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St. Petersburg ir Clearwater 
lietuviai sutvėrė naują Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pą. Kuopai duotas 15 numeris, 
kurį jos veikėjai mano netru
kus pralenkti narių skaičiumi.

Tai jau antra Floridoj Drau
gijos kuopa. Bravo, draugai.

i važiuosime pasikal
bus pas ką sustoti 
St. Potersburge.
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tinti, tai
Miami ir

Naujos kuopos organizato-' 
rius Vincas J. Stankus rašo:; 
“Gruodžio 22 d. sutvėrėme 
Draugijos kuopą iš 13 narių.; 
Man teko organizatoriaus vieta. 
Iki kito susirinkimo manau gau
ti bent 12 naujų nariiN Mes 
turime pralenkti Miami kuopą 
nariais.”

Kuopos sekretorius K. .J. Ta- j 
shalis rašo: “Pirmas kuopos' 
susirinkimas Įvyko pas drgg. 
Simonus. Visi kuopos nariai 
jiems esame dėkingi. Sekamas' 
kuopos susirinkimas Įvyks pas
kutinį sekmadienį, sausio mėne
sį, ten pat. Dėsime pastangų 
gauti daugiau narių.”

Kaip matome, tai nauja kuo-; 
pa jau stoja į lenktynes su Mia-j 
mi 75 kuopa. Tokios lenktynės | 
mums patinka. Bet Miami j 
draugai jau turi 23 narius, taip-| 
gi turi patyrusių veikėjų, 
nebus lengvos lenktynės.

Sovietai Reikalauja Perduoti 
Jiems Prasikaltusį Asmenį

....... ...................................................................................... . -----—....

Sako, Angliji Ginkluoj
Jugoslavijos Priešus

Washington. — Sovietų 
; Sąjungos ambasadorius į- 
! teikė Jungtinių Valstijų 
■ Valstybės depą rtmentui 
prašymą, kad Amerikos val- 

' džia perduotų Kirilą M. A- 
leksejevą į Sovietų rankas.

Sovietų atstovybė sako, 
kad Kirilas Aleksejevas, 
būdamas nariu supirkimo 
reikmenų komisijoj Meksi
koj, pasisavino dalį Sovietų 
pinigų ir, atvykęs į Jungti-

neš Valstijas, daro šmei
žiančius savo šalies antrašu 
parieškimus. Sovietų atsto
vas sako, kad Aleksejevas 
politiniais sumetimais ban
do pateisinti savo saumyliš- 
ko pasielgimo prasikaltimą.

da kelia didelį protestą 
prieš Anglijos viešpatavimą 
ir Amerikos politika, kuri
palaiko Angliją.

Maskva. — Sovietų spau- vadovauja hitlerininkai 
da rašo, kad anglai karo nerolai Živkovič, Antie, 
viršininkai ginkluoja savo šanovič ir pulkininkas 
okupuoto j zonoj Vokietijoje rorovič. 
Jugoslavijos liaudies prie
šus. Tie jugoslavai, kurie pabėgėlių kempėse viešpa- 
veikė išvien su naciais ir; tauja tų fašistų baisus te- 
vėliau pasitraukė į Vokieti-; roras; jie turi ten įsteigę 
ją, gauna anglų uniformas, i savo teismus, kalėjimus ir 
ginklus, maistą ir kitas žiauriai terorizuoja tuos ju- 
reikmenis. Jie yra organi- goslavus, kurie nori grįžti į 
zuoti į pulkus, brigadas, savo tėvynę ir dirbti jos ge- 
kaip tikroji armija. Jiems rovei.

ge- 
Te- 
Te-

Sakoma, kad jugoslavų

Irano Reakcininkai Dėkoja 
Amerikos Policmanui 

už Talką
Teheran, sausio 5 d.—Ira-

- Ino (Persijos) reakcinė val-
•; džia šiltai padėkojo buvu-

• I šiam New Džersės (N. J.) 
tai' valstijos policmanui, Nor-

Iman H. Schwartzkopf’ui už 
tai, kad jis padėjo jai, val- 

Kada Jungtinių Tautų posė- džiai, malšint Azerbaidžano 
džiai ir Keturių Didžiųjų mini-, provincijos gyventojus, ku- 
strų konferencija sėkmingai nuos 
baigėsi susitarimu, tai taikos, -- 
šalininkai lengviau atsiduso.

Bet karo kurstytojams, re
akcininkams tas nepatinka. -
Prie jų prisideda ir kongresinė tu Yra komandieuum Iiano 
komisija, kuriai vadovauja re- žandarų korpuso; jis buveų, 
publikonas C. L. Gifford. Jie 
šaukia gvoltu prieš Tarybų Są
jungą. Jie nori ir toliau barš
kinti karo ginklais ir ardyti pa
saulyj ramumą. Bet tas jų bal
sas pasiliks balsu tyruose, nes 
Amerikos liaudis nori taikos, o 
ne karo. •

Teherano valdžia 
! žiauriai pavergė, daugybę 
jų išžudydama.

Schwartzkopfas šiuo me-

----------------------------------------------------------------- J-------

3 Užmušti, 20 Sužeista 
Lėktuvo Nelaimėje

New York. — Trys asme
nys tapo užmušti, o 20 su
žeista praeitą sekmadienį 
lėktuvo nelaimėje, įvyku
sioje New Yorko pašonėje,

laiku: Crawford, N. J.

Binghamtone gražiai gyvuo
ja L. L. Draugijos 20 kuopa. 
Ji turi apie 80 narių i 
moterų skyrių. Kuopa 
susimoka duokles. Jos sekre-į 
torius, Stasys Jasilionis, žino--

. n ... ... imi, Floridos, del sniego pa
I klydo ir mane nusileisti 
j Millville, N. J., aerodrome,
tačiau nusileido netoli Car-

oficialiai pasikviestas į Per
siją tam, kad padėtų Tehe
rano valdžiai lavinti polic- 
manus, galinčius pasekmin- 
giau žudyti kylančius žmo
nes, reikalaujančius laisvės 
ir duonos. Schwartzkopfas 
šiuo metu yra padarytas 
brigadierium generolu.

Irano valdžia paskelbė, 
būk ji sekamą šeštadienį 
leisianti žmonėms rinkti at
stovus į parlamentą. Tačiau 
jau dabar kiekvienam yra 
aišku, kad rinkimai prie 
esamųjų sąlygai neįmanomi.

Dėl to opozicinės partijos 
atsišaukia į Irano liaudį, ra- 
gindamos nedalyvauti fik
tyviuose rinkimuose, kurie 
nėra ir negali būti teisingi, 
kada tūkstančiai žmonių su
kišta į kalėjimus, kada visa
me krašte 
kiekvieną 
dinima. v

Praeita v

reakcija slopina 
liaudies pasiju-

sekmadienį pa-
Nationwide Air Tran-lčiame Teherane įvyko de- 

i sport Service kompanijos i monstracija. Demonstrantai

Amerikos žinioj yra apie 3,- 
000,000 vokiečių karo belaisvių.
Dalis jų dirba tam tikrus dar- mel, N. J., ir besileisdamas 
bus. Iš Washington© praneša, pataikė į medį, 
kad jiems yra išmokama apie 
$200,000,000 algų už darbą.. 
Mat, jeigu karo belaisviai dir
ba paimtoj šalyj civilį darbą,— 
prie karinių nevalia juos staty
ti, — tai jie gauna mokėti.

1946 metais Jungtinių Vals
tijų civilis oriai vynas pėrvežė 
13,819,001) keliauninkų, taipgi 
virš septynis bilionus pašto 
siutinių. Viso yra užregistruo
ta 400,000 pilotų ir 170,000 mo
kinių, taipgi 85,000 lėktuvų.! 
Tai galingas oriai vynas.

Tą pačią dieną kitas lėk
tuvas, priklausąs American 
Airlines kompanijai, buvo 
priverstas nusileisti Jones 
byčiuje, netoli New Yorko; 
du asmenys tapo sužeisti.

Taip pat šiomis dienomis 
Irano studentai įteikė val
džiai memorandumą, smer
kiantį centrinės valdžios re
akcinius prieš liaudį pasi- 
mojimus.

"Kai Teherane susirinko 
šimtai studentų ir kėsinosi 
maršuoti prie valdžios pal6- 
ciaus, tai policija juos žiau
riai užpuolė ir .demonstraci
ją ištaškė. \

Chinijos Komunistai Atmeta
Vienpusišką Konstituciją

Franci j a teisia generolą Otto 
von Stuelpnagel, nacių buvusį 
Paryžiaus militarinį guberna
torių. Jo žiaurumai ir prasikal
timai yra aiškūs. Jis turės už;Prieme- 
tai užmokėti, kaip užmokėjo; 
Goeringas ir kiti.

Taigi, kaip gyvenime stojasi: 
ar galvojo tas nacių šulas 1940 
metais, kad jis to susilauks? 
Kaip jis tada mąstė, taip ir 
šiandien dar yra mąstančių 
naujų karo kurstytojų. Matyt, 
kad jie iš gyvenimo nieko neiš
moko.

Shanghai.— Chinijos ko
munistai, o taipgi ir demok
ratai, atmeta Chinijos Kon
stituciją, kurią generolo 
Chiang Kai-sheko šalininkai

Komunistu vadai ir De
mokratinės Lygos vadzfs 
Lo-Lung-chi ąako, kad/ge- 
nerolas Chiai 
sulaužė visus
Maskvos Konferencija, ku
rioj dalyvavo Mr. Byrnes, 
Mr. Bevinas ir Molotovas, 
buvo nutarus, kad dabarti-

Kai-sbekas 
usitarimus.

nė Chiang Kai-sheko val
džia yra vienpusiška, kad ji 
turi pasitraukti, kad Chini- 
joj visos demokratinės par
tijos turi sudaryti laikiną
ją vyriausybę, kuri vėliau 
demokratiniu būdu leis Chi- 
mijos liaudžiai išsirinkti at
stovite į parlamentą, kurie 
ir išdirbs Chinijai konstitu
ciją.

iCIO Mokytojų Unija, New Yorke, laikinai partraukė savo 
kovą už aukštesnes algas, kad suruošti vaikams kalėdinę 
pramogėlę. Pas mokytojus, Į unijos patalpas, susirinko 
daugelio tautų kilmės vaikučiai Ji', kaip matyti, susitari
mas buvo puikus.

Mano Įsileisti Kanadon po 
120,000 Žmonių Kas Metai
Ottawa. — Federate val

džia žada patiekti parla
mentui peržiūrėtą Imi
gracijos Aktą dėl apsvars
tymo ir priėmimo.

Federate valdžia ketina 
pasiūlyti, kad' Kanada įsi
leistų kasmet po 120,000 as
menų iš kitų šalių.

Pagyvinimas imigracijos 
Kanadon planuojamas dar 
pirm priėmimo, naujo akto. 
Jau atidaromi imigracijos 
biurai Paryžiuje, Hagoje, 
Prūselyje, kad pagreitinti 
imigraciją Kanadon išvie- 
tintų asmenų, kurie turi 
giminių Kanadoje, žinoma, 
jeigu giminės gali imti at
sakomybę už jų išlaikymą.

Su nauja imigracija susi- 
rišusios ir kitos problemos. 
Pavyzdžiui, išlaikymas žmo
nių Kanadoje. 1941 metų 
cenzas rodo, kad per porą 
praėjusių dešimtmečių Ka
nada įsileido 2,800,000 imi
grantu, o išleido 2,360,000.

Toronto Žmoniy 
Gyvenimo Lygis

lai-

ku-

Sovietų Sąjungos darbo uni
jų dienraštis “Trud” rašo, kad 
Čen’t ralinės ir Pietinės Ameri-I 
kos žmonės negalės amžinai 
klausyti Wall stryto imperialis- 

komandos. Kad tų šalių
Y

žmonės kovos už pilną savo ne
priklausomybę, kaip prieš . už
sienio imperialistų kišimąsi į 
tų šalių vidaus reikalus, taip 
,ir prieš tų imperialistų agentus, 
kurie išduoda tas šalis.

Chiang Kai-shekas sulau
žė šį nutarimą, kaip ir savo 
susitarimus su komunistais 
ir demokratais. Jis susišau
kė savo šalininkus ir priė
mė tokią konstituciją, ko
kios nori jis ir jo pasekėjai. 
Todėl, Chinijos komunistai, 
demokratai ir laisvę mylinti 
piliečiai nesiskaito su ja.

Toronto. — 24 nuošimčiai 
šio didmiesčio šeimynai gy
vena žemiau priimto stan- 
dardo, kaip nurodo Rekon
strukcijos Komitetas.

Minimum standardu 
komas Toronto miesto 
pos tarybos raportas,
riame išdėstomi pamatiniai 
reikalavimai dėl žmoniško 
gyvenimo.

Prieš įvedimą vaikų bo- 
nų, sako tas pats komite
tas, 30 nuošimčių šeimynų 
gyveno žemiau standardo.

Blogiausia esą su tomis 
šeimynomis, kurios suside
da iš 8 asmenų. 60 nuošim
čių tokių šeimynų gyvena 
žemiau standardo.

Minimum standard reika
lauja, kad šeimyna iš 8 tu
rėtų mažiausia $2,055 į me
tus įeigų. Šeimynai iš dvie
jų skiria $921.

Kadangi kainos pakilo, 
tai dabar daugiau šeimynų 
gyvena žemiau linijos.

.’lai

Anglijos Parlamento Nariai 
už Ištraukimą Armijos 

Iš Graikijos
London. — Anglijos par- 

’ lamento delegacija, prieša
kyje su Mr. Seymour Cocks, 

I lankėsi Graikijoj. Grįžusi ji 
pareiškė, kad pasakojimai, 

; būk Graikijoj naminį karą 
i palaiko tik užsienio valsty- 
, bes, neturi pamato.

Mažai ką laimėjo iš tų imi
grantų. Reiškia, yra reika
linga ir darbus surasti.

Valdžia mano, kad papra- 
stUdarbininkai, dirbą, miš
kuose ir ant gelžkelių suda
ro progas arba, duoda dar
bus kitiems darbininkams. 
Be to, valdžia mano, kad 
reikia įsileisti ne tik darbi
ninkų, bet ir pasiturinčių 
žmonių, kurie galėtų plėsti 
įmones.

Ant kiek jos planai pa
vyks, sunku pasakyti, bet 
yra praktiškai patirta, kad 
didžiuma kanadiečių vyksta 
į Jungtines Valstijas ir tik 
dėl to, kad tenai uždarbiai 
didesni, kaip paprastiems 
darbininkams, taip ir lavin
tiems specialistams ir pro
fesionalams.

Jeigu Kanadoj uždarbiai sus i kalėjimą 1,542 asmenis
- - už bendradarbiavima su

bus "pakelt? ik? amerikiečių hitlerininkais ir veikimus 
aukščio, vargiai bus galima Pries savo tautos gerovę.

VĖL SUKILO INDONEZI
JOS žMbNĖS

Batavia, Java. — Indone
zijos žmonės iš naujo pra
dėjo kovą prieš Holandijos 
armiją. Mūšiai eina Palem- 
bang miesto gatvėse, nuo 
kurio netolumoj yra Holan
dijos ir Amerikos žibalo 
kompanijų, šaltiniai

Holandijos i
Spoor išsiskubino lėktuvu į 
Holandiją tartis su karalie
nės valdžia.

Jie sako, jeigu pagalbos 
iš užsienio partizanai ir 
gauna, tai dar tai nereiškia, 
kad dėl to Graikijos žmonės 
veda karą prieš dabartinę 
valdžia.
Parlamento delegacija rei

kalauja, kad Anglija iš
trauktų armiją iš Graikijos, 
kad ten būtų sudaryta ko
alicinė visų partijų valdžia, 
kad šalyj būtų pravestos re
formos darbo žmonių-Yiau- 
dai, kitaip ten ramumo ne
bus.

Vengrijoj Susekė
generol. Šiem Hitlerininku Suokalbį

Budapest. — Vyriausybės 
vidaus ministerija susekė 
slaptą fašistų suokalbį, ku-

n 1 •• • n r ris turėjo tikslą nuverstiBulgarijoj raliuosavo dabartinę vyriausybę. Šuo

700 Politiniu Kalinių
Sofia. — Bulgarijos liau

dies vyriausybė yra nutei-

ir gyvenimo standardas ne-

sulaikyti emigraciją iš Ka
nados.

Susiorganizavo
Liberalų Partija

ČionaiWashington, 
laikė konferenciją 130 žy
mių Amerikos liberalų, jų 
tarpe dalyvavo našlė Roose- 
veltienė, Franklin D. Roose
velt, Jr., jos ir velionio Roo- 
sevelto sūnus ir kiti libera
lai.

Konferencijos pasekmėj 
susitvėrė nauja organizaci
ja, vadinama Americans for 
Democratic Action. Jie savo 
programoj pasisako už 
Naujos Dalybos siekius, ci- 
viles žmonių laisves, už A- 
merikos dalyvavimą Jungti
nių Tautų organizacijoj ir 
pastovią užsienio politiką, 
už Amerikos demokratijos 
tėvų —- Jeffersono, Jackso- 
no, Lincolno, Wilsono ir 
Roosevelto tradicijas.

Kas dėl veikimo su kito
mis politinėmis partijomis, 
tai, kaip paprastai liberalai 
daro, pasisakė prieš bent 
kokį bendrą veikimą su ko
munistais ir prieš komunis
tus nusitarė vesti kovą. Tie-

už bendradarbiavima su v-

Liaudies Vyriausybė pa- 
liuosavo su Naujais Metais 
701 politinį kalinį, kurie bu
vo papildę mažesnius pra
sikaltimus.

kalbio vadai planavo grą
žinti į valdžią admirolą N. 
Horthy, kuris tarnavo Hit
leriui ir jam į pagalbą buvo 
karan įtraukęs Vengriją.

Vyriausybė areštavo 55,- 
kis suokalbio vadus. Areštai 
eina toliau. Suokalbininkai 
buvo iškėlę reikalavimą, 
kad Sovietų Sąjunga iš
trauktų iš Vengrijos savo 
armijos dalinius, o tada jie 
'buvo pasirengę vykinti savo 
planus gyvenimam

Lenkų Katalikų Viršūnes 
Prieš Civilę Metrikaciją

Varšava.— Lenkijos liau
dies vyriausybė vėl pa
kartojo, kad, jeigu katalikų 
bažyčios vadai prisilaikys 
šalies tvarkos, tai jie turės 
pilną laisvę religijos reika
luose. Rinkimų platformon 
įdėtas pareiškimas, kad ka
talikų ir kitokia religiją tu
rės pilniausią laisvę, kaip 
kad ir dabar turi. Neseniai 
Lenkijos prezidentas Boles
lovas Bierutas sakė, kad ka
talikų religijos vadai turė
tų nustoti bažnyčią naudoję 
reakcijos politikai prieš 
liaudies laisvę, nes liaudies 
tvarka suteikia visiems re
liginę laisvę, ir kas nori ją 
išlaikyti, tai neturi ardyti

sa, jie sako, kad neveiks ir 
su fašistais, bet jų kova 
prieš komunistus yra pa
galba reakcijai. '

tokios tvarkos.
Iš Vatikano tik ką grįžo 

lenkų kardinolas Hlondas, 
kuris pas popiežių išbuvo 
visą mėnesį laiko. Šis kardi
nolas pirmiau labai puolė 
dabartinę Lenkijos liaudies 
vyriausybę. Kokius planus 
jis parsivežė, kol kas neži
nia.

Bet tūli aukšti lenkų ka
talikų bažnyčios viršininkai 
sako, kad jie neveiktų poli
tiniai prieš dabartinę liau
dies tvarką, jeigu valdžia 
panaikintų teisę civilių ve
dybų (pas teisėją) ir per
skyrų. Dabar Lenkijoj yra 
lygiai teisėtas apsivedimas 
pas teisėją ir bažnyčioj, 
kaip ii’ Amerikoj.

Bet Lenkijos valdžia kie
tai laikosi už civilių metri
kacijų teises.
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Sveikinimai iš Lietuvos
Šiemet Amerikos lietuviai gavo iš Tarybų Lietuvos 

su naujais metais sveikinimus nuo Justo Paleckio, artis
to Dauguviečio ir prof. Juozo Matulio. Paleckis sveikino 
Lietuvos liaudies vardu, Dauguvietis — Lietuvos meni
ninkų vardu, ir prof. Matulis — mokslininkų vardu, — 
teisingiau: Tarybų Lietuvos Mokslų Akademijos vardu.

Skaitytojai, be abejo, skaitė visus sveikinimus ir 
džiaugėsi, kad mūsų tėvų kraštas, Tarybų Lietuva, jų ne
pamiršta, kad mes nuolat esame mūsų brolių Lietuvoje 
mintyse ir širdyse.

Visi sveikinimai įdomūs, tačiau, mūsų nuomone, prof. 
Matulio — patsai įdomiausias. Savo sveikinime profe
sorius trumpai pabrėžia, ką šiandien veikia Lietuvos 
mokslininkai.

Profesoriaus Matulio žodžiais:
“Lietuvos mokslininkai praeitais metais daug pri

sidėjo prie Penkmečio plano didingųjų uždavinių įkū
nijimo. Sykiu su visais Lietuvos žmonėmis jie susitelkę 
dirbo atsteigti savo tėvynei, kuri buvo nacių sugriau
ta. ' , . . ’

“Praeitais metais mūsų Mokslų Akademija įgijo 
dar du institutus — Žemdirbystės ir Techninių Mokslų 
institutus. Taigi dabar mes turime viso jau 10 institu
tų.

“Atstatyti dideli Teisių ir Ekonomikos instituto rū
mai, ir juos dabar užima akademiniai mokslinių tyrimų 
biurai.”
Akademijos nariai, mokslininkai, per praeituosius 

metus energingai dirbo visose srityse, —- ypačiai buvo 
daug dėmesio kreipiama į Lietuvos gamtos turtų tyri
mą.

Akademija, kaip žinia, leidžia didįjį Lietuvių Kalbos 
Žodyną, — spaudai ruošiamas jau antrasis tomas. Kai šis 
darbas bus atliktas, lietuvių tauta susilauks milžiniško 
indėlio savo kultūros lobyne.

Prof. Matulis užtikrina Amerikos lietuvius:
“Mes paaukosime visą savo energiją, kad padary

tume savo gimtąją Lietuvą vieną geroviškiausių ir lai-1 
mingiausių respublikų draugingoje didžiosios Tarybų 
Respublikų Sąjungos šeimoje.”

Netenka nei sakyti, kad Amerikos lietuviai yra di-. 
tižiai dėkingi Lietuvos visuomenininkams, artistams-me- 
nininkams ir mokslininkams už linkėjimus naujiems me
tams.

Mes džaugiamės Tarybų Lietuvos pirmynžanga; mes 
esame įsitikinę, kad, veikiant visai lietuvių tautai išvien 
su kitomis seseriškomis tarybinėmis respublikomis, Ta
rybų Lietuva neužilgo pasieks nematyto gerbūvio ir lai- 
mingiausio gyvenimo.

Šia proga Laisvė, demokratinių Amerikos lietuvių 
vardu, dėkodama savo broliams Tarybų Lietuvoj už svei
kinimus, linki visai lietuvių tautai Tarybų Lietuvoje lai
mingai darbuotis ir pasiekti Penkmečio plane nubrėžtus 
pasimojimus!

Bilbo Turėtų Būti Ne Senate, Bet Kalėjime
80-tasis Jungtim Valstijų Kongresas atsidarė praeitą 

penktadienį. Žemesniąjame bute neįvyko “nieko naujo”, 
viskas ėjo ramiai, aišku, republikonams viešpataujant.

Bet senate, kaip ir buvo tikėtasi, prasidėjo “vaina”: 
pažangesnieji demokratai su republikonais pasiryžo ne
įsileisti senatan ku-kluks-klanininko Bilbos.

Iš kitos pusės, pietinių valstijų senatoriai, Bilbos sėb
rai ir reakcininkai, nusitarė kalbėti ir kalbėti, filibuste- 
ryti, kad tuo būdu neleidus senatui susitvarkyti ir tuo 
būdu jie tikisi išgelbėti Bilbos kailį!

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo visa tai baig
sis, kas laimės. Mat, Jungtinių Valstijų senate yra ta ne
lemta “taisyklė”, kad bet kuris senatorius gali atsistoti ir 
kalbėti tiek, kiek tik jis nori. Norint filibusterininkui ke
lią užkirsti, reikėtų dviem trečdaliam senato narių pa
sirašyti ant tam tikro pareiškimo, kuriuo būtų klausimas 
leistas balsuoti be tolimesnių diskusijų.

Seantui dar nesusitvarkius, vargiai begu bus galima 
tai padaryti.

Kaip ten bebūtų, šiuo metu vienas tenka pabrėžti: 
neįsileisti ku-kluks-klanininko Bilbos į senatą!

Ne tik jis neturėtų būti įsileistas senatan, bet Bilbo 
dar turėtų būti imamas už sketeros ir teisiamas už jo 
klastas.

Jis juk yra kriminalistų organizacijos, ku-kluks-kla- 
nininkų organizacijos narys.

Jis yra didelis priešas Amerikos liaudies.
Jis, būdamas senatorium, ėmė kyšius iš pelnagrobių 

karo metu.
Iš kurios pusės į Bilbo pažiūrėsi, matysi, kad tai yra 

juodas, purvinas politikierius, kuriam neturi būti vietos, 
Jungt. Valstijų senate!

Labai smarkiai ir aukštai 
pakilo kainos ant gyvenimo 
reikmenų. Tūlos reikmenys 
iškilo net iki šimto nuošim
čių. Bet abelnai imant, tai 
visos reikmenys pakilo virš 
50 nuošimčių.

Kurią dalį šalies gyvento
jų labiausiai ir skaudžiau
siai palietė kainų iškėli
mas?

Iš paviršiaus žiūrint, vi
sus šalies gyventojus palie
tė. Bet panagrinėjus, pasi
rodo visiems aišku, kad la- 
blausiai palietė alginius 
darbininkus, paimant nuo 
trijų tūkstančių metinių už
darbių iki žemiausio.

Na, o tokių darbininkų 
yra mūsų šaly tarpe 60 iki 
70 milijonų. Jeigu paimsim 
ir jų šeimynas j skaitlinę, 
tai susidarys, visai konser- 
vatyviškai skaitant iki 120 
milijonu ar daugiau. Na, o 
šalis turi apie 140 milijonų. 
Vadinasi, virš 85 nuošimčių 
šalies gyventojų turi paneš
ti tą negeistiną kainų iškė
limo padėtį.

Didžiausia skriauda yra. 
tiems, kurie turi dideles 
šeimynas. Jų gyvenimas yra 
nepakenčiamas, skurdus.

Ar tik kurią dieną nepa- 
matysim didžiausių antgal- 
vių komercijinėj spaudoje, 
kad komunistai yra kalti 
dėl tos padėties?!

Dabar visoki ekęnomis- 
tai skelbia per spaudą, kad 
kainos ant reikmenų nupuls 
laike ateinančių šešių mė
nesių. '

Toki skelbimai tų ekono
mistų yra daugiau niekas, 
kaip apgaudinėjimas dau
gumos gyventojų. Bet jie tą 
daro. O kainos dar vis kyla 
tūlų reikmenų.

Dabartinė padėtis yra to
kia: “Everybody for him
self and devil takes all.”

Apie Laisvę ir Vilnį yra 
prisijungę tūkstančiai Ame
rikos demokratinių lietuvių. 
Daugiausiai sunkaus darbo 
žmonės. Tiesa, taipgi yra 
po keletą desetkų prof esi j o- 
nalų ir biznierių. Bet ir 
profesijonalai su biznieriais 
yra, taip sakant, “išsivystę” 
iš darbininkų judėjimo. Tū
li iš jų net buvę visai arti 
prie darbininkų judėjimo 
viršūnių.

Kadangi kiekvienam žmo
gui yra prigimta pareiga 
užsidirbt sau gyvenimą, 
kad neapsunkinus giminių 
ir abelnai draugijos, tai dir
bant dirbtuvėse, mainose ar 
auto industrijoj buvo ir yra 
sunku ekonominiai pasi
stumti pirmyn. Tūli iš dar
bininkų judėjimo veikėjai ir 
taip eiliniai nariai pasiliuo- 
savo iš virš minėtų indust
rijų ir vieni ėjo mokslus, li
ko prpfesijonalais; kiti ėjo 
į biznius, o dar tūli bandė 
įsigyti taip vadinamus ap- 
artmentus bei rūminghau- 
ses.

Kada ekonominė padėtis 
šalyj yra susibalansavus, 
darbai eina gerai ir uždar
biai geri, tai, taip sakant, 
visi esą gudrūs. Profesijo
nalai ir biznieriai pradeda 
pralobt arba nupuikėti. Ži
noma, nesakau, kad visi jie 
taip daro.

Bet kada šaly ekonominis 
balansas sukrypsta, tai pir
miausiai paliečia darbinin
kus. O kada darbininkai ne
uždirba, tai profesijonalai 
ir biznieriai, (smulkieji) 
pirmiausiai pajunta. Jų į- 
plaukos sumažėja. Kartais 
jie turi dirbti ilgas valan-

per

“CANADIAN TRIBUNE” 
BUS DIENRAŠČIU

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Canadian Tribune, ang
liškas darbininkiškas savait
raštis, pradėjo kampaniją už 
sukėlimą ,$250,000 fondo su 
tikslu pradėti išeidinėti dien
raščiu. Jis nori sukelti rei
kiamą sumą' iki gegužės 1 
dienos ir pradėti eiti kasdien 
su pirma diena gegužės. Pa
vieniai ir organizacijos kvie
čiami pirkti certifikatus, ku
rie kainuoja $50.00, ir tokiu 
būdu tapti laikraščio leidė
jais.

“Kanadoj išeina visa 
angliškų savaitraščių, ir 
nesinių žurnalų, kurie
nauja darbininkų judėjimui, 
bet nėra nei vieno tikrai dar
bininkiško dienraščio. Jeigu 
Canadian Tribune tikslo at
sieks ir pradės eiti kasdien, 
tai bus didelis pliusas Kana
dos darbininkų judėjimui.

“Šiais laikais, kada darbi-

das veltui? Ju ateitis darosi v 
tamsesnė.

Kas nors už tai yra kal
tas. Komercinė spauda pir
miausiai meta kaltę dnt 
darbininkų, unijų. .

Na, o Laisvė su Vilnim 
kaip užtarė darbininkų rei
kalus, taip ir užtaria. Ki
taip ir negali būt. Laisvė ir 
Vilnis yra darbininkų judė
jimo organai jų ko
vose už gyvenimo 
reikalus. Ot, ir pasitaiko, 
kad tūli biznieriai ir apart- 
mentų ir rūminghouzių sa
vininkai pyksta ant Laisvės 
ir Vilnies, būk tai, kam jos 
užsistoja už OPA rendų 
kontrolę. Na, ir net tūlas 
asmuo turėjo drąsos
Vilnį kaltinti vilniečius už 
palaikymą OPA randų.

Juk dabar yra visiems 
aišku, jei OPA būtų palai
koma taip, kaip karo laiku, 
tai šiandien nemokėtum už 
svarą sviesto po 98 centus., 
vietoj 55, ir taip toliau, ant 
visų produktų.

Ne Laisvę ir, Vilnį reikia 
kaltinti už ekonominę suį- 
rutę, anarchiją, bet kapita
listinį surėdymą, kuris pir
miausiai paliečia darbo ma
ses po to profesijonalus ir 
smulkius biznierius, nežiū
rint, ar tu aludę, bučernę, 
barbernę, grosęrnę ar kito
kį biznį turėtum.

_____________ y

Komercijinė spauda/ rė
kė apie Irano padėtį, būk 
ten Sovietai norį apsigyven
ti ir savaip tvarkyti. O da
bar, po “revoliucijos”, 
turčiai taip į padarė, 
CL • 1 • 1 Al*’ • 1

ten
J°g “viskas eis, kaip šviestu pa

tepta.”
Štai, Amerikos p ri va tiška 

misija inžinierių daro pla
nus, kad sukūrus projektą, 
kuris kaštuosiąs 500 milijo
nų dolerių. Ten bus statoma 
kanalai, dirbtuvės, mokyk
los, ligoninės ir taip toliau.

Už tų planų padarymą 
Morrison - Knudson korpo
racija? iš Boise, Id., gauna 
100 tūkstančių dolerių.

Neperseniai teko skaityti 
straipsnis apie modernišką 
kapitalizmą, kuris būk tai 
yra Amerikos produktas. 
Girdi, Anglijos planai ne
tinka pasauly. Amerikoniš
ki bus geresni ir naudinges
ni. Tai va, jie pasirinko po 
Sovietų pašone 6 tūkstan
čius mylių atstume nuo sa
vo šalies ir ten parodysiu 
pasauliui, kad moderniškas 
kapitalizmas yra geresnė 
sistema už sovietinę.

Bet jei Irano liaudis, lai
kui bėgant, nesutiks su to
kiais planais, tai ar nepri
sieis vartot atominė bom
ba? Jul| Vokietijos did
miesčius ir industriją dau
giausiai sunaikino Ameri
kos bombnešiai. O ten eko
nominė sistema buvo tokia, 
kaip mūs, čionai, Amerikoj.

P. Jo—iiis.

SKAITYTOJI] 
BALSAI

Aš širdingai sveikinu 
dienraštį Laisvę ir dėkoju, 
kad mane jinai kasdien ap
lankė 1946 metais. Turiu 
viltį, kad jinai mane taip 
pat kasdieną lankys ir šiais 
metais. Aš už jūsų darbą ir 
pastangas atsilyginsiu. \

Šiuomi laišku taipgi dėko
ju draugui Bimbai už malo
nų Lietuvos aplankymą ir 
pranešimą apie savo paty
rimus.

Stasys/ Brazauskas.

P. S. Kai šis straipsnis buvo parašytas, sužinota, kad 
Bilbo pasidavė operacijai, kad per tą laiką, iki jis sirgs, 
jam senatoriaus alga bus mokamą o vėliau senatas 
spręs jo įsileidimo į senatą klausimą/

eilė 
mė- 
tar-

ninkai turi nuolatos kovoti 
užbaigas, už savo teises, už 
taikos įsteigimą ir kitus rei
kalus, dienraštis labai reika
lingas. Taipgi reikia pasaky
ti, kad Kanados darbo žmo
nių judėjimas yra ant tiek iš
augęs, kad išleidimas dien
raščio neturėtų būti didelė 
sunkenybė.

' “Kiek matyti iš unijų ir ki
tų darbo žmonių organizacijų 
atsiliepimų, tai Canadian Tri
bune galės savo planus įgyven
dinti. Įvykusios konferencijos 
tuo reikalu pasisakė labai en
tuziastiškai.' Unijistai pamatė, 
laike įvykusių streikų, kad 
darbo žmonėms reikia nepri- 
gulmingos spaudos. Komerci
nė spauda, kad ir liberališka, 
laike konflikto dažniau 
ria samdytojams, negu 
ninkams.”

prita- 
darbi-

New 
Reid, 

Tri-

Alfred P. Sloan, General 
Motors Corp, pirmininkas, ■ 
kalbėdamas Bostono Vaiz
bos Buto (C. of C.) suruoš
tame pokilyje, sakė, kad 
unijas reikia sudaužyti, 
kad išvengti kolektyvių de
rybų per visą industriją. 
“Kelti algas tik dėlto, kad 
pabrango pragyvenimas, 
yra kvailybė,” pareiškęs jis 
toje pat prakalboje.

MIRĖ OGDEN REID
Š. m. sausio 3 d. 

Yorke mirė Ogden 
New Yorko “Herald 
bune” dienraščio redakto
rius ir leidėjas. Jis buvo 
ketvirtas redaktorius (iš ei
lės) nuo Horace Greeley. 
Turėjo 64 m. amžiaus.

Herald Tribune — renub- X 
likonų laikraštis, bet jis 
truputėlį pažangesnis negu 
bendra republikonų partijos 
linija, — tai daug maž vė- 
lionies Willkio vienmintis, 
kur kas švaresnis už Chica
go Tribune ir už New York 
Timesa.

Tačiau šis dienraštis toli 
gražu šiuo metu nevykdė 
(ir nevykdys) tų tradicijų, 
kurias paliko jo pirmasis 
redaktorius, Horace Gree
ley, gyvenęs ir redagavęs 
laikraštį Civilio Karo metu. 
Tuomet Tribune buvo pa
žangus laikraštis, rėmės 
Lincolną, kovojęs prieš ver
giją. Šiam laikraščiui, turi
me atsiminti, kadaise bend
radarbiavo 
sas.

Kaip visi 
dienraščiai 
monopolistinio 
kontrolėje, taip ir 
Tribune.

SAKO: ŠIE METAI 
BUS “TAIKŪS”.

Dienraštis Vilnis rašo:
“Max Werner, kuris karo 

metu pasižymėjo kaipo vienas 
geriausių ekspertų, esąs įsiti
kinęs, kad 1947 metai bus tai
kos metai. Jis mano, kad šiais 
metais sumažės kalbos apie 
karo neišvengtinumą ir kurs
tymas prie karo. Jis įsitikinęs, 
kad nervingumas laipsniškai 
išnyks.

“Max Werner sako, “kad 
kiek stambesnių krizių nebū
sią. Nebūsią tokių susikirtimų 
ir nuotaikų, kokios buvo Pary
žiuje. Tarptautinės proble
mos, anot jo, bus sprendžia
mos realistiškoje nuotaikoje ir 
šaltakraujai.

“Reikia tikėtis, kad taip ir 
bus. Tačiaus, visuomet reikia 
prisiminti, kad atsargumas gė
dos nedaro, šioj šalyj yra ne
maža politinių gaivalų, kurie 
jokiu būdu nenori atsisakyti 
nuo atomiškos politikos. Tie 
gauruoti reakcininkai—impe
rialistai, mes manom,, neatsi
sakys nuo savo provokacinės 
politikos. Prieš juos reikia už
aštrinti kova, o ne sušvelnint.

“Tie elementai turi savo 
gramafonų ir Kongrese, ži
noma, ne visi republikonai 
yrą tokie, bet jų yra daug.

“Šiais metais, anot Werne- 
teks išspręsti pati opiau- 
problema — nusiginklavi- 
problema, o visų pirmiau- 
atombombiško nusiginkla-

rio, 
šia 
m o 
šia
vimo.

“Antra didžioji problema— 
taikos nuostatai su Vokietija.”

Nankinge, Chinijos sosti
nėje, chinai studentai taipgi 
suruošė didelę demonstraci
ją prieš amerikonus dėl 
chinie(ės studentės išžagini
mo. ’

Karolis Mark-

Washington. — Valstybės 
sekretorius Byrnes tariasi 
su parvykusių iš Argenti
nos ambasadorium Messer- 
smithu.

stambesnieji
šiandien yra

k a p i t alo
Herald nešis. Visi 5 jo lakūnai išsi

gelbėjo.

London. — Nukrito į jiT 
ra didelis Amerikos bomba

AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKU LITERATŪROS DRAU
GIJOS KVIETIMAS Į SUVAŽIAVIMĄ

Draugės ir Draugai:— I
Ilgai mūsų Draugija neturėjo šuva-® 

1 žiavimo. Yra būtinas reikalas aptarti ir 
padaryti planus, kak) sėkmingiau auklėti 
Draugiją ir atlikti kitus darbus.

Centro Komitetas nutarė šaukti Drau
gijos Suvažiavimą šeštadienį, kovo 29 
dieną, 280 Union Ave., Brooklyn 11, N. 
Y. Prašome visas kuopas dalyvauti. 
Kiekviena kuopa gali rinkti vieną dele
gatą nuo kuopos ir po vieną nuo kiek
vieno 25 nariu skaičiaus arba to skai
čiaus didžiumos. Pavyzdžiui: kuopa iš 43 
narių gali siųsti 3 delegatus.

Pirm Draugijos suvažiavimo, tai yra, 
penktadienį 28 d. kovo, toj pat vietoj į- 

’ vyks ALDLD Moterų ir įvairių moterų 
kliubų suvažiavimas. Po mūsų Draugi
jos suvažiavimo, s e k m a d i e- 
nį, kovo 30 d. Broooklyne įvyks 
Amerikos Demokratinių Lietuvių Tre
čias Suvažiavimas. Reiškia, bus trys su
važiavimai į tris dienas. Mūsų Draugijos 
kuopų pareiga rūpintis, kad jie visi bū
tų sėkmingi. Kur turite veiklių moterų, 
tai išrinkite jas delegatėmis, kad jos ga
lėtų ir Moterų Suvažiavime dalyvauti.

Delegatų lėšas padengia pačioj kuo
pos. Sukeikite pinigų tam reikalui paren
gimais ir aukomis. Iš tolimų kolonijų gali 
kelios kuopos arba apskričiai bendrai 
prisiųsti savo delegatus. Sudarykite va
žiavimą mašinomis ir, kur galima, ba
sais —kad būtų pigiau.

Centro Komitetas prašo visų kuopų 
valdybų šaukti plačius narių susirinki
mus, aptarti Draugijos reikalus ir duo
ti suvažiavimui sumanymų. Kviečiame 
diskusuoti Draugijos reikalus susirinki
muose ir spaudoj.

5 Centro Komitetas ragina visas kuopas 
ir apskritis ruošti prelekcijas, paskai
tas, prakalbas ir kitokius parengimus, 
pradedant su sausio mėnesiu ir tęsiant 
iki suva.žiavimo. Minėkime 400 metų pir
mosios lietuvių spausdintos knygos su
kaktį! Stiprinkime mūsų Draugiją!

Centro Komitetas prašo visų kuopų ir 
narių sukelti pinigų į knygų leidimo fon
dą: aukokite parengimų pelną, paaukoki-1 
te iš kūopų iždų ir nariai prisidėkite su 
savo auka! Viskas žymiai pabrango, o 
mūsų narinė duoklė yra ta pati.

Centro Komitetas kviečia aptarti kny
gų leidimo programą, Švfesos turinį, na
rių duoklių klausimą, pavyzdžiui: ar ne
reikėtų šeimynų narių duoklę pakelti nuo 
10c iki 25 centų metams?

Centro Komitetas siūlo sekamą suva
žiavimo dienotvarkį:

1. Suvažiavimo atidarymas, pirminin
ko ir komisijų 'rinkimas.

2. Centro Komiteto raportas ir disku
sijos.

3. Draugijos organizaciniai reikalai.
4. Kuopų ir narių veikla.
5. Knygų leidimo programa ir Švie- 

šos reikalai.
6. Įnešimai, sumanymai ir rezoliucijos.
Kaip tik išrinksite delegatus, tai pra

neškite jų vardus, kad žinotume, kiek 
bus delegatu ir galėtume juos aprūpinti 
nakvynėmis.

•ALDLD Centro Komitetas: %
A. BIMBA, pirmininkas 
D. M. ŠOLOMSKAS, sekretor.
EVA MIZARIENĖ, iždininkė 
S. SASNA 
V. TAURAS 
DR. J. J. KAŠKIAU 

f JURGIS KURAITIS.

<ia. Jb fu. irfcii, . i i^^jfrtįfa'ŽŽĖŠ



nUHtiieuis,

o
/ s

Laisvė—Uberty, Lithuanian Daily

Įvyks Paskutinį Sekmadienį
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318 GRAND ST.,

BUS GRAND PARADISE SALESE
KAMPAS HAVEMEYER ST. BROOKLYN, N. Y.

Tuojau Įsigykite Įžangos Bilietus
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PO BANKIETO BUS ŠOKIAI
PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ

GROS ŠOKIAMS
Vakariene bus duodama 6:30 v. vak

Muzika nuo 7-tos valandos
Vien tik Šokiams Įžanga 60c*

Taksai Iškaityti.-
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kuriuose
Vilniaus,

Šiaulių,

daugiau
Po eilės

Kauno, 
Marijampo- 

, buvo sudaryta 
Jos sudė-

tik per vieną 
savaitę, Floridos orenčių iš

pardavimui 3,000

Šocikas Nuyali Čempionų.
KAUNAS. — Kontroliniu 

rungtynių! motu į ringą išėjo 
naujas sunkiasvoris boksinin
kas, 18 meti! jaunuolis Šocikas. 
Daugkartinį respublikos čem
pioną Bagdonavičių jis nugalė
jo technišku nokautu pirmame 
roundel Tai buvo daugiau negu 
netikėtumas. f

Rungtynes stebėjo 
kaip 1000 
susitikimi!, 
geriausieji 
Klaipėdos,
lės sportininkai 
respublikos rinktinė, 
tin įeina (svoriai nuo musės ligi 
sunkaus paeiliui) : Matikevičius 
(Vilnius), Prikockis (Šiauliai), 
Rakauskas (Šiauliai); Serapi- 
navičius (Kaunas), SlemaŠka 
(Šiauliai), Valiukas (Šiauliai), 

 

Zaboras (Vilnius), Šocikas 
(Kaunas). č. Balčiūnas.

|ti Vilkaviškio valsčiuje, Kisliš- 
kio kaime. Užbaigus elektri
nės pastato išorinius darbus, 
vyr. mechaniko drg. Mikalaus
ko vadovaujama meisterių ir 
darbininkų brigada pradėjo 
turbinos ii’ kitų vidaus įrengi
mų montažą. ,

Kisliškio kaimo hidroelektri
nes statytojų kolektyvas yra pa
sižadėjęs dar lapkričio mėn. e- 
lektrinę paleisti į darbą. Ta 
pačia proga, pirmą kartą istori
joje Zanavykijos kaimų darbo 
valstiečių “stubose” ir nauja
kurių trobelėse akinančia švie
sa sužibės elektros lemputės.

Kclv^- Laisve—LiKerly, Lithuanian Daily
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ŽIUPSNELIS INFORMACIJŲ Iš PAG AR 
SĖJUSTOS SAULĖTOS FLORIDOS

irmutinis Floridą atra- jimas. Šią “šventę” industri- 
do ispanas, Juan Ponce de alistai paskelbė todėl, lJ.2 
Leon, kovo 27, 1513 metų,1 jau visi marketai užpildyti 
ir apsistojo, kur dabar ran- orenčiais — ir dargi nepil- 
dasi St. Augustine miestas, nai pribrendusiais, — o ant- 
su 12,409 gyventojais. Tuo- ra, tai kad jų kaina nupuo- 
met šioj valstijoj dar nebu-. lūs. Prieš pat šios “šventės 
vo orenčių. Tik vėliaus ke- paskelbimą, 
lios ispanų ekspedicijos vi 
zitavo šią valstiją ir užvei-' siųsta 
sė joj orenčių medelius, at- prekinių vagonų. Kitais me- 
gabentus iš Ispanijos. Ją tais citriniai vaisiai atneš- 
valdė 'ispanai, francūzai ir r davo industrialistarris $180,- 
britai. Pagaliaus Jungtinės 000,000 įplaukų, šiemet jie 
Valstijos, 1820 m., ją atpir- tikisi dar didesnių įplaukų, 
ko iš Ispanijos. * nes orenčių šiemetinis der-

Florida turi 58,666 ketvir-'lius S^nis. 
taines mylias ploto. Ji to- Bal.|(ininkų ^d5tis 
liciusidi i pietus Atlanto yp-i • -i • i • i i •j 4 • -a • i Floridoj paprasti darbi-vandenynan isidavusi vals- . , . 1 1
tija. Rytinį jos krašta ska- nl.n.ka.* tlk PusV*k 
lauja Atlanto vandenynas, . ’ j . .....
o vakarini — Gulf of Mexi-• yalstlJose- Jcl netikit man, 
co. Nei viena kita valstija; SuJay T1.ibune’’ gruo-
nera taip apsupta - is ry- , į į Tame kon- 
tų, pietų ir vakarų — juro-1 ’
mis
dar ir kitas vardas, “Penin
sula” (pussalis). Klimatas 
čia tropiškas, šiltas ir svei
kas; šaltos žiemos čia nėra. 
Augščiausios jos vietos 325 
pėdos virš jūrų paviršiaus. 
Visur plokščia lyguma. Lie
taus per metus iškrinta apie 
52 coliai. Bet pietiniam jos 
gale randasi daug didelių 
pelkių.

Floridoj randasi dar 22,- 
000,000 akrų girių ir 30,000 
ežerų. Pats didžiausias eže
ras vadinamas Lake Okee
chobee, kuris užima 717 ket. 
mylių plotą. Tai antras di
džiausias ežeras visoj šaly. 
Viso ežerai ir upės užima 3,- 
805 ketvirtainiškas mylias. 
Upės ir ežerai yra gausūs 
žuvimis. Apie 75,000 žmonių 
daro pragyvenimą iš žuvi
ninkystės. Agrikultūros de- 
partmentas užrekordavęs, 
kad tie žuvininkai per me
tus yra pagavę žuvų net 
$20,000,000 vertės. Yra pa
gauta, Apopka ežere, ’’large ■ 
-mouth black bass” 
sverianti 
(Reikėtų 
kad tokią 
valgytų.)

Floridoj 
ventojų yra 1,897,414. 
gyventojų skaitlius labai 
greitai auga. Pav., nuo 1930 
m. iki 1940 m. “priaugo” net 
429,203 žmonės. Ant žiemos 
čia suvažiuoja iš šiaurinių 
valstijų virš vieno milijono 
turistų. Didelė dalis vietinių 
gyventojų daro sau gerą 
pragyvenimą vien tik iš tu
ristų, nes metinių įplaukų 
iš turistų gaun. $300,000,- 
•000. Neveltui Florida vadi
nama turistų valstija.

1940 m. cenzas (gyvento
jų suskaitymas) rodo, kad 
lietuvių su čiagimiais viso 
Floridos valstijoj buvo tik 
766. Manau, kad iki šiam 
laikui gali būt jau kita tiek.

(Šiam rašiniui visas skait
lines ir faktus ėmiau iš: 
1) “Florida Today and To
morrow”^) “Florida High
ways official Detour Bul
letin”; 3) “What to see in 
Florida, Map and Guide 
Book” ir 4) “Rand McNal
ly World Atlas.”)

i Vi'1.1 Floridai dioUs J“1"”?*
... ;.. Hf.... „o,u»e “Ponin.1 garantuojamos tokios di-

žuvis, 
net 14 svaru, 

geros šeimynos, 
žuvį antsyk

nuolatiniu

Joe Louis buvo pagerbtas Southern Conference of Human 
Welfare suruoštame bankiete New Yorko Waldorf-Astoria 
viešbutyje. Jį sveikina tos organizacijos prezidentas Clark 
Foreman. Frank Sinatra ir Carole Landis laiko jam įteik
si nut pagarbos požymį.

1919-1920 ir 1945-1946 Metai

su-

gy- 
Bet

Iš Orenčių Pramones
Gruodžio 21 d., nuo 

durnakčio, prasidėjo citri
nių vaisių (orenčių,/grape
fruit, tangerines, lemony), 
industrijos 10 dienų šventė 
— “citrus industry 10 days 
holiday.”

Ne mažiau, kaip 12,500 
darbininkų turi priverstinas 
10 dienų “vakacijas.” Per šį 
laikotarpį sustojo masinis 
vaisių skynimas, į freight- 
karius krovimas ir.išvežio-

vi-

dėlės” algos, kaip 40 centų 
į valandą. Skaitome: “Sec- 
tionizers work on piece
work basis, with a mini
mum guarantee of 40 cents 
an hour.”

Nereikia nei aiškint, koks 
tokio darbininko gali būti 
gyvenimas, kuris uždirba 
tik 40 centu i valandą. Mais
tas čia nei kiek ne pigesnis, 
o gyvenimui butai daug 
brangesni, o ir tų sunku 
gaut, ypač žiemos laiku, 
kuomet turistai užplunka 
šią valstiją.

Kitoj vietoj to laikraščio 
perskaitykime dar vieną 
sakinį: “At one plant three 
applicants, occompanied by 
the wife of one of the trio, 
reported that the four of 
them had slept in their au
tomobile for four consecu
tive nights, could not find 
a place to stay, and had no 
money to pay for facilities 
if they did find them.”

Ar jūs girdėjote, kad 
šiaurinėse valstijose kur 
nors nakvotų 3 vyrai ir vie
na moteris vienam automo
bilyj ! ? Ar toki darbinin
kai gali svajot apie gerus, 
kvepiančio “steiko” pietus, 
kurie neturi pinigų nusi
samdyt gyvenimui buto!?

Vieną, kuom čia darbi
ninkai gerai aprūpinti, tai 
bažnyčiomis. Čia jų netrūk
sta visuose miestuose ir 
miesteliuose. Imkime, pav., 
kad ir Orlando miestą. Čia 
gyventojų randasi (be turi
stų) tik 55,000, o bažnyčių 
net 49 (be salcveišių ir 
tikybinių sektų). Už tai čia į 
negali prigyti unijos ir kito- j 
kios darbininkiškos organi
zacijos, su kuriomis darbi
ninkai išsikovęja sau geres
ni būvi, v v

Apart to visko, Floridoje 
randasi nemaža armija be
darbių. Mėnesis tam atgal 
(lapkr. 30 d.), The U. S. 
Employment Service pada
vė sekamas bedarbių skait
lines:

Miami JI,300; Tampa 8,- 
100; Pensacola 5,600; Jack
sonville 4,400; Pinellas 
county 3,200; West Palm 
Beach 2,200; Polk county 
2,100; Orlando, su Orange ir 
Seminole county 1,400. Viso 
bedarbių 38,300. (“Tampa 
Morning Tribune”).

Didžiuma bedarbių, tai 
buvę kareiviai. Jei gerai ko
vojo, kraują liejo ir galvas 
guldė karo laukuose, bet jie 
protiniai bejėgiai išsikovoti 
sau prideramą gyvenimą.

Pagarsėjusios 
skaisti saulutė 
lygiai šviečia!...

Palyginkime žinias Po Pir
mo ir Antro Pasaulinių

Karų
Rašo D r. J. F. Borisas
Kiekvienas žmogus, kuris 

pergyveno abu pasauliniu 
karu, gali jaustis, kad jis ir 
ji prisidėjo prie įdomaus 
istorijos laikotarpio, 
mums yra suprantama, 
gyvybė ir laikas niekados 
nestovi ant vietos, 
žmonės, kaipo gyvybės da
lis, taipgi banguojame savo 
gyvenime sykiu su laiku.

Gerai padaryti trumpą 
apžvalgą iš istorijos įvykių, 
taipgi neblogai apžvalgą 
padaryti iš savo darbų ir 
pasimokyti iš mūsų padary
tų klaidų, kad ateityje su
prastume', kur darome klai
das ir iš ko pasimokiname, 
idant supratus mūsų pačių 
ir kitii žmonių progresą.

Jūsų rašytojas, prie pro
gos, padarė apžvalgą, pei'- 
skaitydamas daug įvairių 
laikraščių, kurie buvo 
spausdinti 1919-1920 metais. 
Čionai paduodu jų vardus: 
New York Times, 
York World, The Wall 
Street Journal, New York 
Herald, Newark, N. J. Eve
ning News, Philadelphia, 
Pa. Inquirer, Harrrisburg, 
Pa. The Patriot, Pittsburgh, 
Pa. Post Gazette, Washing
ton, D. Č'. The Evening 
Star, Baltimore*, Md. The 
Sun, Buffalo, N. Y. Courier, 
Detroit, Mich. Detroit Free

Tribune, Atlanta 
stitutior, Cincinnati 
The Inmiirer, Dalias

Angele:
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J. Vilkelis.

G a. Gon- 
Ohio, 
Texas, 

Los
; Los An- 

>. San Francisco, 
Francisco Chro
me, Wash. Times, 
Conn. Times, 

Journal, 
H. TheManchester, 

Manchester Union, Boston, 
Mass. Boston Daily Globe. 
Taipgi Kanados, The To
ronto Star; Kubos Post, 
Anglijos, Liverpool Post, 
Škotijos, Glasgow Herald, 
London Times. Taipgi ir 
Laisvę.

Laisvė, ar kam patinka ar 
ne, užima pirmą vietą Ame
rikos' lietuviuose. Taigi čio
nai, gerbiami skaitytojai, 
noriu jums papasakoti, kad 
žinios 1919-1920 metų yra 
labai artimos žinioms 1945- 
1946 metų. Tiesa, įvairūs 
žymūs asmenys skirtingi. 
Daugelis žymių žmonių, ku
rie daug figūravo 1919- 
1920 metais,- išmirė. -Gi, 
1919-li920 metų propaganda 
buvo daug bjauresnė prieš 
Sovietų Sąjungą, negu da
bar ji yra. Mūsų šalies vie
na kariuomenė buvo Mur
manske, o kita Sibire. Strei
kai 1919-1920 metais banga
vo po visą mūsų šalį.

Skaitant įvairius laikra
ščius, atrodo, kad jie tary
tum vakarykščiai.

Štai, N. Y. Times kores
pondentas rašo iš Paryžiaus 
1919 m., kad Amerikos ka
riai degina Amerikos ka
riuomenės automobilius. 
Didmiesčiuose, Chicago, Ilk, 
Cleveland, Ohio, Boston, 
Mass., New York, N. Y., 
gegužės pirmą dieną buvo 
susiorganizavę piliečių ka
riuomenės. Daugelis prog- 
resyviškų kongresmanų pa
sislėpė. Maži rasiniai karu- 
kai įvyko Washington, D. 
C., Chicago, Ill., St. Louis, 
Mo. Namų stokavo po visą 
šalį. Dėl draugių moterų,, 
kurios skundžiasi, kad kai
nos aukštos ant ’jų pančia- 
kų, (dabar $2.00), štai kas 
žinotina: New York Times 
garsinime 1919-1920 metais 
žymi krautuve (ant 
Ave., New Yorke),
kad ji turi moterims pan- 
čiakų ir parduoda dvi poras 
po $25.00. Už dvi poras $50! 
Cukraus svaras buvo 35 
centai; visokių produktų 
kainos buvo pakilę 86 nuo
šimčiais. Taip buvo per visą

5th 
sakė,

Washington, D. C., New 
Yorke, vyrai ofisų darbi
ninkai pradėjo eiti į darbus 
su overouzėmis. Jūsų rašy
tojas atmena, kaip Times 
Sq., ant Broadway, daug 
žmonių vaikščiojo su over
ouzėmis. Įvyko New Yorke 
didelis streikas požeminių 
traukinių (Interboro) dar
bininkų. Gi prohibicija ban
gavo po visą šalį. Tūkstan
čiai pirmo karo veteranų 
išsižadėjo Amerikos piliety
bės ir grįžo atgal į Euro
pą. Vyko gengsterių karai. 
Connecticut valstijoje poli
cija vartojo kulkasvaidžius 
prieš streikierius. 1919 m. 
taipgi buvo didelis United 
Mine Workers streikas; vy
ko Palmerio ablavos prieš 
komunistus.

Lenkijoj buvo lenkų susi
kirtimų su žydąjs. Fiume, 
Italijoj, įvyko didoki mū
šiai. Taipgi maži karukai į- 
vyko Romoje ir Belgrade.

Tai tik dalelė 1919-1920 
m. įvykių.

Apart įvairių streikų ir 
1946 metų republikonų lai
mėjimo, moterų pančiakos 
ir mėsa užėmė pirmą vietą 
žiniose.

Štai, noriu paduoti vieną 
vaizdą, vykusį dėl moterų 
pančiakų' Waltham, Mass. 
Apie 2 valandą po pietų su
sirinko High Schoolių mer-' 
gaičių būrys, sustojo prie 
krautuvės ir suriko “Ny
lons! Nylons! Nylons!” (Jū
sų rašytojas valgė valgyklo
je ir per langą dabojo tą 
komediją). Į keletą minučių 
tiek moterų ir vyrų prisi
rinko prie krautuvės, kad

Pro fe s in e O) (/a niza c i ja /< o v o j e 
Už Gamybinio Plano Įvykdymų.

— Kaimas. Neseniai įvyko 
Kauno “Šanito” fabrike profe
sinės organizacijos atskaitinis- 
rinkiminis susirinkimas. Jis 
praėjo aukštame politiniame ly
gyje. Aštrios, 'bolševikinės kri
tikos ir savikritikos pagrindu 
buvo išnagrinėtas vietos komi
teto ii' jo pirmininko drg. Ka- 
reckienės darbas. Profesinės or
ganizacijos nariai pripažino 
vietos komiteto darbą per ata
skaitinį laikotarpį patenkina
mu.

Ir iš tiesų, reikia pasakyti, 
kad “Sanito”’fabriko vietos ko
mitetas neblogai susidorojo su 
savo darbu. Jis sugebėjo mobili
zuoti darbo mases pirmųjų 
penkmečio metų planui vykdyti. 
Vietos komitetas neužmiršo pa
gerinti ir dirbančiųjų materia- 
lii’fę būklę.

Ypatingą dėmesį profesinė or
ganizacija nukreipė į gamybi
nio plano atlikimą. Jos inicia
tyva buvo įmonėje suorganizuo
tos socialistinės lenktynės tarp 
cechų ir pavienių darbininkų. 
Vietos komitetas kovoja dėl 
darbo našumo pakėlimo (tre
čiajame ketvirtyje vieno darbi
ninko išdirbio norma siekė vi
dutiniškai ll()(/f,). Vienas iš 
pažymėtinų vietos komiteto 
nuopelnų yra tas, kad jis padė
jo vadovybei pereiti nuo padie
nio prie vienetinio darbo atlygi
nimo. Rezultate padidėjo ii* 
darbo užmokestis. įmonėje at
sirado nemaža spartuolių. Fab
riko darbo žymūnai Skaudickie- 
nė, iCvikienė, Patrauskaitė, Mic
kevičius, Peslikaitė ir daugelis 
kitų sistemingai viršija išdir-i 
bio normas 40— 60r/t •

Didelį dėmesį vietos komite
tas kreipė į.politinio masinio iri 
kultūrinio darbo išvystymą, 
ypač daug dėmesio skyrė stali
ninio penkmečio plano aiškini
mui. Per ataskaitinį laikotarpi 
darbininkams buvo surengta 
daugiau kaip 30 paskaitų, išlei
sti 9 sieniniai laikraščiai, kurie 
nemaža prisidėjo prie geriausių 
darbininkų išpopuliarizavimo, 
.juose tai]) pat buvo išpeikti dar
bo dezorganizatoriai. Buvo pa
siekti kai kurie laimėjimai pa
gerinant dirbančių,jų buitinius 
reikalus.

šio kruopštaus ir atsidavusio 
darbo pasėkoje įmonė i/ mėne
sio į mėnesį įvykdo giamybinį 
planą, 
įmonės kolektyvas viršijo 32% 
Rugsėjo mėnesį 
LKP (b) Kauno 
to ii’ vykdomojo 
rimo lapą.

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

o 9 mėnesių

fabrikas gavo 
miesto komi te
ko m i te t o pagy-

buvo reikalinga daug poli
cijos tvarkai atsteigti. Su 
mėsa įvyko visokių kome
dijų. Vieni pirko mėsą, kal
bėdami išvalios, kiti kaip 4- 
5 valandą ryte, treti turėda
vo įvairius agentus ir tik 
pirkdavo per agentus, bi
jodami, kad jų nepraradus.

Karo laiku Įvairūs mak- 
liorai 
idant

išdirbinėjo štampas 
šalį apgaudinėjus. 

po pirmo, taip ir po 
pasaulinio karo susi-antro

tarė Amerikos lietuvių pi
liečių migloto proto žmonių 
grupelė ir nuvažiavo į Wa
shington pasikalbėt su po
nu prezidentu Lietuvos rei
kalais. Keista, kaip toki 
žmonės gali kalbėtis Lietu
vos reikalais, nebūdami net 
Lietuvos piliečiais. Ar gi ne 
komedija? Komedija ant 
komedijos.

Verpetai įvairios propa
gandos sukasi po visą mūsų 
šalį, idant sustabdžius pro
gresą, kad įvykinus trečią 
pasaulinį karą, kad dujo
mis sunaikinus visą žmoni
ją

Per visas tokias bangas ir 
kančias progresas eina sa
vais keliais, gyvybė ir lai
kas maršuoja pirmyn. Mes 
tikimės, kad 1947 metai eis 
geresniais takais.

KAIMO ELEKTRINE.
VILNIUS. — šiais metais y- 

ra plečiamas elektrinių tinklas 
ne tik Tarybų Lietuvos miestuo
se ir miesteliuose, bet ir kai
muose. Viena tokių hidroelek
trinių (10 kilovatų pajėgumo), 
šiuo metu jau baigiama staty-

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.
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BROOKLYN) LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNA^
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003 |

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8984

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
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.
kW

*•
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GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
y Geriausias Alus Brooklyne

/ PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) /

l

• 1 •

‘ •: 4, • ' . vŲ.r';-..' •. ' į
••■M ' » ’ ■

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA,

Telefonas Poplar 4110
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Prezidento Civilių
Teisių Komitetas

Šios tąutos istorija paro
do, kad demokratija niekad 
nėra pastoviai saugi. Ame
rikiečių kiekviena karta tu
ri išnaujo ją ginti. Dabarti
nė karta, savo milžiniška 
militarine jėga jau turėjo 
ją ginti nuo priešų užsieny
je. Dabar po vadovyste pre
zidento naujai įsteigto 
Committee on Civil Rights, 
ruošiasi vartoti demokrati
nius žygius ginti ją nuo 
priešų namie — priešai kaip 
neseniai atgaivintas Ku 
Klux Klanas, The Colum
bians ir kiti elementai Ame
rikos gyvenime, kurių nea
pykanta ir fanatiškumas 
ugdo gvoltą ir nepaisymą į- 
statymų. 7

426 LAFAYETTE STR

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Pradžioje gruodžio mėn., 
prez. Trumanas paskelbė į- 
steigimą šio komiteto. Pa
gal jo prašymą, komitetas 
rekomenduos naują legisla- 
ciją ir procedūras sustiprin
ti federates valdžios — ir 
valstijų — jėgas apsaugoji
mui civilių teisių ir laisvių, 
kurie yra demokratijos pa
grindas. Komiteto svar
biausia užduotis bus reko
menduoti įstatymus, kurie 
duos federalei valdžiai pla
tesnę jurisdikciją civilių 

; laisvių srityje.
Gązdinimas negrų balsuo- 

Į tojų pietinėse valstijose, 
į minių žiaurybės, brutaliai— 
■ lig šiol nenubausti — linčia- 
i vimai Amerikos piliečių, 
pastangos “neapykantos” 
organizacijų įpykdyti vieną 
rasę prieš kitą, vieną tiky
bą prieš kitą — tą viską 
prezidentas turėjo omeny
je, kada jis įsteigė Comit- 
tee on Civil Rights. Jis pa
reiškė, kad po pirmojo pa
saulinio karo “laisvė nuo 
baimės” buvo rimtai grąsi- 
nama, kada “organizuotos 
grupės taip akstino neapy
kantą, kad minių veiksmai 
išgąsdino . vyrus ir moteris į 
dėl jų kilmės ir tikybinių į- ■ 
sitikinimų.

“Šiandien”, jis sakė, “

svė nuo baimės ir demokra
tinės įstaigos, kurios ją re
mia, yra atakuojami. Kai 
kuriose vietose, laiks nuo 
laiko, nebuvo galima įvyk
dyti užlaikymo įstatymų, ir 
asmenys, kartais kareiviai 
ir net moterys buvo užmuš
ti, sužeisti arba išgązdinti.

“Užlaikymas civilių teisių 
yra valdžios — valstijų, fe- 
deralės ir vietinės — parei
ga. Kada įstatymą užlai
kantieji žygiai negali išpil
dyti šią pirmą valdymo pa
reigą, šie žygiai ir autori
tetas privalo būti pastiprin
ti ir pagerinti. .

“Konstitucijos garantavu 
mas laisvių asmenims”, jis 
pabrėžė, uždeda ant federa
tes valdžios “pareigą veikti, 
kada valstijos ar vietiniai 
autoritetai neapsaugoja šių 
konstitucinių teisių.”1

Bet, valdžią sulaiko ne
tinkami teisių statutai, ku
riuos reikia paplatinti ir pa
gerinti, jis sakė.

Prezidentas baigė: “To
dėl, aš šiandien skelbiu eg- 
zekutyvį įsakymą, įsteigti 
President’s Committee on 
Civil Rights, ir prašau to 
komiteto man pagaminti 
rašytą raportą. Šis raportas 
privalo turėti rekomendaci
jų dėl priėmimo arba įstei
gimo legislacijos Tinkames
nių ir efektingesnių būdu ir 
procedūroms apsaugoti tei
ses Jungt. Valstijų žmonių.

Į šį komitetą prezidentas
I paskyrė ^15 piliečių iš indus- 

lai-• trijos, darbo, religijos, ap-

F. W. Skalius
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, 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 į miltelių pavydalą, sveika ir 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama yra 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 $8.50.1 Balanced Brand Vitamin &''Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nu, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės 1 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 
Uaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
S164B—Metro Sta., Dept. C. Lo» Angeles 55, Calif.

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

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

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

| HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Mr. X buys suits four or five at a time. 
He used to pay $125 each, now $200.

□□

Help for Mrs. X now numbers four—- 
a cook, a governess, a second maid 
and a gardener.

Mr. X belongs to five clubs. Dues 
alon« add up to $1,300 a year.

AMERICAN BOSCH
Reikalauja

Moterų Tarp 18-30 
Metų Amžiaus

Dirbimui prie

SUSTATYMŲ SKYRIŲ

šiam kartūnui tema gavosi paskaičius Wall Stryto Journal’.e apie sunkumus pono X, tu
rinčio su šeima “skursti” tik su 45 tūkstantėliais per metus. Atrodo gana sunku, ar ne?

Šypsenos ir Anekdotai - Poilsis Protui

Gražiai pasibaigė
— Žmonės kalba, kad ta- 

•mista su savo vyru 
bariatės, mušatės ir 
nesusitaikote.

—Nieko panašaus,
tele; nors, tiesa, yra buvę 
kiek nesutikimų, bet aš jį 
nušoviau 'ir tuomi seniai 
viskas pasibaigė.

nuolat 
niekad

tamis-

Parūpino P. Krienas.
Žmona atsakė, kad tuomet 
jinai parkristų be žado. To
dėl aš pinigus—atgal į 
šenę ir jai nedaviau.

Priklauso nuo kojų

ki-

toli 
sto-tas namas randasi nuo 

ties?
Agentas: — Labai arti, 

apie dešimt minutų eisenos, 
— jeigu bėgtum, kiek 
kojos neša.

Gyvybės išgelbėtojas
— Vakar aš išgelbėjau 

savo žmonai gyvybę!
• — O kaip gi tai atsitiko? i
’ — Nagi paklausiau, ką ji- Kas, jai labiausia 
nai darytų, jeigu aš duočiau patinka
jai 20 dolerių praleidimui. Išdykėlė panelė savo

GARBE, Garbe,

tik

se-

Kreipkitės.į Employment Ofisą 
Pradedant Pirmadienį, baigiant 

Penktadienį, 8 A. M. iki 12 dieną.
3664 Main Street,
Springfield, Mass.

? («)

nam meilužiui, duodančiam 
jai brangią dovaną:

— Kas man labiausia pa
tinka jumyse, tai, kad turi
te tokią didelę širdį ir to
kią didelę piniginę, einan
čia kartu su jūsų širdimi!

Divorsui priežastis
Teisėjas:— 0 kokiais kal

tinimais pamatuojate savo 
reikalavimą perskyroms ?

— Aš kaltinu jį finansi
niu žiąurumu,
skundikė, kuriai niekad ne
užtekdavo vyro sunkiai už
dirbtų pinigų.

pareiškė

OPERATORĖS
Patyrusios Prie 

Drapes ir Curtains.
SILVER

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

(6)

A 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.

<«>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

šviesos ir socialio darbo sri
čių. Jų tarpe yra atstovai 
svarbiausių tikybų ir rasių 
Amerikoj. Šie vyrai ir mo
terys padės pirmyn pastū
mėti procesus, pagal kurių 
amerikiečiai pakeis savo į- 
statymus ir net pataisys sa
vo Konstituciją sunaikinti 
neteisybes ir pagerinti so
cialius pakeitimus.

FLIS.

Anglija siūlo padalinti 
Palestiną į žydišką ir ara
bišką dalis; o trečią dalį 
anglai sau laikytų kaipo 
“globėjai.”

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

padarau 
paveiks- 
krajavus4 
su ame-p

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 atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmorc 5-6191

ir Stone Ave.
Broadway Line

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

’ L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO. .

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

Skaitau “Keleivio” No. 52, 
už gruodžio 25-tą, 1946 m., kur 
rašo:

bės komitetą kartais nepražiop- 
sokit laiko, kada Grinius at- 

New Yorke susidarė ko- vyks ir neprikiškite perdaug 
mitetas buvusiam Lietuvos pre- pavo vidurių, pabadaukit kad ir 
zidentui Dr. K. Griniui pasi
tikti Amerikoje. Dr. K. Gri
nius atvyksta į Ameriką, jo lau
kiama sausio menesį. Į komite
tą įėjo atstovai nuo visų pakrai
pų lietuviškų organizacijų, nuo 
mūsų laikraščių, ir Susivieniji
mų. Iš laikraščių į komitetą į- 
cina ‘Keleivis’, ‘Naujienos,” 
‘Tėvynė,’ ‘Amerika,’ ‘Draugas,’ 
‘Gimtinas Garsai,’ ir kt. Iš org. 
komitete yra atstovaujamos: 
Lietuvių Socialdemokratų Są
junga, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara ir eilė katali
kiškų organizacijų.” 

, Ok, tu viešpatie! Kiek į tą 
garbės komitetą įeina garbin
gų “asabų”! Tik meldžiu gar-

nų ir dukrų. Grinius žihojo, 
kad K. Požėla, K. Giedrys, J. 
Greifenbergeris ir R. Čiornis 
savo galvom užmokės už Gri
niaus žioplumą. Bet šitų vyrų 
jam kraujo nebuvo gaila.

Garbė, garbė, garbė prezi
dentui! Atvažiuoja antras Lie
tuvos prezidentas! Palaiminti 
ponai dvasioje, jūsų bus prezi
dentas !

DŽIANITORIUS
Amžiaus tarpe 40 ir 50 metų 

Nuolatinis darbas geram darbininkui 
Gera Alga.

Kreipkitės arba rašykite į 
MR. TOZER

HOOVER COMPANY
3634 Walnut St., Philadelphia, Pa.

(7)

AMERICAN BOSCH

ir ponios: 
žmonelių 
žaidžiate 
anksčiau 
niekšys-

Atvažiavo prezidentas Ant. 
Smetona pirmas. Atvažiuoja 
į Ameriką prezidentas K. Gri
nius—antras, ir, galimas daik
tas, važiuos tuo pačiu Smetonos 
keliu...

Reikalauja

PATYRUSIŲ
MAŠINŲ ■ 

OPERATORIŲ 
prie 

GRIDLEY 
AUTOMATŲ 

RANKINIŲ ŠRIUBŲ 
MAŠINŲ

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

• Prisidėk prie inilionų tų, kurio 
prisickaujiį Johnson’s NUGAROS 
PLASTER1U — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų migiuos skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
{rodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant š{ plaster), tai lyg nau
doti kaitinamųjų paduškaitę pačiame 
jusi, darbo, švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garų, atliuosuoja skausmų ir sustin
gimų. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas. %
• Johnson's NUGAROS PLASTER1S 
saugo nuo užsišaldymo. Paųįjpriha 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. J{ gamina Johnson & 
Johnson. ■— vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

porą dienelių... Juk bankiete 
^bus visko užtektinai! Jūsų gar
bės stalas dar niekur ir niekuo
met nebuvo tuščias ar sausas!...

Dabar turite vajų, kad su
kelti 250 tūkstančių dolerių, o 
keletą dolerių, be abejo, iš ap
gautų, suvadžiotų žmonelių jau 
turite surinkę, tai bankietas 
bus puikus ir riebus!

Gerbiami ponai 
paliaukit sauvaliauti
geraširdyste... Juk tai 
su ugnimi. žmonės 
ar vėliau suseks jūsų 
tęs, tuomet jums bus pateikta 
sanskaitos!

Kas tas Grinius? Kam se
neliui tos garbės?

Tai tas pats Grinius, ką 1926 
metais budeliams, keliems ge
nerolams, nuolankiai, be jokio 
pasipriešinimo užleido legaliai 
Lietuvos liaudies išrinktą val
džią. O tie ant rytojaus pasi
šaukė A. Smetoną ir paliepė už
imti prezidento vietą. Grinips 
tuomet teisinosi: nenorėjo pra
lieti nekaltą kraują. Taip! Bu
delio Plechavičiaus nuodingo 
kraujo praliet nenorėjo. Bet jis 
žinojo, kad bus daug kraujo 
pralieta geriausių Lietuvos sū-

Pen- 
ir

ii

15 
arba išviso 22 ir pusė 
Ir vanduo užklojo kal- 

Kalnas Araratas yra 17,-

Kreipkitės į Employment Ofisą
Pradedant Pirmadienį, baigiant 

Penktadienį 8 A. M. iki 12 dieną.
J

3664 MAIN ST.
Springfield, Mass.

(5)

tre-

Pranešimas
NEWARK, N. J.

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

Tame pačiame “Keleivio” nu- 
meryj va, kas paduota: Biblija 
sako:. “Ir tvanas tęsėsi ant že
mės keturias dešimtis dienų ir 
keturias dešimtis naktų,
kiolika kubilų aukščio prilijo 
vanduo užklojo kalnus.”

Įsitėmykite, lijo 40 dienų 
40 naktų, arba 960 valandų, 
viso gilumas vandens buvo 
kubilų 
pėdos, 
nūs.
,260 pėdų aukščio.

Čia matomai buvot kieno nors 
klaida. Gal reikėjo būti 15,000 
kubilų ir tik tada vanduo gal 
būtų uždengęs tą kalną. Bet ar 
galėjo tiek prilyti tik per 960 
valandų laiko? Padalinant 17,- 
260 pėdų aukštį į 960 valandų, 
išeina po 18 pėdų vandens kas 
valandą turėjo prilyti. Turime 
pripažinti, kad f ai buvo tikrai 
smarkus lietus! 
dar yra šiame 
žmonių, kurie 
būklams!

PAINT SPRAYERS
SPINNERS

Abelnai Fabrikui Pagelbiniai 
Darbininkai

Gera Alga, Nuolatinis Darbas 
Puikiausios darbo sąlygos 

Moderninis fabrikas
Kur t-Verson Co.
4 SLOCUM AVE., 

ENGLEWOOD, N. J.
(«)

Žinios iš Lietuvos

Ant nelaimės, 
20-tame amžiuje 
tiki tokiems ste-

bet... Tame pa- 
dar yra žmo-

Žemės ūkio mašinos ir minerali
nės trąšos kooperatinėms 

draugijoms.
MARIJAMPOLĖ. — Paskuti

niu laiku keturios Marijampo
lės apskrityje veikiančios drau
gijos gavo iš sąjunginių respu
blikų 6 sudėtingas motorines 
kuliamąsias, 3 javų sėjamąsias 
,ir 23 valomąsias mašinas, dau
giau kaip 30 vienvagių bei dau- 
giavagių plūgų, kelioliką kom-

f

Taigi, taigi, 
čiame amžiuje 
hių, kurie skaito tokius laikraš-’ plektų zigzago akėčių ir daug

EAST NEW YORKO— 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir LLD 18 kp. įvyk* 
labai svarbus susirinkimas abiejų 
kuopų šį ketvirtadienį, sausio 9 d., 
8 vai. vakare, pas drg. Misevičius, 
115 Montauk Ave. Malonėkite visi 
atsilankyti. Reikės sutvarkyti daly
kai buvusios vakarienės ir kiti svar
būs reikalai. — M. Klimas. (5-6)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 8 d., 7:30 v. v., 103 Green St.' 
Draugai, malonėkite, dalyvauti ir 
pasimokėti duokles už šiuos metus. 
Po susirinkimo bus paskaita, — 
maistas ir vaistai, kurią parašė ga
bus žurnalistas dr. Petriką, tad ne- 
pralesikite progos išgirsti.—F. Sėk.

- ! ’ : (5-6), L . ■' • \

I SO. BOSTON, MASS.
LLDj 2 kp. mbterų * susirinkimas 

jvyks-sdusio 9 d., 8 v. v., 318 Broad
way. Kadangi Laisvės metinis; ban- 
kietas tapo perkeltas iš sausio 19 d. 
j sausio 26 d., tai. yra svarbu aptarti 
jį’ iš naujo. Taipgi,: turime-’ daugelį 
kitų reikalų aptarti./Turėsime arba
tos ir užkandžių. .—Valdyba.

čius, kaip “Keleivis”, “Naujie
nos” ir kiti šlamštai. Tiki jų 
niekšingiems redaktoriams, ką 

, jie rašo, gerbia, jų klauso, — 
draugais juos vadina ir pinigų 
jiems duoda. Tai šitų žmone
lių didesnė nelaimė nei anų, ti
kinčių į Bibliją! «

Užtenka perversti “Naujie
nų”, “Keleivio” puslapius, pa
skaityti iš Lietuvos hitlerininkų 
pabėgėlių laiškus iš Vokietijos, 
Švedijos, kurių makaulės, lyg 
to augio, pilnutėlės nuodų prieš 
geriausius Lietuvos sūnus ir 
,dukras. O neturėdami didesnės 
gąlios juos sunaikinti, tai savo 
nuodus nors ant balto laiško 
išlieja! O šie redaktoriai, net 
apsilaižydami talpina ir nuo sa
vęs* kita tiek prideda.#> s v

kitų smulkių žemės ūkio įran
kių. Visos gautosios mašinos 
bei įrankiai jau išskirstyti ko- 
operacinių draugijų valdyboms, 
o pastarosios — bendram savo 
narių naudojimui.

Be to, kooperacinės draugi
jos dar gavo apie 200 tonų mi
neralinių trąšų. Mineralinės 
trąšos išdalintos žemės ūkio ko- 
operacinių draugijų nariams 
bei technikinių kultūrų auginto
jams.

Honolulu, Hawaii. — Bai
sios jūros audros prasidėjo 
Cooper salų srity j. Jūros 
audra užblokadavo virš 100 
žmonių ant Palmyra Atoll 
salukės. Iš Oahu salos iš
skrido du Amerikos lėktu
vai su pagalba tiems žmo
nėms.



Linkime Adelei Augulienei Į

Rep.

JONAS LAZAUSKAS

dienų darbo savaite, kaip 
tūli industriniai darbiniu-

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

nių turėti ateityje, nes, juk 
“gyvenimas prasideda nuo 40- 
tų m et ų am ž i aus’ ’ ’

Mažoji
tietės Josepinos Skirmontienės 
anūkė.

fiestas Filai.

NewYorto^zM^feTZlnios

mokama.

operuotų su

Viršininkus
džiū-

šokiams

Seimu, mos kuopos

LITUANICA SQUARE

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

Sakoma, kad šalto oro sro
vės ūžė,j imas virš šiltos ii* abie
jų srovių elektros susidūrimas 
iššaukęs trenksmą.

Padaryta gerų 
veikimui, 
span d oje,

esant apie
sužaibavo
trenkė ii'
uis, jog atrodė, kad čia galė
jo kas išsprogdinti kokias ato
mines bombas.

Notice is hereby given that Betty 
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 on clothing.

darbo 
masi- 
22-rą,

LDS 1-ma kuopa stropiai ron- 
įsi prie savo metinio baliaus.

Praeita sekmadieni kas nors 
pašaukė policiją, 
Įeinant Į Roxy Teatrą 
A p i’o k nota, kad 
vienu iš dviejų

SUSIRINKIMAI 
KOMUNISTAMS.

Lietuvių Komunistų Kliubo meti
nis susirinkimas jvyks sausio 7-tos 
vakarą. 8 vai., 419 Lorimer St. Vi
siems nariams svarbu dalyvauti. — 
Valdyba.

|ka|fi’,A Dm 0

Jeigu kam būtų pasitaikę 
taip užkeikti praeito sekma
dienio vakarą, Brooklyne, bū-

BROOKLYN,’ N. Y.
Šv. Jurgio .Draugystės metinis su

sirinkimas jvyks sausio 8 d., 7:30 v. 
vak. Liet. Am. Piliečiu Kliubo salė
je. 280 Union Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti. — Ch. Nečiunskas. Sckr.

(5-6)

Policija anspito 
kojo visus kampus, tėmijo per 
nnsdieni teatrą, perėjusius 13,- 
000 asmenų, bot pabėgėlių ne
rado.

Aileen Adler, viena iš daly
vių “Miss Poinsettia” titu
lui gauti konteste “St. Pe
tersburg, Fla.

vakaro, snaigėms 
ore, temperatūrai 
32 laipsnių, staiga 
ir taip smarkiai 

nu d ardėj o griatisti-

Eugene Ponamcnko ir Magina Samosvat vadovaujan
čioje rolėje Tarybų Sąjungos naujoje filmoje “The 
Taras Family.”

įplaukos $3,- 
vo $3,023.98.

pusmetį nedatekliaus 
$8.77. Antrą pusmetį

įplaukų buvo $2,0 15.26, išlaidų
> $2,012.52. Antro pusmečio pel
enas $32.71. Padengus pirmo 
pusmečio nedateklių, sausio

Lauvė—Liberty, Lithuanian Daily
—---- ■ ■■ ---------- ■ - - - - -- - --------------------- L-

“Kad Tave Perkūnas...”

čius ateiti nevalgius, 
pavalgysite iki sočiai. Bus dai
nų: solisčių ir duotų.
gros Georgo Kazakevičiaus or-

Nepaprasti visuomeniški iš
mokėjimai LDS 1-mos kuopos 
1946 metais: Ateivių teisių gy
nimo komitetui $2; LDS JSeimo

komitetas pagamino 
garsinti organizacijų 
re n gi a m ą 1 i etų v i šk os 
4 00 motų sukakties

atstovauti LDS 1-mos kuopos
Šerą ir pasveikinti šėrininkų su- sigrožėti dainomis. Įžanga ne 
važiavimą su dešimke kuopos 
vardu. Drg. Gaitis pasveikini
mą jau įteikė kuopos pirminin-

RESTAURANT

jo pageidavimas
A pie

Kas Gaus Dar 21 
Skaitytoją?

Lietuvių Komunistų Kliubas 
yra, kaip sakoma, iki kaklo pa
sinėręs rūpestyje apie būdus 
įteikti darbo žmonėms, ypatin
gai darbo žmonių jaunimui vie
natinį jų pačių reikalus ginantį, 
jų kalba kalbantį anglišką lai
kraštį. Prie to, kliubui rūpi iš
laikyti ir savo garbę. Kada tūli 
kiti kliubai pasižadėjo gauti 
šimtus skaitytojų ir savo kvo
tas baigia išpildyti, mes taipgi 
norėtume išpildyti savo.

Lietuviai esame pasižadėję 
gauti 50 skaitytojų šiame vaju
je. Jis prasidėjo gruodžio 1-mą 
ir garbingai turėtų baigtis su 
Lenino diena, sausio 21-ma, ku
rią komunistai ii' visa 
klasė minės milžiniškame 
niame mitinge sausio 
Madison Square Garden©.

Iki sausio 2-ros lietuviai tu
rėjome gavę 29 prenumeratas. 
Trūko 21-uos. Pradžia nebloga. 
Ir užbaiga galėtų būti garbin
ga, jeigu visi komunistai ir ko
munistų gerieji draugai pasi
stengtų gauti nors po vieną 
skaitytoją ir priduotumėte per 
mūsų k bubą.

Sekmadieninis The Worker 
galima gauti į namus už du ir 
puse dolerių metams arba itž 
pusantro dolerio pusmečiui. 
Gaunamas paštu penktadienį 
ar šeštadienį. Kliubieciai.

Antradienis.

LINKSMO GIMTADIENIO! Susilaukė Dukters

Draugėms-Draugams
Prašymas

šeštadienį, sausio 4 d., bū
relis aidinčių, giminių ii’ kitų 
draugų, su dainomis, muzika 
ir sveikinimais palinkėjo Ade
lei Augulienei linksmo 41-mo 
jos gimtadienio.

Iš LDS Linos Kuopos Susirinkimo ir 
Veiklos; Balius Jau Šeštadienį

Susirinkimas įvyko sausio 2 
d., Laisvės svetainėj’. Narių at
silankė skaitlingas būrys. Ati
darydamas susirinkimą prezi
dentas A. Velička sveikino na
rius su Naujais Metais, prašy-

Finansų šok)' 
Senkevičiaus ir i 
sų metų raporti 
Pirmo pusmečio 
015.21, 
Pirmą

• buvo

Kings apskrities grand 
re įkaitino du brooklyniečius 
AFL Brotherhotfd of Painters 
viršininkus bandymo išgauti 

, $3,500 kaipo papirkimą nuo 
George Megibow, Try-Us Tex- ■ 
tile Processing Co.«viršininko,; 
Brooklyne.

Įkaitintais yra Nathan Sla- j 
vensky, lokalo 1507 biznio! 
agentas ir Robert Kelman, lo
kalo 1511 biznio agentas. Kal
tinamieji sakėsi nekalti, tačiau 
sulaikyti teismui po $10,000 
kaucija kiekvienas. Trečią bu-, 
vusį prijungtą tame pačiame' 
skunde, Jacob Wellner, džiūrė 
atsisakė įkaitinti.

nį, Lietuvių Am. Piliečių Kliu
bo svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 v. v. 
Įžanga 50c (įskaitant taksus). 
Nariams tikietai išsiuntinėti 
laiškais jau seniai.

Komisija raportavo, kad 
gauta geros gaspadinės, paga
mins visokių valgių. Prašė sve- 

baliuje

“Special Delivery” 
Laiškai

Brooklyno pažangiųjų orga
nizacijų 
lapelius 
bendrai 
knygos
minėjimą. Labai svarbu, kad 
tie lapeliai pasiektų žmones. 
Lapeliai atspausdinti, gauna
mi. Laisves spaustuvėje, 427 j 
Lorimer St. Draugai prašomi 
paimti lapelių paskleidimui 
šapose, draugijų susirinkimuo
se.

Lietuviškos knygos sukaktį 
brooklyniečiai minėsime jau šį 
sekmadienį, sausio 12-tą, 4 
vai. po piety, Schwaben Hall, 
474 K n i c kerbocker Avė., 
Brooklyne (Ridgewoode),

Bus graži dainų, muzikos, 
prakalbų programa, žmonės 1 
bus dėkingi už pakvietimą iš-: 
girsti pirmos knygos istoriją ir ■ 
sunkius lietuvių knygos kelius 
iki dabartinių laikų, taipgi pa-

Pabėgusių Kalinių 
Ieškojo Teatre

i)' labai draugiški žmonės. Jie 
savo namuose, 358 So. 3rd St., 
Brooklyne, svečius puikiai pa
vaišino su skaniai pagamintais 
užkandžiais, žinoma-, netrūko 
ii' visokių gėrimų.

čia būdinga buvo tas, kad 
jaunasis Albertas Augulis, ku
ris su savo pianiniu akordionu 
yra gražiai atsirekomendavęs 
aid iečių koncerte, pagtojo sa
vo motutės gimtadienio proga. 
Jis taipgi, pirmininkavo sveiki
nimų programai.

Frank ii' Pauline Kurlitis 
susilaukė tikrai gražaus pa
sveikinimo su Naujais Motais, 
gruodžio 31-mą, 194G, jiems 
gimė dukrelė, 8 svarų. Jai var
dą davė Elaine. Motina su 
dukrele šiomis dienomis su
grįžta iš ligoninės.

Elaine yra maspe-

CIO United Office and Pro
fessional Worker Unija pasiū

dys valstijos seimeliui bilių, 
reikalaujantį uždaryti bankus 
šeštadieniais, kad ir bankų 
darbininkai galėtų pasidžiaug
ti 5 
turi 
kai.

’ Labai greiti “pažinti” nepa- 
’ žįstamus, newyorkieciai, de- 
įvynių kalinių pabėgimo iš

’ Į Brooklyno kalėjimo proga, i 
daug ką nereikalingai prikla-' 

, Į natijo ir prigązdino. Nuo ka- 
! liniu pabėgimo dienos, iš kar
to visa, o paskiau didelė dalis; 
New Yorko policijos vis tebe- , 
šokdinama.

Linkime Adelei Augulienei ; Trauklių laivelių darbinin- 
daug tokių linksmų gimtadic-1 kų atstovai praeitą penktadie

nį lankėsi New Yorko Miesto 
Salėje pas majoro paskirtą 
speciali darbo komitetą. Ban- 

: doma išvengti streiko.

Peter 
KAPISKAS

būk matę 
Tony, 

tai galis būti 
pabėgėliu iš 

ar Abandola. 
teatrą, išieš-

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y
Du iš devynių pabėgusių, 

buvo sugauti praeitą savaitę. 
Alfred M’mitnlo. 34 metu, 
skaitomas šio pabėgimo sunla- 
miotoiu-smegenimis, sugautas 
bažnyčioje Montvale, N. J., 
penktadienį. Salvatore D’Au- 
la pats pasidavė Brooklyno 
policijai šeštadienio rytą, sa
kydamas, kad jo draugai skai
to perdaug rizikinga jį priim
ti.

Tel. EVergreen 4-8174

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

$5; delegatams j F. Nekvidavičius, LDS 1- 
i LDS Seimą, mos kuopos narys, prarado

dešinės rankos nykštį. Kadan- 
išmokėjimų pri-|gi Ji-s nepriklauso pašalpos

skyriuje, tad kito ko negalė- . 
jome daryti, tik pareiškėme 
jam giliausią užuojautą skaus
mų valandoje.

Iš LDS 3-čios 
konferenci jos 

SImitvmax. Kuraitis. J. t
Iš LDS Cbntro raštinės la**-ikonas s 

kas su nurodymais, kaip veikti : o J\ <11 L I 11 lg cl UI 
talkoje — vajuje už gavimą j

i naujų narių į LDS. Organizato- 
■ riai gaus gorus atlyginimus už 
i ’rašymą naujų narių. Mūsų 
! LDS 1-ma kuopa priėmė kuo
pai skiriamą kvotą gauti 50 
naujų narių per metų ir pusės 
laikotarpį. Tai bus galima išpil-

' dyti su kaupu. Tą padarėme ir 
1946 metais. J. Gaitis ii- kiti 
draugai pasižadėjo dirbti pri-

1 rašyme naujų narių. Bot entu- 
1 ziastiškai reikalavo, kad Jonas
Grubis vėl būtų to vajaus vy- 
• iausias organ izator ius-kapito- 
nas.

Dienraščio Laisvės bendrovės 
i direktorių laiškelis praneša apie 

’alininkų suvažiavimą kr ban- 
kietą, kurie įvyks sausio 26-tą, 
;ių metų. Prašė pasveikinimų 
ir atsiųsti atstovą į suvažiavi
mą. Kadangi mūsų LDS 1-ma 
kuopa silpna finansiniai, tai 
draugas Jonas Gaitis apsiėmė

keliones lėšos
Bostone, $150.

Prie tų visų 
įsidėjo LDS 3-čia apskritis su 
i $60. Kuopos vardu tariu ačiū 
j apskrities pirmininkui Anta
nui Matuliui ir visam komite
tui. apskrities 

raportavo G.
a, G. Waro
va s. Buvusi 
ais. Pinigų 

? turi su virš 
tarimų

Tarimus jau 
sake dele-

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

“Special delivery” mokes-, 
tis yra virš apmokėtosios už 
pervežimą reguliarės mokes- 
ties. Pavyzdžiui: paprastas 
laiškas bus už persiuntimą 3 
centai, special delivery prisi
dės 13 centų, viso 16c. Neda- 
mokėtus paštas kartais grąži
na atgal. O kartais, atsižvelg
dami į tai, kad skubus, pa
siunčia. Tuomet gavėjas neda- 
mokėtąją laiško mokestį, turi 
užmokėti dvigubai.

Pastebėta^ kad daugelis 
siuntėjų “special delivery” 
laiškų pražiūri reikalą pridėti 
tuos 3 centus greta 13-kos. ' 
Tada gavėjas tokio laiško d a- ! 
moka 6 centus. Tuos 3 centus 
daugelis užsimiršta iš paprati
mo, kadangi seniau viso mo
kydavosi tik 13c. Tie 3 cen- i 
tai buvo pakelta karo laiku.

$600. 
ateities 
matėte 
gatai.

Džiugu rašyti tas, kad LDS 
1-mos kuopos valdybą pasilie
ka ta pati dar ir 1947 me
tams: prezidentu A. Velička, 
vice-prez. S. Petkienė, finan
sų sekretorium V. J. Senkevi
čius, užrašų sekr. M. Stakd- 
vas, iždininku J. Dainius ii- iž
do globėjais G. Kuraitis ir A. 
Balčiūnas, daktaru kvotėju 
Aldona šliupaitė, korespon
dentu G. K.

Kuopos stovis: ligonių nė
ra; suspenduoti 5. 1946 me-1 
tais mirė 1 ; ligonių 1946 m. Į 
buvo 8; išsibraukė 8; į kitas 
kuopas persikėlė 4; į mūsų 
kuopą persikėlė 1. Viso geram 
stovy narių turime 300.

Korespondentas.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

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

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

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

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu-' 
vėje ir už dirbtuves kainą.

DANTŲ GYDYTOJAS
■%

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos:

Ruošiasi Šeimos 
Iškilmei

Ed ward as ir Peggy Zaka
rauskai jau ruošiasi krikštynų 
pokiliui. Edward as yra sūnus 
Juozo ir Onos Zakarauskų, Pi
liečių Kliubo gaspadoriaus. 
Jaunieji Zakarauskai susilau
kt sūnelio lapkričio 30-tą, bet 
iki šiol neturėjo progos su
ruošti krikštynų pokilio, nes 
pasitaikė daug 
parengimu O 
vengia 
kenkti.

organizacijų
Zakarauskai 

organizacijoms pa- ir Alan Ladd scenoje iš filmos “Two 
Mast.”

aTj ? T z'

t

' c "WO

REKORDAI
“Visokiu Rūšių”

Artifieialės Gėlės 
Pasveikinimų Korteles 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50 

i
Pas

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

KONČIAUS MEDUS

Brian Don levy
Years Before the

l

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
1

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9613

■

MATRJC1

iBULOVĄ!
9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DEAN
15 («wel» . . . $2475

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PATRICIA
• 17 . $2475

CAMBRIDGE 
m . I2975

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
LAISVĖS ADM.

■■M

I h,

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

■■

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
T>l. KT. B-217B. (Aril Graham Atm A atara Vatcanalc.




