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Washington. — Trumano | laikraščio, redakcijos nari

liau ir greičiau skris

i baust Goeringus, Ribben-
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York.—Clare Boothe

sirgo ir bijojo mirti.
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London. — Sovietų dele
gatų vadas A. Višinskis sa-

ne ypač tuo tikslu, kad galė
tų išstumt francūzus iš Mo- 
sulo žibalo versmių.

riko:
m ėjo!

Argi taip ?

prieš 
neat- 
klau-

d

Osservatore 
tuojaus karštai pagyrė 
Uruguay’aus siūlymą.

Washington. — 18 Sta 
and Stripes, kariuomen

ANGLIJA NORI IŠSTUMT 
FRANCŪZUS Iš ŽIBALO 

SRITIES

lavimas, josios viešas pasisa- jOg Ąngjįja laiko savo 
kymas uz Indonezijos liaudies kariuomenę Syrijoj ir Leba-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

New
Luce, republikonė protes
tantė Jungtinių Valstijų

' ■ - ■

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
smerkė Uruguayans duotą 
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KRISLAI
Kurie Pralaimėjo?
Jie Pamatys, Kas Ten Bus!
Išsigimėlio Raštas.
Johannes Steel Turi Būti 

Išrinktas.
Rašo R. MIZARA

Smetoniniai pabėgėliai pra-, 
dėjo šmeižtų kampaniją prieš pasiūlymą, kad Jungtinės 
pačius žymiausius lietuvių tau-i Tautos uždraustų mirčia 
tos sūnus ir dukteris.

Jie su purvais maišo Kiprą tropus ir kitus karinius na- 
Petrauską, mirusiąją poetę cių kriminalistus, tuos “dvi- 
Salomeją Nėrį, Liūdą Girą, kojus žvėris ir pasiutusius 
Čiurlionienę ir kiekvieną pasi- šunis, apsirengusius žmo- 
žymėjusį lietuvių tautai asme- njų rūbais.” 
nį, ištikimai dirbantį Tarybų 
Lietuvai.

LA1SVE-LIBERTY
The Only l.lthimnlftn Daily 
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Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Višinskis reikalavo UNO 
Saugumo Taryboje, kad An
glija ištrauktų iš Graikijos sa
vo kariuomenę, slopinančią to 
krašto liaudį. Reikalavimas 
buvo atmestas.

Komercinė spauda tuomet 
sušuko: “Tarybų Sąjunga pra
laimėjo !”.

Manuilskis — Ukrainos at
stovas — reikalavo, kad būtų 
išrinkta specialė komisija ir 
pasiųsta Indonežijon tragiškai 
padėčiai ištirti. Bet ir šis rei
kalavimas buvo atmestas.

EGIPTO PREMJERAS 
NOKRASHY PRIVER
STAS PASITRAUKT
Kairo, Egiptas. — Aud

ringos Egipto studentų ir 
kitų patrijotų demonstraci- 

Komercinė spauda ir vėl su- jos privertė pasitraukt iš 
Tarybų Sąjunga pralai- vietos premjerą M. Fahmy 

Nokrashy ir jo ministerių 
kabinetą. Tad karalius Fa
rouk pakvietė nepartijinį 
politiką Sedky Pashą suda
ryt naują ministerių kabi
netą. Nokrashy pataikavo

donezijoje padėtį Tarybų Są
junga dar kartą patvirtino, 
kad jai rūpi liaudies interesai, 
—pavergtų tautų interesai.

Atsiminkime: Indonezijos
liaudis prašė Tarybų Sąjungos 
padėti jai iškovoti laisvę, pa
dėti jai suvaldyti anglų impe
rialistų karines pajėgas, žu
dančias ramius Indonezijos gy
ventojus, deginančias kaimus, 
miestus ir miestelius.

Tarybų Sąjunga pavergtos 
tautos prašymą vykdo, bet jai 
kelią pastoja imperialistai, | 
prie kurių, deja, prisideda ir 
Washington© atstovai!

šis Tarybų Sąjungos reika-

Mums rodosi, jog ne Tary
bų Sąjunga čia pralaimėjo, bet 
imperialistinės valstybės. , w.-x

Savo reikalavimu ištirti In-1 Anglijai.
Demons trantai šaukė: 

“šalin anglus Egipto oku
pantus! Šalin Angliją! An
glų pasitraukimas arba re
voliucija!” Penktadienį po 
paprastų pamaldų mahome
tonų bažnyčioj Al Azhar 
studentai vadovavo pamal
dom už “tautos kankinius, 
kuriuos nužudė tyronai.”

interesus, padarys ją dar ar- i 
timesne tiek Indonezijos, tiek 
Malaju, tiek Burmos, tiek In- 
do-Chinijos, tiek pačios Indijos 
tautų drauge.

Gi imperialistinių kraštų 
baimė pasiųsti Indonežijon 
UNO komisiją padėčiai ištirti 
dar labiau sukels Tolimų Ry
tų tautas kovai prieš anglus 
imperialistus I

Matysit, kas dėsis paverg
tuose Azijos kraštuose!

Vatikanas per Uruguay 
Gina Nacius Krimina
listus, Rašo Pravda

Pravda tvirtina, kad Uru-
Daugiausiai purvų suranda £uayaus. valdžia veikia kai- 

vietos Brooklyno Vienybėje. ]P° Vatikano (popiežiaus) 
Paskiausiame to laikraščio nu-, pastumdėlė. Pravda prime- 
meryje tūlas smetonininkas na, kad popiežiaus laikraš- 
Sintautas “ima nagan” sergan-. tis Osservatore Romano 
tį Liūdą Girą, Lietuvos liau
dies poetą.

Liudas Gira Sintautui “išsi
gimėlis,” “išgama,” “paraly- 
kas” (?) ir dar kitokis. /

Panašiais gražbilystės žode
liais švaistoma ir Salomėja Nė
ris.

Padorus lietuvis, paskaitęs
tokį bjaurų Sintauto raštą, be kongreso atstovų rūmo na- 
ilgesnio apsistojimo pasakys: rė persivertė į katalikus, 
iisigimelis ir išgama ji rašė! j Pirmiau tatai padarė pro- 

Bet kaip gali pasiteisinti re- testantas demokratas sena- 
daktorius laikraščio, kuriame torius Wagneris, kada su
teki vabalai gauna vietos savo'sįreo įr Liioio mirti, 
bliuznijimams ?! ° . J_______ *

Vasario 19 d. 19-to kongre
sinio distrikto (Manhattane) 
piliečiai rinks kongresmaną.

Geriausias, tinkamiausias 
kandidatas yra Amerikos Dar
bo Partijos kandidatas, — 
Johannes Steel.

Tai darbštus, pažangus ir 
kovingas vyras, žymus radio 
komentatorius ir žurnalistas. 
Už jį kiekvienas protaująs pi
lietis privalo paduoti savo bal
są.

Jis privalo būti pasiųstas 
Jungtinių Valstijų kongresan 
atstovauti New Yorko žmones.

Hearsto ir Scripps’o - How- 
(Tąsa 6-me pusi.)
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Baigėsi Streikas prieš Plieno Trustą;
Alga Pakelta 18 ir Pusė Cento Valandai

KA PLANUOJA TRUMANAS 
IR CHURCHILLAS?

Washington.— Korespon
dentai pastatė prez. Tru- 
manui eilę klausimų, kokius 
planus turi jis ir buvęs An
glijos premjeras Churchil- 
las kas liečia Sovietų Sąjun
gą ir kitus kraštus. Jie pri
minė, jog Churchillas andai 
siūlė Anglijos - Amerikos 
karinę santarvę ir vakari
nių valstybių bloką 
Sovietus. Prezidentas' 
sakė į jokį reporterių 
simą.

Silpni Protiškai ir 
Kūniškai Taip Pat 

Imami į Armiją
Washington. — Rekruta- 

vimo įstaiga paskelbė, kad 
į Jungtinių Valstijų armiją 
jau bus imami tokie 18-25 
metų amžiaus vyrai, kurie 
“šiek tiek protiškai nesvei
ki,” kurių nervai suirę, bet 
neperdaug, kurie nevaldo 
tūlų sąnarių dėl kūdikių 
paralyžiaus, kurie turi ky
lą, kurių nugarkaulis krei
vas vienu iki dviejų colių ir 
kurie mikčioja. Tai todėl, 
kad negana savanorių ka
reiviu.

Prezidentas Trumanas Vis 
Perša Žibalinį Pauley

Washington. — Preziden
tas Trumanas Vėl karštai 
gynė žibalo kapitalistą,1 Ed
wina Pauley, kurį jis skiria 
į laivyno sekretoriaus pava
duotojus. Harold Ickes, vi
daus reikalų sekretorius, 
pasitraukė iš Trumano val
džios todėl, kad Trumanas 
užsispyrė įstatyt į laivyno 
ministeriją Pauley, kuris 
siūlęs $300,000 kyšių demo
kratų partijai, jeigu valdžia 
neims pojūtinių Californi- 
jos žibalo versmių į savo 
rankas, o paliks privačiams 
kapitalistams išnaudoti tą 
žibalą.

Amerikos laivai Urmu 
plukdo chinų tautininkų ka
rius į Mandžuriją.

Bulgarijos fašistai, remia
mi anglų - amerikonų, tero
rizuoja komunistus.

SAUKIA ANGLUS 
PALEIST LENKU 
FAŠISTŲ ARMIJĄ

CIO Unija Tariasi su Kitomis 
Kompanijomis; Prez. Trumanas 

Pabrangina Plieną $5 Tonui
Washington. — CIO Plie

no Darbininkų Unija pasi
rašė sutartį iu U. S. Plieno 
k o r p o r a c ija ir pašaukė 
125,000 jos sireikierių grįž
ti darban nuo vidunakčio 
iš sekmadienio į pirmadienį.

Fabrikantai pridėjo dar
bininkams algos po pusde- 
vyniolikto cento valandai 
mainais už tai, kad prez. 
Trumanas leido pabranginti 
plieną 5 doleriais tonui. 
Unija taip pat išgavo po 9 
centus ir ketvirtadalį prie
do valandai už praeitą lai
kotarpį nuo sausio 1 d. iki 
šio pirmadienio. Streikas 
visoje plieno pramonėje

prasidėjo sausio 21 d. Jame 
dalyvavo 750,000 darbinin
kų iš viso.

Dabartinė sutartis apima 
šiuos U. S. Plieno korpora
cijos skyrius: Carnegie- 
Illinois Steel Corporation, 
American Steel and Wire, 
National Tube, Columbia 
Steel and Tennessee Coal, 
Iron and Railroad Comp.

Philip Murray, Plieno 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas ir CIO galva, tikisi, 
jog per savaitę bus padary
tos sutartys ir su kitomis 
kompanijomis toje pramo
nėje.

Amerika Ima Šimtus Nacių 
Mokslininkų, Kaip Karo 

Pabūklų Tobulinto] us
Washington. — Jungtinės 

Valstijos jau parsigabeno 
130 Vokietijos mokslininkų 
ir technikų, kurie tarnaus 
kariniuose Amerikos pro
jektuose, kaip pranešė ka
ro sekretorius Patterson. 
Netrukus atvyks į Ameri
ką, turbūt, dar apie 140 to
kių vokiečių specialistų, sa
ko demokratas senatorius 
Fulbright.

Kariniai vokiečių inžinie
riai ir išradėjai padeda 
Amerikos armijai ir laivy
nui tobulinti rakietinius 
sviedinius ir' statyti tokias 
robot - bombas, kad jos to-

RIKSMAS DĖLEI 
ATOMINIU ŠNI

PŲ KANADOJ
Washington. — Associat

ed Press paskelbė, jog “keli 
žymūs” Kanados valdžios 
tarnautojai, girdi, išdavę 
atomines slaptybes “sveti
mai šaliai” (suprask, Rusi
jai). Republikonas senato'- 
rius Styles Bridges ir kai 
kurie kiti dėl to kelia truk- 
šmą. (Kanada gamina ato
minę medžiagą, bet dar ne
dirbo atom-bombų.) 1

ORAS — šaltoka, giedra.

ANGLAI ŠAUDO SINGAPORE 
DEMONSTRANTUS

Singapore. — Karinė an
glų valdžia Singapore, pie
tiniai - rytiniame Chinijos 
žemės kampe, uždraudė de
monstracijas. Bet žmonės, 
vadovaujami chinų komu
nistu, vis tiek demonstravo 
prieš Angliją. Į juos šaudė 
anglų - malajiečių policija. 
Vienas chinas komunistas 
liko nušautas per demons
traciją prie B ras Bash 
vieškelio. Anglų, policinin
kai pavojingai sužeidė 17 
demonstrantų.

London. — Lenkijos tau
tinės vienybės valdžia Var- 
šavoj pareikalavo, kad An
glija paleistų 200,000 lenkų 
armiją, tarnaujančią anglų 
komandoje. — Toj armijo 
yra daug fašistų, demokra 
tinės Lenkijos Respubliko 
priešų ir karo kurstytoj 
prieš Sovietus. — Varšavo 
valdžia patvarkė, kad jie 
kreiptųsi į Lenkijos konsu
latus dėlei grąžinimo namo.

T ū k s tančiai darbininku 
demonstravo Varšavoj, pro
testuodami, kad Anglija ir 
Amerika užgyrė fašistą ge
nerolą Andersą, kaip len 
ginkluotų jėgų komandie- 
riu.v

17 • Q nil* • ARMIJOS LAIKRAŠTI- Karines Savo Misi- į mnkai atsišaukė i 
KONGRESĄ

uz 
V-l ir V-2 robotbombas, 
kuriomis naciai bombarda
vo Londoną, Antwerpą ir 
Liege, — rašo Associated 
Press. Vokiečiai specialistai 
taipgi parodys, kaip įrengt 
tunelius, kuriuose naciai iš
bandė naujai statomus lėk
tuvus, skrendančius grei
čiau negu garsas ore.

(Neužilgo po Vokietijos 
pasidavimo, Sovietai pro
testavo, kad amerikonai, 
p e r s i m ėsdami į sovietinį 
Vokietijos ruožą, grobė vo
kiečių mokslininkus ir la
boratorijas.)

valdžia pasiūlė kongresui, 
kad nutartų siųsti karines 
misijas - pasiuntinybes į bet 
kuriuos pasaulio kraštus. 
Tos misijos mokytų įvairias 
šalis, kaip sutvarkyt ir su- 
stiprint karines jų jėgas,.

(Žymėtina, jog Chirįijos 
komunistų vadas generolas 
Chu Teh priešinosi siūlymui 
atsiųsti karinę Jungtinių 
Valstijų misiją į Chiniją.)

Bendrai Valdyt Mandžuriją, 
Sako Chinų Komunistai

SOVIETAI ATMETĖ 
GUDRAVIMį DĖL SY

KUOS IR LEBANO

Chungking. — Chinų ko
munistai pareikalavo, kad 
Chiang Kai-sheko vidurinės 
Chinijos valdžia turi pripa
žint vietines savivaldybes 
Mandžurijoj ir priimt į jos 
valdžią komunistus ir kitus 
demokratinius žmones ir 
nevarto t japonų pastumdė
lių kariuomenės. Komunis
tai įspėja, kad jie Mandžu
rijoj turi 300,000 savo gin
kluotų vyrų.

kreipėsi į kongresą, kad iš
tirtų, kaip oficieriai sauva- 
liškai elgiasi su to laikraš
čio redaktoriais ir bendr 
darbiais, kaip juos pavar 
už kritikos žodį ir vis 
griežtai cenzūruoja.

London. — Sovietų Sąjun
gos atstovas Jungt. Taūtų 
Taryboj, Andrius Višinskį 
atmetė (vetavo) politikie- 
rišką Amerikos deelgato 
Stettiniaus pasiūlymą, kad 
Anglija ir Franci j a, girdi, 
atšauks savo kariuomenę iš 
Syrijos ir Lebano po tam ti
krų derybų ir “kada bus 
praktiška.” “Tai katės pir
kimas maiše,” sakė Višins
kis.

Sovietų Mokslininkai Už 
Bendravimą su Ameri

konais
New York. — Leningra

do Fiziko - Technikos In
stitutas pasiūlė, kad Ame
rikos mokslininkai apsikeis
tų spausdintais moksliniais 
raštais su Sovietų moksli
ninkais. Institutas taipgi 
pageidauja, kad amerikonai 
mokslininkai laikytų suei
gas su Sovietų mokslo žmo
nėmis.

Okupantai Turi Tuojai 
Apleist Syriją, Lebam

Reikalauja Višinskis
London. — Sovietų Są 

jungos delegatas Andriui 
Višinskis Jungt. Tautų Saw 
gurno Taryboje uoliai remi 
Syrijos ir Lebano skun 
prieš Angliją ir Franci j 
Jis reikalavo tuojaus 
traukt anglų ir francūz 
kariuomenę iš tų krašt 
“Anglijos ir Francijos 
riuomenė laužo Syrijos 
Lebano nepriklausomybę,” 
pareiškė Višinskis: “Nie 
ten jų nekvietė.” Anglijos 
Amerikos ir Francijos dele
gatai taip dalyką nusmaili 
no, jog Saugumo Taryba til 
išreiškė “viltį”, kad angį 
ir francūzai iš ten pasv 
trauks.

WACs IMA KALBĖTI 
New York.—Viena WA 

sugrįžus iš Japonijos sa 
jog puse Amerikos karei 
ten gyvena su japonėmis.

Bombay. — 100 Indijc 
WACs pasiuntė skundą 
glijos seimui, kad an 
oficieriai verčia jas pale 
tu vau t su jais.

UNIJŲ VADAI SAKO, TRUMANAS APRIBOJA TIK ALGAS, BET NE KAINAS
Washington. — Organi

zuotų darbininkų vadai kri
tikuoja prez. Trumano pa
tvarkymą — kelti dirbinių 
kainas, kai tik darbininkam 
pridedama algos.

Prezidento .užgirti algų 
priedai siekia tik 15 iki 20 
nuošimčių, o net valdiniai 
apskaičiavimai rodo, jog 
nuo 1941 m. gyvenimo reik
menys pabrango 33 nuošim
čiais.

Iki šiol buvo leidžiama 
fabrikantams pabrangint

' ----------—-------------------------------------------------------------------------- a>--........... .. .. ...............
Numatoma, kad Reikmenų Pabrangimas Nustelbs Algų Priedus menų pabrangimo,.jog 

U_______ ■ _______ '__________° _____ '______________ °________ ______  kais nueis algų pakelini
savo dirbinius tik tokiuose 
atsitikimuose, kur jų pelnų 
padidėjimas neviršijo 33 
nuošimčių už tą laikotarpį; 
bet jie turėjo laukti 6 mė
nesius, kol valdžia tyrinė
jo, ar reikia kelti kainas. O 
dabar prez. Trumanas pa
sižadėjo “greitai pataisyti 
kainas, jei pramonė atsidu
ria sunkioj padėtyj dėlei al
gų pakėlimo darbininkams?’ 

Amerikos Darbo Federa-

ei jos pirmininkas William 
Green pareiškė, jog Tru
mano kainų - algų, politika 
yra “netinkama, nepriimti
na... didelis smūgis lais
voms deryboms dėl algų.” 
Anot Greeno, joks fabrikan
tas dabar nenorės eiti į de- 
i’ybas su darbo unija, kuo
met valdžia “uždeda lubas” 
algoms.

Pats prezidentas pripaži
no, kad jo taisyklėje dėlei

algų ir kainų glūdi pavojus 
infliacijos, tai yra, reikme
nų brangenybės kilimo ir 
perkamosios pinigų vertės 
nupuolimo.

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos pir
mininkas R. J. Thomas sa
kė : “Daugelis fabrikantų 
tiktai ir lauke to praneši
mo,” kad .Trumanas leidžia 
jiems pabranginti dirbinių

kainas. Bet Trumano val- ^u^uos da^ininkai i 
džia “būtų galėjusi supla- ! 
nuoti tokią kainų - algų po- i 
litiką per 30 minučių, užuot 
gaišavus 30 dienų,” pridūrė 
Thomas.

Albertas J. Hayes, Ta 
tautinės Mašinistų Sąjį 
gos (upijos) vice-pirn 
kas, smerkė Trumano 
tiką ir sakė, jog tai 

! “darbininkų engimas.”
New York. — CIO Elek- 

trininkų Unijos pirminiu- j Shanghai. — Trys te 
kas Albert J. Fitzgerald mi japonai prisipažino, 
įspėjo, kad prez. Trumano jie pasmaugė ir sudegi 
patvarkymas dėl kainų ir tris nukritusius Amerik 
algų prives prie tokio reik- lakūnus
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Naciai Žmogžudžiai ir Mūsų Šalis
Nurenberge eina teismas prieš vyriausius Vokie

tijos hitlerininkus. Sovietų Sąjungos prokurorai fak
tais įrodė, kaip hitlerininkai siekė išnaikinti raudonar
miečius belaisvius.

Levas N. Smirnovas 370 puslapių dokumente įrodė,, 
kaip naciai milionus žmonių išžudė Sovietų Sąjungoj, 
Lenkijoj, Čechoslovakijoj, Jugoslavijoj ir Graikijoj. Vien 
Lietuvoj naciai nužudė apie pusę miliono jos žmonių ir 
raudonarmiečių belaisvių! Tie faktai parodo, koki bai
sūs yra vokiečiai hitlerininkai—generolai, politikai ir jų 
mokslininkai.

Tuo pačiu kartu Jungtinėse Valstijose, kaip paskel
bė Karo Departmento sekretorius Mr. Patterson, jau 
130 vokiečių mokslininkų dirbą išvien su Amerikos karo 
specialistais. Greitoj ateityj dar atvyks 140 vokiečių 
karo specialistų.

Ką jie gamina? Nagi ruošia dar baisesnes rakie- 
tas “V-l” ir “V-2”, negu tos, kuriomis naciai daužė Lon
doną, Antwerpą ir Liegę. Reiškia, mūsų šalies vyriausy
bė pasikvietė nacių karo specialistus ir gaminasi tuos 
teroro įrankius prieš civilius žmones. Ar tai taip mūsų 
Karo Departmentas ir vyriausybė tiki į palaikymą pasau
lyj taikos? Ar tai rakietinių bombų pagalba nacių tal
ka norime išlaikyti “taiką” ir “demokratiją?”
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KAS KA RAŠO IR SAKO
KIPRAS PETRAUSKAS 

APDOVANOTAS 
ORDENU

, . . 11 ’

Maskvos.: Ęravdoje (1945 
m. gruodžio 6 di) skaitome,- 
kad Lietuvos operos tėvas, 
dainininkas , Kipras * Pet
rauskas, jo 60 m. amžiaus, 
sukakties proga tapo apdo
vanotas Tarybų Sąjungos 
vyriausybės Raudo nosios 
Darbo Vėliavos ordinu. Ap
dovanojimo aktą pateikė 
M. Kalininas, prezidiumo 
pirmininkas, ir A. Gorki
nas, — sekretorius.

P a r e i š kime pažymėta, 
kad šis garbingas ordinas 
Petrauskui suteikiamas “už 
didelius pasižymėjimus te
atralinio meno srityj.”

Beje, girdėjome, kad Pet
rauskas tapo išrinktas į 
Aukščiausįjį Tarybų Są
jungos parlamentą (sovie
tą), kaipo lietuvių tautos 
atstovas.

Gyveną Vokietijoje ir ki
tur lietuviški bėgliai iki'šiol 
Kiprą Petrauską labai 
saip šmeižė. Pasiskaitę 
kas viršuje pasakyta, 
dar pikčiau sius.

Bet kas jų paiso!

šalies planus, Pa- 
vyriausybes ,pra- 

visi mokslines mi-

ni, Corrientes. Visa 14 įgulos 
nąrių sudegė. , (

“žuvusių tarpe yra- moks
linės geodezijos misijos, na
rys, Amerikos lietuvis- J. A. 
V. karininkas v’Prknąs Dp- 
binkas, nevedęs, 30 metų am
žiaus. ,

“Padarę 
ragvajaus 
šymu žuvo
sijos nariai, jų tarpe mūsų 
tautietis Dubinskas. Argenti
nos, Urugvajaus, Paragva
jaus ir Brazilijos karo orlai
viai 4 dienas jieškojo Doug
las C-47. Radę, laivais prisi- 
įrė nelaimės vieton. Baisus 
vaizdas: sudegusio oro mil
žino skeveldrose 14 suspirgė
jusių lavonų.’ Lavonai sude
ginti, kiekvieno pelenai su
dėti į speciales urnas, su 
brondziniais užrašais ir 
gabenta į J. A. V.”

nu-

............... ...A».A -.ii—o

—t*-■ ■■-■j...
,,ll. «.-l

HT" k f< «•» ' -**

mia buvusius * aukštus 'Lietu-? 
vosvaldininkus — smętpni- 
nius * ir jiems artimus: Tas 

’ foildąs rehiia fašizmo šulus.”

TIESA NAUJAME 
FORMATE

LDS organas Tiesa su va
sario 15 d. pradėjo išeidi
nėti naujame formate—tab- 
loidiniame arba biulietinia- 
me formate. Iš viso laikraš
tis turi aštuonis puslapius: 
šešis lietuviškus ir du an
gliškus.

Įspūdis gana geras. Nu
meris turiningas.

Redakcija pareiškia, kad 
ji “norėtų žinoti, kaip šis 
leidinys patinka, kas jame 
taisytino.” Prašo savo skai
tytojus tuo klausimu pasi
reikšti. Podraug prašo ben
dradarbius dažniau rašyti 
iš LDS kuopų veiklos.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

vi
tal, 
jie

Perankstyiias Džiaugsmas
Turčių spauda rašo: “Russia Loses Fight On Indo

nesia.” “Vishinsky Loses Again in U. N. O. On Refugees” 
ir panašiai. Sovietų respublikų pralaimėjimą jie mato 
tame, kad Jungtinių Tautų. Organizacijoj Anglijos-Ame- 
rikos blokas atmetė reikalavimą ištraukti anglų armiją 
iš Graikijos, sulaikyti anglų ir holandų karą prieš Indo
nezijos žmones, sustabdyti maisto ir kitų reikmenų tei
kimą fašistams, pabėgusiems iš Lenkijos, Jugoslavijos 
ir Pabaltijo, į Vokietiją.

Atrodo, kad turčių spaudos redaktoriai turi labai 
trumpą atmintį ir jie nieko nepasimokino iš praeities. 
Juk tik balandžio mėnesį, 1945 metais, jie džiaugėsi 
“Rusijos pralaimėjimais,” kada Amerikos-Anglijos blo
kas priėmė fašistų Argentiną į tą organizaciją. Nepra
bėgo metai laiko, kai patys “laimėtojai!’ apsižiūrėjo, kad 
jie, vietoj “demokratų,” pirisiėmė Hitlerio agentus!

Jungtinių Tautų Organizacijoj tas blokas atmetė ta
rybinių respublikų įnešimus. Bet ar ponai redaktoriai 
mano, kad Sovietų Sąjunga arba jos atstovas Višinskis 
nežinojo to, kad Anglija su savo kolonijų atstovais, ir 
Jungtinių Valstijų Mr. Stettinius’u su savo pasekėjais 

• tą atmes? Ar jie mano, kad Višinskis manė, kad anglai 
pasmerks savo imperialistinę intervenciją į Indoneziją ir 
Graikiją?

Aišku, kad nei tarybinių respublikų vyriausybės, nei 
Gromyko, Manuilskis ir Višinskis to nelaukė. Jie žinojo, 
kad imperialistai savo charakterio nepakeis. Bet kada 
jie kalbėjo ir faktais įrodinėjo, kaip yra nedemokratiška, 
neteisinga ir žalinga ne vien Graikijos, Indonezijos žmo
nėms britų imperialistų politika, bet ir pačiai Jungtinių 
Tautų Organizacijai, tai jie daugiau ką turėjo mintyj, 
negu ten sėdinčius imperialistų diplomatus ir jų nykš
tukus!

Višinskio balso nenorėjo girdėti ir suprasti Mr. Be- 
vin’as, Mr. Stettinius ir kiti, bet tą labai gerai suprato 

’75,000,000 Indonezijos žmonių! Tą puikiai suprato 400,- 
000,000 britų kolonialių vergų Indijoj. Tą suprato žmo
nės Egipte, Irake, Syrijoj, Afrikoj ir kitur! Ir kas yra 
tikras laimėtojas, tai gyvenimas parodys, kaip jis jau 

■ parodė Argentinos klausime.

APIE ŽUVUSĮ PRANĄ 
DUBINSKĄ

Argentinos Liaudies Bal
sas (1945 m. gr. 13 d.) ra
šo:

“Amerikos mokslininkų ka
riška misija, išbuvusi Para
gvajaus sostinėje Asuncion 
3 mėnesius, 3. XII. 45 su ke- 
turmotoriniu Douglas C-47 
pakilo, kad skristi pro Mon
tevideo Čilėn, Meksikon ir at
gal į J.. A. V.

“Baisi audra 
provincijoje 
blaškyti oro 
vairuotojas 
padangėse 
audromis,
degė ir liepsnų sūkury j nu
krito į ežero Ibera balas, 
ties kolonija Carlos Pellegri-

Argentinos 
Corrientes erne 

milžiną. Patyręs 
Įeit. Michelsen 
ilgai kovojo su

bet orlaivis užsi-

“AUKŠTŲ VALDININKŲ” 
SUSIRINKIMAS PARY

ŽIUJE
Dienraštis Vilnis rašo:
“Naujienos (8 vasario) įtal

pino tūlo V. Valionio kores
pondenciją iš Paryžiaus, ku
rioj aprašoma susirinkimas, 
sušauktas Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo (BALF). Ku
nigas Končius, kuris šiuo lai
ku baladojasi Europoj bėg
lių šelpimo reikalais, padarė 
pranešimą, žadėdamas “ir to
liau globoti vargau pateku
sius lietuvius.”

“įdomu, tačiaus, kad tame 
susirinkime kilo ir protesto 
balsų. Valionis rašo:

“Kai kas iškėlė šio susirin
kimo neteisėtumą, nes susi
rinkusiųjų tarpe, kurių bu
vo apie 60 žmonių, daugu
moje buvo buvę aukšti Lietu
vos valdininkai, bet nesimatė 
deportuotų lietuvių . . .”

“šia svarbia
t

Naujienų cenzūra 
būdu pražiopsojo

Redakcijos Atsakymai
Kazimierui Stepuliui, Hart

ford, Conn. — Gaila, bet ne
galėsime pasinaudoti draugo 
eilutėmis “Mes Apturėsime 
Šviesybę”: Persilpnai sueiliuo
tos.

Juozui G., Philadelphia, Pa. 
— Tamsta rašote, kad Smeto
nų kui, dėl gengsterių garbini
mo, “kas nors turėtų suvaldy
ti snukį.” Tai neįeina į redak
cijos pareigas. Mums rūpi tik
tai, kad tie žmonės, kurie dar 
seka Smetonuką, susiprastų ir 
liautųsi rėmę fašistus.

informaciją 
kokiu tai 
ir pralei-

Končiaus 
re-

“Pasirodo, kad 
fondas, visų pirmiausia,

A. K. — Antrojo Demokra-, 
tinių Lietuviu Suvažiavimo 
darbai jau išleisti biuletine, 
pavadintame “Laimėjome Ka
rą — Laimėkime Taiką.” Ne
užilgo jie bus siuntinėjami. 
Gausite ir tamsta. O jei norite 
gauti greičiau, tai rašykite Ma
tui šolomskui, sekretoriui D. 
A. L. Centro: jis jums kopiją 
pasiųs.

Pagyvinkim Savo Veiklą!
Demokratinių Amerikos Lietuvių Centro Pareiškimas

deikiui ir buvusiems konsulams algų mo
kėjimas; kad jų pripažinimas būtų at
šauktas. x

5. Antrojo Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo dalyviai raginami juo uoliau 
darbuotis pravedimui Suvažiavimo nu
tarimų ir D AL Centro siūlymų. Miestuo
se, kur matoma reikalo, patariama 
šaukti specialūs pasitarimai, į kuriuos

“Apsivalymas” Nuo Fašistų
Amerikos armija pradėjo “apsivalyti” nuo hitleri- 

ninkų, kurie iš lenkų ir jugoslavų mobilizuoti į mūsų ar
miją Vokietijoj. Jau paleido 777 jugoslavus fašistus ir 
“imsis už lenkų.”

Bet šis “apsivalymas” atrodo labai keistas. Mr. Ray
mond Daniel rašo, kad jie, prašalinti iš Amerikos armi
jos, gali eiti ir įstoti į lenkų arba jugoslavų fašistų armi
jas, kurios ten laisvai veikia.

Anglija pas save namie, Vokietijoj, Italijoj ir Egipte 
turi 275,000 lenkų fašistų armiją. Organizuojasi jugos
lavų, rusų hitlerininkų ir kitų tautų fašistų batalionai. 
Jie viską gauna iš Anglijos ir Amerikos armijų sandė
lių—uniformas, apavus, maistą, ginklus ir amuniciją. 
Mr. Daniel rašo, kad tos lenkų ir jugoslavų armijos ly
giai užlaikomos ir maitinamos, kaip ir tikroji Amerikos 
armija. Reiškia, tas “apvalymas” Amerikos armijos nuo 
fašistų, tai tik perkėlimas jų į fašistų “tautines armija.”

Vasario 10 d. Brooklyne įvyko Demo
kratinių Amerikos Lietuvių Centro (iš
rinkto Antrojo Dem. Liet. Suvažiavimo 
Pittsburghe) narių posėdis.

Visapusiškai svarstyti bėgamieji mū
sų krašto reikalai ir su jais susiję de
mokratinės Amerikos lietuvių visuome
nės uždaviniai.

Antrasis Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimas, kurio darbai išleisti paskyrų kviesti visus vietos demokratinio nusi
leidimu, pateikė programą, kurios vyk
dymas gyveniman privalo būti kiekvie
no progresyviško lietuvio uždaviniu.

Svarbiausiais šiuo metu mūsų veikimo 
punktais turėtų būti sekami:

1. Remti Amerikos darbininkų strei
kus ir streikierius, kovojančius už išlai
kymą aukštesnių algų ir drauge Ameri
kos liaudies pragyvenimo lygio.

2. Kovoti prieš reakcininkų pasimoji- 
mus Jungtinių Valstijų kongrese praves
ti naujus įstatymus, atkreiptus prieš 
darbo žmonių reikalus. Taip vadinamas 
Case’o bilius, kurį pravedė kongresas, 
yra geriausias pavyzdys to, ką reakci
ninkai gali padaryti, jei darbo žmonės 
nestovės savo reikalų sargyboje.

3. Užkirsti kelią lietuviškiems fašis
tams įsigalėti įvairiose savišalpos drau
gijose bei kliubuose. Niekad reakcinės 
lietuviškos sriovės—fašistai, klerikalai ir 
socialistai—nedėjo tiek pastangų, kiek 
šiandien deda, įsigalėjimui vietos drau
gijose ir kliubuose. Be to, jie išnaudoja, 
kiek tik pajėgia, draugijas finansiškai, 
melždami iš jų pinigus visokiai sąvo fa7 
šistinei propagandai tvirtinti. Demokra
tinių lietuvių pareiga organizuotai at
mušti fašistų pasimojimus, kad apsau
goti draugijų bei kliubų turtą ir narių 
gerbūvį.

4. Draugijos, kliubai ir organizacijų 
kuopos raginamos siųsti valstybės de- 
partmentui laiškus bei rezoliucijas, rei
kalaujančias, kad būtų sulaikytas buvu
siam smetoninės valdžios atstovui p. ža-

statymo veikėjus, — pasitarimai pasek- 
mingesniam sukonsolidavimui progresy
vių lietuvių pajėgų. Ten, kur matoma 
reikalo, galima pasikviesti Centro val
dybos kurį narį.

6. Antrojo Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo darbai — rezoliucijos, kalbos, 
sveikinimai, — jau išėjo biuletino for- 

■ moję. Biuletinas pavadintas: “Laimėjo
me Karą—Laimėkime Taiką.” Tai stam
bi 48 puslapių didelio formato brošiūra 
su bendra Seimo delegatų nuotrauka. 
Vieno egz. kaina 10 c. Brošiūra tuojau 
bus siuntinėjama ir prašome visus Su
važiavimo dalyvius—veikėjus ir veikėjas 
—j$ juo plačiausiai paskleisti. Brošiū
ra reikia išplatinti ypačiai tarpe tų žmo
nių, kurie neskaito mūsų dienraščių 
Laisvės ir Vilnies.

Organizaciniais r e i k a 1 ais padaryta 
pamainų. Šiuo metu Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Centro valdybą sudaro se
kami asmenys: Rojus Mizara — pirmi
ninkas; dr. J. J. Kaškiaučius,—vice-pir- 
mininkas; Matas šolomskas, — sekreto
rius; Jonas Gašlūnas — iždininkas.

Sekretorius bus dalinai apmokamas ir 
jis atliks visas organizacines pareigas. 
Visokiais reikalais prašome rašyti: Matt 
Sholomskas, 427 Lorimer St., Brooklyn

Nutarta pavasarį sušaukti visų D AL 
Centro narių suvažiavimą.

DEMOKRATINIŲ AMERIKOS 
h LIETUVIŲ CENTRAS.

Strikes and the Public
Many important newspapers 

and radio news casters have 
been reporting the strike news 
with a new fangled public wel
fare slant. They pretend to be 
neutral in their presentation of 
strike news. They try not to 
say anything overtly anti-labor 
nor pro-labor. Of course, nei
ther do they say anything bad 
about the industry if they can
not find a good word to put in. 
They say they are only concern
ed with the public welfare.

Yes, labor’s case may be just. 
Industry too may have its side 
of the story to tell. But we, the 
newspapers and radio commen
tators, are not concerned with 
the merits of the case of either 
party. We’re strictly neutral. 
What, really worries us is where 
the general public stands and 
the' position. it has been placed 
in by the strike.

On the surface, this public 
welfare approach appears to be 
a legitimate and honest con
cern for the “innocent” victims 
of strikes and lockouts. How
ever, < in truth, it is a sham and 
anti-labor in nature.

Something New Has Been 9 
Added

The justice of labor’s cause 
is so apparent today that it is 
very unpopular to attack la
bor directly. Yet, the case 
against the struck industries is 
so strong, that only rabid anti
labor spokesman dare lay the 
blame for the strikes at labor’s 
door. So a new indirect way to 
attack labor has been introduc
ed in the daily reporting of la
bor’s struggles for an Americ
an way of life. Something new 
has been added —a professed 
concern for the public welfare.

What the newscasters bave 
forgotten to mention, however, 
is that the public for which 
they show such great concern 
is in the great majority the 
working man and woman, both 
unionized and non-organized. 
It is this section which makes 
up the greatest portion of the 
American population and is, in 
fact, the general public.

That the general public is 
aware of its position in the cur
rent, labor struggles is a matter 
of record. iCities like Stamford 
and 
lent 
blic 
bor
every citizen who is trying to 
earn, an honest living. There 
was a time when a strike was 
regarded as something outside 
the community, when picket 
lines used to be a fortress of 
striking workers. Today the 
whole community, the general 
public ,is joining the picket line.

All Walks of Life Join 
Picket Lines

Shopkeepers and merchants, 
mayors and police, Legion
naires and veterans, doctors, 
Clergymen and schoolteachers, 
housewives and children can all J 
be found on 1 
They say: “It’s 
strikers’ fight — 
too.”

Differences of 
and language are forgotten. 
The only thing that matters is 
the common goal, a better liv
ing standard. The clergy too 
recognizes labor's cause as just 
and in East Boston 11 Protest
ant clergymen carried placards 
in the* picket-line outside the 
General Electric plant. In Chi
cago Catholice priests marched 
with packinghouse pickets, 
while nuns, in church kitchens, 
served coffee and food.

General ^Public Is 
in the Middle

Yes, the general public,

ested third party in a struggle 
between labor and capital. The 
general public is on the side of 
labor, realizing that the cause 
of labor is their cause, the cause 
of the American people against 
a small group of monopolists, 
who have flaunted the govern
ment and the will of the people 
at every turn.

Yes, the general public is af
fected by the strike, just as la
bor is affected by the strike. 
The interests of the communi
ty coincide with the interests of 
the striking worker, for he is 
seeking to better the life of that 
community. The general public 
is a ware of this.

Bloomfield supply excel- 
proof that the general pu- 
recognizes the cause of la- 
as just and necessary to

What, No Fuel?
Last week New York City 

was a lifeless, paralyzed metro
polis for 18 hours. The short
age of fuel was given as the 
reason by Mayor O’Dwyer for 
invoking an emergency order 
which closed up the schools, all 
places of amusements, and non- 
essential businesses. Only hos
pitals, clinics, laboratories, 
places serving food and com
munications industries includ
ing newspapers and radio sta
tions were permitted to operate 
as usual.

The emergency order came 
after the tug-boat owners had 
refused to arbitrate, and mil
lions of New Yorkers were 
stunned by the sweeping res
trictions of the order.

The “no fuel” excuse for the 
city’s virtual shut-down was 
without basis and observers 
were wondering whether the 
emergency order had not been 
given for some ulterior pur
pose. Even the New York Times 
agreed: “Impartial shipping 
men said it was true that most 
of the city’s coal supply had 
been hauled throughout the war 
by the railroads and not by the 
independent tugboats.”

Some well informed observ
ers declared that the “no fuel” 
cry was designed to add fuel to 

I the fire of anti-labor legisla
tion, to encourage the passage 
of such harsh anti-labor bills 
as the Case Bill. From the facts 
on hand, this apears to be 
more than likely the underly
ing reason for the virtual shut
down of the City last week.

The second of a series of 
articles on Lithuanian DP’s 
will appear in the columns of 
this paper on February 21. 
Readers who missed the first 
of the series can find the ar
ticle in the February 14 edi
tion. The author writes this 
series from first hand ac
counts, having personally met 
many of the Lithuanian DP’s 
during his Army sojourn in 
Bavaria and other sections of 
Germany.

Harold Ickes sudden resigna
tion as Secretary of the Inter
ior sharply brings out a certain 
trend, that has been apparent

, .. \for some time in the present . the picket lines.’' ...... .
not just the
it’s our fight

color, creed

the

• administration. Slowly but 
surely the administration seems 
to be drifting away from the 
New Deal program of the late 
President Roosevelt. More and 
more of the late President's po
litical foes are finding them
selves in leading offices of our 
government.

Not for nothing are the Re
publicans licking their chops 
over the Ickes resignation. 
The rejoicing of the Southern - 
Democrats too is a signal that 
reactionaries are warming up 
to make short work of the pro
gressive legislation that has 
been enacted during the de
cade of Roosevelt's' administra
tion.

The Republicans are sure to
community, whatever you make a lot of political capital 
choose to call it, is right in the out of the rift that led to Idecs' 
middle — in the middle of the ’ resignation in the next Congrcs- 
fight, standing side by side (sional elections. No doubt Ickes* 
with the strikers. The general (move will decide the future po- 
public, as the commentators re- litical destiny of President 
fer to it, is not some. disinter- Truman himself.
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Įveikia Bubo 
n in j Marą

Sovietų mokslininkai G. 
F. Gause ir E. L Korobkova 
išrado vaistus, kurie išgydo 
nuo b u b o n i š k os plegos, 
bjaurios limpamos ligos. 
Įleidus šių vaistų į kraują 
apkrėstiem ta liga gyvuliu
kam, visi jie išgijo, ir po to 
jau nekibo jiems buboniška 
plėga. Naujieji vaistai bu
vo išbandyti ir ant džiova 
sergančių gyvulių. Čia vais
tai taipgi pasirodė sėkmin
gi-

Dabar profesoriai Gause 
ir Korobkova daro tais 
vaistais bandymus žmo
nėms, sergantiems džiova 
arba apsikrėtusiems bubo- 
niškąja liga.

Apie tai rašo Sovietų val
džios laikraštis Izviestija. 
A m e r i k i n i ai medicinos 
mokslininkai laukia to re
cepto.

Mm
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Visur tas pats — visur gerai, kur mūsų nėra, — sa
kytų industrialistas, jeigu jam, daleiskime, tektų iš už- 
streikuoto mūsų kurio miesto pabėgti Japonijon nuo 
savo darbininkų, reikalaujančių pakelti algas. Šiame 
paveiksle matome dalį masinio mitingo Tokio mieste, 
Japonijoj, kur keli tūkstančiai miesto įstaigų darbinin
kų buvo susirinkę demonstruoti už pagerinimą gyveni
mo sąlygų ir pakelti algas tris kart tiekį kiek dabar 
gauna. Pasirodo, kitur pasaulyje darbininkai irgi turi 
gauti duonos. Kur tik jos negauna pakankamai, ten 
įvyksta susikirtimų.

ŠIS BEI TAS APIE MŪSŲ ŽEMĘ
Senovėje žmonės galvojo, 

kad Žemė, kurioje mes gy
vename, nekinta, kad jos 
paviršius amžinai yra toks 
pat. Mokslas sugriovė tą se
ną pažiūrą. Mokslininkai 
įrodė, kad gamtoje viskas 
yra nepaliaujamame judė
jime, kinta, vystosi, kad ir 
iš lengvo.

Bet kartais gamtos jėgos 
veikia tik ūmai: esame liū
čių, kurios sunaikina išti
sas sritis; apgriūdami kal
nai visai pakeičia kalnynų 
vaizdą. Įvyksta ir tokių bai
sių reiškinių, kaip žemės 
drebėjimas ir vulkanų išsi
veržimai, griuvėsiais pa
verčiančių ištisus miestus. 
Panašios katastrofos lei
džia manyti, kad žemės pa
viršiuje nuolat tebevyksta 
atmainos, kad jisai nevisa- 
da buvo toks, k6kį mes da
bar matome.

Išorinė žemės rutulio iš
vaizda, jojo “veidas” daug 
kartų keitėsi: išdygdavo ir 
sunykdavo kalnynai, iškil
davo ir pranykdavo jūros, 
nugrimzdavo į jūrų gelmes 
arba iš jos iškildavo di
džiausi sausumos plotai.

žemės Amžius
Žemės amžius nustatytas 

įvairiausiais mokslo būdais. 
Pavyzdžiui, kai kuriuose la
bai senos kilmės kalnynuo
se esama švino; jis tenai 
telkėsi, palengva išsijung
damas iš vadinamųjų radio
aktyvių elementų: urano, 
radijaus ir kt. Mokslinin
kams pavyko tiksliai nus
tatyti, kiek tos pat rūšies 
kalnynuose per vienus me
tus susitelkia švino, ir tuo 
būdu išaiškinti, kad pačios 
seniausios kilmės kalnynai 
kietame pavidale egzistuoja 
1,650 milionų metų. Tie kal
nynai yra kieto pavidalo ne 
nuo pat savo atsiradimo 
pradžios. Mokslininkai apy
tikriai , nustatė, kad Žemė 
egzistuoja tris bilionus (t. 
y. tris tūkstančius milionų) 
metų.

Metalo ir mineralinių ža
liavų pareikalavimas jau 
seniai žmones privertė jieš- 
koti jų žemės rutulio gel
mėse. Paaiškėjo, kad juo gi

lk Mau į žemę, juo aukštesnė
I

temperatūra. Žemės pavir
šiaus arčiau esančiuose klo
duose kas 33 metrai tempe
ratūra yra vienu laipsniu 
aukštesnė. Apie buvimą 
“požeminio karščio” ypatin
gai įtikinamai rodo vulka
nų išsiveržimai. Iš kelių de
šimčių kilometrų gilumo 
išmetama lava yra nuo 
1,000 iki 1,250° karščio. Tai 
parodo, kad žemės rutulys 
yra pridengtas tik plona 
žieve, ant kurios mes gyve
name. Spėjama, kad giliau- 

i šioj e žemės vietoje esanti 
iki trijų tūkstančių laipsnių 
temperatūra (pagal šimta- 
laipsnį termometrą).

Iš kitos pusės įrodyta, 
kad už arčiau Žemės esan
čio oro sluoksnio žemės ru
tulį supančioje erdvėje vieš
patauja žiaurus, apie 270 
laipsnių šaltis. Šio šalčio 
veikiama, mūšų žemė nuo
latos, nors ir iš palengva, 
aušta. Iš to daroma išvada, 
kad kitados žemė buvo žy
miai karštesnė, kaip dabar 
yra. Buvo toks laikas, kada 
ji buvo panašiai karšta, 
kaip mūsų saulė.

Planetos
Aplink saulę įvairiame 

nuo jos atstume sukasi de
vyni dideli rutuliai, kuriuos 
vadina planetomis. Žemė ir
gi yra tik viena planetų sau
lės sistemoj.

Planetų kilmė yra glau
džiai susijusi su saule. Vi
sos planetos atsirado iš me
džiagos, kuri kažkada ats
kilo nuo saulės. Žemė taip 
pat yra- viena atskalų nuo 
saulės. Pradžioje ji turėjo 
labai aukštą temperatūrą, 
kurioje negalėjo būti nei 
vandens, nei gyvybės.

Labiausiai būdama įkai
tinta, žemė, visų greičiau
siai, turėjo apie 3 tūkstan
čius laipsnių temperatūrą 
(bemaž visi žinomi metalai 
ir mineralai sutirpsta prie 
1,600 laipsnių). Bet be pa
liovos spinduliuodama šilu
ma į šaltąją oro erdvę, že
mė vis labiau aušo ir aušo. 
Jai atšalant, sunkesnės me
džiagos (geležis, nikelis «ir 
kt) grimzdo į žemės cen
trą ir sudarė jos metalinį 
branduolį. Lengvesnės me-

Laisvė-—Liberty, L»thuahiah Paily Trečias Puslapis

Java — Žmoni 
jos Gimtine?
Seniau atrasti palaikai 

Javos saloje rodo, kad pir- 
mykščias žmogus ten gyve
no pirm miliono metų. Jis 
vadinamas “p i t h ecanthro- 
pus”, reiškia, beždžionžmo
gis; ir abejojama, ar toki 
žmonės mokėjo kalbėti. Bet 
prof. J. von Koenigswald 
1941 m. toje pačioje saloje 
surado žandikaulius ir dan
tis dar daug seniau gyvenu
sio žmogaus. Koenigswald 
atsiuntė savo radinius New 
Yorko Gamtinės Istorijos 
Mužejaus mokslininkui dr. 
Weindenreichui, ir šis pada
rė išvadą, jog tų žandikau
lių ir dantų savininkas gy
veno kur kas anksčiau, ne
gu pithecanthropus. Wei- 
denr'eichas pavadino jį “me- 
ganthropu,” tai yra, 
nu žmogum 
žmogus 
didesnis 
žmones.

Taigi

b

gi;
K-..

“milži-
;” sako, jog tas 

buvo nepalyginti 
už šiandieninius

Atmintis ii 
Užmirštis

džiagos “išplaukdavo” į pa
viršių ir sudarė ugninį, 
skystą žemės rutulio ap
siaustą. Pasaulinės erdvės 
šalčio veikiamas, žemės 
skystas apsiaustas galų ga
le sukietėjo, virto ' akmens 
sluoksniu — žemės žieve.

Pradžioje ši žievė buvo 
(Tasa 5-me pusi.)

seniausi žmogaus 
veislės palaikai surasti Ja
vos saloje, Indonezijoje. 
Argi tai bus pirmoji žmo
giškų esybių gimtinė?

ROOSEVELTO DIENA

Frankfort, Ky. — Ken
tucky seimelis paskyrė sau
sio 30 d. kaip įstatymišką 
metinę tos valstijos šventę 
velionio prezidento Roose- 
velto gimtadieniui minėti.

Policija prakaituoja atstatyti apverstą Bethlehem 
Steel Corp, šapos viršininko automobilių prie užstreikuo- 
tos šapos Alameda, Calif. Streikieriai, nariai . United 
Steelworkers (CIO) Lokalo 1304 labai piktinosi, jog 
policija visai nesirūpino, kada tas pats automobilius va
žiavo ant minios pikietų. Bet kada streikieriai mašiną 
apvertė, policija šoko lazdomis daužyti pikietus.

Ilgiau gyvendami, žmonės 
sako, jog jie greičiau už
miršta vardus ir kitus daly
kus. Bet ne vien amžius čia 
kaltas. Eidamas tolyn į me
tus, žmogus prisirenka dau
giau visokių įspūdžių, žinių 
ir rūpesčių. Taigi, kada jis
išgirsta bei pamato naują 
dalyką, tad senieji dalykai 
nesąmoningai, n e j u čiomis 
traukia atmintį atgal ir 
kliudo nauja sužinojimą 
įsitėmyti bei atsiminti. Pats 
laiko ėjimas taip nedildo at
minties. Pavyzdžiui, Cincin
nati Universitetas padarė 
tokius bandymus. Kai ku
rie studentai išmoko tam 
tikrą dalyką; paskui valan
dą miegojo ir pabudę gerai 
atsiminę. Tada išmoko kitą 

’dalyką, miegojo 7 valandas 
ir pabudę viską atsiminė. 
Bet jie per tiek pat valan
dų užmiršo du trečdalius 
dalykų, po kurių išmokimo 
neprigulė.

ii
M

VLADIMIRAS LEONTJ. KOMAROVAS
Mirė Vladimiras Leontje- 

vičius Komarovas, vienas iš 
p i r m a u jaučių dabartinių 
gamtos mokslininkų, sovie
tinių gamtininkų patriar
chas, stambiausias Rusijos 
gamtos tyrinėtojas. Koma
rovas per ilgą metų eile bu
vo Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademijos pirmininkas ir

įžymus valstybės veikėjas. 
Garsiųjų rusų mokslininkų- 
išradėjų — Pavlovo, Men
delejevo, Timiriazevo ir 
Siečionovo — bendralaikis, 
Komarovas tęsė sovietinia
me moksle geriausius pra
eities padavimus ir tapo 
vienas įžymiausiųjų moks
lininkų.

V. L. Komarovas gimė 
Peterburge 1869 metais. Ei
damas 21 metus amžiaus, 

i jis įstojo į Peterburgo Uni
versitetą. Jau universiteto 
suole Komarovas, stojo į 
darvinizmo pozicijas ir ėmė 
sistemingai rinkti medžiagą 
Darvino teorijai plėtoti. — 
Darvinas moko, jog žemes
niųjų rūšių augalai ir gy
viai išsivystė į aukštesnes 
augalų ir gyvių rūšis, pagal 
kovos už būvį dėsnius, gam
tinį ir lytinį pasirinkimą, ir 
tt.

1892-93 m. Komarovas 
keliauja į Vidurinę Aziją ir 
prieina originalių išvadų 
dėl vietinių augalų kilmės 
ir pobūdžio.

Universiteto lankymo lai
ku Komarovas įgijo ir pa
žangiausius visuomeninius 
idealus, kurie nuvedė jį į la
biausiai revoliuciškai galvo- 
jančiųjų mokslininkų tarpą 
pereitojo amžiaus pabaigoj.

Nuo 1895 metų praside
da puikūs Komarovo tyri
nėjimai Tolimųjų Rytų aug
menijos, ir tie tyrinėjimai 
padarė jo vardą nemirtingą 
botanikos istorijoje. (Bota
nika yra augalų mokslas.)

T o 1 i m uosiuose Rytuose 
Komarovas keliavo negyve
namais kraštais, padaryda
mas milžinišką skaičių la
bai svarbių ištyrimų ir ge
ografinių atradimų.

1901 metais išėjo pirma
sis tomas raštų apie “Man- 
džurijos Augaliją.” Trijuo
se to leidinio tomuose ap
rašytos 1682 augalų rūšys, 
tarp kurių yra 84 rūšys dar 
pirmą kartą aprašytos Ko
marovo. “Mandžurijos Au
galija” tapo klasikiniu pa
grindu tolesniems darbams 
šioje srityje, ir mokslinin
kai, kalbėdami apie to kraš
to augalijos tyrinėjimus, 
skiria juos į “prieškomaro-

vinį” ir “komarovinį” lai
kotarpius.

1902 metais Komarovas 
atliko garsiąją savo kelionę 
į Kosogolo ežerą. Tos kelio
nės išdavoj jis neginčijamai 
nustatė, jog rytinė Sajanų 
dalis senovėje buvo apgul
ta, storais ledvnu klodais. 
Tuo būdu jis patvirtino 
stambaus rusų geografo P. 
A. Kropotkino mokslinį 
spėjimą.

1905 metais Komarovas 
ėmė nuodugniai tyrinėti 
Chiniją ir Mongoliją ir pri
ėjo plačius ir drąsink. api
bendrinimus rytinių kraštų 
geologijos ir botanikos sri-

ir®!

■

Trumpos biografines žineles apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kuriu vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS

Abbe’s Meteorologinę Bib
lioteką prie Johns Hopkins 
Universiteto. Svarbiausias 
jo veikalas “The Mecha
nics of the Atmosphere,” 
trijuose tomuose.Turėjo 

karalius

A b a r a b a n e 1, Izaokas 
(1437-1508 po Kr.), žydų 
teologas ir valstybės veikė
jas; parašė hebrajų kalba 
daug knygų filosofiško ir 
religiško turinio,
žymių finansinių gabumų 
todėl Ispanijos 
Ferdinandas pakvietė Aba- 
rabanelį tvarkyt suirusius 
valstybės finansus. 1492 
metais žydus ištrėmė iš Is
panijos, tuomet ir Ab. per
sikėlė į Neapolį. Tenaitinė 
valdžia irgi naudojosi jo fi
nansiniais gabumais./ Am
žiui baigiantis Ab. ėmė gi
lintis į misticizmą.

Abbas Didysis (1588- 
1629 po Kr.), paskilbęs Per
sijos šachas (valdonas). Jis 
kovojo su turkais, užkaria
vo Azerbaidžaną, Širvaną, 
Gruziją ir Bagdadą; kari
niais tikslais* buvo net su
sidėjęs su anglais.

Abbe, Cleveland ’ (1838- 
1916), amerikietis astrono
mas ir meteorologas, gimęs 
New Yorke. Baigęs moks
lą Cambridge, Mass., uni
versitete, jisai kelerius me
tus darbavosi astronominė
je Pulkovo observatorijoj 
(Rusijoj)^ Sugrįžęs Ameri
kon, tapo Cincinnati obser
vatorijos direktorium, bet 
1871 metais valdžia pakvie
tė jį Washingtonan įsteigt 
visai šaliai meteorologijos 
biurą. Abbe įvedė ameriki
nę standardinio (nustatyto) 
laiko sistemą; mokino mete
orologijos mokslo Washing-
tono ir Johns Hopkins uni- ■ ologas ir filosofas. Ąiškin- 
versi te tuose; parašė daug damas teologiją racionalis- 
mokslinių raštų ir įkūrė jtiškai, priėjo iki krikščionys

kuriais išdabino 
Franci jos žymių 
sienas. Nupiešė 
žinomų asmenų

Abbema, Louise ' (1855- 
1927), francūzė piešėja. Pa
skubusi savo dekoratyviais 
piešiniais, 
daugelio 
pastatų 
daugelio
portretus. Gavusi daug gar
bės ženklų įvairiose meno 
įstaigose, jinai tapo netgi 
apdovanota Franci jos Gar
bės Legiono medaliumi.

Abel, Niels Henrik (1802- 
1829), norvegų matemati
kas. Jo matematiški gabu
mai atkreipė į jį domę ne 
tik žemesnėje mokykloje, 
bet ir universitete, nes 
jis labai lengvai ir origina
liškai sprendė sunkiausius 
matematiškus uždavinius. 
Norvegų valdžia suteikė 
Abeliui pašalpą tobulintis 
savo mokslo srityje ir jisai 
tūlą laiką gyveno ir studi
javo .Paryžiuje, Berlyne ir 
Vienoj. Paskui buvo profe
sorium Christianijos mies
to universitete. Iš persidir- 
bimo Abelis gavo džiovą ir 
numirė sulaukęs vos 27 me
tų. Parašęs daug raštų, dės
tančių įvairias^ painiausias 
matematikos problemas.

bes dogmų paneigimo. Bu
vo gabus kalbėtojas ir pa
mokslininkas, bet būdamas 
38 metų amžiaus įsimylėjo 
tūlą gražuolę Heloizę, slap
tai apsivedė ir prasišalino iš 
Paryžiaus į Brittany pro
vinciją. Ten Heloizei gimė 
sūnus ir ji sugrįžo pas savo 
dėdę, kad nekliudyt Abelar- 
duį pasilikt dvasiškiu. He- 
loizės dėdė Fulbertas per
pykęs pasamdė užpuolikus 
ir iškastruodino Abelardą, 
kuris paskui tapo vienuo
liu. Jo Heloizė irgi nuėjo į 
vienuolyną. Vėliau Abelar
das pasitraukė iš vienuoly
no ir bastėsi įvairiose 
tose mokytojaudamas, 
rašė įvairių teologiškų 
tų, bet veik visi tapo 
pažinti eretikiškais.’

vie- 
Pa- 
raš- 
pri- 
Ta- 

čiaus Abelardas daugiausiai 
minimas dėlei užsilikusių jo 
meiliškų laiškų, Heloizei ir 
jos jam. Jųdviejų susiraši
nėjimai laikomi gražiausiu 
meiliškosios literatūros pa
vyzdžiu. Abelardo gyveni
mas atvaizduotas dramatiš
kame veikale ir daugelyje 
poezijos kūrinių.

Abelardas, Petras (1079-
1142 po Kr.), francūzas te-

v

Avicenna (arabiškas var
das Ibn Sina) (980—1037 
m.), arabas filosofas ir gy
dytojas. Jisai studijavo Ko
raną, matematiką, astrono
miją, Aristotelio filosofiją 
ir mediciną. Avicenna la
biausiai paskilbo savo kūri
niu “Medicinos Dėsniai”. 
Tas jo raštas visuose Euro
pos universitetuose net iki 
septynioliktam šimtmečiui 
buvo vartojamas, kaip me
dicinos mokslo rankvedis.

Šis Komar o vo tyrinėjimų 
ratas privedė jį prie teori
jos apie augalų keliavimą iš 
vienos vietos į kitą. Koma
rovas parodė, kaip augalai 
persikėlė iš vienos srities į 
kitą ir viename darniame 
vaizde sujungė vietinę seną
ją augaliją su naująja at- 
keleive augalija. Taip ir iš
sivystė skirtingos augalų 
rūšys naujojoj vietoj.

1908-1909 metais Koma
rovas atliko 
Kamčatkoje. 
trys tomai 
“Kamčatkos 
galiją,” kur 
augalų rūšys, iš kurių 74 
visai naujos, Komarovo pir
mą kartą aprašytos.

Sovietinė revoliucija pa
darė atmainą ir Komarovo 
darbuose. Atsikratęs radi- 
kališkai galvojančiam mok
slininkui uždėtųjų varžtų, 
Komarovas tapo vyriausiu 
botanikos profesorium Pe
terburgo Universitete ir čia 
sukūrė stambiausią pažan
giosios botaniškos minties 
centrą.

Komarovas tapo augalų 
rūšių susidarymo teoretiku Į 
ir toli į priekį pastūmėjo 
Darvino supratimą apie au
galų rūšių kilmę. Komaro
vo knyga “Augalų Rūšių 
Kilmės Mokslas” virto kiek
vieno darvinisto vadovau
jančia knyga. J

1914 m. Komarovas buvo 
išrinktas Rusijos Mokslų 
Akademijos nariu korės-

(Tąsa 5-me pusi.)

eilę kelionių 
Jų v išdava—r 
knygos apie 
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(Tąsa)
Kad lengviau išsikivinkliavus iš šitos 

kutnios painiavos, nusprendė padaryt iš
leistuvėms pokylį: sukviest jaunąją 
Jao’ų kartą, kad su Tseng’ų jaunuoliais 
visi kartu gražiai pasižmonėtų. Be to, 
bus gerai pakviest ir Seną Fang’ą, Jao 
vaikų mokytoją.

O ar nepakviest ir Niū? Kasia, manė, 
kad vargiai jų duktė Sujun’a pribus, nes 
ji beveik susižiedavusi su Tseng’ų Činia.

Niū’o šeima gyveno laimingą pusmetį. 
Javai puikiai užderėjo, pirklyba ėjo 
smarkiai, ir mokesčių suplaukė krūvos. 
Buvo gražių “taukų” valdininkų delnams 
tepti net iki paties finansų ministro. 
Senis Niū’s net pasižadėjo atnašą pa
aukoti savo prabočių šventnamy. Juk 
visa ta palaima nuo karaliaus ir nuo 
prabočių išplaukia. Niū’s nusprendė 
Driežlalaivio šventėj surengt savo vy
resniajam sūnui Huaiju’i santuoką su 
panele Jačin’a Čen ir kartu sužieduot 
savo dukterį Sujun’ą su Tseng’ų Činia.

Kasia ir Mania dargi priminė Tseng’- 
ienei, kad visai būtų neprošalį kaip nors 
sugretinti Mulan’ą su Sunia. Juk Mul- 
an’a jau išanksto tam priskirta, nuo anų 
pasimetimo laikų. Mania sakė patėmiju- 
si, kad Sunia’i ir gan pasidaboja Mulan’a. 
Tą matęs ir senis Fang’as, mokytojas. 
Girdi, vaikinas net iškaista, kai pamato 
tą žavingąją mergšę.

Tai ir buvo iškelti pietūs. Tijen’as eu- 
ropiškai apsitaisęs, susišukavęs, buvo 
garbės svečias, sėdėjo greta su Fang’u. 
Mania patėmijo, jog Mulan’a kažkaip 
nenatūraliai, santūriai laikėsi, kuomet 
Sunia visas buvo iškaitęs ir labai links
mas.

Su visa kuo būtų da nieko, bet va, 
kemėras su ta Sidabrine Užlaida. Tyli 
ji pasidarė, atšali, liūdna dėl gresiančio 
atsiskyrimo su Tijen’u. O Tijen’ui pa
dėt iškeliaut, vėl atvažiavo Fu’s. Net ir 
pats jo tėvas Jao’as pasidarė nuolaides
nis: kalba su Tijen’u, miestan nuvyksta 
ko nusipirktų. O motina tai jam visokių 
skanskonių nespėja gamint. Jinai neap
kentė tos visų šitų suiručių kaltininkės 
Sidabrinės Užlaidos. Sūnui ji vis įkalbi
nėjo susiprast, surimtėt, pamest tą ver
gę: tegul ji sau prasišalina pas savuo
sius ir išteko už ko...

Tijen’as griežtai atsikirto.—Ne. O ar 
vergė ne tas pats žmogus? Tu ją laikyk, 
kol aš, girdi, grįšiu, ir šunį aš jai pave
du, te prižiūri.

Ir motina nenorom turėjo prisižadėt 
laikysiant Sidabrinę Užlaidą, nebent jos 
giminės ją atsiimtų pas save, jos tar
nybos terminui užsibaigus.

Pralinksmėjęs Tijen’as tuoj pasisku
bino pranešt gerą žinią Sidabrinei Už
laidai. Jinai irgi apsidžiaugė tokia su- 
tarčia—ir stengėsi atrodyt graži ir pa
traukli Tijen’ui, kad da labiau užtikrint 
sau ateitį. Vyro širdis tokia atmaininga, 
besigerindama, kalbėjo jinai.—Jei tu 
mane pamestam, aš nusižūdyčiau...

—Ne, gyvent tu turi, tvirtino Tijen’as.
Ir ji prisižadėjo gyvuot, tvirtai laiky

tis ir jo laukt, tik kad jis nebūtų toj 
Anglijoj perilgai.

Tijen’as, truputį užsimąstęs, pradėjo 
jai išvadžiot,. kad visa kas jam atrodo 
kaip tai netaip. Jo tėvas turtingas. Pats 
jis nieko nebedirba, — jam dirba gal ko
kių 70 žmonių, bent keliose jo krautuvė
se. Vėl kiti rankioja po laukus žoleles, 
arbatą, šakneles. Tiek jis turi namie tar
nų, tarnaičių... Kažin jei taip pačiam 
griebtis darbo, vietoj tų visų užsieninių 
mokslų, kad pačiam užsidirbus duonos 
plutelei,—kad visi tie tarnai galėtų su 
mumis vietomis pasikeisti...

Sidabrinė Užlaida nuolaidžiai šypso
jos ir manė, kad vis tiek jai būtų geriau 
tapti šių namų gyventoja ir dalininke 
Jao gerybių.

Galiausiai visa kas prirengta kelionei. 
Visi gražuoju su Tijen’u. Taip jam sma- 

. lyg kad jis pasidarė svarbiausias šei
moje asmuo, vyriausias savo mažučio 
broliuko Afei’jaus ir savo sesučių glo
bėjas.

r Iš vakaro tėvas jam ramiu balsu pa
tarė išmokt būti žmogum. Jis išleis ant 
jo 10-15 tūkstančių dolerių vien tam tiks
lui. Diplomos, mokslo laipsniai netaip 
jau svarbu. Būk, girdi, žmogum. Motina

tu
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toj as. Gerai gali skambinti 
pianą ir gabiai griežia smuiką. 
Prieš karą jis grajino prie 
bent kelių gerų orkestrų. Dar 
ir dabar priguli prie muzikan
tų unijos. Kuo Vitas mano už
siimti ateityje, tai jo slaptybė. 
Bet aš manau, kad jis vėl tver- 
sis.už muzikos. Savo laiku Vi
tas prigulėjo ir prie Laisvės 
Choro. Dar ir dabar ateina 
chorą aplankyti.

dargi patarė nesusidėt su tomis užsienių 
merginomis.

Ir iš viso tas paskutinis vakaras buvo 
visiems taip malonus, visiems šeimos na
riams. Pilnos taikos ir harmonijos ir ne
kaltų vilčių ir lūkesčių akimirka.

Hartford,Conn.
Namą Savininkai.Sukėle “Re

voliuciją” prieš Mokesčių -
Kėlimą

Neseniai išrinktas republiko- 
nas miesto majoras Mr. C. 
Moylan greitai griebėsi “atsi
teisti” balsuotojams už jo iš
rinkimą majoru. Turėdamas 
miesto taryboje didžiumą re- 
publikonų aldermanų, drąsiai 
nutarė tuojau pakelti mokes
čius namų savininkams. Da
bartiniu laiku namų savinin
kai moka 30-mills mokesčių.. 
Bet republikonai tuojau pasi- 
mojo pakelti iki 34-mills mo
kesčių. Ir tas iššaukė namų sa
vininkų didelį protestą.

Po vadovybe “Taxpayers 
Association,” namų savininkai 
suėjo vasario 8 į miesto val-

W. B.

Milwaukee, Wis.

Skaitytojų Balsai

Anksti rytą visi į stotį išgužėjo. Pasi
liko tik verkšlendama motina ir Links
moji Giesme. Stoty jau laukė ir Lifu’s. 
Atgužėjo ir Činia su Sunia.

Tijen’as sėdėjo vagone ir žiūrėjo pro 
langą. Baltutė jam apykaklė, tamsiai 
raudonas kaklaryšys: atrodė, kaip tik- dybos namą pasikalbėti su ma

joru. Suėję į majoro raštinę 
namų savininkai sukėlė didelį 
protestą. Bet tuom kartu ma
joro tenais nebuvo. Jo sekreto
rius bandė dalyką išaiškinti, 
bet niekas iš to neišėjo. Jie 
reikalavo pasimatyti su pačiu 
majoru ir atsisakė apleisti jo 
raštinę tol, kol galės pasima
tyti ir paduoti savo protestą. 
Tai tuomi mr. Moylan ir#buvo 
priverstas atvykti iš savo na
mų ir turėjo dalyką išaiškinti. 
Bet tuomi namų savininkai ne
pasitenkino.

Sekamą dieną, vasario 9, 
kada miesto taryba laikė mi
tingą ir svarstė “taksų” pakė
limą, tai vėl įvyko didelė de
monstracija; prisigrūdo miesto 
namas pilnas žmonių, virš 1,- 
500 suėjo viduriu ir apgulę 

i majoro ir tarybos raštines šau
kė visokiais žodžiais prieš re- 
publikonų miesto valdybą ir 
prieš patį majorą Moylan. De
mokratai tarybos nariai, kurie 
yra mažumoje, reikalavo, kad 
mokesčiai nebūtų keliami. Ta
da republikonai, pamatę, kad 
jiems gali būti riestai kituose 
rinkimuose, nusprendė savo 
pirmesni įnešimą pakeisti, ir 
dabar nutarė, kad “taksai” bus 
pakelti tik 31% mills.

Tai reiškia, namų savinin
kai (didžiumoje smulkūs sa
vininkai) laimėjo savo reika
lavimus. Vietiniai laikraščiai 
pažymi, kad mūsų miestas nė
ra matęs tokios demonstraci
jos prieš miesto valdžią, kaip 
kad dabar įvykusi.

Mr. Moylan paeina iš netur
tingos šeimynos, ir daug žmo
nių manė, kad kai jis bus iš
rinktas miesto gaspadorium, 
tai dalykus taip sutvarkys, kad 
mažiems biznieriams ir smul
kiems namu savininkams bus 
lengviau verstis. Bet kai dabar 
pasirodo, tai dar daugiau ap
sunkina.

ras “užsienio velnias?’
Traukiniui nuvažiavus, Tseng’ų ber

niokai patėmijo kukliai stovintį nepa
žįstamą vaikiną, šviesiai mėlynais med
vilniniais rūbeliais, aptrainiotais batais. 
O patys jiedu taip ir blizgėjo puikiais 
kostiumais: melsvais šilkiniais apsiaus
tais, juodom liemenėm, perlavais guzi- 
kais, baltom kojinėm, juodo atlaso kurt- 
tapliukais. Plaukai jiem supinti liuosai 
į kasas.

Mergaitės irgi išeiginiais parėdais: 
gelsvais šilkiniais palaidinėliais, skais
čiai žaliais didžiuliais guzikais, tirštai 
žaliom kelnėm, su auskarais, su karo
liais.

Mergaitės supažindė Lifu su Tseng’ais 
broliais. Jao’as kvietė Lifu tiek pat daž
nai ateiti. Norėjo jį ir namo pavėžėti, 
bet Lifu’s velijo pėsčiais eiti.

Važiuodamas Jao’as jautriai laikė ma
žiuko Afei’juko rankytę ir norėjo būti 
jam artimas ir meilus, kaip ir savo duk
terim; Jam dabar gaila buvo, kad gal jis 
buvo per griežtas Tijen’ui.

Mergaitėm jis patėmijo, kad mokslu- 
mo ir gero apsiėjimo galima ir čia pat 
įsigyti, be tų visų užsienių. Juk va kad 
ir Lifu’s koks jis gudrus ir pritiklus vi
same kame, kokių gražių manierų.

Lifu’s jautėsi suvaržytas tokioj bliz
gančioj kompanijoj. Jao ir Tseng’ų namų 
atmosfera jam atrodė svetima, tvanki. 
Jam atrodė, jog šitos šeimos—kito pa
saulio. Kai jis pirmą kartą susitiko Va
kariniuose Kalnuose Jao’ų mergaites, 
jos jam patiko ypač tuo, kad jos’ mokėjo 
virt ir šiaip apsiruošt. Turtingų mergi
nų jis iš tolo vengė. Tačiau jis buvo 
aristokratas savo pojūčiais: mėgo gra
žius meniškus daiktus, tvarką ir švarą.

Gyveno Lifu’s su motina ir sesute tri
jų kambarių namely. Šečuen’o gildijos 
buveinėj. Netoli telkšojo drumzlinas upe
lis, pora skarotų medžių. Namelio durys 
buvo žaliai nutapytos su raudonu lopu 
per vidurį. Iš užpakalio buvo kiemukas, 
senais akmenais grįstas. Jo vidury Li
fu’s įsitaisė saulinį laikrodį, išraižytą ant 
aukšto plokščio akmenio. Lifu’s tėmijo 
saulės šešėlius, kafp jie eina skirtingu 
kampu vasarą ir žiemą.

Visa šeimynėlė miegojo vienam kam
bary. Motina su dukriuke vienoj lovoj, 
o Lifu’s bambukinėj lovelėj prie užpa
kalinio lango. Kitas kambariukas buvo 
jų virtuvė ir valgomasis, o trečias buvo 
lyg ir sandėliukas ir ten miegojo jų tar
naitė.

Miegamasis buvo kartu ir seklyčia. 
Ant sienos kabėjo jo tėvo atvaizdas ir 
pora paliudijimų nuo aukštosios vyriau
sybės apie tėvo gerą tarnybą. Ant as
los tysojo šiaudinis kilimas ir gūnelė 
prie durų. Lubos ir sienos, baltai išklo
tos popierium, atrodė švarios, malonios. 
Ketvirtainis raudonmedžio stalas prie 
sienai, ir nedidelis skobnelis prie langui 
—tai Lifu’o darbo vieta. Kelios medinės 
kėdės ir lendrinis pintas suolas palei sie
ną. Ant lentynų eiles senų Įmygu—isto
rijos, poezijos ir trylikos klasikų “rin
kinys” ; viso to pakako tėvui išlaikyt vals
tybės kvotimams. Paskiau Lifu’s dadėjo 
ir naujų, modemiškų knygų apie pasku
tinį Chinijos dešimtmetį, apie naujas 
idėjas ir naują žinybą iš vakarų.

Motina Kung’ienė mylėjo savo Lifu ir 
didžiavosi jo nepaprastais gabumais, bet 
namų apyvokoj buvo ji kukli ir nuolaidi. 
Lifu’s labai mėgdavo tėmyt tą juodą bal
tai taškuotą vištą ir jos didelį būrį viš
čiukų. Jis atsistebėt negalėjo, kaip drįso 
Tijen’as išleist net 35 dolerius už porą 
užsieninių batų. Juk jam to būtų paka
kę dviem metam užsimokėt už univer
sitetą. Motina jį ragino taupyt skatikus 
rudeniui—mokslo metams. (Daugiau bus)

Vieni Streikuoja, Kiti Dirba
Dabai’tiniu laiku Chicagoj 

International Harvester Co. 
darbininkai streikuoja, reika
laudami didesnio mokesčio ir 
geresnių sąlygų. O Milwaukee 
virš minėtos kompanijos 6 
tūkstančiai ir 5 šimtai darbi
ninkų dirba visais garais.

Jei vieni streikuoja, o kiti 
dirba, tai kaip galima laimėti 
streikas ?

M i 1 w a u kee International 
Harvester darbininkai priklau
so prie ADF unijos.

Paleido iš Darbo, Susilaukė 
Streiko

Gan ilgokas laikąs, kaip 
Filer & Stowell Co. darbinin
kai streikuoja, o kompanija, 
žinoma, nepasiduoda. Virš 
minėtos kompanijos streikie- 
riai dažnai sūsilaUkia po kele
tą desėtkų ypatų talkos ant 
pikieto linijos iš kitų dirbtu
vių, ypač kur veikia CIO.

Keletas dienų atgal, Vilter 
Mfg. Co. 70 darbininkų nusi
tarė irgi padėti pikietuoti Fi
ler & Stowell Co. streikie- 
riams. Vilter Co. sužinojus, 
kad jų darbininkai nuėjo ki
tur padėti pikietuoti, tai kom
panija sumanė pabaugįnt tuos 
70 darbininkų: ji juos palei
do iš darbo ant dviejų dienų. 
Po to bjauraus kompanijos el
gesio, unija iššaukė darbinin
kus į streiką, kur paliesta 
350 darbininkų. Sykiu unija 
reikalauja ir didesnio mokes- 
ties. Darbininkai yra po CIO 
vadovyste.

Darbininkas.

Greit l’alengvina žiaurią

STRĖNŲ GĖLĄ
Maloniam palengvi- 

A\ • X nimui bandyk šį ava-
v) I 1/1 rų, lengvų, patikrin-
\k/ f / / \ būdtl atliuosuoti1 y / f I Į I paprastų strėnų ge-
\ /\ / / J lf». Tik uždėk vienų\Z Johnson’s BACK

PLASTER’! ant rat 
skaudamos vietos, 

švelnūs jo vaistai palengva ŠILDO jum 
nugarų, lengvina skausmų ir suėtyvėjimų. 
Šilta multino priedanga apsaugo nuo per
šalimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pui
kiai 1 Pagamina Johnson & Johnson.

Visose vaistinėse.
Vitas Veiveris Sugrįžo iš Karo 

Tarnybos
Drg. Juozo Veiverio sūnus 

Vitas neseniai sugrįžo iš toli
mo Pacifiko kraštų, kur jam 
teko išbūti virš tris metus ir 
daug kartų turėjo būti pačiam 
karo fronte ir kautis prieš ja
ponus priešus. Vitas pergyve
no daug žiaurių dienų ir daug 
visokio pavojaus savo gyvybei. 
Bet būdamas pats tvirtas, vis
ką atlaikė, ir dabar vėl su
grįžo į civilį gyvenimą.

Kadangi Vitąs Veiveris mū
sų miestą apleido virš 10 me
tų, atgal, tai dabar, susitikus 
su Vitu, yra sunku jį pažinti; 
Dikčiai pasikeitęs savo išvaiz
doje. Vitas yra muzikos mylė-

■M'-cu BACK PLASTER

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodoš kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleistų 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 ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698
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Karas, Pelnagrobiai ir 
Fašizmas

Fašizmas išprovokavo karą 
ir išžudė daugybę brangiųjų, 
gyvasčių, už kurias niekas 
negalės atlyginti ir niekas ne
galės užgydyti skaudžias žaiz
das širdyse moterų ir motinų, 
kurių mylimieji žuvo.

Nors milijonai atidavė savo 
gyvybes, bet fašizmas tapo nu
galėtas. Kuomet garsi žinia 
nuskambėjo, kad fašizmas jau 
sumuštas, tai tie, kurie dėjo 
pastangas, kad fašizmas būtų 
nugalėtas, didžiausiu džiaugs
mu priėmė tą žinią.

Grįžta iš karinės tarnybos 
didvyriai, atlikę sunkų ir di
delį darbą. Vieni grįžta su
žeisti, kiti grįžta visai sveiki. 
O milijonai ■ visai negrįžta. 
Laimingi tie, kurie grįžta pas 
savo mylimas šeimynas. Lai
mingos tos šeimynos, kurios su
laukė savo mylimųjų. Bet di
delis liūdėsis tiems, kurių žu
vo mylimieji ir nebesugrįš. 
Atidavė savo gyvastį gelbė
dami laisvę nuo užpuolikų. 
Dar daug kareivių nesugrįžo, 
bet laukiame visų sugrįžti, ku
rie liko gyvi.

Dar sužeistųjų žaizdos ne
užgijo, o fašistai ir jų simp ati
kai nori išprovokuoti naują 
karą. Neužtektinai dar išžu
dė jaunų sveikų vyrų. Neuž
tenka ašarų ir kraujo nekaltų 
žmonių. Fašistiniai elementai 
šmeižia Sovietų Sąjungą, 
skleidžia neapykantą, stengia
si suardyti santykius tarp Su
vienytų Tautų. Purvina politi
ka buvo varoma prieš Sovietų 
Sąjungą pirma karo ir laike 
karo. Tas pats ir dabar. Visaip 
provokuoja ir kabinėjasi prie 
Sovietų Sąjungos.

Jeigu karo metu buvo trū
kumas drabužių, maisto ir ki
tokių daiktų, tai žmonės tylė
jo, kooperavo su valdžia, dė
jo visas pastangas, kad karas 
būtų greičiau laimėtas. Na, 
karas jau pasibaigė. O mūsų

Telef. HUmboldt 2-7964

šalyj visokių maisto produktų 
dar labiau sumažėjo. Visokių 
reikmenų pilni sandėliai. Bet 
žmonės negali gauti, kas rei
kalinga. Pelnagrobiai laiko 
daiktus sukrovę sandėliuose ir 
tuo pačiu sykiu stengiasi su
laužyti valdžios kontrolę ant 
kainų ir nustatyti savotiškas 
kainas, kad galėtų nulupti 
žmonėms devynis kailius. Žmo
nės bėga iš vienos krautuvės 
į kitą jieškodami maisto, dra
bužių ir abelnai visokių gyve
nimo reikmenų. Mano supra
timu, tai žmonės turėtų kreip
tis prie valdžios, kad valdžia 
darytų kokį patvarkymą, kad 
priverstų pelnagrobius iš san
dėlių paduoti į marketą sulai
kytus daiktus, kad žmonės 
galėtų naudotis reikmenimis. 
Pavyzdžiui, visai prapuolė 
moteriškos kojinės. Negalima 
gauti ne tik geresnės rūšies, 
bet ir paprasčiausių, kurių bū
davo priversta daugybė visur. 
Jeigu būtų vasaros laikas, tai 
būtų pusė bėdos. Bet viduržie
mį negalima vaikščioti visai 
be jokių kojinių (pančiakų).

Mes turime darbuotis, kad 
mūsų šalyj darbo žmonių gy
venimas eitų į gerąją pusę. 
Mes turime darbuotis, kad 
daugiau nebūtų karų, kad fa
šistiniai elementai negalėtų iš
provokuoti naujo karo.

Darbininkės moterys turėtų 
prisidėti prie darbininkiškų 
organizacijų ir jose veikti. 
Vietoj leisti laiką kur nors be
reikalingai, be jokio tikslo, 
tai geriau prigulėti organiza
cijose, ateiti į parengimus, į 
prakalbas.

E. K. Sliekienč.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau Juozo Girčiaus, iš Lie

tuvos paeina nuo StanflSškių kaimo, 
šviekšnos Parapijos, Raseinių apsk. 
Pirmiau gyveno Chicago, Ill. Aš esu 
Juozo kaiminka, todėl meldžiu jo 
paties atsišaukti, arba kas apie ją 
žinote, pranešti man sekamu antra
šu: Ludovika (Adukaitė) Bitoutie- 
nė, 215 June Way, Broddock, Pa.

(40-42)

J. J. Kaškiaijcius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St. Z
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 e
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Kosciusko—Kovotojas Del 
Žinomų Laisves

Šiais metais sueina 200 me
tų nuo gimimo dienos Tado 
Kosciuško. Jis buvo Amerikos 
revoliucijos herojus ir žmo
gus tokių demokratiškų idėjų, 
kokias pasaulis ir šiandien 
stengiasi įvesti.

Jis gimė vasario 12 d., 1746 
metais. Baigė Militarinę Aka
demiją Varšavoj 
aukštesnio mokslo 
Francūzijoj. Ten 
kartu išgirdo apie 
rią britų kolonijos 
savo buvusiąją
kad sakė Thomas 
kuris vėliau tapo 
draugu.

1776 m. vasarą
iškeliavo į Ameriką pasiūlyti

ir -vyko į 
mokyklą 

jis pirmu 
kovą, ku- 

vedė prieš
tėvynę, kaip 

Jefferson, 
jo geruoju

Kosciusko

G>

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS
KAINA 35 CENTAI

272-jų puslapių knyga

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų

ĮSIGYKITE Jf 

LAISVĖS ADM. 
427 Lorimer St.

Brooklyn 6, N. Y.

savo pagalbą kolonijoms.
Tų metų spalio mėnesį Kon

tinentinis Kongresas paskyrė 
jį inžinierium armijoj.

. 1778 metais jis prisidėjo 
prie generolo Gates šiaurės ar
mijos su pulkininko laipsniu, 
ir jo dideli gabumai įsteigti 
fortifikacijas (tvirtoves) ir 
parinkimas gerų vietų mū
šiams laimėjo Saratoga.

Jis įsteigė West Point for
tifikacijas. ■

1779 metais tapo perkeltas 
į pietinę armiją po generolu 
Green, prie kurio tarnavo iki 
karo pabaigos. “Jis pasišven
tusiai atsidavė savo žmonėm,” 
rašė apie jį generolas Green.
1783 metais kongresas, įver
tindamas jo pasiaukavimą, pa
kele jį į Brigadier General.

Dažnai sakoma, kad Ameri
kos Revoliucija, kuri įvyko 
pirma Francūzijos Revoliuci
jos, inspiravo Francūzijos Re
voliuciją ir kitus revoliucinius 
judėjimus Europoje.

Kosciusko grįžo į Europą
1784 metais. Jis ne tik stengė
si ..išlaisvinti Lenkiją, bet ir 
panaikinti ten’ feodalinę siste
mą. 1794 mctais: vadovavo 
pulkus prieš Rusiją, buvo su
žeistas ir suimtas. Už dviejų 
metų tapo paliuosuotas ir vėl 
atvyko į Jungtines Valstijas. 
Bet neilgai čia gyveno. Grįžo 
Europon ir mirė Šveicarijoj 
1817 metais.

Jis taip tikėjo į pilną laisvę, 
w kad savo paskutiniam testa-

a

mente, kurį pagamino > Jungti
nėse Valstijose 1798 m., jis ra
šė: “Įgalioju savo draugą 
Thomas Jefferson duoti laisvę 
(mano pinigais) negrams, ku^ 
rie yra jo nuosavybėje, arba 
kitų hųosavybėj'e,' tą, laisvę 
duoti jiems mano vardu, duo-į 
ti jiems progą išsilaisvinti, kad 
jie galėtų tapti gerais kaimy
nais, tėvais, motinomis, vyrais, 
žmonėmis ir piliečiais. Lai jie 
išsimokina saugoti laisvę ir ša
lį.” Testamentas pasirašytas 
gegužės 5 d., 1798 metais.

Įdomu žinoti, kad jam kon
greso duotos žemes Ohio vals
tijoj buvo parduotos ir už jas 
gautais pinigais buvo įsteigta 
mokykla negrams New Jersey 
valstijoj.

Thomas Jefferson apie Kos
ciusko pasakė: “tikras laisvės, 
žmogus, tos laisves, kuri liečia ’ 
visus lygiai, ne vien turtingus.”

FLIS—Common Council.

Chicagos Žinios

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

Šis bei tas apie 
Musų žemę

VITAMINŲ SANDELIS
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 nepervSlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
j kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi-
■ deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
• Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin

ga 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-Complcx 
Į Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam,
■ dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di- 
i delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks

tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės 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 
išlaidas.

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

SiūĮo Pakelti, Algas 
S t ak j arduose

Faktų Suradinlp Komisija 
stoja už algų pakėlimą mėsos 
industrijos darbininkams. Ji 
siūlanti apie 16 centų pakelti, 
taipgi stojanti už tai, kad al
gos būtų pakeltos puo sausio 
29 dienos.

UPWA unijos prezidentas 
Lewis Clark, taipgi ir unijos 
advokatas Ralph Helstein iš
vyko į Washingtona. Unija sa
ko, kad kada bus oficialiai 
patiekta pasiūlymas algas pa
kelti, tatai unija paduos savo 
nariams užgirti ar ne. Mano
ma, kad pasiūlymas 16 centų 
veikiausia bus užgirtas. Tai 
būtų apie $1.40 pakėlimas į 
dieną.

(X)

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS.

40 VALANDŲ. <26.
CITY DISPLAY. INC. 

322 BROOME ST., N.Y.C.

OPERATORĖS 
prie vyrų boxer shorts. Darbas nuo kavalkų. 

Pastovus darbas.
AVRA MFC..

68 HERZL STREET, BROOKLYN. 
DICKENS 2-0844.

____________________ (42)

Vestuves

Roseland, III

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

taip ir kitų 
gražiai atsiliepė į 

Aido Choro atsi- 
Harvester

PLASTIKO APDIRBIMUI 
MERGINOS AR JAUNOS 

. MOTERYS
Prie Lengvaus MaSlnos Darbo 

IR PATIKRINTO JOS
SILLCOCKS - MILLER

10 WEST PARKER AVE. 
SOUTH ORANGE, N. J.

SOUTH ORANGE 2-6171

I

MERGINOS 
Saldainiais aptarnautojo*. Linksmas darbas 

teatruose. Valandos 1 iki 10 P.M. $20. 
AMUSEMENT CLERKS UNION, 

251 W. 42ND ST., 
CHICKERING 4-0146. ROOM 605.,_________ W

VALYTOJOS Ofisų Namų. Nuolat. 
82c j valandą. 

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M. 
INGE. 59 Pine St., New York City

LAIKRODININKAI
Geros algos. Geriausios sąlygos. Nuolat.

STEINBERG BROS., 
41 MAIDEN LANE, N.Y.C. 

_______________________________________ <li>

Vladimiras Leontj 
Komarovas

PchktSg Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

vyste jų mokytojos, kaip ir vi
suomet, gražiai sudąinavo. Po 
to buvo šokiai, ir užkandžiai.

šį sykį publikos buvo daug. 
Rengėjai tuomi buvo patenkin
ti.

MERGINOS
UŽBAIGIMŲ DEPARTMENTUI 

Patyrimas nereikalingas 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

V AKACIJOS. PAŠALPA LIGOJE 
KREIPKITĖS irnSĄ SAVAITĘ 

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-06 14TH ROAD 

COLLEGE POINT, L. L 
(46)

(Tąsa nuo į-čid pusi.) 
plona ir neatspari; ji pakil- 
davo ir susmukdavo, plyš- 
davo ir sutrūkinėdavo. To
se vietose iš žemės gelmių ( 
galingomis srovėmis išsi- : 
verždavo karštoji lava, ' 
kuri sudarydavo iš- < 
tisus ežerus. Tokie ma
žiukai ugnies ežerai už
siliko ir ligi šiol (pavyz
džiui Hawaii salose): — tai 
žemės ugningai skysto ap
siausto paskutinės liekanos.

Žievės susiformavimas 
. buvo patsai svarbusis žemės ■ 
1 vystymosi etapas. Per tam 
tikrą laiką ši žievė tiek at
šalo, kad jos storis siekia 
iki 60—90 kilometrų. Iš pa
lengva kietosios žievės pa
viršiuje susiformavo^ nely
gumai: žemynai, kalnynai, 
jūrų įdubimai..

Atmosfera ir Jūros
Aušimui bevykstant, be

siveržiančių iš 'žemės' gel
mių dujų-*dalis sudarė .at
mosferą žemės rutulio 
oro apsiaustą. Šioje atmos
feroje ilgą metą nebuvo 
vandens garų. Mat, vanduo 
yra dviejų — vandenilio ir 
deguonies — dujų junginys, 
o aukštoje temperatūroje 

. šios medžiagos susijungti 
, negali, būna kiekviena sau 
. atskirai. Tik tuomet, kada 

žemės žievė pakankamai at
aušo, vandenilis ir deguonis 
ėmė jungtis ir sudarė van
dens garus. Kurį laiką šios 
dujos dar negalėjo sutirš- 
tėti ir pavirsti vandeniu, 
nes žemės rutulio žievės 
temperatūra buvo žymiai 
aukštesnė už vandens viri
mo temperatūra •• (vanduo 
verda prie 100 laipsnių 
karščio, pagal ’“lietuvišką” 
termometrą). Kuomet gi 
žiemė ataušo žemiau van
dens virimo taško, iš sunkių 
debesų pradėjo lyti pirma
sis lietus. To pasėkoje susi
darė jūros ir okeanai, pri
pildyti karšto vandens.

Karštoji vandens srovė 
keitė viršutinius žievės 
sluoksnius, išlygindavo ne
lygumus ir į jūrą bei ežerus 
nugabendavo atplėštas žie
vės dalis. To pasėkoje pra
sidėjo naujas procesas — 
naujų kalninės kilmės pri
gimčių formavimasis. Nuo 
to laiko žemė įžengė į savb 
vystymosi tą tarpą, kur jau 
galėjo atsirasti gyvybė.

Tą žemės istorijos laiko
tarpį mokslininkai padalijo 
į tam tikras dalis, vadina
mas geologinėmis gadynė
mis arba eromis. Kiekvieno
je eroje žemėje buvo sausu
mos ir jūros santykis, ki
toks klimatas, kitokia aug
menija, kitoks gyvių pasau
lis. Apskritai imant, visos 
šios eros sudaro nemažiau 
1,800 milionų metų. Nuo 
pirmosios jų gyvybės atsi
radimo praėjo apie 1 bilio- 
nas metų. Žmogus gi žemės 
rutulyje tėra vos apie vieną 
milioną metų: jis atsirado, 
palyginti, neseniai.

Baigiant, galima dar kar
tą apibendrinti: kažkada 
žemė buvo kaip ištisinė ug
nies jūra ir tik per ilgą lai
ką, iš lengvo ausdama, ji 
įgavo dabartinę išvaizdą. 
Betyrinėdami žemę, priei
name išvadą: viskas pasau
lyje keičiasi, tampa kitokiu. 
Tai yra pagrindinis viso 
gyvuojančio dėsnis.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) : 
pondentu, o 1920 metais tik
ruoju akademijos nariu.

1930 m. jis tapo akademi
jos vice-prezidentu, o 1936 
metais — Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademijos prezi
dentu. Visa jo veikla šioje 
vietoje yra persisunkus sie
kimu tarnauti liaudžiai, da
lyvauti moksle ir socialisti
nėje statyboje. Jis atidavė 
visas jėgas reikalui suar
tinti mokslą su praktika.

Komarovui priklauso ini- 
ciatyva svarbiausiuose 
Mokslų Akademijos suma
nymuose. Jis buvo sumany
tojas stambiausių sudėtingų 
tyrinėjimų, mokslinių eks
pedicijų organizatorius ir 
vietinių akademijos skyrių- 
filijų steigėjas. Kartu Ko
marovas buvo įžymus vals
tybės veikėjas ir Aukščiau
sios Tarybos (sovietinio 
seimo) atstovas.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais Komarovo — ugnin
gojo patrijoto ir didžiojo 
humanisto — balsas skam
bėjo visoje šalyje ir už jos 
ribų: jis kvietė į žūtbūtinę 
kovą prieš nacizmą ir viso
kį fašizmą.

Karo metu Komarovas 
buvo vienas iš pirmaujan
čių praktinių vadų tyrinėji
mų darbe, mobilizuojant 
medžiagas ir kitas galimy
bes rytinėse Sovietų dalyse 
kovos reikalams prieš vo
kiečius. Nors ir sunkiai 
sirgdamas, jis nesigailėjo 
jėgų praktiniam darbui, 
reikalingiems raštams spau
doj ir akademijos įstai
goms vadovauti.

Paskutiniais savo 
nimo mėnesiais Komarovas 
dėl nesveikatos prašėsi pa
leisti jį iš Sovietų Mokslų 
Akademijos prezidento par
eigų ir sukaupė savo jėgas 
mokslo darbams botanikos 
ir mokslo istorijos srityse. 
Jis dirbo iki paskutinės sa
vo gyvenimo dienos.

Didysis mokslo darbinin- 
, kas iki paskutinio atdūsio 
’ galvojo apie tėvynę, apie 

mokslą, o jo širdis plakė 
meile liaudžiai, begaliniu 
atsidavimu tėvynei, socia
lizmo reikalui, Bolševikų 
Partijai ir jos genialiam 

( vadui Stalinui.
Vladimiras Leontjevičius 

Komarovas — puikus rusų 
patrijotas, gilus ir drąsus 
galvot ojas, nenuilstamas 
kovotojas už pirmaujantį 
sovietinį mokslą — visiems 
laikams pasilieka tarybinių 
mokslininkų ir visos tary
binės liaudies atmintyje.

Pasaulinis mokslas savo 
metraščiuose saugos Koma
rovo atradimus, tarybiniai 
žmonės saugos savo širdyse 
mokslininko - patrijoto pa
veikslą, tarybinis mokslas 
jo gyvenime visuomet ma
tys pasiaukojančio Tėvynei 
tarnavimo pavyzdį.

Sovietų Sąjungos
. Mokslų Akademija.

Sausio 27 d., toj pačioj sve
tainėj atsibuvo vestuvės. Ap
sivedė drg. Antanas Vasaris 
su drauge Mildred Janonis iš 
Detroit, Mich. Draugų ir gimi
nių buvo arti trijų šimtų. Turė
jom gerus pietus ir nemažai 
“ant sveikatos.” Pamiršome 
vargus ii’ rūpesčius. Jaunave
džių tėvai ir motinos jautėsi 
smagiai. ■ ■

Smagu pažymėti, kad jau
noji Vasarienė jau atėjo dai
nuoti prie Liuosybės Choro.

Žolynas.
MOTERYS

ATRINKIMUI VILNONIŲ 
ATKARPŲ 

GERA ALGA
9 Boerum Si.
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Aido Choro Parengimas Strei- 
kierių Naudai Puikiai Pavyko 

Vasario 10 d., Lietuvių Kul
tūros svetainėj, 10413 S. Mi
chigan Ave., Roselando Aido 
Choras surengė puikų koncer
tą.

Pažangioji lietuvių publika, 
kaip Roselando, 
kolonijų, 
Roselando
šaukimą gelbėti 
streikierius. Dar prieš paskir
tą laiką svetainėj jau būreliai 
svečių šnekučiavosi, laukė pro
gramos prasidedant. Kada pir
mininkas d. Nedvaras mitingą 
atidarė, tuščios sėdynės nei 
vienos nebuvo. Tūliems prisi- 
jo eiti į žemutinę svetainę ir 
klausytis programos per gar
siakalbį, suteiktą J. Misevi
čiaus.

Nors programa susidėjo iš 
13 numerių, bet nuo pirmuti
nio iki paskutinio publika ly
dėjo garsiais aplodismentais. 
Nuobodumo visiškai nesimatė; 
niekas nesikėlė iš sėdynės, 
kaip tankiai atsitinka, kada 
programa būna ilga.

Programą atidarė Roselan
do Aido Choras, po vadovybe 
D. Yuden. Kada choras ren
gėsi apleisti estradą, pirminin
kas turėjo vargo, pakol įtiki
no, kad choras išeis kitu kar
tu, o dabar reikia programą 
tęsti, nes yra daug numerių. 
Aido Choras šauniai dainuoja. 

Alex Vaizgėla pirmu kartu, 
sugrįžęs iš karo, pasirodė ant 
estrados su solo. Jam akom
panavo D. Yuden. Pradedant 
Vaizgėla pasakė jaudinančią 
prakalbėję. Jis taipgi sudaina
vo jaudinančią dainą apie ka
reivį. Daugelis negalėjo susi
laikyti nuo ašarų. Bet jei Vaiz
gėla čia pravirkdė publiką, 
jis su juokinga daina vėl pra
juokino. O dar daugiau juoko 
sukėlė, kada dainavo duetą 
su V. Judzentavičiuin. Jiedu 
gražiai padainavo kelias dai
nas.

Mildred čipiūtė gražiai atli
ko savo numerį ant Hawaiian 
gitaros. Jai gitara pritariant 
gražiai sudainavo dvi dainas \ ‘ ‘ *" “
Lillian Žilis, čipiūtės Russian tinas algas šeimų aprūpinimui. 
Baton šokis taipgi patiko pu* Ridley Bell, narys streikierių 
blikai.

LAIKRODININKAI
Vien tik patyrę. Pastovus darbas. Gera alga.

PROGRESS WATCH CO., 
104 W. 47TH STREET, N.Y.C.
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Daugelis stakjardų darbi
ninkų dirba tik už 62 centu į 
valandą. Jie gautų apie ketvir
tadaliu didesnes algas.

Agrikultūros S e k r e t orius 
Clinton Anderson sako, jis už- 
girsiąs Faktų Suradimo Komi
sijos pasiūlymus algas pakelti 
ir vykdysiąs tai.

Stakjardųs dabar valdžia 
kontroliuoja. Jei kompanijos 
■nepriims pakėlimo, valdžia tu
rės’ tai 
imtų, 
grįžtų 
n omą,
siūlytu algų, pakėlimu.

gyve-

greit

Montello, Mass

Nuskendo du Anglijos ir 
Holandijos laivai, susidūrę 
su dviem Amerikos laivais.

j am e. 
Chiang 
kas.

vykdyti. Jeigu jos pri- 
veikiausiai stakjardai 
į privatę kontrolę, 
jei unija sutiks su

Washington. — Tikimasi, 
kad General Motors 
susitaikys su unija.

ži- 
pa-

Amerikos valdžia užklau
sė Chinijos, ar iš tikrąją 

I Sovietai ima sau fabriką ir 
kasyklų įrengimus Mandžu- 
rijoj.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that Licen8c No. 
GB 11498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
07 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ALEXANDER BERKOWITZ
67 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

lersodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

. ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

NOTICE is 
L 5374 has 
to sell wino 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premisos.

PAUL E. VAN BEVERHOUDT 
d-b-a Captain’s Wines & Liquors

4 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 2176 has been issued to the undersigned 
‘.o soil wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
it 655 Blkkę Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises,

655 Blake Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

the

be consumed off the

VINCENT S. ItOSZKOWSKI
Brooklyn. N. Y.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-3173 ATDARA VAKARAIS

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgjaus, ale tuojaus įsi
gyk riEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box (KM, Newark 1, N. J,

Chungking. — Chinų ko
munistų vadas generolas 
Chou En-lai gavo inirčia 
grasinantį laišką su kulka 

Laišką atsiuntė 
Kai-sheko šalinin-

Koncertas
Nors suvėluota, bet verta 

paminėti apie koncertą, kurį 
surengė Liuosybės Choras, sau
sio 12 d., Lietuvių Tautiško 
Namo salėj. Pirmininkavo Be
ta Petrukaitienė. Programą iš
pildė Liuosybės Choras, po va
dovyste E. Sugar. Sudainavo 
per du sykius po tris dainas. 
Po to seserys Griusinkes gra
žiai pasirodė klasiškais šo
kiais. Pianistė Bublauskaitė ir 
solistė Rožė Stripinis (Merke- 
liutė) pagirtinai sudainavo ke
letą gražių dainelių. Norwood, 
Mass., vyrų choras, po vącĮo-

Bėlland nustebino publiką sa
vo tvirtu, gražiu balsu. Jis pir
miausiai sudainavo italų kal
boje Kitos dvi dainos buvo 
specialiai pasirinktos ir tiko to
kiam parengimui, šiam daini
ninkui, rodos, vieta tik ant es
trados. Bet juk darbininkų tar
pe yra daug tokių, kurie gali 
būti darbininkai ir tuom pat 
kartu menininkai.

Tai tiek apie dainininkus. 
Juozas Nedvara gerai atliko 
savo užduotį kaipo pirminin
kas. Jis tarpais pagarsino vi
sus biznierius, aukavusius 
maisto ar gėrimo parengimui. 
Pasirodė, kad daugelis Rose- 
lando biznierių supranta, jog 
darbininkams laimėjus ir jiems 
bus geriau; kad darbininkų 
reikalai jiems turi būti arti
mi. Veikiausiai komitetas pa
skelbs, kas ką aukavo. Bet, 
atrodo, kad pirkti komitetui 
mažai ko reikėjo.

Trumpą prakalbą pasakė 
unijos lokalo 107 prezidentas 
Earl Jessup. Jis nušvietė strei
ko eigą ir kodėl Harvester 
darbininkam prisiėjo imtis 
streiko, kad išsikovojus gAnė-

komiteto, pasiūlė rezoliuciją, 
Roselando Moterų Choras, smerkiančią gelžkelio kompa- 

po vadovyste Sylvia Pran ir 'niją už nužudymą dviejų strei* 
Cicero Moterų Choras, po va
dovyste D. Yuden, sudainavo 
gražių liaudiess dainelių. Sve
čiai, rodos, norėjo sėdėti ir 
klausytis jų dainų visą vaka
rą.

Alex Vaizgėla antru kartu 
duete pasirodė su Nancy Ro
man. Jiedu dainuojant ir lo
šia. Publikoj vėl girdisi ska
nus juokas.

Gražaus progreso rodo jau
noji aidietė Helen Maziliaus- 
kaitė. Ji turi malonų ir švelnų, 
balsą ir jau gražiai jį valdo. 
Ypač puikiai sudainavo Cuk
rinį Kareivį.

Nancy Roman šuoliais žen
gia pirmyn, kaipo solistė; ji 
puikiai sudainavo keletą dai
nų. Tą patį galima pasakyti ir 
apie Sylvią Pran. Roselando 
Aido Choras turtingas ■; talen
tais, kurie ateityje gali tapti 
profesionalais.* 

. Harvester : stjreikiepys Joe

kierių ir sužeidimą kitų. Re
zoliucija karštai užgirta. Ji 
bus pasiųsta į atitinkamas val
džios įstaigas. Kitas streiko 
komiteto narys pasiūlė rezo
liuciją prieš žalingą Case bi- 
lių, kuri taipgi buvo užgirta.

Pačiam programos viduryj 
pirmininkas perstatė Alice Jo
nikienę. Ji pirmiausiai pasvei
kino streikierius, varde dien
raščio Vilnies. Vėliau atsišau
kė į publiką aukų streikierių 
naudai. Aukų sukelta $107.90.

Roselando Aido Choras at
liko tikrai pagirtiną darbą su* 
rengdamas Harvester streikie- 
riama koncertą, kuris duos na 
tik finansinės paramos, bet 
moraliai sutvirtins streikierius. 
Choras parodė darbininkiško 
sąmoningumo ir puikų pavyz
dį, kaip mūsų menas gali pa* 
sitarnauti darbininkų kovoms.

&
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Žiūrint Baisumų Filmos 

Užkrito Nuo Lubų 
Tinkas

Laisves Bazaras Įvyks 
Gale Šios Savaites

žiū-
Ter-

Squire

šimtui su virš žmonių 
rint baisumų filmos “Dr. 
ror House of Horror, 
Teatre, 8th .Ave. ir 44th St., 
New Yorke, pereitą trečiadie
nį, atsiliuosavo ir nukrito nuo 
balkono lubų ant galvų apa
čioje sėdintiems gal tonas ar 
daugiau, tinko su vieliniu sietu, 
į kurį tinkas buvo sudrėbtas.

Nelaimėje 29 asmenys su
žeisti. Didžiuma, manoma, 
daugiau nukentėjo nuo nelai
mę sekusios panikos, negu nuo 
pačios - nelaimės. Išsigandę 
žmonės, vieni pamanę, kad 
ivyko žemės drebėjimas, kiti, 
kad kas nors panašaus, bėgo 
link duru. Migla pasipylusių 
balt’’ dulkių užstojo matymą, 
kas iš tikro atsitiko. Miglą ki
ti palaikė dūmais ir manė te
atrą degant, be tvarkos grū
dosi laukan. Dar kiti, paste
bėjusieji, kas atsitiko, nėrė po 
kėdėmis ir ten išvengė abiejų 
—tinko gabalų ir aplamdymo 
minioje. *

Sakoma, pradėjęs atplyšti 
tinkas ne staiga krito, linkte 
linko. Apdairiems esant, jeigu 
tie. kuriems nereikėjo bėgti, 
nebūtų pastoję kelio, ties ne
laimės vieta sėdėjusieji būtų 
spėję išsigelbėti.

Ypatinga, kad tūli iš toliau 
sėdėjusių taip buvo įsigilinę į 
filmą, jog triukšmą palaikę 
dalimi programos, nesikėlė, 
kol filmą nesustabdyta.

Doky Darbininkams 
Pakeltos Algos

Dovanos Lietu 
vos Žmonėms

KRISLAIVictoria Teatre
. Toliau rodoma filmą “A Walk 

in the Sun,” su Dana Andrews 
ir Richard Conte, iš įvyk iii šio 
karo laikotarpiu.

Stanley Teatre
Paskutinę savaitę, rodoma 

puiki filmą “Six P. M.” — ro
mansas iš raudonarmiečių gy
venimo, su dainomis, šokiais.

Greta rodoma ir kita, 
riškai svarbi filmą, “The 
of Berlin.”

Operoje šią Savaitę
' Metropolitan Operoje, prade
dant 18-tą, vaidins La Boheme, 
iBarbiere Di Siviglia, Lucia Di 
Lammermoor, Carmon, Otelio 
ir Tosca. Antradienių vakarais 
nevaidinama, šeštadieniais yra 
du vaidinimai, popietinis ir va
karinis.

I Muzikališki Veikalai
“Carousel” ir “Oklahoma,” 

vaidinami Majestic ir St. James 
Teatruose, 44th St., į vakarus 
nuo Broadway, New Yorke. 
Pirmasis turi savo kreditui ke
lis šimtus perstatymų. Antrasis 
rokuoja antrą tūkstantį per
statymų. Antrasis rokuoja an
trą tūkstantį perstatymų ir vis 
dar žiūrovų netrūksta, bilietai 
tebeužsisakomi iš anksto. Retai 
kada gausi bilietą nuėjęs tą pat 
vakarą, nebent keno susirgu
sio ar netikėtai išvažiavusio ti- 
kietas gražinama kason.

Apie Lietuviškuosius
Mūsų pačių menininkų - mė

gėjų jau tris syk suvaidintoji 
operetė “Kada Kaimas Nemie
ga” bus suvaidinta ketvirtu ir 
paskutiniu kartu Brooklyne ko
vo 17-tą, Ukrainų salėj. Ka
dangi salė ne per didižausia, 
norintieji nepasilikti nemačiu
siais geriausia pasitarnaus 
įsigiję tikietus iš anksto.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ardo spauda šį vyrą visaip 
bjaurioj a.

Bet tai parodo, kad Steel’as 
yra geras veikėjas ir už jį 
darbo žmonės privalo balsuoti.

Kadangi spaudoje buvo pra
nešta, kad dabar eina vajus su
kėlimui finansinės paramos li
goninei Vilniuje, tai per šias 
dienas gavome nuo:

Dainininkės Margaret česna- 
vičiūtės, Jamaica, L. L, $5.

Katrina ir Kastantas Venc- 
kai, Ozone Park, N. Y., $2.

Tariame jiems labai ačiū!
LPTK. Fin. Sekr.

Vaikai Surado 
Turtą Apleistoj

Šluboje
Trys berniukai, 11 ir 14 me

tų, griozdamiesi po “užkeiktą 
stubą,” kurioje neseniai gyve
no 72 metų amžiaus Mrs. Ma- 

Į ry Vela, Bismarck Ave., North

sekmadienį, 24-tą.
Taip, artėja trys dienos di

džiųjų Laisvės iškilmių, drau
giškos lenktynės už įsigijimą 
gražiausių čia susiųstų dailia- 
darbių ir kitų gražmenų bei Bellmore, L. I 
kasdien vartojamų praktiškų 
dalykėlių, čia taip pat rasis re
tai randamų skanumynų: ke- 
nuotų grybų, namie sutaisytų 
skanučių konservų, farmerskų 
sūrių, kiaušinių ir daug ko ki
to, net Floridos ir Kalifornijos 
vaisių. Kas nenorėtų jų parsi
nešti ?

Norintiems ant vietos pasi
vaišinti, ‘ aišku irgi bus ne ma
žesnis pasirinkimas. Skanių 
karštų ir šaltų valgių bazaro

' Bazaras artėja, bazarui gra
žumynai daugėja, o gerosios 
gaspadinės jau planuoja, kuo 
pamylės svečius tomis iškilmė
mis. Chorai energingai prakti
kuoja dainas.

Jūsų rep. teko girdėti Aido 
Chorą dainuojant pereitą penk
tadienį, praktikose. Rodos, ei
nasi puikiai, nesitrauktum nuo 
salės, kol jie tenai. Tačiau, ka
da kilo klausimas dainavimo 
bazare jo atidarymo vakarą, 
Jurgio Washington© dieną, va
sario 22-rą, choristai rūpestin
gai tariasi, kaip išeis geriau.

— Eiti į bazarą tiesiai iš 
namų, — kai kas pasiūlo.

—Ne, ne, — šiaukia kiti.—
Susirinksim anksčiau, paprak-1 gaspadinės gamins ant vietos, 
tikuosim Laisvės salėj, o tik ta- o kitos ateidamos bazaran at- 
da į bazarą. Turim sudainuot neša namie gamintų retenybių: 
gražiausiai. Mokytoja x Aldona 
Anderson irgi sutinka, kad taip 
bus geriausia.

Aidas bus pirmutinis, bet ne 
vienintelis bazare su dainomis. 
Bazare bus dar kiti chorai:

Greatneckiečių PIRMYN, va
dovaujamas Almos Kasmočiū- 
tės, dainuos šeštadienį, 23-čią 
vasario.

Newarkieciu SIETYNAS, va
dovybėje Walter Žuko, dainuos

rado ’$2,155. j 
Parnešus mantą namo pas vie
no tėvus, o tiems 
policijai, sužinota, 
lės gyventoja per pastarąsias 
5 ar 6 savaites buvo ligoninėj.

Stubelė ir senutei tebegyve
nant buvusi jau išdaužytais 
langais. Bet kol jinai pati ten 
tebegyveno, vaikus nuvydavo. 
Mažai kas kitas ją ir bematy- 
davę apart vaikų, gyvendavusi 
užsidariusi nuo visų.

raportavus 
kad stube-

Filmos—Teatrai

isto-
Fall

SUSIRINKIMAI

Penktadienį prasidės meti
nis dienraščio Laisvės bazaras. 
Kuo jūs, gerbiamas skaityto
jau, prisidėsite jam sėkmin
gu padaryti?

RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks' 

19 d. vasario, Šapolo-Vaiginio salė-1 
jo, 147 Thames St. Nariai dalyvau
kite susirinkime, ypač tie, kurie 

1 dar nepasimokėję už šiuos metus. 
Būtų labai gerai, kad nuo šio su
sirinkimo mūsų kuopos nariai jau vi
si būtų pasimokėję. — M. Stako- 
vas. (41-42)

košelienos, ausiukių, pajų, py
ragų, visokiausių sausainių, sa
lads. Tad Laisvės bazare gali
ma puotauti, kaip gerame vieš
butyje. Kas vakarą šokiai 'prie 
Pavidžio orkestros.

Bazaras bus visiems jau ži
nomose Grand Paradise salė
se,^ 318 Grand St., Brooklyne. 
Arčiausia — nuo Marcy Ave. 
stoties ant BMT Jamaica lini
jos.

j ii- 
iš

PARDAVIMAI
NEPAPRASTA PROGA ĮEITI 

Į BIZNĮ.
Mažai vartoti: Hofman prosijama 

mašina, .šėpos su “sliding” stiklo du- > 
rimis ir kiti siuvėjui reikalingi įtai-1 
symai parsiduoda už žemą kainą. < 
Dėl daugiau žinių rašykite ar as- 
meniai kreipkitės vakarais: P. J., 
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

LaGuardia Užgyre Steel 
Kandidatūrą

Fiorello H. LaGuardia, bu
vęs New Yorko majoras, per-

Pradedant ateinančiu pirma
dieniu, New Yorko porto dokų 
darbininkai, skaičiuje 35,000, 
pradės gauti pakeltą mokestį, 
pasekmėje buvusio eilinių narių 
pravesto streiko prieš unijos 
vinšininko Ryan’o valią.
-Streikas buvo baigtas ♦ dokų 

savininkams sutikus su darbi- 
ninky reikalavimu pasiduoti ar- 
bitracijai. Rišimas problemos 
buvo užtęstas, tačiau dabar už
baigtas. '’WI

Laivakroviai dabar gaus po 
25c daugiau mokesties per va
landą, 40 valandų savaitę, lai
ką ir pusę už viršlaikį nuo 8 ' 
ryto šeštadieniais, dvigubą mo
kestį už darbą valgio valando
mis, po 6 vakare, tik du kart 
eis pažiūrėti darbo ir gaus mo
kestį už atėjimą, kada bus pa
šaukti, jeigu darbo ir nebūtų.

Taipgi jie turės teisę gauti 
pakeltą mokestį už praeitą lai
ką nuo spalių 1-mos, 1945 me
tų. Bet kompanijoms leidžiama 
pora savaičių laiko priruošti 
tas praeito laiko mokestis.

Kontraktas kol kas tebėra 
nepasirašytas. Darbininkai per 
algų skalėms nustatyt komitetą 
ruošiasi tuo klausimu šaukti sa- į 
vininkus į derybas, kad gauti ’masiniai, 
kontraktą arbitracijos nustaty
tomis sąlygomis. Dar tebėra ne
nustatytas - neužtikrintas ir 
svoriu ribavimo klausimas, bu
vęs pamate streiko, taipgi gru
pių (gangs) dydis, vakacijos 
su alga, nesusipratimams sprę
sti mašinerijos įsteigimas. Dėl 
tų visų reikalavimų eiliniai na
riai vis dar turės tebebūti sar
gyboje ir pasiduosime įvykinti.

Didžiuma laivakrovių mano, 
Jcad su kiek didesniu spaudimu 
iŠ narių ir lokalų pusės visa tai 
gali. būti atsiekta. Streike jie 
kovojo už (ne didesnius) 2,- 
240 svarų krovinius ir 22 vyrų 
grupes, kaipo apsaugą darbi
ninkų sveikatos ir gyvasties.

• ‘‘ Atostogas siūlo duoti kiek
vienam išdirbusiam 1,000 va
landų; kad bosai mokėtų į fon
dą po 3c nuo išdirbtų valandų 
ir kad fondas būtų bendroje

F. H. LaGuardia
eitą penktadienį pasisakė už Jo
hannes Steel kandidatūrą į 
kongresmanus.

LaGuardia sakė, jog Steel, 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas, yra aiškiai galvojantis

Užraiyklt laisvę Savo Draugui,

distrikte, sakė LaGuardia, ‘“aš 
balsuočiau už Steel.”
ir “pagirtinai” išsireiškiąs as
muo. Jeigu jisai gyventų tame 

Pereitą savaitę Steel buvo 
užgirtas Henry Wallace, komer
cijos sekretoriaus.

Daugelis lietuvių Steel pažįs
ta taip pat — iš jo puikių kal
bų per radio, kaipo radio ko
mentatorių, kuris fašistų nie
kad neglostė ir visuomet dar
bo žmogų užtarė. Jie taip pat, 
jeigu ten gyventų, balsuotų už 
Steel. Tą ir padarys tie, kurie 
19-me kongresiniame distrikte 
gyvena.

Jeigu gyvenate New Yorko 
East Side j, persitikrinkite, gal 
ir jūs esate to distrikto gyven
toju. Jeigu taip, nepraleiskite 
nebalsavę už Steel. Balsuoti ga
li visi tie, kurie buvo užsire
gistravę rinkimams pereitą ru
denį.

Balsavimas bus šį antradienį, 
19-tą.

Ką Atidengė X-Spinduliai 
Krūtines Nuotraukoje?

krito nuo trijų aukštų namo 
stogo. Slaugė jo užklausė, — 
“Ar ėjai po tam pas dakta
rą?” “O kam man to daktaro, 

krūtinės X- . sniegą nusikratęs nuėjau savo 
reikalais.”

1 Matėsi moterų, taipgi jau pa
gyvenusių, bet su daktaru nie
ko bendra neturėjusių. Ot, čion, 
turbūt ir bus toji daugelio lie
tuvių be reikalo ankstyba mir
tis, kuri taip stropiai, be pasi
gailėjimo šienauja mūs tautie
čius. Atvykę iš Lietuvos vy
rai, kaip aržuolai, moterys taip
gi stiprios-gražios, kaip liepos, 
kitam peršokus pusę amžiaus 
ir dantį nesuskaudėjo, o laik
raščiuose tik ir skaitome lietu
vių mirimus^ Kitą savaitę lie
tuvis laidotuvių direktorius ap- 

' fx ^7 si n x ni nn iii e« Ir 11 AY'4'V'i z\4-
apie da bent 30-20 metų galėjo 
ilgiau gyvenimu pasidžiaugti.

Iki vėla tarp lietuvių, masi
niai, bus suruošta X-spindulių 
nuotraukų ėmimas, įdomaujan
ti, gali nueit kožno pirmadienio 
popietį, tarp 2-9, po num.. 293 
Schermerhorn St., Brooklyn,

Jau gauta iš New Yorko 
miesto Sveikatos Departmen- 
to raportas apie pasekmes, kur 

'23 d; sausio, š. m., lietuviai, 
ėmėsi

• spindulių nuotrauką. Pasekmės 
nevisai džiuginančios: iš 122 
asmenų (viena turės nuotrau
ką pakartoti), 19 turi bent ko
kius netvarkumus savo krūti
nėje. 8 vyrų ir 8 moterų nuo
traukose pasireiškė nevisai 
tvarkingi šešėliai (Abnormal 
cardiac-shadow), du vyrai su 
T. B. ženklais ir vienas su chro
nišku bronchitu.

X-spindulių nuotrauka paro
dė, jog mes, lietuviai, jau ne
sam tais aržuolais, kokiais se- 

, novėje mūs protėviai buvo vai- 
. nikuojama. Tenka pastebėt ir 
į tas, kad kone visi atėjusieji jau-1 tarnauja 5-7 savuosius, kuomet 

tesi sveikutėliais. Prie registra
cijos stalo būvant, teko nugirs
ti, jog mūsiškiai turi didelį sa
vo sveikatos pasitikėjimą. La
bai mažas nuošimtis pareiškė 
turį savo nuolatinį gydytoją. Ra
dosi žmonių jau pasiekusių virš 
50 m. amžiaus, o‘ nėra buvę pas

Embassy Teatruose 
i žiniškose filmose rodoma 
ponų sugrąžinimas^, namo 
Chinijos. Armijos inžinieriai
praktikuoja naujus mechaniš
kus išminuotojus Virginijoj. 
Buvęs majoras LaGuardia at
vyksta Brazilijon jos naujo 
prezidento įvesdinimo iškil
mėms. Ir įvairios kitos žinios. 
Taipgi filmą “From A to Zoo,” 
apie gyvulius ir žvėris.
“Stork Club” ir “Dick Tracy”

Abi filmos pasiliko antrai sa
vaitei Brooklyn© Paramount 
Teatre prie Flatbush ir DeKalb 
Ave. Pirmoji yra linksma mu*- 
zikališka, o antroji —: seklių- 
detektyvų filmą.

“Adventure” — Romanso 
filmą

1 Radio City Music Hall, 6th
Ave. ir 50th St., New Yorke, j 14 d., Cumberland Ligoninėje, 
antra savaite rodoma filmą “ 
“Adventure,” su Greer Garson 
ir Clark Gable žvaigždėse.
Gable — jūrininkas vandravoto- 
tojas, be kitko, dairosi ir mer
gužėlių, nors vargiai svajoja 
užkliūti bent su kuria viena, 
juo labiau ne su griežta, neflir
tuojančia knygininke. Tačiau 
kaip tik tai (Greer Garson) jis 
ir patenka.
Scenoje spektaklis “Sky High,” 

statomas per Leon Leonidoff, 
su teatro roketėmis, baletu, 
choru ir orkestrą, taipgi sve
čiais solistais dainininkais, šo
kikais, komikais.

“Miss Susie Slagle’s”
Laimingai gyvenanti Para

mount Teatre, prie Times Sq., 
New Yorke, žiūrovų daug. Te
atro savininkai sako, jog pir
moji savaitė buvo pirma tokia 
turtinga lankytojais nuo to lai
ko, kada ten rodyta “Star 
Spangled Rhythm.” O toji ten 
buvo prieš apie porą metų.

Asmeniškai, scenoje Danny, 
Kaye. Sakoma, kad šis esąs vie
nintelis jo asmeniškai išstoji
mas ant Broadway šiais me
tais.

Angel” 
antra savaitė 
‘Fallen Angel” 
Linda Darnell

sau

MIRE
am- 
St.,

' Robert Kretzmer, 13 m. 
žiaus, gyveno 113 Lynch 
Brooklyn, N. Y., mirė vasario

Brooklyne. Kūnas pašarvotas 
namuose, po viršminėtų antra
šu. Laidotuvės įvyks vasario 19 
d., šv. Jono kapinėse. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Velionis jaunuolis paliko nu
liūdime motiną ir tėvą, taipgi 
dėdę ir tetą.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Komunistų 

rinkimas įvyks vasario 
ro 8 vai., 419 Lorimer 
žymų svečią kitatautį
sekcijos konvencijon. Visi būkite.— 
Valdyba. (40-41)

Kliubo susi- 
19-tps vaka- 
St. Turėsime 
ir rinkimus

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

_y . , t 9—12 ryteValandos: J i-g vakare
Penktadieniais Uždaryta

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

gydytoją. Vienas nusiskundė, 
jog jam kur tai. negaluoja po 
tam, kaip sniego pūgoje jis nu-

“Fallen
Roxy Teatre 

rodoma filmą 
su Alice Faye,
ir Dana Andrews vadovaujan
čiose rolėse, trikampyje ro
manse su jo priešginybėmis ir 
nepasisekimais.

Scenoje Carmen Miranda, jos 
Brazilian Boys ir sesuo Auro
ra. Taipgi kiti svečiai aktoriai, 
teatro baletas ir orkestrą, va
dovaujama Paul Ash.

St. Tel. Ev. 8-7314. čion nuro
dytos įstaigos yra dalimi mies
to Sveikatos Department©.

Turintiems bent kokius ne- 
sveikatingumo ženklus, jiems iš 
Sveikatos Department© praneš
ta. laišku matytis su savo dak
taru, o daktaro antrašo nepri- 
davusiems, prašoma nurodyt 
pasirinkto daktaro vardą ir an
trašą. Negavusieji laiškų, sa
vo krūtinės nuotraukas pasiim
kite dienraščio Laisvės ofise:

netoli Fulton St., (tarp Bond Laisvės gaspadorius sutiko tam 
ir Nevins Sts.), kainuos $1. Ar- patarnauti 
ba susižinokite su 151 Maujeg K. Petrikiene,

•■'."MIS/
M

į-

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš 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 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$250
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau- laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičlus, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir žeš- 
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ir at* 
likite j laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A, PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison tr Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 . p M
Trečiadieniais > r’« p’ M 
Penktadieniais ) ™*

% ■ »

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Z““ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

|< Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimai visokių valgių
I ATDARA KAS DIENA IB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 
f 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 4-9612

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc
Telefonas EVergreen 7-1661




