
būt teisingai - vadinamas 
anų laikų Hitleriu,, nes jo 
barbarai taip pat viską nai
kino ir žudė, kaip ir hitle
rininkai. 453 metais ,Attila 
rengėsi dar sykį užpult Ita
liją, bet numirė, trūkus ko
kiai ten kraujagyslei.—Gal 
kas nors akmenėliu pakau
šiu knektelėjo.

Augustus, Caius Octavia
nus (gyveno nuo 63 m. pirm 
iki 14 m. po Kr.), pirmuti
nis Romos imperatorius, 
viešpatavo po Juliaus Ce
zario. 12 metų Augustus 
valdė bendrai su Marku An
tonijų ir Marku Lepidusu. 
Ta jų valdžia vadinosi 
triumviratu. Paskui Augus
tus pasiliko vienas ir per 
45 metus valdė visą Romos* 
imperiją. Nugalėjęs sujung
tas Marko Antonijaus ir 
Cleopatros (Egipto karalie
nės) karines jėgas, Augus

DIDYSIS MOKSLININKAS LUJI PASTERAS (LOUIS PASTEUR)
1895 metų rugsėjo 28 die

ną mirė genialus' francūzų 
mokslininkas Luji Pasteur 
(Louis Pasteur), pradinin- 

che-

—ųiikrobus, kaip apkrečia
mųjų ligų priežastį.

Pirmasis Pastero darbų 
laikotarpis buvo skirtas me
džią gų su dėties proble
moms. Iš jo tyrinėjimų ir 
bandymų su vyno rūgštimis 
vėliau atsirado stereoche- 
mija, tyrinėjanti erdvinį 
atomų pasiskirstymą mole- 
kuloje. Tuo būdu jis savo 
veikimą pradėjo kaip 
mikas.

1854 m. Pasteras 
paskirtas profesorium 
mieste, kur tuomet 
daug, vyno daryklų, šis pa
skyrimas sutapo su jo fer
mentacijos (rūgimų) tyri
nėjimų pradžia.

Išimtiną reikšmę jo tyri
nėjimai turėjo savaimingo 

buvo 
Lilio 
buvo

lėktuvuose įžiūrėjo didį Flo
ridos viesulą per 200 mylių. 
Apie tai tik paskutinėmis 
dienomis. pranešė pulkinin
kas Harry Wexler.

Radaro elektro - magne
tinės bangos lekia šviesos 
greičiu, 186,000 mylių per 
valandą. Grįždamos, jos 
duoda pranešimus net apie 
mažas audras ir lietus. Su
prantama, kad radaras pa
tarnaus oro atspėjimams.

tus, sugrįžęs Romon, užda- 
rydino karinio dievo Janu
so Šventyklą, paskelbdamas, 
jog nuo dabar turėsianti 
būt visuotina taika. Jo vieš
patavimas atsižymėjo išsi
plėtė jimu literatūros ir me
no, o taipgi įvedimu dau
gelio pagerinimų romiečių 
gyvenime. “Augusto Gady
ne” skaitoma geriausiu Ro
mos imperijos laikotarpiu.

Aurelius, Marcus Antoni
nus (121-180 m. po Kr.), 
Romos imperatorius. Jis 
pasižymėjo gilia išmintimi 
ir pastangomis įkūnyt žmo
nių gyvenime geriausius fi
losofinius ■ protavimus. Au
relius parašė (graikų kal
ba) ir dabar dar vertinamą 
knygą “Meditacijos” arba 
“Mąstymai.” Toje knygoje 
jisai išdėstė savo filosofiją 
ir protavimus įvairiais gy
venimo klausimais. Ir da
bar, kur tik surinkta žy
miųjų žmonių išsitarimai,— 
būtinai rasime bent keletą 
ir Marko Aureliaus išsitari
mų, paimtų iš minėtojo jo 
kūrinio.

Austen, Jane (1775—1817 
m.), viena žymiausiųjų An
glijos rašytojų. Jos apysa
kos pasižymi • realizmu, hu
moru ir gabiu atvaizdavimu 
veikiančiųjų asmenų pobū
džio. Janės tėvas pats ją 
pramokino (jis buvo angli
konų tikybos kunigas). Pir
mas dvi noveles ji parašė 
pirm pasiekiant 22 m. am
žiaus. Ir viena tų ankstybų
jų novelių “Pride and Pre- 

užsimezgimo (atsiradimo) 
teorijai sugriauti. Paprastų 
ir įtikinančių bandymų pa
galba Pasteras . išsprendė 
šią problemą, išaiškinda
mas, kad visi mikrobai kyla 
iš mikrobų, ir kad gyvybė 
pati savaime neatsiranda. 
Jei batonuose su skiediniu, 
kuriame visa, kas gyva, už
mušta virinant, atsiranda 
mikroorganizmai, atseit, jie 
ten pateko iš oro, kuriame 
drauge su dulkėmis yra ir 
mikrobų narveliai. Šie ban
dymai, žinoma, įrodo tiktai, 
kad mūsų gadynėje ir ban
dymui sudarytose sąlygose 
medžiaga ’ nepavirsta būty
be, bet jie jokiu būdu nepa
neigia savaimingo gyvybės 
atsiradimo, žemėje prieš 
daug milionų metų.

Pastero tyrinėjimai rūgi
mų srityje buvo pertraukti 
ryšium su Eūropoje kilusią 
epidemija, palietusią šilka-

Elektrinių Ungurių 
“Radaras”

Elektriniai unguriai lei
džia silpnas elektros ban
gas, o kai jos atsimuša į 
naudingą unguriui gyvūną, 
tuomet ungurys paleidžia 
smarkią elektros srovę, pri
trenkia žuvį, varlę ar kitą 
gyvį ir pietauja. Vienas 
elektrinis ungurys turi tiek 
elektros, kad -gali užžiebt 
33 elektrines lemputes, tu
rinčias po du wattu pajėgu
mo.

LENGVIAUSIAS AUTO
MOBILIO MOTORAS 
Crosley automobilių kom

panija stato motorus, sve
riančius tik po 59 svarus: 
motorų aptvėrimus ir tūlas 
kitas dalis gamina ne iš 
sunkių nulietų bei nukaltų 
gabalų, bet iš suvirinamų 
lengvų plieno skardų.

Crosley kompanijos pir
mininkas Powel Crosley 
tvirtina, kad toks automo
bilis, .šveriąs viso tik 1,000 
svarų, galįs važiuoti 60 my
lių per valandą; o jeigu va
žiuojama po 35 mylias pėr 
valandą, tai su vienu gazo
lino galionu esą galima 
nukeliauti 50 mylių.

Ar Žinote, Kad?--
• ■ I .

Kiečiausi riešutai yra 
lengvai suardomi, jeigu jie 
keletą valandų’ palaikomi 
sūdytame vandenyje.

Senesniais laikais buvo 
vartojama džiovinta šar- 
kių-ryklių oda metaliniams 
daiktams šveisti, pirma ne
gu išrasta smėlinė popiera.

Bibliškais laikais, pirm 
tūkstančių metų, jau buvo 
vartojamas iš žemės plau
kiąs žibalas - nafta kaip gy
duolė šašams ir žaizdoms.

Anglis yra vartojama 
kaip medžiaga gaminti ny- 
lonui, dirbtinei gumai, dau
geliui kvepalų, tepalams ir 
eilei kitų dirbinių.

judice” laikoma ' geriausiu 
jos kūriniu ir iki šiol dar 
vertinama. Viso jinai para
šė šešias noveles, kurių pa
skutinės dvi atspausdintos 
jau autorei numirus.

verpius ir grėsusią šilko 
pramonei. Atkaklūs moks
lininko jiėškojimai buvo ap
vainikuoti pasisekimu: jis 
ligotų vikšrų kūne surado 
ligos sukėlėjus, išaiškino jų 
plitimo kelius ir nurodė ko
vos priemones. Visa tai iš
gelbėjo pietų Eranciją nuo 
nualinimo. i

Toliau Pasteras pradėjo 
tyrinėti gyvulių ir žmo
gaus ligas. Dauguma anų 
laikų gydytojų laikė nesą
mone teigimą, kad mikrobai 
gali sukelti ligas. Pradėjęs 
dirbti šioje srityje, Pasteras 
įrodė, kad tokių ligų kaip 
pragaro rauplės, furunku- 
las, gimdymo šiltinė, kiau
lių raudonligė, vištų chole
ra, ir kitų ligų priėžastis vi
suomet yra mikrobai. Išaiš
kinęs, kad įleidimas į gyvio 
organizmą susilpnintų, ma
žiau nuodingų mikrobų da- davo jokių abejojimų, leido 
ro organizmą atsparų šiai Pasterui nuolat nugalėti sa-

VITAMINAI Iš MĖŠLO 
TARNAUJA GYVULIAMS

Vištukai greičiau auga ir 
bręsta, kada jiem prie lesa
lo pridedama 10 nuošimčių 
džiovinto mėšlo, kaip atra
do Colorado Kolegijos mok
slininkai. Mėšlo gaunantieji 
vištukai pralenkė kitus tuo 
pačiu maistu maitinamus 
vištukus, kuriem nebuvo 
duota mėšlo.

Dabar tie mokslininkai iš
samiai tyrinėja mėšlo vita
minus bei kitas medžiagas, 
tarnaujančias gyvulių svei

Piktžolių Naikinimas Žiemą
Piktžolės pridaro daug 

blogo naudingiems auga
lams: atima iš jų maistą, 
drėgmę, užs toj a šviesą. 
Piktžolių sėklomis užteršti 
grūdai arba daržų pasėliai 
kartais būna kenksmingi 
net žmonių ir gyvulių svei
katai.

Daug piktžolių sėklų dir- 
von patenka ir su mėšlu. 
Mėšlan jos patenka su krai
ku ir pašaru. Gerai iškraty
tuose šiauduose maža pikt
žolių sėklų. Bet nuogrėbo- 
se, kratinyje, pasturlakuose 
grūduose, peluose, sėklų va
lymo atmatose labai daug 
yra piktžolių veislės.

Taipgi daug jų ir vėlai 
nupjautame šiene. Skaito
ma, kad poroje svarų kra
tinio yra apie 200 tūkstan
čių piktžolių sėklų, o poroje 
svarų pelų iki 40 tūkstan
čių.

Šeriant tais pašarais gy
vulius, apie ketvirtadalis 
piktžolių nesusivirškina ir 
su atmatomis patenka į 
mėšlą. Apskaičiuojama, jog 
nesisaugojant nuo piktžolių, 
į vieną hektarą patenka su 
mėšlų apie milionas piktžo
lių sėklų.

Rugių į vieną hektarą iš- 
sisėja apie 6 milionai grū
dų. Taigi, tręšiant lauką, su 
mėšlu patenka 1 milionas 
piktžolių sėklų, vadinasi, še
šiems rugių daigams tenka 
1 piktžolių sėkla. O kiek jų 
patenka kitokiais būdais.

Šviežias mėšlas turi 3-4 
kartus daugiau dygstančių 
piktžolių sėklų, negu perpu
vęs. Per tris mėnesius mėš
le. begulėdamos, žūsta var
pučio, miglės, rugiagėlės, 

ligai, Pasteras paruošė ap
saugomųjų skiepijimų čie- 
pų metodą, kuris dabar taip 
plačiai paplito.

Po to jis išrado būdą gy
dyti nuo pasiutimo. Šiuose 
tyrinėjimuose su ypatingu 
žvilgesiu pasireiškė Paste
ro genijus, nes jis išrado 
metodą gelb’ėti pasiutusių 
gyvulių įkąstų žmonių gy
vybę, nežiūrint to, kad pa
siutimo sukėlėjo nepasise
kė surasti. Tyrinėjimai, su
siję su pasiutįmu, — nuos
tabūs savo drąsumu ir dar
bo rezultatais. Tai buvo pa
skutinis Pastero darbas, jo

Mokslininkų tarpe apie 
nedaugelį galima pasakyti, 
kaip apie Pasterą, kad “jis 
niekuomet neklydo.” Mokė
jimas atlikti bandymus taip,; 
kad jų rezultatai nepalik- 

katai. Gyvuliams naudin
gas ir jų pačių mėšlas.

Nėščių karvių mėšle, be 
kitko, yra daug lytinės bu
liškų hormonų medžiagos.

S o v ietiniai mokslininkai 
jau pirmiau patyrė, kad 
avių ir arklių mėšlas gydo 
kiaules, sergančias plaučių 
ligomis. Jie patikrino, jog 
mėšle esamas amoniakas 
ypač padeda gyvuliams 
prieš plaučių ligas.

garstuko, svėrės ir kt. sėk
los.

Norint neužteršti mėšlo, 
kraikui reikia vartoti gerai 
iškratytus šiaudus. Iš ėdžių 
išimtus pašaro likučius ne
galima mesti ant mėšlo, nes 
juose labai daug piktžolių 
sėklų. Likučius reikia sudė
ti į atskirą krūvą, kur per 
dvejus ar trejus metus žus 
piktžolių sėklos.

Šeriant gyvulius pastur
lakais grūdais, pirmiau rei
kia nuplikinti verdančiu 
vandeniu ir tik vėliau duo
ti gyvuliams. Verdančiame 
vandenyje kai kurios sėklos 
žus, o kitos, nežuvusios, bet 
karštame vandenyje su
minkštėjusios, susivirškins 
gyvulių viduriuose. Pelus 
irgi prieš šėrimą reikia už
pilti karštu vandeniu. Tada 
žus piktžolių sėklos ir ge
riau pelai virškinsis. Palai
kius pelus kad ir šaltame 
vandenyje trejetą dienų, jie 
sykiu su piktžolėmis iš
brinksta, suminkštėja, to
dėl gyvuliai viską geriau 
suvirškina.

Pasturlakus ir grūdų va
lymo atmatas malant, susi
mala tik apie pusė- piktžolių 
sėklų. Tuos miltus irgi rei
kia verdančiu vandeniu api
plikinti.

J. J.

Kai aš sakiau, jog mirsiu 
senberniu, aš nemaniau, jog 
gyvensiu, kol apsivesiu.

Wm. Shakespeare.

A m e r i k i ečiuose mažai 
randasi tikėjimo; jie pasiti
ki vien tik dolerio galybei.

R. W. Emerson.

vo gausius oponentus, kurių 
dauguma mėgino savo teisė
tumą įrodyt žodžiais arba 
mažai įtikinančiais bandy
mais.

Geniališkiems gabumams 
įkūnyti reikalingas atkak
lus, įtemptas darbas visą 
amžių. Pastero veikimas ga
li dar kartą patvirtinti šį 
dėsnį. Ypatingai stebina jo 
geležinė valia ir išimtinas 
tikslo siekimas. Jis atkak
liai dirbo net antroje gyve
nimo pusėje, jau būdamas 
s u p a r a lyžuotas. Didžiojo 
mokslininko kūrybai būdin
gas yra darnių ir anais lai
kais visiškai naujų hipote
zių (spėjimų) sudarymas. 
Moksliška fantazija nebuvo 
svetima Pasterui, kuris tei
gė, kad ji sudaranti didelę 
tyrinėtojo’ jėgą. Tačiau iš
imtinas drąsumas išreiš
kiant mintis sutapo jame su

(Tąsa 5-me pusi.)

Arklių Niežai ir 
Jų Gydymas

Arklių niežus sukelia ma
žos erkutės, kurios, apsigy
venusios arklio odoje, iššau
kia uždegimą ir didelį nie
žėjimą. Nuo to oda suram- 
bėja ir neatlieka savo užda
vinio alsavime, o užkrėstose 
vietose iškrinta plaukai.

Ši liga užkrečiama, per
nešant parazitą ant sveiko 
gyvulio. Pernešimo galimy
bių yra daug: valymo įran
kiai — šepečiai, šukos; pa
kinktai, patalpos, kur stovė
jo sergą gyvuliai; tiesiogi
nis gyvulių sulietimas, ka
santis, kergiant ir tt.

Niežai yiAa labai nuosto
linga liga arklių ūkiui.

Kilus įtarimui, jog arklys 
serga šia liga, reikia pra
nešti veterinarui, gyvulių 
gydytojui. Patikrinus, kad 
esama niežų, savininkas tu
ri gydyti visus sergančius 
niežais ir įtariamus arklius, 
kaip kad veterinaro nuro
dyta.

Sergantieji niežais ir įta
riamieji arkliai negali būti 
įleidžiami į svetimus tvar
tus arba į ganyklas, kurio
se ganosi neapkrėsti ark
liai.

Prieš užbaigiant gydymą, 
sergantieji niežais arkliai 
gali būti vartojami darbui 
tik savo ūkio ribose, bet jų 
negalima kartu kinkyti su 
sveikais arkliais arba kaip 
horts’ kitaip prileisti prie 
sveikų arklių.

Pakinktai, gūnios ir įran
kiai arkliams valyti, negali
ma vartoti sveikiems gyvu
liams, iki tie įrankiai bus 
dezinfektuoti, tam tikrais 
chemikalais apvalyti nuo 
niežų perų.

Sergančius arklius griež
tai draudžiama pervesti į 
kitą ūkį. Tvartai arba kiti 
trobesiai, kuriuose buvo lai- 

ikomi sergantieji niežais 
arkliai, turi tuojau būti va
lomi ir dezinfektuojami.

Dezinfekcijai vartojama 
kreosolio ar karbolio rūgš
ties skiediniai nuo trijų iki 
penkių nuošimčių stiprumo 
arba kalkių “pienas.” Rei
kia dezinfektuoti ėdžias, lo
vius, stulpus, pertvaras, 
apinasrius, pakinktus, bal
nus, rūbus ir avalinę asme
nų, dirbusių prie sergančių 
niežais gyvulių.

Apkrėstų tvartų mėšlas 
išvežamas į dirvą ir tuojau 
apariamas.

Domas Kukenys,
Veterinarijos Technikas.

IR AMERIKOJ DIRBS
Iš PIENIŲ GUMĄ

, Sausio mėnesį šiemet 
buvo užpatentuotas Wash- 
ingtone p h iladelphiecių 
mokslininkų R E. Eskew ir 
P. W. Edwards išradimas, 
kaip sėkmingai dirbti • gu
mą (robą) iš didelių rusiš
kų pienių koksaghyzo ir 
tau-saghyzo šaknų.

Sovietų Sąjungoj jau se
niai dirbama guma (robas) 
iš tų augalų šaknų. Karo 
metu Sovietai ’taip pat pa
rodė Amerikai, kaip jie pa
sigamina gumą iš lauko 
ūkio produktų.

<r

Greitų, į lenktynes lei
džiamų arklių kraujas turi 
daugiau raudonosios hemo
globino medžiagos, negu lė
tųjų darbinių arklių.
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Bend

Petras

Bridgeport, Conn Telef. HUmboIdt 2-7964

šios pastaro

Sekmadieniais nėra valandųVALANDOS

ama, protarpiais ji jau

Telefonas EV. 4-8698

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

NOTARY 
PUBLIC

Daug Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

TELEPHONE 
8TAOG 8-5043

supratingumo ir veiklumo, biurokratai.
Niū’ienės apsvarstymu, iš Činios gales

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys ūžė j imu i 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu

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

1113 Mt Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
septyniolikos

(Daugiau bus)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS VIETA

MACARTHURAS ATIDE 
DA YAMASHITOS 

KORIMĄ

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

penkiohkinė kaip tik tiktų činia’i arba 
Sunia'i. Tik kad' taptų valdininku bet 
katras iš jųdviejų.

, Niū’ienė puikiai žinojo, kaip sukirptas 
turi būt kandidatas į valdininkus. Geras 
žmogus negalėjo būt geru valdininku, nei 
veiklus žmogus, nei teisingas, nei moks
lininkas, nei supratingas, nei jautrus bei 
sąžiningas, nei perdaug drąsus. Nekan
trus irgi netiko tai karjerai. Tais supu
vusių > suktų mandarinų laikais į valdi
ninkus .skverbėsi visokių valdininkų vai
kai, kūne kitais amatais negalėjo išsL 
laikyt virš vandens. Po plačiąją valdinin
kijos jūrą tegalėjo sau liuosai pludu-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Iš to vedybinio bankieto išėjo vienas 
nemalonus, epizodas. Per pačius pietus 
Jao’as patėmijo, kad prie stalo nebėr jo 
sūnaus Tijen’o: jis, matyt, pritykojęs, 
ėmė ir iššliaužė. Prie tarnaičių stalo pa
našiai įvyko ir su Sidabrine Užlaida: jos 
irgi išnerta kur.

Tėvas Jao’as, matyt, ką tai užuodė. 
Grįžęs namo, jis tuojau paklausė Links
mosios Giesmės, kur yra tas jo “nuodė
mės. grūdas.” Toji apsiblaususi apmau
dingai atsakė, kad jos neklausinėtų. Tuoj 
visi suprato, kad Linksmoji Giesmė įžeis
ta. Tėvui piktai nužingsniavus tolyn, 
mergaitė išpasakojo, kas atsitiko.

Kai namų tarnas pranešė Linksmajai 
Giesmei, kad šeimininko sūnus grįžo iš 
vestuvių, nesijaučiąs gerai, tai Linksmo
ji Giesmė nuėjo pažiūrėt. Jos nuostabai, 
Tijen’as sveikas ir linksmas1, valgė, o Si
dabrinė Užlaida jam patarnavo. Jį da 
gnybtelėjo už ausies. Kaip tiktai jiedu 
užmatė Linksmąją Giesmę, tuoj pertrau
kė savo juokus ir kikenimą, ir Tijen’as 
perpyko, kam ji čia savo nosį kišą i jo 
dalyką. Įsižeidusi Linksmoji Giesmė iš
ėjo ir net apsiverkė.

Mulan’a patėmijo motinai, kad taip ne
galima, kad tik mergiotės turi būt geųos, 
o berniokai gali būt ir išdykę. Girdi, 
vyrai ir moterys turi būt lygūs. Taip 
sako moderninės idėjos. Motina tik nu
mykė, bet Linksmoji Giesmė dadejo, tad 
vely pasisaugot, kad paskui blogai kas 
neišeitų. Sidabrinė Užlaida, 20 metų am
žiaus, o Tijen’as

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur atidėjo mirties bau
smės įvykdymą japonų ge
nerolui Yamashitai; davė 
jam laiko, kol prezidentas 
Trumanas atsakys į Yama- 
shitos prašymą dovanoti 
jam gyvybę. Karinis ameri
konų - teismas Filipinuose 
nusmerkė gen. Yamashitą 
pakarti.

GREEN STAR BAR & GRILL 
I • •

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kaina 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

DETROIT, Mich 
rasis General Motors streiko 
komitetas, atstovaudamas 40,- 
000 čionaitinių streikierių, už
draudė skleisti trockistų laik
raštį Militant pikietininkų ei
lėse, sriubos virtuvėse ir uniji
nėse svetainėse.

Komiteto priimta rezoliuci
ja sako, Militant šmeižia strei
ko vadus, tuo būdu stengiasi 
suardyti darbininkų vienybę ir 
melagingai aprašo streiko įvy
kius.

Toks unijos pasielgimas yra 
daugiau negu girtinas. Tas 
pats šlamštas dar karo metu 
bandė išprovokuoti darbinin
kus, kad eitų į streiką ir tuo 
būdu užsitrauktų juodą dėmę 
ant savęs, kaipo nepildanti 
duotų pažadų.

( Gyvenimas yra įrodęs, kad 
bile renegatai, pabėgę iš dar
bininkų kovų lauko, yra dau
giau pavojingi, negu patys ka
pitalistai. Viena, jie moka su
vedžioti darbininkus, 1 ypač 
mažiau susipratusius darbinin
kus, antra, jie žino darbo kla
sės kovų metodus, ir prisipla
kę prie streikierių jie sabota- 
žuoja darbą ir išdavinėja bo
sams rimtesnius vadus.

Detroite yra nemažai troc
kistų unijose ir net nemažai iš 
jų dasiplakė iki unijos vienetų 
viršininkų.

Manau, kad po šių streikų 
daugelis trockistų bus iššluoti 
iŠ unijų vadovybės.

Aukštaitis.

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Streikieriai, Girdi, Apdaužę 
Darbvedį Stamforde

Stamford, Conn. — Poli
cija skelbia, kad du negrai, 
girdi, apkūlę J. P. Callaha- 
ną, darbvedį Yale ir Towne 
užraktų fabriko. Streikas 
Darbo Federacijos mašinis-

(Tąsa)
Jaunajai Mania’i Tseng’ienė išlengvo 

pakėlė nuo veido sunkųjį šydrą, ir tuoj 
visi subedė nustebusias akis į nuotaką. 
Kaip ji stebėtinai graži atrodė. Pagal 
vedėjo komandą jaunoji triskart žemai 
nusilenkė prieš šeimos prabočių tablyčią. 
Paskui ji iš eiles lenkėsi Tseng’ų na
riams, o šie jai taipo pat atsakinėjo. Ki
limais nutiestais koridoriais jaunąją nu
lydėjo Sniego Gėlė į vedybinę seklyčią 
pas jaunąjį.

Mania nustebo, kad kambarys atrodė 
kaip ir visai kitas. Auksuotai, raudonai 
Žibėjo sienos. Auksiniai parašai ant rau
dono šilko siūlė jaunavedžiams visokią 
laimę. Nuo blizgesio, nuo smalkaus oro 
Mania’i net svaigu buvo galvoj. Tseng’
ienė ir Kasia—namų šeimininkės pagar
bai prasišalino, leisdamos Sniego Gėlei 
šį tą patarnauti.

Jaunasai atrodė labai išblyškęs, su
džiūvęs ir silpnas. Apklotas naujais ru- 
žavais apklotais. Jaunoji prisėdo ant 
krašto lovos, paėmė jo plonutę ranką ir 
pasveikino su nauja laime. Paskui davė 
jam truputį sriubos iš paršelio širdies 
ir pati jos paragavo: taį širdingam gyve
nimui užtvirtinti. Norėjo, kad tiktai 
greičiau pereitų toji nelaboji liga.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N71
Blokas nuo Hewee St. eleveiterio stoties. TeL EVergrecn 4-9508

ninkystės jura, kol priplaukė net prie fi
nansų ministerijos.

Po truputį jis įgavo savimi pasikliovi
mo ir manė esąs visai nekvailas žmogy
nas. Žemesnieji valdininkėliai išdaigas 
krėtė jam už nugaros, bet prie akių rodė 
jam vergišką nuolankumą. Jis šiaip ne- 
taip išmoko keletą aptašytų sakinių, kad 
galėtų blikstelt kur pokyly.

Na štai ir susėdo sveteliai pietų. Trys 
didžiuliai stalai svečių apsėsti bankietų 
salėj, raudonai ir auksuotai išpuoštoj 
šilkinėmis juostomis ir marškomis. Jao, 
Tseng ir Niū šeimų tūli nariai. Užbaigę 
bankietą, svečiai nuėjo atsisveikint su 
jaunąja nuotaka ir išsiskirstė. O pati 
nuotaka Mania užsimąstė sau viena. Jos 
serguolis jaunasai užmigo, ir ji žinojo, 
jog jam reikia poilsio.

Streikai, Streikai ir Streikai
šiuo tarpu Bridgeport© strei

kuoja General Electric kom
panijos darbininkai ir pabai
gos streikui dar visai nesima
to. Taipgi ruošiasi streikui 
Brass Co. darbininkai; vei
kiausiai už dienos-kitos išeis 
streikan. Taipgi, girdima, kad 
ir kitų dirbtuvių darbininkai 
ruošiasi streikuoti, jeigu ge
ruoju bosai “nesusipras” pa
kelti šiek tiek algos darbinin
kams.

Kainos nesvietiškai aukštos 
ant visko, kaip tai: maistui, 
drapanom ir bendrai įvairiom 
gyvenimo reikmenim. O algos 
beveik tos pačios, kaip kad 
prieš karą buvo arba bent ka
ro pradžioje. P.

išeit pusėtinas karjeristas, ypač jei jį 
pastūmėt da ir iš kitos pusės, būsimos 
žmonos, giminių pusės.

Taip, toji “arkliaveidė” Niū’ienė buvo 
įmantri, praktiška ir sugabi moteris. O 
kasgi kad ir senį Niū’ą stumte stūmė iš 
apačios slidžiais valdininkystės laiptais, 
kad ne jo vikrioji visagalinti “senė ku
melė”, kaip ją tarpsavy minėjo Pekino 
piliečiai. Jos senis Niū buvo sau minkš
tas, benugaris sutvėrimas, bukanosis, 
bukaveidis ir bukaprotis. O pačiukė jį 
pristūmė prie pat pinigų maišo ir pada
vė finansų ministro portfelį, gerų pa
žinčių dėka. Čia daug prisidėjo jos pus
seserė ponia Uang’ienė, ištekėjusi už 
vieno valstybės patarėjų. Niū’ienės mer
giška pavardė buvo Ma, reiškia—arklys 
arba kumelė, o jos vyro pavardė Niū 
—reiškia jautis. Pekine cirkuliavo popu
liari satira:

Huang niū pien t’i, 
Pai ma to to.
Niū ma ch’i o, 
Posing peng huo!

Geltonas jautis turi perskeltas 
kanopas,

Balta kumelė eina trop-trop.
Jautis ir kumelė sujungti krūvon— 
Vargingas žmonių likimas!
Moterims besiūtarojant štai ir pribu

vo ant pietų jo prakilnybė Niū. Nešte 
jį atnešė dengtoj kedėj-nešykloj bent ke
turi lapski nešėjai, o dar aplinkui ėjo 
astuoni sargai.

Niū paėjo iš senos bankininkų šeimy
nos. Jis sau nusipirko akademinę diplo
mą ir gavo vietą karo ministerijoj, kai
po supirkėjas maisto ir karinių medžią- J. J. Kaškiaučius, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J

Senato Komišja Sako, Pa
leist Tėvus iš Armijos

Washington. — Senato 
komisija kariniais reikalais 
atrado, kad iki liepos 1 d. 
reikėtų paleist iš armijos 
kareivius, kurie turi vaikų. 
Komisija nesutinka su karo 
sekretoriaus Patters ono 
reikalavimu toliau laikyti 
tėvus kariuomenėje. Jis sa
ke, kad be tėvų negalima 
būsią sudaryt 1,500,000 ar
mijos.

Visuotinas Jungtinių 
Tautų susirinkimas žada 
užsibaigt antradienį.

Tuo tarpu pačiam viduriniam Tseng’ie- 
nės kambary susėdę kalbėjosi kelios gar
bingos moterys. Jųjų tarpe ypač išnaši 
buvo Niū’ienė. Gretimam kambary buvo 
susispietę mergaitės. Niū’ienė išgvrė 
Jao’ienei jos dukraites—Mulan’ą ir Mo- 
čou’ą: tokios jos esą dailios, mandagios, 
gerai išauklėtos. Tai, girdi, netaip, kaip 
moderninės mergiūkštės, 
sios esą pametę visą tradicinę, rimtę, be 
manierų, be mergiško vertingumo. Kas 
iš to, kad jos išmokslintos Visokių ge
ografijų, matematikų ar astronomijų? 
Gyvenime tai, girdi, nieko nereiškia. 
Daugelį ji žinanti žmonių, ką vos tik su
meta. jog penki kartai po penkis yra 
dvidešimt penki, o jau dasimušė iki aukš
tybių savo karjerose. Ir savo dukters 
Sujun’os ji, girdi, prie mokslų nemygu
si, užtat su manieromis ir mergišku 
miklumu jai bėdos nėra.

Sujun’a iš tiesų laikėsi išdidžiai ir put
niai, kaip kokia povą: susikaupusi, už 
visas, gudresnė ir ‘ jau tokia išdailinta, 
isšlifuota: dirbtinės draugijos išdavas. 
Pasikalbėjusi su Mulan’a, ji tuoj sau nu
sprendė esanti aukštesnė už Mulan’ą. 
Mulan’os kojos didelės, o jos mažytės, 
buvę suraišiotos: Mulan’a nesusipažįsta 
su* aukštosios didžiuomenės jaunimu, o 
jinai žino ir vice-ministro dukterį ir ka
rinio vice-direktoriaus ir didžiojo ban
kininko dukterį. Atseit, prašmatnumu ji 
pralenkia aną gražuolę Mulan’ą.

O Sujun’os motina Niū tai, sakytum, 
kokia reiškiaregė. Ji, kaip matai, per- 
irtato pačią dalykų esmę bet kur. Riesta, 
įmantri iš jos perdėtinė. štai kad ir da
bar,'. besika 
savo -metmenis narstė. Ji turi du sūnų 
Huaiju*-W metų ir Tungju—17 m. Vy- 
resnys jau turi sužieduotinę Jachin’ą, o 
jaunis da tėbėr palaidas: tai jinai ir 
bando jam sumedžioti merginą iš kokios 
stambių valdininkų šeimos, kad ir jam 
užtikrint minkštą ir šiltą vietelę. Jao’ų 
mergaitės čia netiktų, nes pats Jao’as ne 
valdininkas, o krautuvininkas. Tačiau

Puikiai Pavyko Kajacku 30- 
ties Metų Vedybinio Gyveni

mo Sukaktis
Pereitą šeštadienį, vasario 

2 d., buvo suruošta draugu 
Kajackų trisdešimties metu ve
dybinio gyvenimo puota.

Puotoj dalyvavo virš 100 
žmonių. Tas visas po kilis įvy
ko Jaunų Vyrų Kliubo salėje. 
Svečių buvo iš Brooklyn©, Wa- 
terburio ir iš kitų miestų. Sve
čiai ir draugai Vincui ir Do
micėlei Kajackams linkėjo 
daug laimės ir ilgo gyvenimo. 
Pirmininkavo S. S. Tamošiū
nas ir buvo pakviesta pakalbė
ti visa eilė draugų ir giminių. 
Puota, berods, buvo ruošiama 
artimų draugų bei draugių,

Fabrikantai nori išgaut tei
smo i n d ž i o n k š iną prieš 
streiką. Todėl jie išpučia 
vadinamus užpuolimus iš 
streikierių pusės.

Mažai kalbantieji vyrai 
tai geriausieji vyrai.

Wm. Shakespeare.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

AKIMIRKA PEKINE-
STEBE

2-4-46

INA KNYGA
JONAS KAŠKAITIS —-’i

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Llūdėsio 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

Streikieriai Uždraudė
Platinti Trockistų 

Laikraštį

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
I )ireki orius

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □D

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

. ,r , 1T„ .. 
bet su pačių Kajackų pritar 
mu.

Kajackai, kaip žinoma, yra 
progresyviai žmonas, Laisvės 
skaitytojai, ir ksri kurių drau
gysčių nariai. Tačiau pačioje 
pramogoje nebuvo prisiminta 
organizaciniai bei Lietuvos 
reikalai. Todėl pats Kajackas 
paaukavo $10 vietiniam Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komi
tetui. Todėl,, varde LFTK, ta
riama Kajackams ačiū už au
ką. Ir linkėtina laimingai su
laukti “auksinio” vedybinio 
apvaikščiojimo.

VILNIES
PERGALES METŲ

KALENDORIUS
1946
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Worcesterio Aido
Pradedant ir Praeitį Prisiminus

Kiekvieni praėję metai pa- į prieš augantį fašizmo pavo- 
lieka daug ką atmintinai ne- jų. Turėjo kariauti ir tie, ku- 
mirštamo, svarbaus. Bet 1945- 
ti metai bus užrekorduoti 
žmonijos istorijoj kaipo žymūs 
dideliais, nepaprastos svarbos 
įvykiais. Juk pereitais metais 
tapo sukriušintas fašizmas, 
laimėtas kelis metus besitę
siantis jo sukurtas baisus ka
ras, kuris taip brangiai kaina
vo demokratiją ir laisvę ginan
čiai žmonijai. '•

Josephine Karsokiene

rie pirmiau neatsiliepė į šauks
mą pastoti fašizmui kelią, ne
leisti įsigalėti, išaugti.

Prisiminimai apie Aidą, su
grąžina į ankstybąsias kovas 
prieš fašizmą. Į kovas tų žmo
nių, kurie iš anksto aiškiai 
permatė artėjantį fašizmo ir 
jo karo pavojų ir su pasiryži
mu vedė demokratiniai nusi
teikusią žmonių dalį į kovą 
prieš jį. Jau šiose ankstybo- 
se kovose aidiečiai ėmė daly- 

.vumą, su aiškia klasine sąmo
ne, su pasiryžimu.

Aidiečiams skaudu buvo 
matyti juodosios reakcijos au
gimą ir žmonių nepermatymą 
jiems gręsiančio pavojaus. 
Pasijutęs gana galingu, fašiz
mas pasimojo išbandyti savo 
baisius naikinimo planus Is
panijoj, užpuolė sunaikinti 
liaudies valdžią, demokratiją.

Demokratiniai kovotojai iš 
visų pasaulio kraštų suskubo 
Ispanijos demokratiniams 
žmonėms į talką. Tuo tarpu 
ėję Aido Choro valdybos pa
reigas, 
Juozas 
Baublis, 
sveikinę
ge su kitais kovotojais.

Priešas buvo galingas, pil
nai ginkluotas, o demokrati
nės masės žmonių iš svetur ne
pajėgė suteikti reikalingos 
paramos Ispanijos kovotojam. 
Kova tuomet tapo fašizmo 
laimėta. A. Mazurka, F. Baub
lis irgi žuvo šioje didvyriškoj, 
nelygioj kovoj. Juozas Sakalas 
grįžo sunkiai sužeistas.

Nors kovą nėra lemta lai
mėti be aukų, bet skaudu bu-

Antanas Mazurka, 
Sakalas ir Pranas 
eilinis aidietis, atsi- 
mumis, išvyko drau-

■7 ■ ■

Tl’l MIMSM

■ fry..;';"

LlTllS Kaip upes subėga jūron, Tai sutikau padaryti. Keletas OIOVSIS .nDnSHftlIl’“
Bus laisvė pląčiai atdaryta, choristų p —---- —

vo netekti draugų. Ir šio nuo- 
tikio sudaryta abelna situaci
ja paliko Aido Chorui neišdil
domų atsiminimų.
Karui Pasiekus ir Mūsų Šalį, 

Laikėmės Draugams Duoto
Pažado

Pradėjęs mirties maršą Is
panijoj, fašizmas 1941 metais 
spėjo užpulti ir mūsų šalį. Mū
sų šaliai stojus į Jungtinių 
Tautų eiles, į apsigynimą, į 
bendrą demokratinių tautų 
kovą fašizmo sukriušinimui,

nu- 
pa-

Fašizmo sukurtas karas 
sinešė milijonus gyvybių, 
likdamas tuštumų mūsų šeimo
se, organizacijų eilėse. Pasi- 
mojus šiai tamsos jėgai sunai
kinti tautas, “viršžmogišku- 
mu” apsiginklavus išstojus 
žmogaus teises pasigrobti tik 
sau, prieš tokį fašizmo pra
žūtingą pasimojimą į kovą sto
ti buo priverstos ir tos žmo
nių masės, kurios pirmiau ne
kreipė atydos į persergėjimus

{ISF VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, kaipo (multiple vitamins and 
minerals.) susideda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. Užtenka tik tri
jų tabletėlių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. 
Pašto išlaidas mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex Tabletėles naudinga yra vartoti 
kiekvienam, dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi didelį palinkimą į 
chronišką alkoholizmą. Tūkstančiai vyrų ir moterų patenkinti yra, kurie 
vartoja mūsų vitaminus, taipgi ir tamsta būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 
250 Tabs. $2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes apmokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėles naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išldidds

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

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodžių.

Mes turime įvairių’rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen. JB

Mes žengiam gadynėn naujon.
Nes:

iš

’iš
ta

ki
sutikau padaryti. Keletas; 

choristų parode gerą pradžią 
tame, bet apie tai kitą sykį. 
Dabar tik pasakysiu tiek, kad 
bus visiems priminta, kas, 
kiek, kaip su linkėjimais skai
tysis. Nes jei yra pritaikyti 
kiekvieno charakteriui, tad 
praleisti juos tuščiai negalima.

kas Luji Pasteras

:lyn, N.

mieste neper^
tačiau

vai. po piety, 
matosi tvirtas 
gera vienybS

O

ihu^ftaa.±

rtv r .. .
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REIKALINGOS MOTERYS

TUOJAU DUODAMI 
DARBAI 

DIKTAFONO OPERATORES 
,36 | SAVAITĘ - 

RASTINES DARBININKĖS 
$SS I SAVAITĘ 

(Patyrimas nereikalingas) 
Pastovūs darbai. Puikiausios darbo 
5 dienų eavaiU: pradedant 
giant penktadieniu, 9—6. 

MatheWs. Alexander
71 West 28rd Street, New 

SPRING 7-1000.
(W)

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 
griežta kiekvieno dėsnio, 
kiekvieno neaiškumo kriti
ka, ir su kruopščiu pačios 
idėjos teisingumo patikrini
mu bandymais.

Sunku įsivaizduoti labiau 
reikalaujantį iš paties savęs 
tyrinėtojų, negu Pasteras. 
Jei spėjimas nebuvo patik
rintas, o tuo labiau, jei jis 
neišlaikė šio patikrinimo, 
tai Pasteras iš viso vengė 
apie jį kalbėti. Mokslininko 
kūryboje buvo, tarytum, du 
pradai: aistringas, drąsus 
veržimasis į naujas idėjas 
ir šaltakraujiškas, kartais 
net perdaug smulkmeniš
kas, griežtas ir dažnai ne
paprastai daug triūso rei
kalaująs darbas, aiškinantis 
šios idėjos “teisę gyventi.”

Pastero darbai padarė di
delę įtaką ne tik mokslui, 
bet ir , visam praktiškam 
žmogaus veikimui, pramo
nei ir žemės ūkiui. Tatai 
aiškinama tuo, kad moksli
ninko kūrybai buvo būdin
gas teorijos ir praktikos 
vieningumas. Gamtos moks
lų klasikas ir žymus teore
tikas — jis niekuomet ne
kalbėjo apie “aukštą” teo
retinį ir “mažą” pritaiko
mąjį mokslą.

| Savai mingo atsiradimo 
(užsimezgimo) tyrinėjimai 
buvo aukštai teoretinio po
būdžio, o dėsnis, kad mik
roorganizmai neatsiranda 
patys savaime, leido įvesti 
aseptiką ir antiseptiką į 
chirurgiją, ir tai per pasku-

Seaman Body Co. išdirba tinius dešimtmečius išgelbė- 
įvairias reikmenis dėl automo- j0 dideliam skaičiui žmonių 
bilių. Ji daugiausia gaudavo gyvybę. Savaimingo atsira- 
užsakymų iš Nash Co. Tačiau dimo nebuvimu paremtos to ni-.lrl /-X : mIa trz-iZi n z-1 n M VI Ir n YY1 « • e a " O .

Sveikinu grįžusius į mūsų 
eiles karius, F. Ausie jų ir A. 
Pačesą. Su gera pradžia me
tų, pasistengkim gauti dau
giau dainininkų Aidui.

Linkiu naujai valdybai, ku
rią sudaro K. Karsokas, P. La
banauskas, ‘ J. šupėnas, H. 
Gurskienė, R. Janulis; H. Ki- 
žiute, H. Januliutė, A. Ali-

Jungtinės Tautos broliškai, 
su vėliavom,

Maršuoja pergalei laimėt 
bendron kovon.

čia pavyzdys tik vienas 
daugelio.

Už gražų darbą, dideles 
pastangas garbė choristams ir 
jų mokytojai J. Karsokienei.

Aidas Dėkingas Draugams
Aido Choras prašome Bos

tono, Mqntello, Lawrence ir 
Hartfordo draugų darbuotojų 
priimti mūsų širdingos padė
kos žodį. Jūs, minėtų kolonijų 
draugai darbuotojai, Lietuvos 
žmonių rėmėjai, sunkiai dir
bot prirengdami Vaidinimus 
operetės “Kada Kaimas Ne
miega” Lietuvos žmonių pa
ramai.

Apart sunkaus surengimo 
darbo, dar širdingai mus pri
ėmėt, pavaišinot. Jūsų širdin
gumas, vaišingumas pasilieka 
mūsų gražių prisiminimų ar
chyvui.

Aišku, mums, draugai, irgi 
teko padėti daug pastangų, 
nugalėti daug skerspainių, kad 
jumis atlankyti ir operetę su
vaidinti. Bet bendru, gražiu 
darbu džiaugiamės visi ben
drai.

Širdingai ačiuodami jums, 
draugai, linkime daug gražių 
pasekmių šių metų darbam ir 
spaudžiam jūsų dešinę iki vėl 
jus atlankysime kada.
Worcesterio Aido Chorui

Naujus Metus Pradedant
Pradedant darbą su pradžia 

naujų, metų, visų pirma reika
linga padėkoti pereitų metų 
talkininkams.

MERGINOS (3) 
Mokytis prie Siuvamų Malinu. 70e | valandų. 

EAGLE BEEF CO.. 
315 Christopher Street, Brooklyn. 

Dickens 6-9797.
. „ ... . tfM

RANKINES SIUVfcJQS 
PATYRUSIOS. «6c l SAVAITE. 
VALANDŲ BAVAITt. KRESPKITtS 

I. A. NOVELTY CO.
40

361 CLINTON AVE., NEWARK. N. X

VALYTOJOS. Ofieų Namų. Nuoki. 
62c | valand*.

Kreipkite! tarp 4 ir 5 PJL
INGE. 69 Pine St., New York City

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DirbU
KRIAUCIAI

prie moteriškų custom tailor aluty U? 
koalų. Patyrę. Gera Alga.

CASOLA,
18 East S5th stieet. N. Y. C.

ŠĖPŲ DARYTOJAI
SULEIDfcJAI

KREIPKITfiS S A.M. - 4 T.M.

MARINE BASIN CO. 
GALE 26TH AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Pranas Baublis
visos mūsų gyvenimo aplinky
bės pakitėjo. Visos jėgos rei
kėjo mesti karo laimėjimui.

Išvykus jaunimui į karo 
frontus, namų frontu, organi
zacijų reikalais teko rūpintis 
suaugusiems ir augantiems. 
Pirmoj eilėj stovėjo karo in
dustrija su ilgom darbo valan
dom. Organizacijų reikalai 
paliko antraeiliais. O ypatin
gai buvo šios audros paliesti 
chorai, iš kurių dauguma jau
nimo išėjo į karą. Dailės veik
la susilpnėjo ir, daugumoj 
vietų, sustojo. Daug' žmonių į 
dailės darbą numojo ranka. 
Tūlas pareiškė — argi dabar 
dainom laikas? Kasgi dabar 
nori dainuoti ar dainų, klausy
tis, ir 1.1.

Kitaip įyšįr Mausimą reaga
vo Worcesterio Aidas. Jau pir
miau per eilę metų Aidas sky
rė savo dainą kovai už laisvą, 
gerbūvingą pasaulį. Gi fašiz
mo išplėšimas brangių drau
gų iš aid iečių eilių kovose Is
panijoj, skatino aidiečius nau
doti visus galimus būdus grei
tesniam karo laimėjimui. Pri
siminė aidiečiai ir pastabų žo
džius, prisiųstus jiems iš Ispa
nijos kovos laukų. Kovotojai, 
tarp kitko, kartą pareiškė:

Daina yra vienu iš galingų 
kovos įrankių, jeigu ji tam 
naudojama, jeigu ji sutveria
ma šauksmu į kovą. Mes iš
mokom įkainuoti, ką reiškia 
vilties daina kovos lauke nu
vargintam fiziniai ir dvasiniai 
kovotojui. Dainuokit! Dainuo
kit kovos už laisvę dainą ga
lingai, visa krūtine. Atvirą ko
vą mums jau teko pradėti. 
Pusiaukelėj jei žūsim, jūs ne
pamirškite ja galutinai laimėt.

Aidiečiai dėjo visas pastan
gas išpildyti draugam duotus 
pažadus. Nugalėdami sunku
mus, jie ir dailės veiklą tam 
tikslui padvigubino. Vien bė
giu 1945 metų Aido Choras 
turėjo 20 išstojimų, kurių di
delė dalis buvo karo laimėji
mo pastangom ir šalpai. Vien 
operetė “Kada Kaimas Nemie
ga” buvo suvaidinta 4' sykius 
Lietuvos žmonių paramai. Ki
ti išstojimai buvo įvairiuose 
tautiniuose ir 
parengimuose 
reikalam.

Naudojimas
karnų dainų yra labai svar
bu iš daugelio atžvilgių. Tor 
kios dainos kelia ūpą, kaip 
chorui, taip publikai. (O yra 
ir tokių dainų," kad praėjus 
tam tikrus gyvenime pasireiš- 
kimus-nuotikius jos nustoja sa
vo vertės). Su nepaprastu pa
mėgimu choras dainuodavo, o 
publika sutikdavo Jungtinių 
Tautų, Dainą, nes ve ką ji iš
reikšdavo :
Ir saulė ir žvaigždes net ūžia 
Nuo žemės galingos dainos.
Tai vilties pasaulio dainužė, 
Tai himnas -gMdy W naujos. .

Juozas ^Sakalas 
šauskiutė, gražiai darbuotis.

Nors man linkėtojas nieko 
nepalinkėjo, bet aš manau pa
taisyti savo silpnumus ir nuo 
savęs to visiems linkiu.

Jūsų, Korespondentas.

Milwaukee. Wis
Pradėjo Dirbti

8TALIORIAI 
PIRMOS KLASES 

Kreipkitės 
HAMMELL & SONS WOODWORKING CO- 
12-16 BERTON PLACE, BELLEVILLE, tf. J. 

BELLEVILLE 2-3558
(M)

Peoria, Ill.
Išėjo j Streiką 16,000 

Darbininku

tarptautiniuose 
karo laimėjimo

Antanas Mazurka

gyvybę. Savaimingo atsira-
stiklo išdirbysčių darbininkam 
sustreikavus Pittsburgh, Pa., 
pasidarė stoka stiklų, tad dėl 
tos priežasties aukščiau minė
ta dirbtuvė buvo paleidusi sa
vo darbininkus iš darbo iki 
gaus stiklų. i ...

Dabar, stiklo darbininkams PUimU nu9 eiles ligų budus 
laimėjus streiką ir pradėjus pačiu buvo suteiktas 
dirbti stiklus, Seaman Body vienas iš patikimų kovos SU 
Co. pašaukė prie darbo du epideminiais žmogaus ir gy- 
tūkstančius darbininkų.

Pavyko Gerai Parengimas

kios stambios maisto pra
monės šakos, kaip konser
vų gamyba, pieno, alaus, 
vyno ir tt. pasterizacija.

Tie patys tyrinėjimai įga
dino paruošti apsaugos skie-

vulių susirgimais būdų.
Darbai apie pasiutimą,

Sausio 29 d. Caterpillar Co. 
traktorių, darbininkai išėjo į 
streiką, kurių skaičius yra ar
ti 16,000. Traktorių darbinin
kai reikalauja, kad būtų j 
hlgos pakeltos 30 nuoš.

Streikas United Farm 
Equipment Workers Union 
vieneto 105 (CIO) prasidėjo 
sausio 29 d., 2 
Darbininkuose 
pasiryžimas ir 
kovų lauke.

■Nors mūsų
daugiausia lietuvių, 
daugelis iš esančių dirbo minė
toje dirbtuvėje. Kiek teko sii 
jais kalbėtis, pastebėjau, kad 
streiko reikale visi gerai nu
sistatę ir ne juokais stovi ko
vos lauke. Visi sako, jog ko
vosime iki laimėsime savo rei
kalavimus. * Lietuvi*.

-Lds 100 kp. turėjo šokių igav? visuotinį pripažinimą, 
vakarą sausio 26 d. Oras pasi- atvedė į įsteigimą įvairiuo- 
taikė prastas, pūtė žiaurus vė- se kraštuose plataus tinklo 

i Pastero stočių, kuriose at
liekamas atitinkamas įkąs
tųjų skiepijimas. Pasteras 
buvo karštas savo krašto 
patri jotas ir nepaprastai 
nekentė vokiečių.

Praeis daug metų, bet Pa
stero vardą žmonės visuo
met tars su didžiausiu dė
kingumu.

A. Imšeneckis, 
Biologijos mokslų daktaras.

Andrius Narusevičia užsi
pelnė gražios padėkos už pa
dirbimą operetes “Kada Kai
mas Nemiega” vaidintojams 
visų, darbo įrankių veltui.

Juoziui Kižiui reikalinga 
padėkoti už lojalų suflioriavi- 
mą per visą vaidinimų laiko
tarpį.

čiaponiam, Stankieneį, šiu- 
pėnienei, Navikienei už prisi
dėjimą su darbu.

Sukackienės mamytei ir M. 
Dvareckienei už išaudimą gra
žių dzūkiškų juostų.

Aidas Jau 30 Metų Senas
Šį metą Aidui sukanka 30 

metų jo gyvavimo. To atžy
moj imui, rengiamasi prie gra
saus koncerto, kuris įyks ge
gužės 5 d. Mokytoja deda la
bai daug pastangų, kad pri- 
ruošus chorą pasirodyti su 
naujomis dainomis. Jei cho
ristai įvertins mokytojos pa
stangas, duos reikiamos koo
peracijos, pasekmes bus gra
žios. Naujų Metų sutikimas ir 
sausio 13-tą operetės vaidini
mas buvo sėkmingi. Tai gal 
reiškia abelnai sėkmingus 
1946? Vistiek laime priklau
sys nuo visų choristų bendrų 
pastangų. “Lift your chins trp 
high, girls” už nenusigandimą 
įšokusio oželio į darželį.

jas ir buvo šalta. Bet publikos 
atsilankė pusėtinai daug. Tik 
gaila, kad orkestrą buvo biskį 
per silpna.

Nubaudė Advokatą
Advokatas John E. Kitzk, 

5135 N. Hollywood Ave., buvo 
areštuotas ir nubaustas $100 
pasipiokėti už tai, kad girtas 
būdamas vairavo autą.

Virš minėtas advokatas du 
sykiu pirmiau buvo areštuotas 
ir nubaustas už tą patį daly
ką. Kurie myli gerti, patartina 
nevartoti automobilį.

Darbininkas.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hebery given that License No. 
GB 11424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Patchen Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CURTIS KIRKLAND & MABEL CATO 
177 Patchcn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hebery given that License No. 
GB 11547 has been issued toTthe undersigned 
to sell beer, at retail unęter Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
688 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be oownuned off the 
premises.

MILMOE BROTHERS
588 — 7th Ave., Brooklyn, N. T.

Žinyba esti dviejų rūšių: 
Arba mes patys iškilusią 
problemą suprantame, arba 
mes žinome, kur susirast 
supratimui reikiamų infor
macijų.

Samuel Johnson.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Kadangi pereitą Veikiančio Kom. 
susirinkime nepribuvo “Laisves” 
gaspadorlus P. Buknys ir dėlto neį
vyko diskusijos Kultūrinio Namo 
klausimu, kas link pirkimo .Šerų, tai 
šiuomi pranešu, kad gavau praneši
mą po susirinkimo, kad jis buvęs su
sirgęs gripu — atsiprašo, kad nega
lėjo pribūt, bet pasižadėjo dalyvau
ti sekančiame susirinkime, kuris 
įvyks sekmad., vasario 17 d., 3 vai. 
dieną Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Prašome visus dienraščio Lais
vės skaitytojus ir organizatorius da
lyvauti, aptarti Kultūrinio Namo 
pirkimą. — P. Puodis, V. K. Sekr.

(34-35)

Vyrai tai tik dideli vai
kai.

John Dryden,

PRANEŠIMAI

NOTICE is hebery given that License No. 
GB 11623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Wider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & GOLDIE CHOROHST 
321 Graham Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hebery given that License No. 
GB 11290 has been issued to the undersigned 
to fell beer. at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
843 Gates Avenue. Borough of B 
County of Kings, to be consumed 
premises.

BENJAMIN EISEN: 
843 Gates Ave.,

momentui tin

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 8-817S , ATDARA VAKARAIS

O, “yes,” kas link visiems 
pateiktų linkėjimų. Lig šiol 
juos gyveniman šimtu nuošim
čių vykina... kas? Mokytoja. 
O kaip su kitais ? O gal dar 
randasi tokių., kad nei neper
skaitė? Nejaugi! Linkėtojas 
manęs prašė? khd aš: ant pa
sekmių atyd< laikyčiai! ir vie-

•J /’Vi

MIAMI, FLA.
Dabartiniu laiku yra privažiavę 

daug lietuvių iš visokių valstijų ir 
miestų. Susirinkime ant jūrų kranto 
sausio 27 d., ir vienbalsiai nutarėm 
surengti pikniką. Piknikas įvyks va
sario 17 d., 2 vai. dieną. Topetų 
Moons Salėje, S. W. 4 ir 8 gfttvėse. 
Sis piknikas bus didelis metinis pik
nikas, turėsime gerą muziką šo
kiams, bus dainų, valgyt ir išsigert. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti, 
linksmai praleisti laiką. Rengimo 
Kom.: Tony Benny, pirm., Mr. Kat
kus ir ,Mr. Saroinskas, pagelbinin- 
kai, < Mrs. • Pa’ukšteitienė, rašt. Šir- 
dūigaiačiul J. Marshall.' (34-35)

- v/ S * 4 V • ’ v ’

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, vasario 13 d., 8 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gės ir draugai, visi dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui. — V. K. She- 
ralis, sekr. (35-36)

waterburyT conn.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 13 d., 7:30 v. v., 103 Green; re t ,
St. Draugai, malonėkite dalyvauti,| Stanley j. dYNia & WALTER J. DY1 
reikės pasimokėti į Centrą už šiuos! ib4 Norman Avi-., t*“?““. "
metus. Taipgi išgirsite raportą iš' 
Laisvės dalininkų suvažiavimo, mūsų 
kuopa turėjo atstovą, tad sužinosite 
dienraščio Laisvės stovį. Taipgi yra 
kiti reikalai aptarimui, prisirengi
mai prie ateinančios vasaros paren
gimų ir U. •— F. Raštininkas. 4

(34-35)-

įvyks
v. v.

NOTICE is hereby given' that License 
GB 11496 has been issuer! to the un _, 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
164 Norman Avenue, Borough of B 
County of Kings, / to be consumed off t

Brooklyn, N. Y

NOTICE iv hereby given that License No 
EB 2192 ha* beep Issued to the undersigW 
to yell beer, at> retail uuder Section 107 o 
the' Alcoholic Beverage Control Law * 
677 Flatbush - Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to bo consumed on th

/ MORRIS GAKSC’HOFSKY J 
677 I'lątbuih Ave., Brookbn.
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Juozas Sakalauskas 
Atlankė Laisviečius

Bazaras Jau Tik už Dviejų 
Savaičių

Prieplaukos Laiveliu 
Streikas Tęsiasi

Eugene Samoilov ir Marina Ladynina susitinka ant 
tilto, Maskvoje, 6-tą valandą vakaro, dieną po karo, 
kaip buvo susitarta sužadėtinių sutartyje karo laiku. 
Filmą “Six P.M,” sėkmingai rodoma jau trečia savaitė, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

,'Pirmadienįs, Vasario 11, 19

Traukliu Darbininkai
Tebebuvo Streike

y

New Yorko porto “tugmen” 
—laivukų trauklių darbininkai 
pereito trečiadienio vakarą te
bebuvo streike, nežiūrint, kad 
vyriausybė paėmė trauklių ko
mandą savo kontrolėm Taip 
nu.arė susirinkime, kur daly
vavo apie 2,0.00 iš 3,500 streL 
kuojančių darbininkų. Nutarė 
negrįžti be pažado išpildyti 
reikalavimus.

Traukliai yra savastimi 91 
skirtingų kompanijų.

Streikuojantieji New Yor
ko porto prieplaukų laivelių 
darbininkai, AFL nariai, per
eitą penktadienį, dviem bal
sais prieš vieną, nusitarė tęst 
streiką iki laimėjimo. Balsavo 
už streiką 881 prieš 467. šim
tai nebalsavo visai, pasipiktinę 
nepatenkinančiu pasiūlymu. ,

Balsavimas įvyko bosų •or
ganizacijai, New York Tow 
Boat Association, pasiūlius są
lygas, kurios nieku nebuvo ge
resnės už pirmiau pasiūlytą
sias per majorą O’Dwyer. Pa
čioje pradžioje streiko majo
ras buvo pasiūlęs pakelti mo
kestį po 15c .per valandą, 5 
centais daugiau, negu patys 
bosai siūlė pirm streiko. Dar
bininkai reikalauja po 
mokėtiems po 67-72 ir 
ir $1.85 aukštesniems 
riams.

Gale pereitos savaitės lais- 
viečiųs atlankė Juozas Saka- 

: las-Sakalauskas, Amerikos lie
tuvių jaunimo žymus veikėjas, 
dviejų karų veteranas.

Sakalas tiktai šiomis dieno
mis tapo garbingai paliuosuo- 
tas iš J. V. karinės tarnybos. 
Atlankęs savo sesutę, gyve
nančią Scarsdale, N. Y., taip
gi draugus laisviečius ir LDS 
Centrą, Sakalas grįžta pas jo 
laukiančius vilniečius, Chica- 
gon. Pirm išėjimo karinėn tar
nybon, Sakalas redagavo Chi- 
cagos lietuvių liaudies dien
raščio Vilnies angliškąjį sky
rių.

Pradėjęs kariauti karą prieš 
devynerius * metus Ispanijos 
liaudiečių kare prieš Franco ir 
pasaulio fašistus, ten buvęs 
sužeistas, po mažos pertrau
kos, pačioje pradžioje Ameri
kos karo prieš fašizmą Juozas 
ir vėl išėjo į karišką tarnybą. 
LTžjūriuose' išbuvo 39 mėne
sius. Sugrįžo techniško saržen- 
to laipsnyje, vežinas penkiom 
Battle Stars.

Sakalas yra 
cester, Mass., 
čiame jaunime
suaugusiais organizacijose, jų 
Aido Chore. Iš ten buvo išvy
kęs liuosnoriu Ispanijon. Jis, 
beje, ir savo mieste neužmirš
tas. kaip tik šiandien telpan
čioje korespondencijoje apie 
Aida, Juozas minimas sąryšy
je su Aido Choro praeitimi.

Juozas pilnas energijos ir 
nlann ateities darbams, už ku
ri” ketina imtis Herai nelaukęs, 
knin tik snės kiek pasilsėti iš 
nn k^lionui. ansinrasti su ci
vilinio gyvenimu ir aplinkos 
sMvornrnis.

Linkime geriausios sveika
tos ir laimės Juozui gyvenime 
ir ateities darbuose.

F

y

kilęs iš Wor- 
veikęs tenykš- 
ir bendrose su

E M-

Norisi priminti ruošiantiems 
dovanas, mėgstantiems smagiai 
pasilinksminti ir besiruošian* 
tiems sunkiam darbui bazare, 
kad jis beveik čia pat, tik už 
dviejų savaičių. Įvyks vasario 
22, 23 ir 24-tą — pradedant 
su Jurgio Washington© diena, 
baigiant sekmadieniu po tos 
šventės.

Ruošiantiem dovanas prisieis 
vikriai suktis. Norintiems link
smintis — apsj^iūrėti puošme
nis, na ir doleriūką kitą užra
kinti kišeniaus dugne. O dirb
siantiems — gyventi pagal ge
riausius Dr. Kaškiaučiaus pri
sakymus, kad sveikata ištesėtų 
ilgam, sunkiam darbui — tris 
ištisus vakarus, o kai kuriems 
ir dienas, ar bent dalį to laiko.

Western Union Eina Prie 
Susitarimo su Unija

rytą, buvo laukiama
Union darbininkų

buvo pateikti 
Teismo teisėjo 

kur byla buvo 
savaitę laiko.

Joseph P. Selly, unijos pre
zidentas, pareiškė teisėjui Le
vy padėką už pastangas pri
vesti prie susitarimo. Unijai 
tas buvo svarbiausia. Gi teisė
jas dėkojo abiejų pusių pata
rėjams ir atstovams už koope- 
ravimą išspręsti ginčą.

$1.35
$1.52

sky-

4^4.

Paštas Praneša FILMOS-TEATRAI

šiuos žodžius rašant, šešta
dienio 
Western
unijistų susirinkimo apsvars
tyti Western Union firmos pa
siūlymus sutarčiai su unija.

Pasiūlymai 
prie Vyriausio 
Aaron Levy, 
svarstoma virš
Firma siekė gauti uždraudimą 
pikietuoti, o unija kovojo prieš 
drausmę. Teisėjas Levy draus
mės nedavė, bet ragino susi
tarti. Sutarties pageidavimo 
prieita pereitą penktadienį.

Streikas prasidėjo prieš mė
nesį laiko, firmai atsisakius 
pildyti šios srities Karinės 
Darbo Tarybos pasiūlymą pa
kelti darbininkams algas ir 
išmokėt pakeltos mokesties 
dalį, kuri dėl kompanijos už- 
sispyrimo pasiliko neišmokėta 
nuo pasibaigimo senojo kon
trakto. Unija buvo nusileidusi, 
sutikusi dalyką perduoti arbi- 
tracijai. bet firma arbitraci- 
jos nepriėmė.

Bendra suma pakėlimu mo
kesties būtų siekusi $6,000,- 
000.

New Yorko 700 mokyklų 
užsidarė tikslu taupyti kurą, 
kurio pristatymas miestui pa
sunkėjo dėl prieplaukų laive
lių streiko.

Lincolho Dieną, vasario 12- 
tą, laiškai bus išnešiojami 
Brooklyne vieną kartą, iš ryto, 
kaip praneša viršininkas Quig
ley. Taipgi bus vienas išnešio
jimas pundelių. Visos stotys 
atdaros nuo 7 ryto lig 10 ry
to, o po to veiks tik centrali- 
nė stotis, Washington St., tarp 
Johnson ir Tillary Sts. Special 
delivery laiškus nešios per vi
są dieną iki 11 vakaro.

“Once There Was a Girl” 
Dabar Irvinge

Ilgai išbuvusi Broadway te
atrų centre, ši maloniai žavi 
Tarybų Sąjungos filmą, su 
dviem mažomis aktorėmis, va
sario 7-tą atėjo į Irving Tea
trą, Irving Place, New Yorke. 
Sykiu rodo “Golden Slippers.”

Švietimas Kontrolei 
Vėžio

Lankančios Slaugės 
Daugiau Lankė

labiau pripažįstama,

Majoro Įsakymas

Majoras O’Dwyer paskelbė 
miestui nepaprastą padėtį, įsa
kydamas uždaryti skelbimams 
ir dekoracijai vartojamas 
šviesas, sumažinti šilumą, tau
pyti mieste esamą pajėgos ic 
Kuro išteklių. Įsakė sulaikyti 
kurą nuo pasilinksminimo vie
tų, prekybos įstaigoms ir net 
industrijoms, nesurištoms su 
‘Visuomenės sveikata ir sau
gumu.”

Nuo trauklių, veikmės, kaip 
žvria, didele dalimi priklauso 
pi.statymas miestui kuro, 
maisto ir daug ko kito, kadan
gi miestas yra apsuptas jūrų ir 
plačių upių vandenimis, jais 
pristatoma miestui didžiuma 
reikmenų, žemės keliais pri
statymas yra labai -apribotas.

Radio City Nauja Filmą
“Adventure,” su Clark Ga

ble ir Greer Garson, pradėta 
rodyti Radio City Music Hall, 
6th Ave. ir 50th St., New, Yor
ke. Perstato jūrininko audrin
gą romansą su gražuole kny
gininke. Scenoje puikus Leoni- 
doff vadovybėje spektaklis 
“Sky High.”

Roxy Irgi Nauja Filmą
“Fallen Angel,” romansų 

jieškojimo, radimo ir praradi
mų filmą, su Dana Andrews ir 
Linda Darnell, pradėta rodyti 
vasario 6-tą, Roxy Teatre, 7th 
Avė. ir 50th St 
Scenoje 
kiti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dčl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Vis 
kad juo daugiau žmonių, ypa-' 
tingai dirbančių visuomenės 
švietimo srityje, žinos apie pa
matinius sveikatos dėsnius, 
apie pirmutinius žingsnius ap
saugai nuo vėžio, tuo lengviau 
bus nuo jo žmones gelbėti.

Brooklyne neseniai įsistei
gęs apie vėžį Informacijų Cen
tras, 132 Montague St., pa
kvietė visus mokytojus, vidu
rinėse ihokyklose dėstančius 
biologiją, abelnai sveikatą ir 
namie slaugymą, ' atlankyti 
specialius jiems informacijų 
posėdžius. Kad visi galėtų pa
sinaudoti geriausiu matymu ir 
girdėjimu visko, tam skiriama

10 knygučių tikietų dvi dienos — vasario 16-ta ir 
apskrities piknikui, 

pranešimu, kad pel-

Veikdama su mažiausiu 
ro laiko štabu, 1945 metų 
giu Lankančių Slaugių Orga
nizacija atlikus 2,316 vizitų 
daugiau, negu 1944 metais. 
Padidėjęs pareikalavimas ver
tė slauges sunkiau, daugiau 
dirbti, taipgi surasti naujų 
priemonių.-Naujove buvo tas, 
kad pavesdavo šeimai ar kai
mynams prižiūrėti pradėjusį 
sveikt ligonį.

Įstaigos 100 registruotų ir 4 
praktiškos slaugės per metus 
lankė-slaugė 36,277 ligonius 
jų namuose.

ka- 
bė-

B.

LAISVES
to- 
4*

Vasario 22, 23 ir 24 Feb

Visas tris dienas bus šokiai ir
dainų programa

PAV1DIS RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

LW

Nuo 2 iki 4:30 po pietą Įžanga nemokama

Valandos:■ back pi aster

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

L į >■

Iš anksto pasiruoškime tam gražiam parengimui. Daly- 
/aukft visi. Pasilinksminki! ir paremkit savo dienraštį.

.įf- x 
ffį

fe

1— 8 vakare 
Penktadieninis Uždaryta

New Yorke.
Carmen Miranda ir

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr, A. Petriką 
, BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Daug suaukotų daiktų, kurie bus išparduoti gan 
prieinamom kainom.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

I

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių

gavo iš LDS 3-čio

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Sekmadienį, Vasario 24-tą
Bus šeimyniškas popietis, čękeriu turnamentas 

ir kitokį žaislai.

Stabdyk veriantį skausmą

STRĖNŲ GĖLOS
I iii

BAZARAS
Bus Tris Dienas

i 
I
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Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK 35c ASMENIUI

So..Brooklyno Žinios
Lietuvių llarbimnkų Susi

vienijimo 50 kuopos susirinki
mas atsibuvo 1 dieną vasario, 
Dambrausko salėj. Narių bu
vo vidutiniškai, kaip visados. 
Buvo nominavimas Centro val
dybos.

Iš Central Brooklyno buvo 
atsiųsta draugė Semėnienė pa
sitari!, pakviesti So. Brookly
no 50 kuopą bendrai su cen- 
tral-brooklyniečiais surengti 
operetę “Kada Kaimas Nemie
ga.” Bet po aštrių diskusijų 
nutarta neprisidėti. Susirinki
me dalyvavusių narių didžiu
ma argumentavo, kad jau visa 
apylinkė operetę matė. Dėl tos 
priežasties, bijojo pasidaryti 
nuostolių.

Parduota 15 Vilnies kalen
dorių.

Kuopa 
apskričio 
būsimam 
sykiu su
nas eis dėl pasiuntimo delega
tu į Seimą. Draugai su mielu 
noru pasiėmė visas knygutes, 
n kai katrie jau ir pardavė. 
Tai labai pagirtinas darbas.

Viskas eitųsi gerai, tik ne
laimė, kad randasi daug mū
sų narių sergančių.

Pranas Kesminas serga jau 
kelintas mėnuo.

‘ Charles Raividas. irgi antras 
mėnuo serga.

Antanina Bunkienė, po sun
kios operacijos, jau randasi 
namie ir eina* geryn.

William Kūlikas irgi jau yra 
namie ir sveikata kas dieną 
eina geryn. Tik labai nekant
rus, labai rūpinasi kuopos rei
kalais. Sako: jei aš būčiau ne
sirgęs, tai operetė “Kada Kai
mas Nemiega’”būtų buvusi su
lošta (ji vistiek bus sulošta— 
negavę, jūsų talkon, central- 
brooklyniečiai rizikuoja, kad 

į ir vieni. Jau ir salė paimta— 
Red.) Matote, jisai yra komi
sijoj. •

Praeitą savaitę smarkiai bu
vo susirgusi Paulina Meškėnie- 
nė. Dabai’ jau pradeda sveikti, 
slogą nugalėjo.

Smarkiai susirgo Jonas Be
niulis.

Visi šie draugai yra LDS 50 
kuopos nariai. Aš,- kaipo kuo
pos pirmininkė, linkiu jums, 
draugai, greitai pasveikti.

Linksmas Pranešimas
Dr. Adomas Walmus’as, 

dantų gydytojas, jau atsidarė 
savo ofisą 650 5th Avė. ir 19th 
St. Daktaras yra LDS 50 kuo
pos narys. Jisai yra ištarna
vęs kariuomenėje 3 metus. 
Tarnyboje taipgi praktikavo 
savo profesijos srityje ir gavo 
kapitono laipsnį.

M. Kulikiene

kovo 2-ra, kaip praneša dr. 
S., Potter Bartley, Brooklyn 
Cancer Committee pirminin
kas.

Programoje, paruoštoje per 
dr. Asa B. Friedman, Institu
to direktorių, mokytojams aiš
kins — rodys: Kaip Institutas 
patarnauja šeimynoms. Kaip 
suseka vėžį. Kokie instrumen
tai vartojami. Kaip atskiria 
vėžiškas nuo normalių celių. 
Gydymo būdai — operacijos, 
radiumas; kaip, kur ir kada 
jie vartojami. X-Ray nuotrau
kos, kaip pagal jas nustato
ma būdai gydymo. Ir daug kas 
kito bus aiškinama švietėjams, 
kad jie savu ruožtu galėtu vi
suomenę geriau supažindinti 
su tuo, kiek jau žinoma žmo
nių apsaugai ir sekmingesniam 
gydymui.

Nuo vėžio, kaip ir nuo džio
vos, yra daugiau vilties pagel
bėti ligą susekus-pažinus pa
čioje jos pradžioje.

Įstaiga, palaikoma suintere
suotos visuomenės aukomis, 
neužsiima gydymu, tik teiki
mu teisingų informacijų tu
rintiems rūpestis ar proble
mas. Informacijas teikia ne
mokamai.

Broliai Schneiderman, vai
kams drabužių šapos savinin
kai, 130 Fifth Ave., New Yor
ke, vyriausybės traukiami teis
man kaltinimu, kad jie bandė 
išsisukti nuo sumokėjimo iždi
nei taksais $42,276.

Radio 
naktines 
dedant pirmadieniu. Jomis me
nama patarnauti tiems, kurie 
naktimis dirba, ar šiaip nemie
ga (didis Perkūne, pasigailėk 
jų kaimynų!).

.-.‘į .'.s;*,; -I ' y.?_’J

stotis WMCA įveda 
radio programas pra

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Maloniam palengvi
nimui bandyk Sj kva
ili, lengvą, patikrin
tą būdą atliuosuoti 
paprastą strėnų gė
lą. Tik uždėk vieną 
Johnson’s BACK 
P LASTER’I ant pat 
skaudamos vietos.

Švelnūs jo vaistai palengva ŠILDO jum 
nugarą, lengvina skausmą ir sufityvėjimą. 
šilta multino priedanga apsaugo nuo per
galimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pui
kiai I Pagamina . Johnson & Johnson. 
Vitosd vaistinėse.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

grupių ir 
I§ senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 6-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

• I

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marty Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų Ilgų specialistas 
. nuo 1908

XZA RESTAURANT
I STANLEY RUTKŪNASB SAVININKAS

j PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
g . PAUKŠTIENOS’ PIETŪS ANTRADIENIAIS 
B Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
S ATDARA KAS DIENĄ m NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 
| 282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
5 * TeL EVergreen 4-9612




