
Sudie, Arkliui ir Mului.
Gražus Sumanymas.
“Nesipeškite, Ale Duokite

Pinigų.”
Eis ; Tą Patj Kišenių.
Dar Viena Apgavystė.

Rašo A. BIMBA

Mūsų didmiesčiuose jau se-
niai arklys ir mulas virtę mu
ziejiniu eksponatu. Brooklyne 
pamatęs arklį negali atsigręžė-; 
ti. Kiekvienam prisimena Lie
tuva su bėriais ir širmiais.

Iki nelabai senu laikų tačiau 
arklys dar gana tvirtai laikėsi j 
ant farmos. Jis buvo ir “di-Į 
džiavosi” vyriausia jėga plūgą' 
bei akėčias traukti, arba šieną 
grėbti ir javus kulti.

Deja, gazolinas ir mašina bai-! 
gia jį ginti ir nuo farmos.

Pirmojo Pasaulinio Karo rrYe- 
tu mūsų farmos dar turėjo 22,- 
700,000 arklių ir mulų. Pra
džioje 1940, prieš pat Antrąjį 
Pasaulinį Karą, jau bebuvo I I,- 
455,000. 0 pradžioje 1946 me
tų jų skaičius nukrito iki 11,-
455,000!

Arklio ir mulo ateitis, mato
te, nelabai žavinga.

★ ★ ★
Berods Binghamtono L. L. D. 

kuopos sekretorius Stasys Ja- 
silionis iškelia labai gražų ir 
praktišką obalsį. Jis sako: Iki 
L. L. D. suvažiavimo visi nariai 
turime pasimokėt narines duok
les ir į suvažiavimą mūsų de
legatai lai važiuos su mūsų kuo
pa garbės sąraše.

Literatūros Draugijos suva
žiavimas bus k(^vo mėnesio pa
baigoje. Dar turime.visus tris 
mėnesius laiko. Puiki proga 
visoms kuopoms patekti į gar
bės kuopų sąrašą.

★ ★ ★
Kun. Končius mano, kad jo 

Bendrasis Fondas turėtų stovė
ti pirmoje .vietoje. Jis prašo 
viso labo “tik” $525,000. Bet

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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REPUBLIKONU TAKSŲ 
BILIUS DAUGIAUSIA

TARNAUJA,TURČIAMS
Darbininkui Būtų Sutaupyta Keli 
Doleriai., o T arčiui T ūksiančiai
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas Har
old Knutson pasiūlė bendrai 
taksus nuo pajamų numušti 
20 nuošimčių, pradedant 
nuo šių metų sausio 1 d.

i Bet, jo sumanymu, taksai 
i turėtu būti tiek sumažinti 
'tiktai pajamoms iki $302,- 
: 000 ar mažiau per metus, o 
i kompanijų ir asmenų iplau- 
| koms virš $302,000 taksai 
I turėtų būti numušti pusvie- 
i nuolikto nuošimčio.

Knutsonas yra kongreso 
I lėšų komiteto galva, ir jo 
' sumanymas duotas su kitų 
j republikonų vaęlų užgyri
mu. Jeigu šis sumanymas 

i taptų Įstatymu, tai dau
giausiai patarnautų didie
siems pelnams, kaip matysi- 

! me iš sekamo pavyzdžio:
Vyras, uždirbąs' $50 sa

vaitei ir užlaikąs du šeimos 
narius, turėtų mokėti 10 do
lerių mažiau taksų per me
tus. Taigi Knutsono bilius 
jam sutaupytų tik apie pusę

Žmogus, gaunąs $100,000

Amerikos Lietuvių Tarybos pa
sekėjai norėtų pirmiausia užpil
dyti Tarybos kiaurus kišenius. vieno nuošimčio jo algos. 
Taryba, kaip žinoma, ieško

metinių pajamų ir turis du 
užlaikomus šeimos narius, 
mokėtų $13,000 mažiau tak
sų ir sutaupvtų 13 nuošim
čių, pagal Knutsono bilių. 
Kapitalistui būtų numušta 
apie $90,000 taksų nuo mili- 
ono dolerių metinio pelno.

Jei Knutsono bilius būtų 
priimtas kaip įstatymas, tai 
sumažintų šalies iždo paja
mas pusketvirto biliono do
lerių per metus. <

Republikonas kongreso 
atstovų rūmo pirmininkas 
Joseph W. Martin sakė/jog 
republikonai “griežtai tau
pys” valstybės pinigus, ir 

; tie sutaupymai, girdi, išly
gins įplaukų sumažėjimą iš 
taksų. Vienas jų taupymas, 
suprantama, bus mažinimas 

' lėšų įvairiems socialiams 
į visuomenės reikalams.

Žymėtina, jog prezidentas 
j Trumanas, a t šaukdamas 
1 karo veiksmų laikotarpį, 
automatiškai numušė tak
sus nuo prabangos dalykų 
ir tuo būdu sumažino val
džios pajamas pusantro bi
liono dolerių per metus.

Svarstymu alkio ir moterims teisių problemų pradėjo sa
vo darbą Jungtinių Tautų ekonominė ir socialė taryba pra
eitą gegužės mėnesį. Dešinėje matomasis UNRRA genera- 
lis direktorius LaGuardia aiškina reikalą skubios pagal
bos buvusioms vokiečių okupuotoms sritims.

Amerikos Uniją Delegatai
Nerado Jokio Teroro nei 
Persekiojimą Lenkijoj

LAISVE-LIBERTY
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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in the Eastern States.
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SENATAS BENT LAIKINAI
ATMETĖ KUKLUKSINI

THEODORĄ. BILBO
\ Pietiniai Demokratai Kėlė Lermą

Ir Trukdė Senato Darbą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas pirmajame 
savo posėdyje du kartu at
metė pietinio demokrato se
natoriaus Overtono siūlymą 
prisaikdint kukluksinį The- 
odorą Bilbę kaipo senato
rių. Vieną sykį tas siūlymas 
atmestas 38 balsais prieš 
20, o kitą — 39 prieš 19. 
Prie balsavusių prieš Bilbo 
republikonų prisidėjo ir 11 
demokratu senatorių. V €

rezoliuciia. reikalaujančią 
atmest Bilbo todėl, kad Bil
bo šaukė baltuosius terori- 
zuot negrus ir neleist jiems 
balsuot rinkimuose. Taip 
Bilbo ir išrinktas, bet su
laužyta Jungtinių Valstijų 
konstitucija, kuri suteikia 
lygias balsavimo teises pi
liečiams, nepaisant jų spal
vos ar tautinės kilmės. Se
natorius Taylor savę kalbo
je vadino Bilbo politiką hit-

$225,000. Grigaitis ir Šimutis 
žada nupirkti Lietuvą!

★ ★ ★
Tėvynės redaktorius bara ir 

balamūtais vadina peštukus iš 
abiejų pusių. Jis tisiog šau
kia: Nesipeškite, bet užsimerki
te ir duokite pinigų!

Nėra jokia paslaptis, jog fa
šistams daug lengviau peštis,' 
negu dolerius aukoti. Tai pui
kiai žino ir Tėvynės redakto
rius.

Mums irgi atrodo, kad ten 
nėra už ką peštis. Pinigai fak-^ 
tinai eis į tą patį kišenių. Abi 
tos sumos bus sunaudotos fašis
tų šelpimui ir fašistinės propa
gandos skleidimui.

★ • ★ ★
Komunistus plūsti ir komuni

zmą vajavoti dabar labai mado
je. Kiekvienas durnius, krimi
nalistas ir sukčius, nuo savęs 
norėdamas nukreipti svieto dė
mesį, šaukia: “Kovokime raudo
nuosius!” Kiekvienas jų turi 
po didelę gerklę ir po ilgą lie
žuvį.

Pradedant lietuviškais pecke- 
liais iš Keleivio, Vienybės, Nau-'

Amerikos Atstovas 
Argentinoje Remia 
Karinį Bloką

Buenos Aires. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Argentinai, George S. Mes- 
sersmith ragino Argentiną 
ir kitas Pietų Amerikos ša
lis sudaryt karinį bloką su 
Jungtin. Valstijomis, kaip 
praneša .Rodolfo Ghioldi 
(N. Y. Daily Workerio ko
respondentas). Tūli aukšti 
Argentinos valdininkai su
tiko su Messersmitho nuo
mone. Jisai pasakojo, ' kad 
toks visa-amerikinis kari
nis blokas, girdi, būtų ge- 

i resnė Šiaurinei ir Pietinei 
! Amerikai apsauga, negu 
i Jungt. Tautų organizacija. 
! (Dabar Messersmith Wa- 
i shingtone tariasi su val-

jienų ir Draugo, ir baigiant 
amerikoniškais padūkėliais, — 
Rankinais ir Dilbomis, — visi 
jie sutelpa į tą patį idijotų cho
rą. z

★ ★ ★
šiomis dienomis kas ten iš

perėjo dar vieną fašistinių idi
jotų suokalbį ir pavadino “Am
erican Anti-Communist Asso
ciation.” Naujasis sutvėrimas 
gimė Washingtone.

Nesistebėsime, jeigu šion aso- 
ciacijon įstos Grigaičio ir ši
mučio Taryba. Bent jau galiu 
eiti į bile kokias lažybas su bile 
kuo, jog klerikalų ir menševikų 
spauda šitą naują fašistinių 
baublių chorą apkaišfos pra
kilniais troškimais ir aukštais 
idealais. Dar nėra buvę tokio 
fašistinių niekšų sambūrio, ku
rio toji spauda nebūtų karštai 
pasveikinus.

Anglijos generolai svars
to karinę ofensyvą prieš 
žydus Palestinoj.

džia.)

Anglija Kursto Ameri
ką prieš Albaniją

Lake Success, N. Y. — 
Anglijos atstovas prašė 
Amerikos delegatą, kad pa
remtų Anglijos* skundą 
Jungtinėm Tautom prieš 
Albaniją. Anglija reikalau
ja iš Albanijos atsiprašymo 
ir atlyginimo už tai, kad 
minos arti Albanijos apar
dė du karinius anglų laivus 
ir užmušė 44 jūreivius.

Tokio. — Byloj prieš ja
ponus karinius* kriminalis
tus paaiškėjo, kad jie pjau
stė ir trėškė lyties organus 
belaisviams vyrams ir mo
terims. Labiausiai šitaip 
japonai mėgo kankint be
laisvius.

Bilius prieš Algas 
Nuo Vartą iki Vartą

Washington.— Pirmaiam 
80-jo kongreso posėdžiui į- 
nešta sumanymas prieš at
lyginimą darbininkams už 
sugaištama laiką nuo įėjimo 
pro fabriko ar kasyklos 
vartus iki pačios darbo vie
tos ir už sugrįžimo laiką iki 
vartų. Šis sumanymas sie
kia panaikinti unijų bylas 
teismuose, kur reikalauja
ma darbininkam apmokėji
mo už taip sugaištą laiką 
per kelis praeitus metus.

Prezidento Trumano 
Pareiškimas

Washington. — Praneša
ma, kad jeigu senatas susi
tvarkys veikimui, tai prez. 
Trumanas šį pirmadienį 
duos kongresui pareiškimą 
apie bendruosius šalies rei
kalus. Senatui susitvarkyti 
kliudė trukšmadariai, rei
kalaudami priimt fašistuo- 
jantį Theodora Bilbo į sena
tą. L.

New York. — Sugrįžę iš 
Lenkijos, CIO ir Darbo Fe
deracijos unijų delegatai 
užginčijo komercinių laik
raščių pasakojimus, kad da
bartinė demokratinė lenkų 
valdžia persekiojanti prie
šingas jai viešąsias partijas 
ir neduodanti joms progos 
pasiruošti ateinantiems rin
kimams. Vienas tų delegatų, 
CIO Kailiasiuvių Unijos pa
siuntinys, Abraham Fein- 
glass pareiškė:

“Niekas mus nevaržė 
Lenkijoje. Mes važiavome 
ir ėjome, kur norėjome. 
Mes kalbėjomės su darbinin
kais, raštininkais, viešbučių 
tarnautojais, b i z n ieriais, 
laikraštininkais ir UNRRA 
pareigūnais. Aš nustebau, 
perskaitęs (New Yorko) 
Times rašymą, būk Lenki
jos valdžia terorizuoja, ir 
persekioja nesutinkančius 
su ja. Mes nematėme jokių 
persekiojimo ženklų.”-

Tie Amerikos unijistų de
legatai taip pat kalbėjosi su 

1 ■l,|   ■ ~——..n. — ■ . ■ ■         

Viet-Namiečiy Vadas 
Šaukia Prancūzus į 
Teisingą Taiką

Lenkijos premjeru Edvardu 
Osubka - Moravskiu; statė 
jam klausimus ir gavo atsa
kymus.

Delegatas Joseph Winog
radsky, CIO narys, gyrė 
Lenkijos valdžią už žydų 
teisių saugojimą ir už kovą 
prieš fašistus pogromšči- 
kus-skerdikus.
^Socialistas Harold Gold
stein, kitas Kailiasiuvių U- 
nijos pasiuntinys, prisipaži
no, kad pirmiau abejojęs a- 
pie politinę laisvę Lenkijoj. 
Bet, girdi, nuvykęs ten, aš 
patyriau, kad niekas neper
sekioja socialistų ir jie ben- 
dardarbiauja valdžioje su 
komunistais ir kitomis de
mokratinėmis partijomis.

Darbo Federacijos Malia- 
votojų Unijos pasiuntinys 
■Morris Gainer džiaugėsi, 
kad Lenkijoj taip auga susi
vienijęs visas darbo unijų 
judėjimas. “Dabar lenkų 
darbo unijos turi 2,600,000 
narių, o pirm karo jos tetu
rėjo tiktai 200,000 narių,” 
sakė Gainer.

Chinijos Studentai 
Demonstravo prieš 
Amerikos Atstovybę

Bilbo draugai, demokra- 
; tai senatoriai iš pietinių 
valstijų, kėlė trukšmą; ple
pėjo, kas tik jiem “ant sei
lės užėjo,” ir taip sutrukdė 
senatą, kad pirmą dieną ne
gavo prisiekti ir 35 kiti nau
jai išrinkti senatoriai. Tai
gi senatas liko neorganizuo
tas jokiam darbui bent iki 
šeštadienio ar pirmadie
nio. Bilbiniai senatoriai grą-, 
sino ir toliau trukšmauti, 
“filibusterį” kelti ir trukdy
ti senato veikimą, jei Bilbo 
nebus priimtas.

Demokratas senatorius 
Glen Taylor iš Idaho įnešė

Atmeta Marininką 
Unijos Reikalavimą

New York. — Prekinių 
laivų savininkų sąjunga 
(institutas) atmetė CIO 
Marininkų Unijos reikala
vimą pakelti algas 25 nuo
šimčiais ir padidinti mokes
nį už viršvalandžių darbą.

Washington. — Kongrcs- 
manų komitetas kariniais 
reikalais kritikavo daugu
mą Amerikos kareivių ir o- 
ficierių Vokietijoj už juodą
ją rinką ir ištvirkimą.

Užvesta Byla prieš 
Tarptautini Trustą

DELEGACIJA PRIEŠ 
LINčININKUS

Washington. — 200 dele
gatų iš įvairių valstijų lan
kėsi pas senatorius ir kon- 
gresmanus; ragino riepri- 
imt Bilbo į senatą ir išleist 
griežtą įstatymą prieš lin- 
čininkus.

ATSKRENDA ITALIJOS
Premjeras

Washington. — Atlekia 
Italijos premjeras de Gas- 
peri. Jis prašys iš prezid. 
Trumano valdžios maisto ir 
finansinės paramos Italijai.

Paryžius. — Viet Namo 
respublikos prezidentas Ho 
Chi Minh per radiją atsi
šaukė į francūzų komandie- 
rių generolą Ph. Leclercą 
ir į Franci jos valdžiią. Pre
zid. Minh prašo teisingos 
taikos su Viet Namu, suti
kusiu pasilaikyti francūzų 
ribose. Savo atsišaukime ji
sai sako:

“Aš kalbu į jus su atvira 
širdžia, kuri suspausta dėl 
to, kad francūzų jaunuoliai 
žudo Viet - namiečius, o 
Viet-namiečiai francūzus.”

FRANCŪZŲ KARIUO
MENĖ APLEIDUS

LEBANĄ
Paryžius. — Pranešama, 

kad Franci j a ištraukė pas
kutinę savo kariuomenę iš 
Lebano, pagal pernykščio 
pavasario sutartį.

Javos saloje pasinaujino 
mūšiai tarp holandų ir In
donezijos patrijotų.

Nanking. — Tūkstančiai 
chinų studentų* čia demon
stravo prieš Amerikos am
basadoriaus J. L. Stuarto 
butą. Jie smerkė “Amerikos 
imperailizmą” ir reikalavo, 
kad Jungtinių Valstijų ar
mija tuojau išsikraustytų 
iš Chinijos.

Panašios demonstracijos 
įvyko Shanghajuj, Peipin- 
ge ir Tientsine; prasidėjo 
iš to, kad du amerikonų ma- 
rininkai išžagę vieną chi- 
nietę studentę kūčių vaka
re, per pokilį YMCA patal
poje. .

MEKSIKOS POLICIJA
NUŠOVĖ 9 ŽMONES

Mexico City. — Meksikos 
policija, šaudydama iš kul
kosvaidžių į minią, nukopė 
9 žmones ir sužeidė kelias
dešimtis. Minia demonstra
vo prieš naujojo majoro į- 
vesdinimą Tapachulos mies
te. Susidūrime nušautas ir 
viefias policininkas.

Cleveland, Ohio.— Jungt. 
Valstijų teisingumo depart- 
mentas užvedė bylą apskri
ties teisme prieš National 
Acme kompaniją, kaip tarp
tautinį trustą kartelę. Ši 
mašininių įrankių kompani
ja susijungus trusto ryšiais 
su Anglijos ’ir Vokietijos 
kompanijomis.

REPUBLIKONAI NUMA
TO SUTARTINĘ SU 

PREZ. TRUMANU
Washington. — Republi

konų vadai kongrese lemia, 
kad ši kongreso sęsija 
sklandžiau bendradarbiaus 
su prez. Trumanu, negu 
praeitoji sesija..

FRANCŪZAI ĮVEIKĘ 
KAMBODUS

Paryžius. — Francūzų 
komanda skelbia, kad jie 
nuslopinę Kambodijos pro
vincijos sukilėlius, pietiniai- 
vakarinėje Indo - Chinos 
dalyje.

lerine.
Nutarta dar neleist Bil- 

bui prisiekt kaip senatoriui 
todėl, kad jis ėmė kyšius iš 
kontrakto r ių ir už tai padė
jo jiems išgaut riebius kari
niu darbų užsakymus iš val
džios.

Bilbo Priėmimas faktinai 
atidėtas, iki senato taisyk
lių komitetas padarys savo 
sprendimą, šis komitetas 
per nagrinės dviejų senati- 
nių tyrinėjimo komisijų 
gautus parodymus prieš 
Bilbp, kaip kyšių ėmėją ir 
kaip baltųjų piliečių kursty
toją prieš negrus.

Išstreikavo Virš 
250 Dieną prieš 
Allis-Chalmers

Milwaukee, Wis. — CIO 
Automobilių Darbininkų U- 
nijos čionaitinis skyrius iki 
praeitos savaitės pabaigos 
išstreikavo jau 250 dienų 
prieš Allis - Chalmers fabri
ką, nežiūrint areštų ir už
puolimų iš policijos ir strei
klaužių pusės.

Valdžia dovanojo kompa
nijai 18 milionų dolerių tak
sų. Tai atlyginimas fabri
kantams už prarastus per 
šį streiką pelnus. Bet unija, 
iš savo pusės, užvedė teisme 
bylą, kurioje reikalauja 24 
milionų dolerių primokėji- 
mų darbininkams už praei
tyje sugaištą laiką “nuo 
vartų iki vartų.”

Anglai Tebemedžioja 
Žydus Palestinoj

Jeruzalė. — Anglija laiko 
80,000 savo armijos Palesti
noje, ir įsakė visiems savo 
kariams būti ginkluotiems 
visą laiką. Anglų kariuome
nė ir policija suėmė tūks
tančius žydų, be j ieškodama 
tarp/jų teroristų, kurie nu
plakė vieiią anglų oficierių 
ir tris saržentus.

REIKALAUJA PALAI- 
KYT PACIFIKO BAZES
Washington. — Kongres- 

manų komitetas laivyno 
klausimais būtinai reikala
vo, kad Jungtinės Valstijos 
pasilaikytų savo kontrolėje 
atimtas iš japonų mandati
nes salas — karines bazes 
Pacifiko Vandenyne.
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Kas Ardo Taikos Reikalus?
Amerikos korespondentai praneša iš Tarybų Sąjun

gos, kad ten spauda, pasitikdama 1947 metus, daug rašė 
apie tai, kaip buvo sunku 1946 metais veikti taikos gero
vei. Taikos šalininkai laimėjo, reakcininkai ir karo kur
stytojai, kurie daro spaudimą į Anglijos ir Jungtin. Val
stijų vyriausybes — pralaimėjo. Tarybų Sąjunga pasitiki, 
ka'd 1947 metai dar daugiau sutvirtins taikos reikalus.

New Yorke turčių spauda “nustebo” ir, tartum nie
ko nežinodama, pradėjo klausti: “Kur tie karo kursty
tojai?”, “Kas likosi nugalėtas?” Ponai redaktoriai “pa
miršo”, kad jie reikalavo “mesti atominę bombą ant Mas
kvos”, kad jie reikalavo “preventyvio karo”, kad Ameri
koj Churchillas atvirai šaukė prie karo prieš mūsų tal
kininkę, kad Anglijos ir Amerikoš^generaliai štabai yra 
susitarę bendrai kariauti, kad užsienio imperialistų pa
galba liko nugalėta demokratija Azerbaidžane, palaiko
mas fašistinis režimas Graikijoj, uždegtas naminis karas 
Chinijoj, nuolatos buvo bandoma grūmoti Balkanų ir 
Centralinės Europos demokratinėms valstybėms. Angli
ja net tris kartus buvo įsiveržusi į Albanijos teritorinius 
vandenis. Jie tą viską ir daug ko kito “pamiršo”.

Jiems nieko nereiškia ir tokis dalykas, kaip “nekaltas” 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų generalių štabų susitari
mas subendrinti karinius ginklus, gaminti vienodas ka- 
nuoles, vienodus tankui, kulkasvaidžius, karo laivus, 
amuniciją, dalintis kariniais patyrimais! Kitais žodžiais, 
tai yra karinė sąjunga. Jeigu tokį “nekaltą” susitarimą 
būtų padariusi Sovietų Sąjunga su Anglija, tai pas mus 
būtų sakoma, kad tai karo suokalbis.

Ką tai reiškia akivaizdoje mūsų atstovų gražių kal
bų už taiką Jungtinių Tautų posėdžiuose? Ką reiškia 
žodžiai ir nutarimai panaikinti atomines bombas, kada 
Anglijos ir Amerikos generaliai štabai nutarė lavintis, 
kaip vesti atominį karą? Kodėl nepasakoma tikra prasmė 
tos “nekaltos sutarties”?

Karas įrodė, kad laimėti galėjome tik bendrai veik
dami visi — Amerika, Sovietai ir Anglija. Aišku, kad ir 
taikos išlaikymui reikia vėl visiems bendrai yeikti.

Daugiau negu aišku, kad kaskart karai darosi žiau
resni, kad, jeigu bus trecias pasauli
nis karas, tai jis reikš pabaigą civilizaci
jai. Tą pripažįsta visi ir pats Mr. Trumanas. Visi mato, 
kaip susmuko Hitlerio planai pasaulio užkariavimui. Aiš
ku, kad tas pats laukia ir tuos, kurie, ar tai su bakterijų 
skleidimo, ar atominių bombų pagalba, mano kitas šalis 
pavergti. *

Vienintelis kelias į žmonijos laisvę ir laimę, tai panai
kinti karus. Tam yra sutverta ir Jungtinių Tautų orga
nizacija. Tam reikalui ji daro tarimųš. Bet taikos reika
lams kenkia slaptos arba pusiau slaptos karinės sąjun
gos.

Kaltina, Kad Anglija Suplanuotai Veikia
i Nuvertimui Lenkijos Valdžios

J Varšuvoj pradėjo teisti grafą Ksaverą Grocholskį, 
kaipo fašistų vadą, kuris vadovystėj užsienyj.(Anglijoj) 
gyvenančio generolo Anderso, buvo suplanavęs nuversti 
dabartinę liaudies vyriausybę. Amerikos korespondentas 
Mr. Robert S. Allen rašo, kad tai yra kartu teismas ir 
prieš Anglijos ambasadorių Cavendishą-Bentincką, ku
ris taip pat į teismą kviečiamas.

Dalykas yra tokis, kad Lenkijos vyriausybė viešai 
kaltina, kad Anglija dalyvavo suokalbyj nuvertimui esa
mos valdžios, kad jos ambasadorius ne vien palaikė ry
šius su fašistiniais elementais, bet visaip pastaruosius 
finansavo ir rėmė.

Lenkijos vyriausybė susekė, kad grafas Ksaveras 
Grocholskis yra suokalbio vadas. Vieną naktį jį areštavo, 
o jo palocių apsupus slapta policija laukė. Ir kas pirmas 
atvyko? Pasirodė, kad atvyko Anglijos ambasadorius Ca
vendish-Bentinck. Jis čia pat buvo areštuotas ir valandą 
ir pusę klausinėtas. Ambasadorius, žinodamas, kad tai 
bus politinis skandalas, ilgai slėpė savo asmenybę, tik 
vėliau prisipažino ir buvo paliuosuotas. Lenkija turi įro
dymus, kad šio ambasadoriaus generalis sekretorius kelis 
kartus lankėsi pas minimą grafą. •

Tai jau ne pirmas politinis skandalas, kas liečia ang
lus. Gegužės 7 d. Lenkų premjero pagelb. W. Gomulka, 
raportavo, kad slaptame fašistų susirinkime buvo rastas 
Anglijos ambasados narys. Saugumo policija daug kar
tų raportavo, kad pas suimtus teroristus rasta anglų 
ginklų, pinigų ir jie buvo apsirengę anglų kariniais rū
bais. Anglijos ambasada buvo pradėjus leisti Varšuvoj 
biuletiną, kurį spausdino dideliais kiekiais ir jame talpi
no prieš Lenkijos tvarką raštus. Anglija pasisavino Len
kijos auksą, apie $16,000,000 vertės, kuris yra Londone, 
būk todėl, kad dabartinė Lenkijos “valdžia nedemokra
tiška”. Gruodžio 8, 1946 metais raportavo iš Varšuvos, 
kad ten areštavo 7 anglų kareivius, kurie atlydėjo maisto

“HUMANISTAI”
Žinių agentūra ONA skel

bia, jog Franci jos klerikalų 
partijos (MRP) .vadai pra
dėjo kampaniją už tai, kad 
visiems vokiečių karo be
laisviams, šiuo metu esan
tiems Franci j oje, būtų su
teikta teisė pasilikti toje’ 
šalyj. Tuo klausimu Mau
rice Vaussard, MRP vadas, 
parašė spaudoje straipsnį, 
kuris sukėlė daug ginčų ir 
nepasitenkinimų ypačiai or
ganizuotuose darbininkuo
se, unijistuose.

Franci jos Darbo Konfe
deracija skelbia, kad nieku 
būdu negalima sutikti su to
kiu klerikalų partijos vado 
siūlymu, nes taį neštų ne
naudą visam 
dėl ? Todėl, kad tarp tų be
laisvių yra daug užsigrūdi
nusių nacių, kuriuos, apgy
vendinus Franci j oje ir pa-1 
darius šalies piliečiais, 
Franci jos reakcininkai Susi
lauktų sau talkininkų, gi 
kraštui “iš to naudos nebūtų 
jokios — tik žala.

Organizuoti F r a n cijos 
darbininkai šitaip tąjį klau
simą stato \ Tiesa, 
Francijai reikia darbininkų, 
reikia atidaryti imigracijos 
durys, bet tie darbininkai, 
kviečiami iš kitur, turi būti 
perkošti per demokratinį 
koštuvą, kad jie būtų pado
rūs ir naudingi Francijos 
ateičiai.

Panašiai turėtų būti da
roma, aišku, visur. 
Jungtinėse Valstijose 
bama apie akiaplotį įsilei
dimą šimtų tūkstančių viso
kių pabėgėlių. Kam iš to bū
tų nauda? Aišku, tik reak
cijai.

Jeigu mums reikalingi 
darbininkai, tai privalome 
atidalyti imigracijos var
tus pirmiausiai tiems, kurie 
yra nukentėję nuo hitleri
nės pavietrės Europoj, bet 
kurie būtų padorūs, geri 
žmonės, demokratiniai nu
siteikę.

Tik šitaip tenka statyti 
imigracijos klausimas tiek 
pas mus, tiek Francijoj.
KĄ FRANCŪZAI 
LABAI GERBIA \

L. Pruseika Vilnyj rašo:
“Perskaičiau Tzviestijo

se’ Erenburgo reportažą
. apie Francūziją.

“Francūzai labi ausia 
gerbia lakūnus z aviacinio 
pulko ‘Normandie - Ne-

štui. Ko

Pav., 
kal-

mimas’, šauniai pasižymė- Franci ją, Ispaniją, Portu- 
jusio Rytų fronte. Beveik gali ją, Italiją, Šveicariją, 
visų lakūnų krūtines puo
šia Tarybų Sąjungos ir 
Francūzijos ordenai.

“Kada toks lakūnas pa
sirodo gatvėj, ‘meile užsi
dega francūzų ir francūzių 
akys’— sako Erenburgas.”
Taip, francūzai, kurie 

kritiškuoju antrojo pasau
linio karo metu vyko į Ta
rybų Sąjungą padėti jai 
mušti vokiškuosius nacius, 
atliko milžinišką vaidmenį 
ir užsitarnavo meilės ir pa
garbos ne tik iš Tarybų Są
jungos liaudies, bet ir iš sa
vo tautos, — podraug ir iš 
viso pasaulio laisvę mylin
čiųjų žmonių!
200 TARYBINIŲ TAR- 
N AUTO JŲ JUNGT. 
TAUTOMS

Žinios skelbia, kad greitu 
laiku į Lake Success (Jung
tinių Tautų Būstinę) pribus 
iš Tarybų Sąjungos apie 
200 asmenų, — tarnautojų 
Jungtinių Tautų centrinėje 
raštinėje.

Visi atvykstantieji yra tam 
darbui gerai paruošti, nes 
kiekvienas moka po dvi ar 
tris kalbas.

Ligi šiol Jungtinėse Tau
tose dirba tik apie 15 tary
binių piliečių, •— visi, sako
ma, gerai tam paruošti ir 
pavyzdingi darbininkai.

Tūlos Jungt. Tautų narės 
buvo susirūpinę, manyda
mos, kad Tarybų Sąjungą, 
neprisiųsdama daugiau sa
vo tarnautojų, boikotuojan
ti šią įstaigą. Dabar toji 
klaidinga .nuomonė atpuola.

Daug amerikiečių ligi šiol 
dirbo Jungtinių Tautų raš
tinėje, bet dauguma jų ne
buvo tam pasiruošę; vy
riausiai — stoka jiems dau
giau kalbų pažinimo. Ame
rikiečiai bus iš tų vietų 
leisti — jau gavo apie 
pranešimus.

Turkiją ir Egyptą ir visuij 
ten jis turėjęs pasitarimų 
su Amerikos valstybės de
partment© atstovais.

Kaip žinia, tasai princas 
yra jau Seniai pareiškęs sa- 
vfo “norą” būti Austrijos ka
raliumi, padaryti Austriją

pa
tai

PRINCAS OTTO 
TEBEIEŠKO SOSTO

Čechoslovakų laikraštis 
Chicagoje, “Svornost”, skel
bia, kad jis gavęs iš patiki
mų šaltinių žinių, jog prin
cas Otto, pretenduotojas 
prie karališkojo Austrijos 
sosto, tebezuja po Europos 
kanceliarijas, trokšdamas 
kaip nors grąžinti Austrijai 
monarchiją.

Laikraštis žymi, kad ne
seniai princas Otto vizitavo

Skaitytojų Balsai
Gerbiami Redakcija: Mane 

jau irgi išvedė iš kantrybės tie 
saumylingi žmonės. Mes skai
tome Laisvę jau kokia trisde
šimt metų. Per tą laiką aš joje 
mačiau gana man nepatinkamų 
straipsnių, bet lermo mes ne- 
kėlėmc dėlei to. Dabar tie žmo
nės, kuriems nepatinka įspū
džiai ar apysakos, lermuojasi. 
Tegul jie tų įspūdžių bei apysa
kų neskaito, kaip kad aš darau: 
Jeigu kas nepatinka, neskaitau.

Bet aš manau, kad redakto
riai didelę klaidą padarytų to
kių raštų dienraštin netalpin
dami. Juk mū$ų visų pinigai ly
gūs ir mes visi norime būti už
ganėdinti dienraščiu. Dienraštis 
negali būti tik tų, kurie skaito
si “kas mes ir mum turi būti 
rašoma taip, kaip mos norime.”

Aš tokius raštus skaitau ir 
myliu ir sakau, kad tokių raš
tų daugiau reikalinga.

Atleiskite. Anelė Urbon.

r kitokių reikmenų Anglijos ambasadai į Varšuvą, o pas
kui gatvėse pradėjo mušti ir šaudyti lenkus. Buvour dau
giau panašių skandalų, kurie paneigė Lenkijos nepri
klausomybę,' jau nekalbant apie nuolatines Anglijos no
tas su visokiais įsakymais.

Kaip žinome, sausio 19 d. Lenkijoj įvyks parlamen
tariniai rinkimai. Jų belaukiant, turčių spauda talpina 
korespondencijas prieš dabartinę Lenkijos vyriausybę, 
t)ūk ta vyriausybė terorizuoja Mikolaičiko pasekėjus, būk 
ten cenzūra baisi. Jeigu būtų ta cenzūra tokia baisi, tai 
kaip tūs korespondencijos pasiektų New Yorką ir Lon
doną nuo tų korespondentų, kurie yra Lenkijoj?

Kajs dėl teroro, tai iki sausio 1 dienos liaudies prie
šai jau užmušė 8 komunistus ir 20 kitų demokratinių 
partijų kandidatų. Mikolaičikas sako, kad 104 jo parti
jos kandidatai yra areštuoti, bet jie buvo areštuoti, ka
da jiezžudė kitus žmones ir veikė nuvertimui dabartinės 
tvartai Tai tik parodo, .koki “demokratai” yra'Mikolai
čiko pasekėjai ir kandidatai.

ŠVENTO TĖVO NEŠVENTI IŠMISTAI
(Feljetonas) A

“Ramybė Jums.” — Šiais i._____ o________
žodžiais Kristus sveikinda- miešti savo kariniam) ūpui,

fašistinių galvažudžių. At-

Šventas Tėvas pareiškė kiek 
vilties ir taikos perspekty
voms, bet nemanykite, kad 
jo proponuojama “taika”

vęs savo mokinius - apašta
lus kiekviena proga jų susi
tikimo. Tuomi juos mokin
damas, kad ramybė žmonė
se yra pamatinis dėsnys turi ateiti pasekmėje, žmo- 
žmonijos idealų, siekiančių | nių vienybės ir ramumo ant 1 — j • j • i • i • • Iv — m 1 • i *1 i * 1 4būti vertais vadintis Dievo 
numylėtais vaikais. Šven-

didele valstybe, pavergiant Tėvas, kuris save skel- 
kitas tautas ir tuo- būdu i biasl vyriausiu Kristaus at-
“užkirsti kelią komuniz
mui.”

Kiekvienas, suprantąs bent 
šį tą apie politiką, netiki, 
kad jam pavyks tai padary
ti.

KEITĖSI “SLAPTOMIS 
INFORMACIJOMIS”

Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos vyriausybės, 
per savo seklius karo metu 
keitėsi slaptomis informaci
jomis, rašo majoras gen. 
John R. Deane, kuris yra 
buvęs pirmininku militari- 
nės misijos Tarybų Sąjun
goje. Gen. John R. Deane 
dabar parašė knygą iš savo 
prityrimų ir joje nurodo 
visą eilę atsitikimų, kur Ta
rybų Sąjunga teikdavo slap
tų patarimų Amerikai, o pa
staroji — Tarybų Sąjungai. 

. Tai nepasako, •- žinoma, 
nieko ypatingo. Karo metu 
visos talkininkės, jei jos iš 
tikrųjų tokiomis buvo, ap
sikeitė slaptomis informa
cijomis, kitaip jos nebūtų 
galėjusios pasekmingai 
priešą mušti.

Vieną, tačiau, reikia pa
stebėti: jeigu karo metu abi 
šalys gražiai kooperavo, pa
sikeisdamos net slapčiausio
mis informacijomis, tai ko
dėl dabar, po karo, negali
ma daryti tas pats, kad tai
ką užtikrinti pasauliui ? Ko
dėl dabar tos slaptybės dėl 
atominės energijos? Kodėl 
tiek triukšmauti prieš Ta
rybų Sąjungą, kuri karo 
metu buvo tokia artima 
mūsų talkininkė ir paauko
jo tiek daug savo turto ir 
žmonių bendram priešui su
mušti ?

KOMUNISTAI IR 
WORLD - TELEGRAM

Praeito penktadienio lai
doje Scripps - Howardo 
dienraštis New York World 
-Telegram parašė dar vieną 
editorialą, “aiškindamas”, 
jog .komunistai esą Ameri
kos nedraugai.

Kame gi toji “nedraugys
tė?” Štai:

“Komunistai norėtų mus 
nuginkluoti, jie norėtų ati
traukti mus nuo mūsų 
draugų, sunaikinti mūsų 
potencialius talkininkus, ir 
pastatyti pan - slaviškąjį 
komunizmą taip, kad jis 
visą pasaulį užvaldytų.”
Mums rodosi, jog kiek

vienas, trokštąs žinoti, ko, 
Amerikos komunistai nori, 
gali tai matyti iš jų spau
dos. Paskaitęs jų spaudos, 
asmuo suras, kad jie nieko 
panašaus nenori, ką sako 
World-Telegramas.

Komunistai, tiesa, nori, 
kad Amerika sumažintų 
ginklavimąsi, bet to paties

žemės. Tokia taika tai būtų 
bolševikiška. Šventam Tė
vui “taika” turi ateiti šešė
lyje atominių bombų ir kitų 
masiniai žudančių ginklų. ‘

Suprantama kalba pasa
kius, išeina taip: Pirmiau 
karas, o paskui taika. Kada

stovu ant žemės, Kristaus 
skelbtą obalsį “ramybė 
jums” ^pakeitė savotišku 
reikalu. Vietoj ramybės, jis 
ragina Kristaus pasekėjus*Hitleris skerėčiojosi ant že- 
faituotis tarp savęs, tuomi 
sėdamas tarp žmonių nea
pykantą, kerštą ir suirutę.

Dievas pasakė: “Plaįinki- 
tės ir pripildykite žemę.” O 
Šventas Tėvas dabar šūkau
ja: “Faituokitės ir pavers-

mės girdamasis, kad Die
vas jį atsiuntė “išgelbėti”- 
vokiečių tautą ir tąja pačia 
proga “išgelbėti” ir visas 
kitas tautas, tai Šventas Tė
vas tame nematė pavojaus 
nei Kristui, nei bažnyčiai, 
nei kapitalistinei sistemai. 
Bet kaip tik hitlerizmas ta
po sudaužytas, tai, kad iš
gelbėti kaip galima daugiau 
hitlerizmo likučių, Šventas 
Tėvas, paslėpęs savo piktus 
tikslus po popiežiška infula, 
istęriškai šūkauja: “Visi 
krikščionys gelbėkite Kris
tų.”

Kaip sau norite, tikėkite 
ar ne, bet mūsų didžiausia 
laimė tame, kad Dievas pa
skirstydamas, kam turi aug
ti ragai, nepadarė klaidos. 
Jeigu to nebūtų buvę iš
vengta, tai vargas ir dantų 
griežimas niekuomet nebūtų 
apleidęs mūsų žemės.

Paulius.

Kalbėdamas 22 d. gruo
džio, Šventas Tėvas labai 
kietai užakcentuodamas ra
gino Kristaus aveles faituo
tis. “Faituokitės! Šiandie 
faitas yra už- Kristų, arba 
prieš Kristų.”

Šitas “faitas prieš Kris
tų”, tai baisiai nešventas. 
Tai Švento Tėvo išmislas. 
Vien dėl to, kad nekuriose 
vietose ponam tapo pakar
pyti sparnai, tai Švent. Tė
vas šaukia, kadras nors 
ruošiasi užpulty Kristų ir 
mobilizuoja davatkynų vais
ką ofensyvui.

Vūūeiri suprantama, kad 
tas “kas ors” nėra niekas 

 

kitas, k^ip bolševizmas.

Šventas Tėvas Į» gailesčiu J Redakcijos Atsakymai 'znnriaLm nnnii vieni nm nn <

žemiškų ponų, visai nei ne
supranta, kad striokavoti 
dėl Kristaus likimo nėra 
nei reikalo, nei priežasties. 
Kadangi Kristaus buveinė 
randasi danguje, o bolševiz
mas iš esmės dangaus buvi
mo nepripažįsta, tai dau
giau negu aišku, kad bolše
vikai visai nesiruošia emig
ruoti į dangų, atimti iš Ba- 
gočiaus dvarą ir atiduoti 
švent. Izidoriui. Iš to visai 
aišku, kad Kristaus karaly
stėje - danguje, bolševikinis 
perversmas niekuomet ne
įvyks ir Kristus galės tenai 
viešpatauti taip ilgai, kaip 
tik Jam patiks.

Bet nežiūrint to fakto, 
kad Kristui joks pavojus iš 
niekur negręsia, Šventas 
Tėvas kalbėdamas Kalėdų 
švenčių proga, ir vėl šaukė 
davatkinį vaiską faituotis 
už “Kristų.” Apie “Kūdikė
lį stainelėje” Šventas Tėvas 
nematė reikalo prisiminti. 
Stainelės kūdikėlį pavadavo 
štai koki šūkiai: “Nei vie
nas krikščionis neturi teisės 
šalintis nuo faito prieš Kri
staus neprietelius. Nei vie
nas neprivalo stovėti sudė
jęs rankas su nulenkta gal 
va ir sulenktais keliais.”

Nesunku suprasti, ka( 
Švent. Tėvas šiuomi atve 
j u Kristų naudoja kaipc 
slieką ant meškerės gelbė 
jimui žemiškųjų “kristų”— 
Franciško Franko ūr kitų

M. Trakimui. — Eilutė
mis “Pasveikinimas pabėgė
lių” nepasinaudosime.

M. Kazlauskui, So. Bos
ton, Mass. — Dėkojąme už 
iškarpą.

SLA. Nariui iš New Ha
ven, Conn. — Tamsta, klau
siate, ką daryti, jeigu jus 
SLA centras verčia persi
kelti į kitą skyrių su aukš
tesnėmis duoklėmis, grąsin- 
damas išmetimu, jei to ne
padarysite? Mes jau seniau 
Laisvėje tuo klausimu rašė
me ir dabar tegalime pasa
kyti tik tai: kiekvienas SLA 
narys, kurį paliečia nelaboji 
“konversija”, privalo pats 
apsispręsti; niekas iš paša- 
lies negali jam nurodyti, ką 
jis ar ji turi tokiu atveji 
daryti. SLA yra biznio or
ganizacija, na, ir tuo būdu, 
narys jam priklausydamas 
privalo Orijentuotis pagal 
tai, kaip jo ar jos interesai 
.reikalauja. Mes žinome, pa
dėtis seniems SLA nariams 

1 nemaloni, bet dėl to yra kal
tos galvos, viešpatavusios 
tame susivienijime ir prive- 
dusios prie to, kad juo na
rys ilgiau organizacijai pri
klauso, tuo labiau .jis yra 
paliečiamas “konversijos.”

Laiškai iš Lietuvos
Kiek tai liečia “potencia

lius talkininkus” — kas jie? 
Jeigu World - Telegram mų- 
no, kad jie yra naciai, tai

nori ir milionai kitų ameri-' komunistai tokiems “poten- 
kiečių. Kam gi galvatrūk-' cialiams talkininkams” karą 
tiškai ginkluotis, kuomet skelbia. Bet jeigu jie yra 
nėra karo, kuomet mes šie-' demokratiniai įmonės, tai 
kiamės taikos?!

Komunistai nenori, kad 
Amerika nutrauktų ryšius 
su savo draugais (pagaliau: 
kas gi mūsų draugai?). Jie 
kovoja už tai, kad tarp A- 
merikos, Tarybų Sąjungos 
ir Didžiosios 
viešpatautų 
vienybė.

Britanijos 
glaudžiausia

kiek mes matome ir supran
tame, komunistai stoja už 
tai, kad tarp jų h- mūsų 
krašto vyktų glaudžiausias 
bendradarbiavimas.

Na, o kai dėl pan-slaviz- 
mo — mums rodosi, kad 
World-Telegram redakto
rius plepa nei šį nei tą — 
plepa tik tam, kad plepėti.

Inž. I’ Gabrėnas, 
nąs Trenton, N. J., 
iš Tarybų . Lietuvos 
brolio, Jokūbo, neilgą laiš
kutį (Jokūbas gyvena Pale- 
kėlėj, Šiaulių apskrityj), 
kuriame tarp kitko sako:

“Esu gyvas ir sveikas; 
taip pat ir mano šeima. Mū
sų sūnus Algis jau 16 metų 
ir lanko 5-tą klasę gimnazi
jos Radviliškyj; Antaniu
kas lanko pirmą klasę toj 
pačioj gimnazijoj. O mūsų 
Regina, 7 metų, lanko Pale- 
kėlės pradinę mokyklą...”

Toliau seka sveikinimai ir 
kiti giminiški dalykai

gyve- 
gavo 
savo
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Kaip Sužinoma Asmens Gabumai—ar J 
Tinka Tam Tikriems Užsiėmimams

Ar jūs paraustai susigė- jus savo 400 klijentu, kurie met tas nėra būtinai reika- 
dinę? Ar jaučiatės, kad nie- v ra stambesnių biznių savi- lingu. Jie privalo greit per

matyt dalvkų stovį ir kar- 
veikti momentaliai, 

instinktyviai, kad pasiekti 
savo tikslą, nes,' anot tos 
patarlės “geros progos daž
nai į duris nesibeldžia.” 

Esą. panašūs ir dar. nai
vesni klausimai bei atsaky
mai pasitarnaują ne vien 

paruoštą tam tikrą . tik samdytojams, bet ir pa- 
1.........................’ tiems aplikantams, norin

tiems žinoti savo tikruosius 
nuosavas tyrimo gabumus ir ieškantiems 

pilnai sau atatinkamų užsi
ėmimu.

Profesorius E. K. Strong, 
iš Stanford

kas jumis nemyli? Ar apsi
verkiate žiūrėdami i griau
džias scenas judamuose pa
veiksluose? Kuomi geriau 
pasirinkt u met būti — gat- 
vekario konduktorium, ar 
motormanu? Ar užleidžiate 
kitus užeiti ir atsistoti pir- i daro savo klijentams kas- 
miau jūs, esant linijoj? Ar met, taipgi spausdina spe- 
riebūs žmonės jums patinka i daliai 
geriau negu liesi?
Skonio ir palinkimų 
sužinojimui klausimai

Tai klausimai, kurie, 
pažiūros, atrodo gana vai-! 
kiški ir mažaverčiai: tačiau1 
jūsų teisingi atsakymai i! 
šiuos klausimus gali būti | 
apytikriu parodymu jūsų! 
abelno tinkamumo kurios: 
nors rūšies amatui, verslui j 
arba profesijai. Su mažo-: 
mis netikslumo išimtimis, ■ pn2..is 
šiuo būdu nusprendžiama | g ’ 
asmens temperamentas ir Apgavystė neįmanoma 
kitos jo ypatybės, j^apęal ku-: jr neSą galimybės šią sis- 
rias asmuo ^natūraliai būtų f enią apgauti jokiais gud- 
tinkamas užimti koki kury- rumaįs arba bandymais sa
binį dailią, arba galėtų pui- gaivoti išmintingesnius at- 
kiai atlikti savo pareigas 1 sakymus. Esą negalima ty- 

j rmetojų prigauti, atsakant 
i i klausimus taip, kad išro- j 
■ dytum jiems tinkamiausiu, 
— nesilaikant savo tikrųjų 
jausmų diktavimo. Sakysi- 

i me, pildant aplikaciją agen- 
! tavimui apdraudos kompa- 
i nijai, atsakymus 
: “taip” tokiem 

sls kaip šie:

ninkais.
Randasi dar tuzinas kitų ' tais 

tokių įstaigų, tarp kurių į- 
eina Personnel Institutas, 
Johnson O’Connor Psicholo
ginė Korporacija. Pastaroji 
tūkstančius tokių tyrimų

tinkamas užimti kokį kū ty

Užburtos Minties Aparatas, 
Kaip (gyvybes, Amžinas Ratas

Be pradžios ir be galo, 
mano manymu, tėra tik du 
dalykai: gyvybė ir mintis. 
Mintis ir gyvybė amžinai 
kaitaliojasi, amžinai sensta 
ir amžinai atjaunėja, kaip 
kad ir pati saulė,— mūsų ti
ni verso gyvybinio pajėgumo 
versme ir rezervuaras sa
votiškoje rubrikoje.

na. Bet į viską gali būti tin
kamai reaguojama.

Užrašyti kitam laikraštį 
— yra dorovinis žygis; už
rašyti kitiems Laisvę —yra 
dorovė ir pareiga.

Sakoma, priežastis yra 
motina išradimo. Bet kai po 
vidunakčio namo parėjusi 
duktė basakojai bando įs
mukti į savo miegruimj, tai 
priežastis išradimo būna 
— motina.

Pasaulio nusiginklavimo klausimas buvo vienu iš svar
biausių klausimų, kuriuos Jungtinių Tautų generalis sei
mas svarstė praeitą rudenį, New Yorke. Dalyviuose, be 
kitų, matosi Tarybų Sąjungos ir Jungtinės Karalijos už- 
r ubeži n i a i m i n i stra i.

Kuomet asmuo negerai 
daro, nors žino, kad daro 
negerai, — tuomet jis iš tik
rųjų nežino, ką daro.

literatūra, kurią naudoja į- 
vairios kitos biznio įstaigos, 

, turinčios 
i sistemas.

Nepaisant to, kad kai ku- 
i rie šių tyrimų klausimai at-' 
i rodo gana vaikiški ir nieko psichologistas, 
j bendra neturinti su asmens Universiteto, savo tyrimų 
mokslingumu, vienok, sako- klausimuose stato sekamus 
ma, jie esą begalinės svar-' (čia tik keli iš daugelio, pa- 

i bos ir tikrai surandą tinka-, vyzdžiui):
' miausi asmenį tokiai vietai, Ar jums patinka — gin- 
kur tokis asmuo būna reika- čai, gyvenimas mieste, lai

piojimas uolomis, žiūrinėji- 
mas į krautuvių vitrinas, 
būti rėkaujančiu vadu pub
likai (kaip futbolo rungty
nėse) ; arba — nervuoti 
žmonės, asmenys su auksi
niais dantimis, gurno gro
muliuoto jai, matyti 'išsigi
mėlius?
Paslaptis, kurią tik patys 
tyrinėtojai težino

Turintieji skirtingus pa
linkimus asmenys, kaip kad 
kandidatai į pardavėjus, ci
vilius inžinierius, advokatus 
bei ofiso darbininkus, kiek
vienas duos skirtingesnius 
atsakymus, iš kurių būna 
išspręstas j u tinkamumas 
vienokiai ir kitokiai vietai. 
Kurie atsakymai parodo 
juos esant tinkamais, arba 
kurie juos paneigia — tai 
paslaptis, kurią tik tyrinė
tojas težino.
Sutaupo dideles išlaidas

Kokia pagrindinė nauda 
iš tokių tyrimų pasidaro 
samdytojams, parodo tūlos 
gyvasties apdraudimo kom
panijos agentų rekordai, 
kuriuose aplikantai buvo 
surūšiuoti penkiomis grupė
mis: A — geriausias, B — 
labai geras, C — geras, D— 
vidutinis ir E — menkas.

Imant vidutiniai pirmųjų 
vienerių metų padarytą biz
nį tų penkių grupių, 100 
nuošimčių pagrindu, A gru
pės agentai padarė 200 nuo
šimčių; B grupės — 124 
nuoš.; C grupė — 71 nuoš., 

D. grupė — 41 nuoš., E 
grupė — 18 nuoš.
. Kitaip sakant, keturi A 
grupės agentai tuo pačiu 
laikotarpiu apdraudė tokį 
pat skaičių žmonių, 
kad šeši iš grupės B, devy
ni iš C, trylika iš D ir 19» 
iš E. O išlajkymas 19 agen
tų kompanijai lėšuoja pen
kis sykius tiek, kaip kad iš
laikymas tik 4 iš grupės A.
Dar kiti nuostoliai

Dar daugiau — vienerių 
metų pabaigoj iš grupės A 
60-tas nuošimtis agentų pa
metė savo darbą; iš grupes 
B 68 nuošimčiai pametė 
darbą tuo pačiu laikotar
piu; iš C grupės 78 nuošim
čiai liovėsi dirbę, o iš gru
pės E net 92 nuošimčiai iš
ėjo iš darbo. Tokiu būdu, 
kompanijai reikėtų samdyti 
ir lavinti 200 E grupės vy
rų, kad iš jų 19 pasiliktų 
darbe, kuomet pasilaikymui

rumais arba bandymais su-

kokiame nors svarbiame 
moksliniame užsiėmime, rei
kalaujančiame nepaprasto 
tikslumo; arba būtų tinka
mas užimti vietą inžinie
riaus bei farmacisto, arba 
galėtų atlikti pareigas ga
baus organizatoriaus, vers
lininko, pirklio ir tp. Ir, esą, 
99 nuošimčiais iš 100 
būdas tiksliai nustato 
mens tinkamumą arba 
tinkamumą bet kuriame 
siėmime.
Nereiškia žmogaus 
mokslingumo.

Šie ir panašūs klausimai 
yra paimti iš nacionaliai 
daromu asmens tinkamumo 
tyrimų, kurie dabar naudo
jami kaipo mokslinis būdas 
nustatyti žmogaus prigim
tus palinkimus ir jo gabu
mus — kam ir kur jis yra 
geriausia tinkamas. Tačiaus 
tai nėra tyrimas asmens in
teligentiškumo, nei gi jo 
mokslingumo.
Pirmiausia naudojo J. V. 
Armija ir Laivynas

Šie asmens tinkamumo ■ pažinęs su vėliausiais mok
sliniais siekiniais. Rodos, jis 
taip jau turėtų būti atsar
gus, kreipiantis atydą į 
smulkmenas, taipgi ven
giantis staigių veiksmų bei 
žygių. Bet taip tiktai išro
do. Kaip sykis, yra priešin
gai. — Iš išrinktųjų ir kla
sifikuotų “A” (geriausios 
rūšies) aplinkantų, 95 iš 100 
gavo darbą, atsakydami į 
tuos klausimus “ne”, kur 
matėme “taip”, ir į paskuti
nį “taip”, — kur buvo “ne.” 
Štai, kodėl:
Praktiškumas 
pirmoj vietoj

Pasirodo, kad pasekmin- 
giausi apdraudos kompani
jų agentai yra energiški, 
praktiškai protaujanti as
menys, norintieji tik dviejų 
dalykų: suteikti žmonėms 
malonų patarnavimą ir už
tikrinti sau geresnę ateitį, 
o ne vien tik savaitinės al

duosi 
klausimam,

as-
ne- 
už-

“Ar jumis
: naujos teorijos 
filosofijoj ?”

interesuoja
moksle ir

“Ar jūs bandytumėt at
likti savo darbą atsargiai ir 
tiksliai net tada, kuomet ir 
menkesnių pastangų darbas 
pakankamai būtų geras?”

“Ar savo darbe jūs mėg
state gilintis į smulkme
nas?”

Arba atsakytum “ne” į 
klausimą:

“Ar jūs dažnai veikiate 
momentiniu staigumu?”,

Išrūdytų, kad tokie atsa
kymai turėtų būti geri, ka
dangi / apdraudos agentas 

; turėtų būti pusėtinai apsi-

tyrimai pirmiausia buvo 
naudojami pirmajame pa
sauliniame kare. Vėliau, 
tarpkariniame laikotarpyje, 
šiuos tyrimus pradėjo gau
siau naudoti Jungt. Valsti
jų armijos ir laivyno admi
nistracijos, taipgi viešosios 
mokyklos bei kolegijos, o 
bėgyje praeitų penkerių-še- 
šerių metų, jais pradėjo 
naudotis ir biznio įstaigos. 
Šiandien biznyje šie tyrimai 
jau tapo dideliu ir svarbiu 
faktorimu. Tokios didelės 
kompanijos, kaip Eastman, 
Du Pont ir Procter & Gam
ble labai plačiai tuomi nau
dojasi. Visų amerikoniškų 
biznio firmų, tačiau, tik 
15% iki šiol vartoją šią 
metodą, samdant darbinin
kus.
Steigiasi Tyrinėjimų 
Institutai

Visvien, asmens tinkamu-1 
mų tyrimai plečiasi ir stei- gos čekį pasiimti.
giasi net specialės įstaigos, Tokios rūšies asmenims
kurios tuomi užsiima. Pa- perdaug neapeina jokios
vyzdžiui, Klein Institutas,

1940 metuose tik 
Kleino ir žmonos 

šiandien jau samdo 
darbininkų ir yra ištyręs 

kandidatų į pardavė- smulkmenoms darbe, kuo-

kaip

mokslinės ar filosofinės te
orijos, kadangi tiesioginiai 
naudos iš to jie negauna. Į 4 darbininkų iš grupės A, 
Jie taipgi neeikvos bereika- kompanijai reikėtų samdyti 
lingai laiko kokioms ten tik 10. Todėl, esą samdyto-

(Pabaiga 5-me pusi.)

KAIP GREITAI LĖKTUVAS 
GALĖTŲ SKRISTI?

Pernai rudenį Anglijoje 
kapiton. Geoffrey de Havi
land su savo lėktuvu mėgi
no pralenkti pasaulinį grei
čio rekordą ore. Tas greitis 
buvo 616 mylių per valandą. 
Kapitono lėktuvas baisiu 
trenksmu ore susprogo į 
smulkius liepsnojančius ga
balus, o kapitono kūnas ne
žinia kaip visai dingo.

Kas atsitiko? Tas 'lėktu
vas per savo greitį atsidūrė 
į vadinamą oro sieną, kuri 
susidaro, kuomet lėktuvas 
siekia garso greitumą.

Garsas žemai, jūrų pavir
šiaus lygyje lekia 764 my
lias per valandą.

Kuomet lėktuvas skrenda 
garso greičiu, tai jo prieky
je oras nepaspėja prasi
skleisti, ir iš sublokšto oro 
susidaro kaip kokia kieta 
siena; tuo tarpu lėktuvo už
pakalyje oras nepaspėja su
siglausti, ir atsiranda be
veik visiška tuštuma (vac
uum). Tada lėktuvo spar
nai ima taip smarkiai vir
pėti, kad jis sugriūva. Ta
tai parodė bandymai, pada
ryti dėl garsinio lėktuvų 
greičio tam tikruose tune
liuose.

Bandymuose patirta ir 
reiškinys.vienas keistas

Jeigu lėktuvui
prasiveržt per oro “sieną”,

viršyt garso greitį ir, sa
kysime, pasiekt 800 mylių 
smarkumo per valandą, tai 
toliau lėktuvas skrenda jau 
lengvai ir ramiai.

Apgailėtina ta diena, ku
rioje geresnis žygis nepada
rytas; apgailėtinas ir tas 
žmogus, kurio dėka ta diena 
benaudžiai praėjo.

“Pakastas šuniukas” 
tyt — nematomas, bet 
uosti galimas.

ma- 
už-

Dr. J J. Kaškiaučius yra 
vienintelis mūsų profesio
nalas, inteligentas, kuGs 
specialiai per šventes pa
sveikino Laisvės raidžiu 
rinkėjus, tuomi parodyda
mas savo širdies meiję 
paprastam darbininkui.

1,700 Mylių per Valandą
Inžinieriai neabejoja, kad 

galima bus pastatyt lėktuvą 
su tokiais sparnais ir tokiu 
liemeniu, kad pervertų oro 
“sieną” ir skristų greičiau 
už garsą.,

Amerikos armijai jau pa
statytas ir palaipsniui ban
domas tos rūšies lėktuvas, 
vadinamas Bel XS-1. Le
miama, jog šis lėktuvas ga
lės 80,000 pėdų aukštyje 
įkristi iki 1,700 mjbų per 
valandą. v

Tai yra nedidelis, lengvas 
lėktuvas, tiktai 31 pėdos il
gio ir 28 pėdų pločio per 
sparnus. Jis varomas švirk
ščiamąja garų jėga, spp 
riančia oran. O šio lėktuvo 
kuras yra mišinys skysto 
deguonies (oxygeno), al
koholio ir vandens. Lėktuvo 
motoras, sulydytas iš nerū
dijančio plieno, sveria viso 
apie 21.0 svarų. Tam tikra 
turbin. motoro pumpa labai 
stipriai varo kurą į degini
mo kamaraites. Suspaustos 
pęrdegimo dujos “šauna” 
per lėktuvo uodegą oran ir 
taip bloškia lėktuvą pir
myn. J. C. K.

\ITgainiui viskas ateina 
tam, kuris moka laukti ir 
kaip laukti — ko reikia ir 
nereikia.

Pavėlintai gautas žinoji
mas yra — šaukštas po pie
tų, bet kartu ir geras įspė
jimas kitiems: semtis sau 
žinojimą kiek galint anks
čiau, kiek galint laiku, kad 
dar galėtum naudotis juo- 
mi.

Kokia nauda turinčiam 
kraujospūdį arba širdies li
gą sužinoti nuo to apsisau
gojimo bei gydymosi būdus, 
kuomet jau surambėjęs jo 
kūnas gydymui nesiduoda? 
Senatvėje ne visos ligos tė
ra pagydomos.

SOVIETU IR AMERIKONU 
IŠRADIMAI PRIEŠ VĖŽĮ

kovai

Skaičiuojama, jog ištisa
me pasaulyje nuo vėžio li
gos per metus miršta milio- 
nas žmonių. Vien pilvo vė
žys ' Jungtinėse Valstijose 
per metus numarina 80,000 
žmonių, o Sovietų Sąjungo
je 70,000. Ne veltui šių dvie
jų kraštų mokslininkai deda 
tokias pastangas 
pries vėžio ligą.

Sovietinis daktaras Gri
gori Roskin ir jo žmona 
daktarė Nina Kliujeva pa
gamino čiepus iš numarintų 
Schizatrypanum cruzi, pa
vojingų parazitų. Tie čie
pai, pirma išbandyti ant 
žiurkių, toliaus sunaikino 
vėžio skaudulius pas 11 iš 
18 ligonių, kaip buvo pra
nešta pernai vasarą. Čiepai 
pavadinti KR, tai yra, pir
mosiomis jų išradėjų pavar
džių raidėmis.

Paskui Kliujeva ir Roski- 
nas atrado, kad ir iš tetano 
ir difterijos perų pagaminti 
čiepai panaikino vėžio skau
dulius pas pusę skaičiaus 
pelių, kuripms buvo padary
ti bandymai.

Amerikiniai mokslininkai

Margareta R. Lewis, Paul 
M. Aptekman ir Helena 
Dean iš pačių žiurkių vėžio 
skaudulių padirbo čiepus, 
kurie naikina vėžiofskaųdu- 
lius bent pas žiurkes. Vėžio 
skauduliai buvo išimti iš 
kitų žiurkių,’ sudžiovinti ir 
sumalti, o gydančioji tų 
skaudulių dalis ištraukta su 
alkoholio pagalba, kaip pra
nešė mokslinis amerikonu 
žurnalas Science Letter 
1946 m. gruodyj.

Kartotinai leidžiant to
kius čiepus į vėžio skaudu
lius 58 kitoms žiurkėms, 
buvo sunaikinti skauduliai 
pas 56 žiurkes. N. M.

KAS NUSTATĖ DABAR
TINĘ KALĖDŲ DIENĄ

Dabartinę Kalėdų dieną, 
25 gruodžio, kaipo Kristaus 
gimimo šventę nustatė po
piežius Julius 1, 351 metuo
se A. D. (po Kristaus gi
mimo). Pirmiau Kalėdos 
buvo švenčiamos įvairiais 
laikotarpiais — kaip kad 
sausio 6, kovo 28, balandžio 
19 ir t.p. *

Prof. Krienui daugelis 
brooklyniečių dar ir dabar 
tebefundija už “Vyturėlio” 
pasirodymą Laisvės kon
certe. v

Jeigu mokinys ko greit 
neišmoksta, tai daugiausia 
kaltas tame būna mokyto
jas.

Kas turi gerus norus, tas 
randa ir tinkamus būdus tų 
norų įvykdymui.

Pr. Krienas.

Kas Darosi Pykstančio 
Žmogaus Kūne

Pykčio apimtas žmogus 
“susiraukia, kaip devynios 
pėtnyčios”, “išsišiepia, kaip 
giltinė,” “šnypščia, kaip 
žaltys,” — sako priežodžiai. 
Ir štai, kaip tatai pasidaro: 
išsilieja tulžis kūne, pasis- 
kleidžia tam tikros rūgštys, 
toksinai, kurie sutraukia 
raumenis, perkreipia veidą,

Daugeliu atžvilgių žmo
gus po 50-ties metų jau ne
bepajėgus ir neatsparus— 
net operacijoms jau netin
kamas. Tuo tarpu, jei būtų 
turėjęs žinojimo anksčiau, sugniaužia kumštis. Tada 
savo amžių būtų galėjęs pa- bile ka\tragiško gali įvyk- 
ilginti nuo 10 iki 20 metų, j ti, ir įvyksta.

Tokie tai būna, maž daug,‘ Prie visa ko kita, Verta 
pakartoti ir 
drg. Bimbos pareikštą pa
stabėlę : nedeginkit savo gy
venimo žvakės iš abiejų ga-Į das prieš pykčio antpuolį 
lų, nes gyvenimas jau ir!—gal būt vienintelis ir ge- 
taip gana trumpas! ' riausias-tai nusišypsojimas 

-------- kad ir verstinai padaryta 
Kai kūnas ima šalti, ir veido šypsena, sakoma, grą- 

dvasia jau susnūdus, —anot žiną ir uždaro išsiliejusius 
dr. Vinco Kudirkos, — vėlu toksinus atgal ten, kur jie 
jau prie darbo — nei sėsi, 
nei pjausi!

r įsitėmyt andai ^9° simptomai ir rezul- 
„ 1___ .f v._ tatai.

Saugojimosi ir kovos bū-

se-Jauniesiems akcija, 
niesiems patyrimai, bet kas 
jaunas būdamas naudojasi 
senųjų patyrimais — tam 
po laikui gailėtis-meprisieis.

Proga tik sykį pasibel
džia į duris; Dievas gelbsti 
tik tuos, kurie patys save 
gelbsti — tai geras paskati
nimas mokytis, mokytis ir 
mokytis — visko, kada ir 
kur tik būna tam galimybė.

Darbingumu kapitalis
tu netapsi, bet ir dešimtuko 
stiklui alaus — neprašysi.

Kaip kad į bažnyčią kar
tais net šuva įbėga; taip ir 
į darbininkišką judėjimą— 
kartais blogi elementai įsi
maišo ir tik vėliau Buden- 
zais išsiryškina!

Ne viskas yra pageidauti
na, ne viskas yra išvengti-

priklauso. Tuomi žmogus 
esą galįs išsigelbėti nuo ne
smagių, o kartais net labai 
liūdnų pasekmių.

Beje, keletas stiklinių šal
to vandens tokiame atveju-, 
j e — irgi yra geras, sveikas 
dalykas.

Kur Juokų Svarba 
Pasirodo

Jeigu taip, tai linksmu
mas ir juokas čionai lošia 
ytin svarbią rolę. Kas gi 
šypseną padaro ? Satyra, 
juokai, anekdotai, kurie, to
dėl ir yra balzamas žmo
gaus organizmui ir protui.

Šypsena nuo ausies iki 
ausies — saugo žmogų nuo 
žalingos, piktos minties.

Todėl nemanykit, gerbia
mieji, kad skaitydami juo
kus, jūs skaitot niekus. A- 
not krieniškos filosofijos,— 
jeigu norite turėti savo kū
no organizmus sveikus, tai 
laiks nuo laiko skaitykite ir 
šypsenas, skaitykit juokus.

EksasJ
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Urugvajaus Respublikos 
Rinkimų Rezultatai

Urugvajaus piliečiai lap
kričio 24, slaptu ir tiesioginiu 
balsavimu, išsirinko savo vy
riausybės organus 1947-1951 
mėty laikotarpiui.

Rinkimai praėjo kuo pavyz
dingiausioje tvarkoje, be jo
kių riaušių, be jokių konflik
tų, vertu pažymėti. Balsuotojų 
skaičius, palyginus su 1942 m. 
rinkimais, buvo kiek didesnis 
(1942 m. — 502,447 bals.: 
1946 m. — virš 600.000).

Reforma už kolegiatą nepa
siekė reikiamo balsų nuošim
čio. Tokiai reformai buvo nu
statyta 35 n u oš. balsų dau
giau, negu už konstitucinę 
prezidentūrą paduotų balsų. 
Prezidentu, koloradų balsais, 
tapo išrinktas agronomas To
mas Berreta, vice-prezidentu 
—Batlle Berres, Montevidė- 
jaus intendentu — Martinez 
Trueba. Visi jie bažistų parti
jos kandidatai.

Herreros vadovaujama bal
tųjų partija, kuri *čia atsto
vauja žemvaldžių ir reakcio
nierių interesus, taipgi padi
dino savo balsų skaičių, ir bū
tų pavadavusi bažistų partiją, 
jei ne kitų koloradų partijų 
balsai.

Bažistai gavo 165,968 bal
sus, Schiaffino — 70,064, Bal- 
domiras — 34,714; viso kolo
radų balsų 270,746. Herrerd 
—169 tūkst. 728. Baltųjų Ne
priklausoma partija — 53,- 
279, katalikų (Union Civica)
— 31,950, komunistų partija
— 29,155, socialistų — 14,- 
665, demokratų (Quijano) —| 
4,423.

Šios skaitlinės parodo, kad | 
koloradų partijos gavo ma-j 
žiau balsų negu pereituose

rinkimuose ; n e p r i klausoma 
baltųjų partija pasiekė tą pa
tį skaičių, herreristų partija 
padidino balsų skaičių, o ko
munistai — daugiau negu pa
dvigubino savo balsus. Socia
listai susilaukė 6,000 balsų 
daugiau negu 1942 m.

Demokratinių partijų balsų 
sumažėjimas paaiškinamas jų 
Vadovybių užsispyrimu nesi- 
vienyti bendriejns siekiams. 
Toks vienybės šaukėjais buvo 
ir yra komunistų partija. Ne- 
kurios koloradų partijos nu
stojo šalininkų liaudyje dar ir 
dėl to, kad užsiėmė antikomu
nizmo propaganda ir visus gy
ventojų ekonominius sunku-! 
mus bandė nuteisinti nerea-j 
bais faktais, vietoj imtis ko-1 
vos prieš tikruosius tokios pa
dėties kaltininkus — stam
biuosius žemvaldžius, speku
liantus ir kt. Herreristai tuo 
pasinaudojo. Pasinaudojo liau
dies nepasitenkinimu, skurdu 
(kuriuos jie patys išprovokuo
davo!) ir taip susidarė sau 
palankesnę dirvą .

Vienintelė partija du su pu
se karto daugiau gavusi šiuo
se rinkimuose balsų yra Uru
gvajaus Komunistų Partija. 
Nežiūrint, kad dar yra virš 
100,000 nepatikrintų balsų, 
komunistai jau priskaito 4 de
putatus, 1 senatorių ir 2 at
stovus i savivalybę.

Į senatą įeina bu v. deputa
tė Julia Arevalo. Tai pirma 
moteris komunistė valstybės 
senate visoje Pietų Ameriko
je !

Komunistų triumfas yra 
darbininkų ir darbo liaudies 
triumfas, kovoje už geresnį ir 
šviesesnį gyvenimą.

“Darbas.”

Vėliavų scena Jungtinių Tautų seime, pasaulinio “kongre
so” sesijoje,, Įvykusioje Londone, Central Hali, sausio 10, 
metai atgal. Po to (J. N. persikraustė į Hunter Kolegiją, 
I'ronxr, <> veikim į Lake Success ir'Flushing Meadows.

San Francisco ir 
Oakland, Cal

I ----------
I Pažangiai Spaudai Parauta.
Gruodžio 15 d. įvyko šaunus 

bankietas ir šokiai, surengti 
bendrai San Francisco ir Oak- 
lando LLD kuopų, sukėlimui pi
nigų, dėl “Laisvės” ir “Vilnies.” 
šiame parengime turėjom ma
lonią viešnią iš Chicagos, drg. 
Abekienę. Pirmininkė Madeline 
Mjatienė perstatė parengimo 
tikslą ir pakvietė. Abekienę kal
bėti. Abekienė puikiai nušvietė 
reikalingumą remti darbo žmo
nių laikraščius, sveikino cali- 
forniečius už jų puikius darbus. 
Publika griausmingai plojo ir 
sveikino Abekienės atsilankymą 
j mūsų koloniją. Paskui pirm, 
pakvietė estų ir latvių svečius,

„Anderson ir Mrs. Reiners, pa-

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Gražus būrys Literatūros 
Draugijos narių pasimokėjo 
duokles už naujus 1917 metus. 
Į centrą jau išsiųsta 22 narių 
duoklės. Tai graži pradžia. Bū
tų gerai, kad ir visi nariai ne
vilkinant pasimokėtų, kad iki 
ALDLD suvažiavimui, kuris i 
įvyks pabaigoj kovo mėn., būtų 
galima kuopą pastatyti i garbės 
kuopų sąrašą.

M. Bekerienės patarimu, teko 
įrašyti į kuopą ir naują narį, 
Antaną Bekerį. 

# * #
"Karo metu valdžios kaštais 

čia buvo pastatytas puikus fa
brikas “rubber plant,” kainavęs 
$2,376,699. Bet karui užsibai
gus, darbas jame nebuvo pradė
tas. Dabar paskelbta, jog šį fa-

Sakoma jog trūksta $8,699.70. 
Kaltinamasis įkalintas Broome 
apskrities kalėjime, laukia 
grand jury teismo. Negana, kad 
arti devyneto tūkstančių* dole
rių “nukniaukė,” o dar ne tūks
tantis kainuos toji visa byla ir 
miesto iždinės dokumentų per- 
'kratymas. O visa tai taksų mo
kėtojai turės panešti. Jei O’
Rourke ir būtų surastas tikrai 
kaltu, tai ką nuo jo peši, jei jis 
nieko neturi . . .

Kalėdų proga, Lillian Mikola- 
jūnaitė gavo apsčiai dovanų. Ji 
čielus metus išbuvo sanatorijoj, 
o Kalėdoms porai dienų buvo 
sugrįžusi pas tėvus. Gauti svei
katos linkėjimai ir dovanos, be 
abejonės, atanešė jai ir džiaug
smo. Lillian yra LDSį_kuopos 
narė. J.

DINGO BYRDO LĖKTU
VAS SU 8 LAKŪNAIS

Blogi Galvojimo ir Kalbėjimo Įpročiai
' Daugelis žmonių, nežino
dami apie kitataučių gyve
nimą, sprendžia apie juos 
pagal vieną charakteringą 
bruožą, kuris kai kada 
klaidingai nušviečia tų gru
pių gyvenimą arba įpročius. 
Vienas toks pavyzdis yra 
geografinėj knygelėj, kuri 
buvo išleista pradžioj 19-to 
šimtmečio. Peter Farley, 
autorius, rašo: “Prancūzai 
yra* linksmi žmonės, ku
riems patinka šokti ir gerti 
lengvą vyną.” Tik tiek jisai 
galėjo pasakyti apie tautą, 
kuri sukūrė vieną iš tobu
liausių civilizacijų Europoj.

Tokie neapgalvoti bendri- 
nimai kartojami per dažnai 
ir jie daug žalos padaro. 
Keli iš jų skamba sekamai: | 
“Meksikos amerikiečiai yra 
tinginiai”, “Švedai - ameri
kiečiai lėtai kalba ir daug 
geria”; “Žydai negali asi
miliuotis į bendrą Amerikos 
gyvenimą”; “Airiai yra peš
tukai”; “Armėnai sukti biz
nio reikaluose”; “Negrai 
tinginiai ir lošia kauliukais- 
dice”; ir taip toliau.

Ši klaidinga, galvosena a- 
pie įvairias tautų grupes 
mums visiems žinoma. Tą 
galima pastebėti ne tiktai 
pasikalbėjimuose, bet ir ra
dijo programose, kinuose ir 
įvairiuose žurnaluose.

Karo metu, Writer’s War 
Board rimtai studijavo šį 
klausimą. Kada jie baigė, 
komitetas sušaukė susirin
kimą rašytojų ir redakto
rių. Jiems buvo įrodyta, 
kad radijo, kinai ir populia
rūs žurnalai, kurie charak
terizuoja svetimų tautybių 
žmonių įpročius klaidingai, 
sudaro nuomonę, kad Ame
rika yra anglo-saksų civili
zacija, prie kurios kitos 
tautos nieku neprisidėjo.

Dabar “movies” stengiasi 
atvaizduoti įvairių tautų ti
pus teisingai. Viena filmų 
kompan. “Enterprise”, ku

ri padarė filmą, “The Arch 
of Triumph”, parodė gilų 
surpatimą šio klausimo. No
velė, kuri yra parašyta E- 
rich Maria Remarque, at
vaizduoja pabėgėlių gyveni
mą Paryžiuje. Apie 20 skir
tingų tautybių tipų atvaiz
duojama šioj filmoj. Specia
lūs režisoriai buvo kviesti, 
kad atvaizduoti kiekvieną 
tautą, ir charakterizuoti 
kiekvieną tipą teisingai.

Writ. War Board pastebi, 
kad eina ginčai apie tokias 
radijo programas, kaip “A- 
mos and Andy” ir “Roches
ter”, kuris yra. Jack Benny 
programose. Vieni mano, 
kad tok. programos kenkia 
negrams, kiti, kad jos ne
kenksmingos. Panas, ginčai 
eina apie “Mrs. Nussbaum” 
Fred Allen programose, ir 
karikatūrą “Senator Clag- 
horn”, kuris išjuokia sena
torius iš pietų valstijų. Pie
tuose “Senator Claghorn” 
yra mėgiamas.

Daugelis įvairių “tipų” 
atvaizduota per radiją arba 
filmose pagrįsta anekdo
tais. Apie “rusą ir lenką”, 
arba “airį ir žydą” ar “an
glą ir vokietį”, ar “serbą ir 
turką.” Tie anekdotai visa
da pagrįsti bendrumais, ir 
neatvaizduoja pavienių as
menų arba tautų.

Kada šie anekdotai yra 
juokingi ir neužgauliojanti, 
jie žmones suartina, nes kai 
kada sveika iš savęs pasi
juokti. Bet kai kada jie yra 
pasityčiojanti arba degre- 
duojanti. Tada yra sudaro
ma neapykanta tarp įvairių 
grupių ir tikybų.

Daugelis mokslininkų ir 
mokyklų kreipia rimto dė
mesio į šį reikalą. Jie pa
brėžia, kad kiekvienas as
muo turi teisę būti įvertin
tas pagal savo asmeninius 
nuopelnus. Tai yra pagrin
dinė Amerikos teisė ir, kad 
palaikyti tą teisę, jie pata-

s/s 7 S.'-ara;i'ės S' uol ilcią.
\o . -’.piia suvėlintos ži

nios, ■ ' .\gi matau reikalą jas
paradyti. Geriau, kad ir vėliau, 
negu niekad.

Kadangi niekas iš čionai ne
parašo apie mano motinos mir
tį, tai aš pats esu priverstas tai 
.padaryti. Nors netaip jau sma
gu man pačiam apie ją rašyti, 
bet, kadangi ji buvo Laisvės 
skaitytoja, tai visgi gal bus 
kiek ir svarbos apie ją prisi
minti.

Rožė Burdulienė, po pirmuti
niu vyru, buvusi Žilinskienė, 
mirė jau sulaukusi 90 metų am
žiaus, mirė gruodžio 7 d. vaka
re, o palaidota gruodžio 10 d. 
2-rą vai. po pietų, be bažnyti
nių ceremonijų.

Liūdėsyj paliki mus: Joną 
Žilinską ir Vincą Žilinską — 
sūnus ir 2 dukteris: Oną žilins- 
kiūtę — po' vyru Titanienę, gy
venančią Woodhavene, Brook
lyn, N. Y. ir Marijoną Burdu- 
liūtę, po vyru Paknienę, su ku
ria sykiu ir gyveno mūsų matu
lės nuosavam namelyje, čia ji 
ir mirė, o pašarvota buvo gra- 
boriaus Ašekuno koplyčioj. 
Taip pat liko liūdėsyj jos bro
lis Jurgis Pečiulis, gyvenantis 
Elizabeth, N. J. ir dvi seseris: 
Dvareckiene .ir Višniauskienė 
Lietuvoj; taip-pat daug giminių 
ir anūkų.

Mūsų motulė, kaip ii' mes vi- 
ši, paeiname lietuvoj iš Suval
kų rėdybos, Punsko parapijos, 
kaimo Giluišiu, — dabartinis 
mūsų kraštas yra po Lenkijos 
valdžia. Lietuvoj mūsų motulė 
turėjo ūkį, pusę kolonijos, ku
rioje buvo gana sunku verslios; 
tokiu būdu visą savo gyvenimą 
Lietuvoj sunkiai dirbo ir var
gingai gyveno. Tokiu būdu j’i 
suprato, kad ir jos vaikus toks 
pat likimas laukia, jei dar ne
blogesnis ji mus tris, vieną 
po kitam, ('ar jaunus, apie po 
18-19 metų, išsiuntė* į /Ameriką

geresnės laimės ieškoti. Mes į 
Ameriką atvažiavome: Jonas 
1902 m., Vincas 1903 ir Ona, 
rodosi, 1909 m. Bet laimės, ypa
tingai tais laikais, buvo daug 
mažiau, negu dabar, nes tais 
laikais unijų kaip ir nebuvo, to
dėl buvom priversti dirbti po 
12 ir daugiau valandų į dieną 
ir už tiek daug darbo valandų, 
labai buvo sunku prasimaitinti. 
Teisingai pasakius, palyginus 
su dabartiniais laikais,-tai ver
gija buvo. Vėliau pradėjome 
unijas tverti ir su jų pagelba 
vesti kovą už didesnę mokestį 
ir trumpesnes valandas; laikui 
bėgant gyvenimas pakitėjo, pa
gerėjo. Tuomet savo motulei 
ėmėm rašinėti laiškus, raginda
mi ją parduoti tą vargingą ūkį 
ir atvažiuoti į Ameriką pas niu
rni. Taip ji ir padarė, pardavė 
ūkį ir 1911 metais atvažiavo 
su paskutine savo šeimyna, tai 
yra, sūnum Juozu ir Marijona 
duktere, jau Burduliukais, o 
Burdulis, tai yra mūsų patėvis, 
jau čia buvo Amerikoj, kuris 
yra jau miręs 4 metai atgal. Be
je, dar turiu priminti, kad Juo
zas Burdulis, mūsų brolis, nes 
vienos motinos, jau yra mijjęs 
apie 17 metų atgal.

Mūsų motulė atvažiavo į New 
Yor.ko didmiestį — Bronxo da
lį; mes irgi tuomet vieni buvo
me Brooklyne, o kiti Bronx’e, 
tokiu būdu gana tankiai susiei
davome ir motulė labai džiaug
davosi, kad po daug metų nesi
matymo ir vėl kartu galime gy
venti ir džiaugtis. Taip pat ji

h

%

Loon Blum, Francijos so
cialistų vadas, kalba per 
radiją tuojau po jo išrinki
mo prezidentu. Nors jo par
tija buvo gavusi mažiau 
balsų už kitas dvi partijas, 
tačiau-anos dvi, neužsilei- 
džiant viena kitai, abi su
tiko užleisti prezidentystę 
Blumui.

ria neužgauti kitataučių, ir 
nekalbėti apie kitus, ko ne
norėtume išgirsti apie savo 
tautybės žmones. FL1S.

džiaugėsi, kad ji dabar gyvena 
puikiai — rojiškai, nes čia, šlu
boj, šaltas ir šiltas vanduo, 
prauskis kiek nori, elektrikos 
šviesa ir žiemą šiluma ir tik 
šluboj apsižiūrėti, tai ir viskas, 
žodžiu sakant, pilnai buvo pasi
tenkinus. Tik per kokią porą 
ančių jai vis rūpėjo apie mus— 
vaikučius, kad mes į bažnyčią 
neiname, nes jai, kaipo motinai, 
vis rūpėjo, kas su mūsų dūšelė
mis gali atsitikti kai numirsi
me; bet matydama, kad su mu
mis nieko blogo nesidaro, tai ir 
ji pradėjo skaityti laikraščius: 

i Kovą, Keleivį ir vėliau Laisvę, 
kurią užsirašė it buvo jos skai
tytoja iki mirties.

Po kiek metų pagyvenimo 
New Yorke, persikėlė gyventi į 
Kearny, N. J., kur ir nusipirko 
nuosavą namelį. Čia jau ir vėl 
turėjo sunkesnį gyvenimą, nes 
kaip dauguma tokių namelių 
savininkų, taip ir mūsų tėveliai 
turėjo skolos ir daugiau vargo, 
kol namelį išsimokėjo. Dabar 
jau galėjo kiek lengviau gyven
ti, tai atėjo senatvė,, nuo kurios 
ir mirė, nes jokios kitos ligos ji 
neturėjo.

Ilsėkis, brangi motule, nuėju
si į amžinastį, iš kur jau dau
giau nebesu gry ši ir mes dau
giau tavęs nebematysim . . .

Laidotuvėse, nors ir darbo 
diena buvo, pusėtinas būrelis 
žmonių dalyvavo, kaip giminių, 
taip ir pašalinių: 9 automobiliai 

i palydėjo į Evergreen kapines.
Taip pat visiems giminėms ir 
pašaliniams, už gėlių vainikus 
ir palydėjimą į kapines ir už 
gilią mum simpatiją, tariame 
visiems širdingą ačiū!

Jonas ir Vincas Žilinskai, Ona 
žilinskiūtė-Titanienė ir Marijo
na Burduliūtė-Paknienė ir žen
tas Jonas Paku i s. ’

V. IF. Ze/m.

sakyti kėlius žodžius, 
kalbėjo drgs. Sutkienė’ 
g^ianienė. Jos ragino 
kiek išgali dėl spaudos.

Aukojo sekamai: J. K. Chap- 
likai $5, Gricas $3; po $2: Cha
pas, Burdiai, JJoss, Shultz; po 
$1: J. Koblin, Bartkienė, Mu- 
gianienė, Moss, Vaičiūnas, Vi- 
noff, Strausienė, Sutkienė, J. 
K. Jankauskai, Sarkus; po 50c: 
Anderson Mjat, Sutkus, Elma 
25c. Viso surinkta $27.25. Nuo 
parengimo liks virš $100, Tai 
neblogiausia dėl spaudos.

Baigiant bankietą mūsų myli
ma d. Abekienė padainavo keletą 
dainų, pritariant mūsiškėms 
dainininkėms Bartkienei ir Ma- 
chulienei. įsismaginus dainuoti, 
net visa publika pritarė. Sma
gus buvo parengimas.

OAKLAND, CALIF.
LLD 198 kp. susirinkime 

rėjom viešnių iš Chicagos, 
Abekienę, A. Blaskienę 
L o u i se M a sa 1 s k i e nę. 
mūsų kuopos nariai 
vakaeijų iš Gary, Indiana. Mano 
Oaklande vėl apsigyventi. Oak- 
landiečiai linki Jacobiams gerų 
pasekmiii. f

LLD kp. organizatorė K. Jan-j 
kauskienė ragina visus narius 
turėti duokles ant ateinančio 
susirinkimo. Mūsų geroji orga
nizatorė visuomet žiūri, kad vi
si nariai užsimokėtų duokles 
pradžioj metų. Išrinkta valdyba 
1947 metams: org. K. Jankaus
kienė, prot. rašt. K. Mugianie- 
ne, fin. rašt. ir ižd. K. Karosie- 
nė. Jau ilgas laikas kaip val
dyba tarnauja mūsų kuopai.

Sugrįžo iš rytų jaunasis V. 
Pakrosnis, užbaigęs karo tarny
bą, su savo žmona ii' mano ap
sigyventi Oaklande. Vietines 
moterys po vadovyste K. Jan
kauskienės ir Burdienės, su
rengė “Baby Shower” dėl jau
nosios Pakrosnionės, kuri • lau
kia naujagimio. Šis įvykis reng
tas susipažinti ir parodyti mūsų 
draugiškumą .jauniem Pakros
niam.

Karos i e n ė sulaukė savo moti
nos, patėvio ir brolio iš East- 
hamton, Mass. Jie atvažiavo-su 
mašina ir troku, atsivešdami ir 
savo rakandus. Gerai padarė, 
nes čion rakandų brangumas 
neapsakomas. Linkime drau
gams Balčiūnams ir Wm. Bal
trūnui gerų pasekmių Califor- 
nijoj. K. M.

r Mil
an kol i

briką nupirko Endicott-Johnson 
kompanija, užmokėjusi 1,750,- 
000.

. sj: $

Buvęs miesto taksų kolekto- 
i riaus padėjėjas, Aloysius 
O’Rourke, yra kaltinamas su
rinktų taksų “nukniaukime”.

‘Washington. — Nežinia, 
kaip ii' kur dingo Amerikos 
orlaivis, dalyvavęs admiro
lo Byrdo ekspedicijoj į Ant- 
arktiką. Nieko negirdėt ir 
apie aštuonis orlaivio lakū
nus.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

... . ,Ii’ri • Į.

tu-
K.
ir 

•Jacobiai,
sugrįžo iš'

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

CHARLES VIGŪNAS 
.284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8634

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
( Bit'Ll AUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

, 660 GRAND ST. , BROOKLYN, N. Y

t-----
a

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

J

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Egzaminui) j am Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel.. ST. 2-8842

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

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Šypsenos ir Anekdotai - Poilsis Protui vyrus turėtų išeiti į streikų.
Vyras. — Man tai būtų 

puikus dalykas, nes aš turiu
Parūpino P. Krienas.

Paaiškinimas
Atominė bomba: Tai iš

radimas, kuris šmočiukus 
sudrasko į šmotelius.

Rytmečio šnekta
Jis vos ne vos įsvirdulia- 

vo per duris trečią valandą 
ryte.

“Puiku!” — sušuko su
pykusi pati, — “O ką gi sa
ko laikrodis?”

“Laikrodis šako ‘tik-tak’, 
karvė šako ‘mū-mū’, pušy 
katukė šako ‘miau-miau’ o 
didžioji meška šako: ‘vuf- 
vuf-vuf’ — švepluodamas 
atsakė jisai.

Kraštas laisves
ir narsumo

“Divorsų daugėjimas da
ro Ameriką laisvės kraštu

gana tikrai”, — pašiepian
čiai pasakojo anglas, grįžęs 
iš viešėjimosi šioje šalyje.

“Tiesa”, patvirtino ame
rikonas, — bet vedybų skai
čius irgi dauginasi, o tas 
gi parodo, kad Amerika te
bėra didvyriškas kraštas 
drąsuoliu ir narsumo.”

Spąstai, kurie pagauna
— Tėtuk, kaip būna pa

gaunami bepročiai, — teira
vosi pas tėvą mažytis Jo
nukas. {

— Nagi, su raudonais da
žais, tepalais, pudra, parfiu- 
ma ir trumpais sijonais, — 
atsakė, tėvas, gerai tą ži
nantis iš patyrimo.

miptyje labai gražią streik- 
laužę.

Vienybė ir sandara
Trys senberniai' susidėję 

nupirko savo vienai ir tai 
pačiai meilužei kailinių filt
rą ir visi kartu nuėjo į 
krautuvę pagelbėti jai tą 
futrą išsirinkti, — parody
dami tuomi, kaip reikia su
gyventi tikroj vienybėj ir 
sandaroj.

Kas žinojo — pasinaudojo
Meilužis: “Jeigu aš' bū

čiau žinojęs, kad toks ilgas

Matthew A.
BUYAUSKAS

bus tunelis, tai būčiau tavę 
bent pabučiavęs.”
Mergina, nustebintai: “Ar 

tai ne pats mane bučiavai?”

Kvailys ir rizika
Gyveno, buvo kvailys,.
Ir jisai rizikavo;
Dabar jo čionai jau nėra:
Į kapus išvažiavo!

Baisus nedorėlis
Advokatas: — O kame gi 

dalykas, kad judu su savo 
vyru negalit sugyventi?

Smarki ir išlaidi žmone
lė:

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

>•4

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel Virginia7-4499

— Kad jis yra tikras ne
dorėlis: pirmiausia metė lo
šęs golfą, paskui numetė 
cigarus ir svaigalus, o da- 

|bar nori pamest ir mane!
—

Imituojant sinkopių
— Fundyk, fundyk! —ko

mandavo šinkorius gerašir
dį pijokėlį, čiupinėdamas 
savo kišeniuje storą ritulį 
popierinių pinigų.

Gerk, kiek tik gali,—už 
visą mano paskutinį dešim- 

- AFmanauTkad i tuk%> d,rąsino pijokSMs.
— lai kas yra, kibą tu 

pinigų daugiau neturi?
— Turiu, bet tie pinigai, 

kaip ir tavo ritulys — ne 
dėl pragėrimo.

Paveikslų parodoj
Žiūrėtoja: “O čionai-, tai 

tur būt paveikslas arba pa- 
vyzdis to, taip vadinamojo, 
moderniško meno?”

Draugas: “Visiškai ne. 
Čionai jūs žiūrite į veidro-

Streiku nepagąfcdinamas
Žmona:-

visos moterys prieš savo

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

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

♦

Telefonas EVergreen 7-1661

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
įerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
Hų į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
įam, per apskritus metus, dėl sustiprini 

mo viso kūno audinių. 
$2.00, už 1000 
apmokame.

2. Balanced 
atsibodo jums 
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių j miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yrą vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

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

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės i dieną, už 1000 tik $6.00.

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 atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
17.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus ir apmokame pašto 
tilaidas.

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

• 100 Tabletėlių
$12.00. Pašto išlaidas mes

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi-

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

padarau 
paveiks- < 
k ra javus Zs 
su ame-(|'>

Rei-‘|jz 
ir*-'

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi almaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Stono Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

r

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo]a pianus iš

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

“Jau ateina šapos komitetas — ką dabar darysite?”

New Britain, Conn.
t Daugelis žmonių su Naujais 
Metais padaro pažadus-rezoliu- 
cijas, kad su pradžia metų da- 
,rys viską gerai. Jūsų kores
pondentas irgi pasibrėžė daryt 
viską kuogeriausiai, kas tik ga
lima. Bet jis vieno dalyko ne
dali pagerint, tai senatvčs-vik- 
rumo-greitumo. Todėl, perna- 
grinėjęs praeities atliktus dar
bus ir laukiančius atlikimo, jis 
nužiūri, jog reikalinga geresnė 
talka visų pažangiečių, jei nori
me paduoti daugiau žinučių iš 

L vietos lietuvių gyvenimo įvairiu 
nuotikių. Ne kartą buvo nu
girsta, kad permažai žinių dien- 
raštyj “Laisvėje” apie vietos 
lietuvių veikimą, ir taip yra, to 
užginčyt negalima. Mūsų skai
tytojai ir visuomenė neinfor
muojama, kas, dedasi įvairiose 
organizacijose, kokis veikimas 
visų sriovių mieste, ir tt.

Taigi, draugai, visi kviečia
mi talkon, priduoti tikras, tei
singas žinias jūsų koresponden
tui, o jis, pazalatinęs, pasiųs 
į spaudą.

Artėjant žiemos šventėm, ke
letas lietuvių jų nesulaukė, o iš- 
sibraukė iš gyvųjų tarpo. Vie
nas sau mirtį net pagreitino.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FINI6ERKOS
Patyrusios prie 

Merginų, Siutų ir Koatų 
Nuolatinis Darbas

B. & B. GARMENT 
115 West 29th St., N. Y. C.

H)

AMERICAN BOSCH
Reikalauja

Moterų Tarp 18-30
Metų Amžiaus

Dirbimui prie

SUSTATYMŲ SKYRIŲ

Kreipkitės į Employment Ofisą 

Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį, 8 A. M. iki 12 dieną.

3661 Main Street,

Springfield, Mass.
(6)

BALTIMORE, MD.
t <

Laisve ant ratų. :• raštyj Baltimore Sun, rašytą 
The Baltimore Sun tilpo Walterio Welebit’o, kuris rašo:

straipsnis po šitokiu antgalviu : 
“Liberty Train To Tour Nation 
In Fight Against Alien ‘isms.” 
Matomai, Amerikos reakcija 
nusigando Europoje pervers-

“I have just returned from 
touring Greek Partisan territo
ry in northern Macedonia..” 
Welebit rašo, kad graikų kai
mo valstiečiai gelbsti partiza

nių, kaip tai Francijoj, Lenki
joj, Jugoslavijoj, Rumunijoj, 
na, net ir po reakcijos sparnu, 
Italijoj. Visur liaudis žengia 
dideliais žingsniais pirmyn. Tai 
čia, Amerikoj, reakcija suplana
vo, kaip jie pavadino, “Liberty 
on Wheels/’ į

Attorney General Clark pa
sakė: “Laisvė ant ratų bus spe
cialia traukinys, kuris lakstys 
po Amerikos miestus ir mieste
lius, su Amerikos dokumentais 
prieš svetimus ideologistus...” 

k Traukinys bus siutinėjamas 
nuo miesto į miestą, su garsia
kalbiu, pąr kurį bus sakomos 
prakalbos. Bus kalbama apie 
“Bill of Rights” ir apie “pro
klamaciją”. Bus kalbama apie 
Patrick Henry ir apie jo pra? 
kalbą, kur jis sakė: “...Duoki
me man laisvę, ar duokite man 
mirti” Ir konstitucijos “tėvų” 
pareiškimus ir jų darbus aiš
kinsią.

Šitas Amerikos sumanymas 
daromas tam, kad paveikus 
Amerikos žmones, kad jie būtų 
,užinteresuoti Amerikos tradici
jomis, kad. jie negalėtų matyti, 
kas darosi Europoj, Ir tt.

Nušovė ant vietos.
Kitą straipsnį skaičiau dien-

nūs su maistu, su drabužiais ir 
medikamentais. Paslepia jus, 
praneša jiems mdnarchistų ar
mijos pasijudinimus. Gelbsti 
partizanamas viskuo, kuo tik 
jie gali.

Welebit sako: “...Su valstie
čių pagalba aš slaptai perėjau 
graikų armijos postus į Ormą, 
netoli nuo Kaimakchląn, kur 
kalbėjausi su valstiečiais ir par
tizanais. Paikos srityj, apie 65 
mylios nuo Salonikų, didžiau
sias kovas veda partizanai. Sa
lonikų partizanų komandierius 
man sakė, kad kaimų valstie
čiai, vyrai ir moterys, yra bai
siai terorizuojami Graikijos ar
mijos ir fašistinių elementų.”

Toliau Welebit sako: “Vals
tiečiai skundėsi, kad juos dis
kriminuoja, kad jiems UNRRA 
prisiuntė tik vieną siuntinį per 
dvejis metus. Ir tai tik buvo 
keli kenukai pieno ir biskis dra
bužių. Kitas kaimas, kuris su
sidėjo iš 1,000 gyventojų, sakė, 
ir jie tik gavo biskį pieno ir se
nų drabužių.

Dar Welebit sako: “Vienas 
partizanas sako, kuomet užpuo
lėm ant vieno 'miestuko, mes 
radome 50 UNRRA “Jackets’ 
ir 50 porų šiūsų majoro na
muose. Partizanai apkaltino 
majorą, kad jis pardavinėjo 
tuos daiktus jbodoj rinkoj. Ma
jorą nušovė ant vietos. Parti
zanų komandierius sakė, kad 
mūsų kova prieš liaudies priešą 

i tęsis tolei, kolei Graikijoj de-
ir pačiam mokratija bus laimėta. Parti-

Kaip Sužinoma Asmens
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

jams svarbu pažinti E rū
šies aplikantus pirmiau, ne
gu juos pasamdo. Šiuo at
žvilgiu, sakoma,
aplikantui svarbu yra ži
noti, kokioj gabumų kate
gorijoj jis priklauso, kad 
išvengus nesmagumų vė
liau, patenkant į netinka
mą sau užsiėmimą. 11 

Taip rašo Berton Braley, 
Liberty žurnale ir kai ku
rie kiti populiariškesni ame
rikonų žurnalai, pakartoda
mi tą jo raštą.
Košimas ir rūšiavimas 
darbininkų dėl didesnio 
pelno kapitalistams

Kiek iš to naudos gali bū
ti darbininkams, tvirtinti 
negalima. Bet, manau, žin
geidi! yra- žinoti, kokiais 
naujausiais būdais kapita
listai šiandien košia ir rū
šiuoja darbininkus, kad iš 
kiekvieno ‘ savo alginio veT- 
go jie galėtų pasidaryt kiek 
galint daugiausia sau pelno 
—nors jų pelnai, ypač 
stambesniųjų biznio korpo
racijų > ir šiaip jau gana di
deli. R. M. S.

zanai formuoja Graikijos de
mokratinę armiją...”

Nenuleis Rankų, Nenulenks 
Galvos.

Paparastai Kalėdų proga Va
tikano popiežius sako kalbas 
neva už taiką ant žemės. Bet 
tuo pačiu sykiu kursto pasaulio 
katalikus į kovą prieš “Kris
taus priešus”.

Kas gi yra tie “Kristaus prie
dai”? Popiežius, žinoma, turi 
galvoj socialistinę sistemą, kai
po ‘Kristaus priešą’. Todėl 
popiežius Kalėdų kalboj sakė: 
“Nei vienas neturi nuleist ran
kų, nei nulenki galvą, neigi at
siklaupti prieš bažnyčios prie
šus...”

Bet ką gi Kristus sakė savo 
kalbose? Jeigu už teisybę im
tume, tai Kristus (mokino “vie
nybės ii* lygybės.” Na, o ką gi 
komunistai mokina? Ar nė tą 
patį? Tai reiškia, jeigu imsi
me padavimus už tikrą tiesą, tai 
Kristus buvo komunistas, o po
piežius šaukia į karą prieš Kri
staus mokslą. ?

V-s.

Susišelpimo draugijose veik 
jokių pakaitų nebuvo padaryta, 
einant rinkimam į valdybas, iš
skyrus vieną kitą y patą. Lie
tuvių Apšvietos Piliečių Kliu- 
bo valdybon įeina nauji, į vice- 
prim.. Jonas J. Gerdis ir į iž
dininkus A. Valauskas, tai ir 
viskas. Beje, pastarasis Kliu- 
bas smarkiai ruošiasi prie 50 
metų sukakties, bus duota ska
ni vakarienė su programa ir 
prakalbėlėm. Nujaučiama, kad 
bus dikčiai žmonių joje.

Dienraščio “Laisvės” vajus 
užsibaigė, bet pas mus menkai 
kas darbavosi, tai ir pasekmės 
nedidelės. Lietuvoj linus žmo
nes negali minti be talkos, o 
Amerikoj laikraščio vajus nega
li būt sėkmingas be talkos. Pa
žangiečiai, apsidairykite. Jei 
randasi kandidatas į skaityto
jus, galima ir po vajaus tokiam 
dienraštį “Laisvę” užrašyti.

• • • •
LLD. 27 kuopos valdyba ma

no pasiūlyt sekamam susirinki
me, kaip nors mūsų mieste ap- 
vaikščiot sukaktį 400 metų nuo 
pasirodymo pirmos lietuviškos 
^knygos. Jei nariai užgirs su
manymą, tai turėsime nušviest, 
kokį gerą knygos yra davę dėl 
.žmonijos. Be knygos, abelnai 
be spaudos, žmonija būtų tik 
gyvūnai ii’ niekas daugiau.

CIO. unijos ruošiasi užvest 
bylą prieš vietos kompanijas 
už apmokėjimą darbininkams 
nuo vartų iki vartų sugaištą 
laiką. Vikutis.

Bayonne, N. J.
Feliksas žemaitis, 57 metų 

amžiaus, gyvenęs virš 20 metų 
Bayonnėj, N. J., paskutinius 
metus gyveno Somerville, N. 
J. Sekmadienio vakare, gruo
džio 22 d., 1946 m., jis sutiko 
nelaimę Somervilles ribose, ant 
29-to kelio. Buvo parmuštas 
automobilio, kurį vairavo John 
F. Mazur iš Manville, N. J., ir 
pagal valstijos policiniko parei
škimą, ųirma negu buvo ga
lima suteikti kokią nors pagal
bą, ant vietos mirė.

Laidojo graborius V. Valavi
čius, 20 East 22nd St. Jo koply
čioje kūnas buvo pašarvotas.

Palaidotas ketvirtadienį, gr. 
26 d., 1946, su bažnytinėmis ap
eigomis, šv. Kryžiaus kapinėse, 
North Arlington, N. J.

Paliko žmoną, dukterį, 2 sū
nus, 3 anūkus ir 2 seseris Ame
rikoj. Lietuvoj motiną, seserį 
ir brolį. Lietuvoj paėjo iš Der- 
žeminių kaimo, Dusmenų para
pijos, Trakų apskrities (dabar 
Alytaus), Vilniaus rėdybos.

Šeima ir seserys Ona Verbau- 
skienė ir Malvina Zaleckienė 
visiems, buvusiems laidotuvėse 
ir lydėj tįsiems į. kapus gimi
nėms ir draugams tariame šir
dingą ir didelį ačiū.

Jeigu atsirastų genčių ar pa
žįstamu, norinčiu daugiau su- , i

OPERATORĖS
Patyi;usios Prie 

Drapes ir Curtains.
SILVER

455—86th St. (Bay Ridge) Brooklyn 
4th Ave. Linija iki 86th St. Stoties.

(5)

MERGINOS
Wallin Mašinų Operatorės 

Elektrinių Vielų sudėjimo darbas. 
GERA ALGA. GEROS VALANDOS 

Geros Darbo Sąlygos. *
NEMERSON PRODUCTS, Ine.

83-91 HIGHWAY 29, 
HILLSIDE, N. J.

(6)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DŽIANITORIUS
Amžiaus tarpe 40 ir 50 metų 

Nuolatinis darbas geram darbininkui 
Gera Alga.

Kreipkitės arba rašykite j 
MR. TOZER

HOOVER COMPANY 
3634 Walnut St., Philadelphia, Pa.

(7)

AMERICAN BOSCH
Reikalauja

PATYRUSIŲ
MAŠINŲ •

OPERATORIŲ
prie

• GRIDLEY
AUTOMATŲ

• RANKINIŲ SRIUBŲ
MAŠINŲ

Kreipkitės į Employment Ofisą
Pradedant Pirmadienį, baigiant 

Penktadienį 8 A. M. iki 12 dieną.

3664 MAIN ST.
Springfield, Mass.

(6)

PAINT SPRAYERS 
SPINNERS

Abelnai Fabrikui Pagclbiniai 
Darbininkai

Gera Alga, Nuolatinis Darbas 
Puikiausios darbo sąlygos 

Moderninis fabrikas 
Kurt-Versen Co.

4 SLOCUM AVE., 
ENGLEWOOD, N. J.

_________________________________ <«>

Pranešimas
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro pamokos įvyks tre
čiadienį, sausio 8 d., 7:30 v. v. Liet. 
Salėje, 180 New York Avė. Visi na
riai privalote dalyvauti laikų. Ka
dangi skubiai rengiamės prie per
statymo operetės, tai būtinas reika
las visiems susimokinti. Taipgi kvie
čiame ir naujų narių mums I pagal
bą. —G. A. Jamison, Choro koresp.

(4-5)

WHOLESALE AND RETAIL 
JJeer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12605 has Iteen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oC 
the Alcoholic Beverage Control Law at

• 1620 Newkirk Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kingcs to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. De BOER
(Arthur's Delicatessen & Grocery) 

1620 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18968 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 3138 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JANKOWSKI & 
STANLEY ANTONI VICIl 
(D-B-A Norwood Palace)

3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

žinoti apie velioni Feliksą Že
maitį, rašykite sekančiu adre
su :

Malvina Zaleckienė, 139 E, 
3timpson Ave., Linden, N. J.

Jonas Zalcckaa.
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Šeštas Pusi. Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Now ntoito
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Negro Mokslininko 
Diena

Sausio 5-ta didžiajame New 
Yorke p a s k e Ibta oficialu 
Georgo Washington Carver 
diena. Harleme ir daug kur 
kitur mieste suruošti iškilmin
gi jo minėjimai.

Majoras O’Dwyer 5-tą pa
skelbė Carver’io diena savo 
proklamacijoj, išleistoj gruo
džio 27-tą. 4 Proklamacijoje pa
žymėjo, kad Carveris, gimęs 
vargingose sąlygose (gimė 
vergu), savo įgimtu gabumu 
ir pobūdžiu iškilo į aukštu
mas, nugalėjo daug sunkumų 
ir skerspainių, kad duoti daug 
naujo mūsų mokslui ir šaliai.

Majoras ragino 
rus ir baltus, imti 
Carver’io. Taipgi 
prašalinti iš mūsų 
netolerantiškumą.

visus, nog- 
pavyzdį iš 
pasižadėti

eilių viso k j

Artūras Petriką Parvy 
ko Atostogų pas Tėvus

Pas daktarą Antaną Petri
ką ir Katriną Petrikienę 
čiuojasi jų sūnus Arturas, 
naujas Jungtinių Valstijų 
vyne. Pastaruoju laiku jo 
nyba radosi Kuboje. Po
stogos tikisi išvykti į tolimus 
kraštus.

Arturo ši — jau antroji tar
nyba. Atitarnavęs karo metu, 
jis įstojo į laivyną iš naujo.

s vė
tą r- 
Lai- 
tar- 
ato-

Naujų Mėty Dieną
Naujų Metų dieną, sausio 

1-mą 10 vai. ryto, suskambėjo 
telefonas, verksmingu balsu d. 
Bakūnienė iš Cliffside pranešė, 
kad mirė Pijušas Bakūnas. Tai 
buvo puikus dienraščio Laisvės 
patriotas, kaipo darbininkas, 
klasiniai sąmoningas vyras.

Frank Varaška, ridge wood ie
tis, atskubėjo į Laisvės raštinę 
apie vienuoliktą valandą, Iprida- 
vė naują prenumeratą, pirmas 
šiais metais. F. Varašk 
Kairys, F. Rheina'rdt ir 
ridgewoodieciai gragiai 
darbavo savo dienraščiui 
vajaus.

kiti j 
pas i -1 
laiko

Apie >11 v. ryto užėjoApie 11 v. ryto užėjo Faus
tinas Dūlis, Brooklynietis, per
davė Nabjų ‘Metų linkėjimus 
visiems laisviečiams ir dienraš
čiui paaukojo $2. Tai pirmas iš 
aukotojų 1947 metais.

Pašautoji Oka Trapani
Pasveiksianti

St"

■
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Lietuviškos Knygos 400 Mėty Sukaktį 
Minėsime Šauniame Koncerte

Demokratinių Brooklyno lie
tuvių organizacijų komitetas 
rengia koncertą-prakalbas at
žymėti pirmosios lietuviškos 
knygos keturių šimtų metų su
kaktį. įvyks ateinantį sekma
dienį sausio 12-tą, Schwabe,n 
Hali. 471 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne.

Paminėjimo rengėjai savo 
lapelyje sako:
Gerbiamoji brooklyno Lietu
viu Visuomene!

1947 m. sausio mėn. 7 dieną 
sukanka lygiai 400 metų, kai 
pasaulio šviesą išvydo pirmoji 
lietuvių spausdinta knyga, pir
mas lietuviškas spausdintas 
žodis.

Kas tą knygą parašė? Ko
kia toji knyga buvo? Kaip per 
šiuos 400 metų vystėsi lietu
viška knyga bei laikraštis? 
Kokis buvo lietuviškos knygos 
kelias, eitas per paskutiniuo
sius 400 metų? Kokia yra at
eitis, kokios perspektyvos lie
tuviškam žodžiui ir lietuvių 
kultūros plėtojimuisi ateityje?

J šituos visus klausimus pa- |panaikintos.
teiks atsakymus šio vakaro ] Valstijų įstatymdavystės tu- 
kalbėtojas R. Mizara, paruo- iri teisę tokiems įstatymams, 
šęs ta tema išsamią kalbą. Vi- 'kurie liečia tik tos valstijos 
sas kultūrinis lietuviškas pa- j gyventojus.

saulis mini šią taip svarbią 
pirmosios lietuvių .. kalboje 
knygos 4 00 metų sukakti; mi
nėkime ir mes, Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai.

Be Įdomios kalbos, bus la
bai garžus ir turtingas kon
certas, kurio programą atliks 
daugiausiai mūsų jaunimas,— 
jaunosios pajėgos. *

Kiekvienas ir kiekviena pra- kliubas turėjo daugiau 
šomi atsilankyti šin parengi
mai): prašomo pakviesti jin ir 
savo draugus bei prietelius. — 
ĮŽANGA 'NEMOKAMA.

Iš Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo Susirinkimo

Sausio 3, penktadienio va
karą, Įvyko Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo metinis susi
rinkimas. Dalyvavo apie SO 
nariu.

' _____ ,Knygų peržiūrėjimo komisi- 
si.ja pranešė, kad kliubo kny
gas peržiūrėjo ir paruošė raš
tišką raportą, ir kad visi na
riai gavo po kopiją raporto. 
Pasirodo, kad praeitais metais 

išlai
dų, negu Įplaukų. Metinės 
Įplaukos nepadengė kliubo iš
laidas, taip, kad reikėjo išim
ti $1,500 iš sutaupo iš banko.

Perskaityta laiškai nuo 
švento Jurgio ir nuo Martino 
Liuterio draugųjį.!, kviečiant 
kliubo narius dalyvauti tų 
draugijų rengiamuose baliuo
se vasario mėnesį, 
nupirkti Martino
Draugijos prisiųstus baliaus ti
kintus.

Smetoninių fašistų centras 
taipgi prisiuntė kliubui laišką 
ir 25

ii

Ragino Gubernatorių 
Užšaldyti Rendas

Alfred K. Stern, rendoms
butams prižiūrėti komisijos 
pirmininkas, kreipėsi į gub. 
Dewey rendų kontrolės klausi
mu. Jis ragino gubernatorių 
jo pranešime valstijos seime
liui rekomenduoti Now Yorko 
valstijai įstatymą, kuriuomi 
rondos pasiliktų užšaldytos, jei 
federalės rendoms lubos būtų

Nutarta
Liuterio

dolerinius tikintus ir 
prašė kliubą tuos tikintus nu
pirkti, dalyvauti jų fašisti
niame parengime ir paremti 
Lietuvos fašistinius pabėgėlius. 
Ilgokai praleista laiko svarsty
mui to klausimo. Mat, atsirado 
keletas smetoniniams fašistams 
pritarėjų, kurie agitavo, kad 
kliubas papirktų tikintus. Bet

I i
Brooklyno Paramount

Prie Flatbush ir DeKalb 
Avės, rodo technispalvę Irving 

filmą “Blue Skies.” 
rodoma “Wife Wan-

Luana Patten ir Bobby Driscoll, žvaigždutės Walt 
Disney’o filmoje “Song of the South,” rodomoj RKO 
Palace Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

LAISVES
BANKIETAS,Cj>

Filmos—Teatrai
Embassy Newsreel Teatruose

Prez. Trumano pranešimo 
kongresui ištraukos. J. V. Lai
vynas daro bandymus su ra
ketiniais lėktuvais, taipgi kito
kiomis galingomis raketomis. 
Maskvos radijas įvelia televi
ziją. Ir kitos žinių dalelės fil- 
mose.

Antroji

Yorko Paramount
Square, Now 

k o m i š k ą - r o m an - 
Cross My Ileąrt.”

New
Prie Times 

Yorke, rodo 
tiška filmą
Scenoje Andrew Sisters ir gru
pė kitų svečių aktorių-daini- 
n i n k u.

VYRIŠKI TOPKOŪTAI 
IR OVERKOUTAI

jie njeko nelaimėjo. Didelė 
didžiuma susirinkusių kliubo 
narių griežtai pasisakė prieš 
rėmimą fašistų ir nutarė tikie
tų nepirkti.

Nutarta, kad kliubas atei
nančią vasarą surengtų pikni
ką ir Husais išvažiavimą. Tam 
tikslui išrinkta komisijos.

Pirmininkas Kreivėnas pri
minė, kad .jau beveik išsibaigė 
kliubo konsti.tudijos'ir kad da
bar reikalinga atspausdinti 
daugiau. Apsvarsčius, prieita 
prie išvados, ka’d taipgi reika
linga konstituciją peržiūrėti 
kas del pataisymų. Tam iš
rinkta komisija.

Kaip paprastai kituose meti
niuose susirinkimuose, taip ir 
šiame susirinkime nariai nuta
rė gerti bačkutę alaus po susi
rinkimo. Na, ir po susirinkimo 
tas padaryta.

Kliubo Narys.

Komunistams
Prašymas

Olga Trapani, kurios atmes
tas vyras Alphone Rocco su
planavo jos pašovimą1 “kame
ra” šautuvu, per Pearl Lusk, 
manoma pasveiksiant. Tačiau 
ji niekad nebebus ta pati — 
jos kairė šlaunis buvusi taip 
sužalota, kad turėjo koją nu
pjauti.
. Pašovėja Lusk, 19 metų, 
kuri patikėjo tapusi detektyvo 
fotografu ir “fotografuoda
ma” su pakete paslėptu šau
tuvu Olgą Trapani pašovė, lai
koma po $10,000 kaucija, bet 
tik kaipo liudininkė. To pašo
kimo suplanuotojo kol kas ne
sugavo.

MIRE
• Anna Stebal, 53 m. am

žiaus, gyveno 139 No. 8th St., 
Brooklyne, mirė namuose, 
sausio 3 d. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 
281 Bedford Ave., Brooklyne. 

. Laidotuvės įvyks sausio 6 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą ir dukterį.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

n □ □

Prašome Įsitemyti, kad Laisves Bendroves Dalinin
kų Suvažiavimas ir Koncertas įvyks

Sausio - January 26-tą
□ n n

Bus toje pačioje salėje, kur anksčiau būdavo:

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., B’klyn, N. Y.

GERA TURKEY-INDIKŲ VAKARIENĖ

Kaina $3.00 Asmeniui

Bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti juos, 
nes iš anksto turime žinoti ant kiek publikos gaminti 
vakarienę. ,

Pavidis Radio Orkestrą
Šokiams gros garsioji Pavidis Radio Orkestrą. 

Vien tik šokiams įžanga 60c.
■

Specialės Kainos Po: 

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

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

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

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

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialčs Gėlės 
\ Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

organizaci-

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

JONAS LAZAUSKAS

t

RESTAURANT

ALDLD ?-ros Apskrities Konferencija

gerokas laikas, 
išsiuntinėti 

raginant 
delegatus šiai konferen-
tačiau galėjo atsitikti ir 
kad tūlos kuopos nesu- 
išrinkti delegatų. Jeigu

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

ALDLD 2-ros Apskrities 
konferencija įvyks 12 d. sau
sio (January), 1947, 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y., 
Laisvės name. Konferencijos 
pradžia — 10 valandą ryto.

Labai svarbu, kad delega
tai susirinktų konferencijon 
paskirtu laiku. Mat, konferen
cija turės baigtis-4-tą valandą 
po pietų, nes Brooklyne Įvyks
ta tą dieną kitas svarbus su
sirinkimas, kuris prasidės pu
sė po ketvirtos.

Nors jau
kaip laiškai buvo 
apskrities kuopoms 
rinkti 
ei j ai, 
taip, 
spėjo

j k ui* panašiai įvyko, ALDLD 2- 
ros Apskrities komitetas pra
šo kuopų valdybų paskirti rei
kalingą kiekį delegatų pagal 
savo geriausią nuožiūrą.

Pageidautina, kad visi kuo-

Visi partiniai ir nepartiniai 
komunistai prašomi šiomis 
dienomis pasidarbuoti gavime 
angliškam darbininkų savait
raščiui The Worker skaitytojų. 
Jau turintieji užrašytų ar no
rintieji užsirašyti, prašomi šio 
antradienio vakarą, 7-tą sau
sio, atnešti į Laisvės salę, kur 
Įvyks Lietuvių Komunistų 
Kliubo susirinkimas. Ir visi 
kliubo nariai prašomi ''atvykti, 
kad pirmame šių metų susirin
kime galėtume gerai aptarti 
ateities darbus.

LKK1. Valdyba.

E r n cšt1 /Bęl 1 ad o n n a, darbinin
kas mąįaronų. gamintuvėje,: 
New Yorke, pasisiūlė užvaduoti i 

I sandarbininką, užmiršusį namie 
i rėktus. Jis padirbėsiąs ant jo 
j mašinos, kertančios makaro
nus, o draugas lai einąs atsineš
ti raktus, kad nerūpėtų per vi
są dieną. Bet vos tik paleidus 
mašiną, milžinas kirvis smogė 
Belladonnai į riešelius. Nuve- 
žus į ligoninę, jam nupjovė abi 
rankas.

Notice is hereby given that Betly 
Lou Underwear Company, Inc., of 
Brooklyn, N. Y., has registered its 
trade-mark “Betty Lou” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used bn clothing.

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark “Cara D 
na” with the Secretary of State 
New York, to be used on foods.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, "Bankietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku« 

ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

TONY’S

Peter Kapiskas

pu finansų sekretoriai pasirū
pintų paduoti atsakomingiems 
delegatams reikalingą sumą 
pinigų (5 centus nuo nario) 
pasimokėjimui kuopos duokles 
i apskritį.

Ir jeigu kuopa yra padarius 
kokius nutarimus ar sumany
mus, kurie turės būti apkal
bėti konferencijoj, kuopų se
kretoriai turi pasirūpinti ta
kius tarimus ar 
įteikti delegatams 
kon ferencijai.

sumanymus 
pridavimui

Dėl visos mūsų 
jos ir visuomenės labo, visi ap- 
siėmusieji delegatais, būtinai 
dalyvaukite konferencijoj!

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ros 
Apskrities pirm.

Sing Sing įnamių skaičius 
auga. Per 1946 metus atgaben
ta 1,264 įnamiai. 1945 metais 
buvo atgabenti 1,055.

Peter
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8174

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

LITUANICA SQUARE

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

BULOVĄ!

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

CAMBRIDGE
Ujtwth . . . I2979

DEAN
15 . I2473

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

KONČIAUS MEDUS
X ■< 1 .

Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 
medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.

YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE
Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži

nome kiek ilgai jo užteks.
LAISVES ADM.

j'

MATIKI

■■■iM
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn,N.Y 
TeL ST. £-217*. (Arti GnJuuu Are.) Amaro Vairą rate,




