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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00Jis ir Muilina Akis.

Jiems Jo Žodis Yra Dievo 
Žodis.

Žulikas “Autoriteto”
Rolėje.

Susirinkome ir Paminėjome.
Vatikanas Noris Persiimti.

Rašo A. BIMBA

“Bet jie yra taip isimiklinę 
melagystėje ir tiek daug išlei
džia per savo propagandos 
aparatą to melo, kad tam bol-

ti reikia daug muilo ”

gruodžio 31 d.), 
ma, būsiąs tuoju 
yra, žmonėms ak 
i u.

Argi Rapolas 
Hitlerį ant burdo?

vi k u, tai 
muilinto-

mus apsilaižydami savo >puu- 
don deda klerikalai, menševi
kai ir smetonininkai. Jo žodis 
dabar jiems yra Dievo žodis.

Verkia ir alasavo.ja lasisn- 
niai pabėgėliai ir ju ameriko
niškieji globotojai. Atrodo, 
jog jau čia pat svieto pabai-

Rimtai kalbant, taip ir yra :
jiems ateina svieto pabaiga.
Kokia gi i u ateitis? Kokios gi
ju viltys?

Jie negali nežinoti, kad jie
yra be vilties ir be ateities
nykstančio fašistinio pasaulio
liekana.

★ ★ ★
Tuo tarpu Lietuva atsistoja

gy-

j a u 
me-

ant kojų. Lietuvos žmonių 
venimas kasdien šviesėja, 
tuva žygiuoja pirmyn.

Pa bėgėl i us gvven i m as 
toli gražu pralenkė. Dar
tai kiti prabėgs ir jie bus vi- 

tie. kuriesiškai pamiršti. O 
jiems šiandien tiki, 
savo silpnumo.

atstovybė- 
tarnauto-

Tarybų Sąjungos 
j e Meksikoje tūlas 
jas Aleksiejev apsivogė ir pa
bėgo. Iš Meksikos atsidūrė 
Jungtinėse ‘Valstijose. Tuojau 
čia jis tapo dideliu anti-bolše- 
viku. Komercinė spauda jam 
plačiai atidarė savo špaltas 
plūsti visą Tarybų Sąjungą.

Tas ir parodo mūsų komer
cinės spaudos baisų moralini 
bankrotą. Blogai su ja, jeigu 
jinai jau paprastą ž u Ii ką laiko 
autoritetu.

Jau prasideda masiniai su
sirinkimai paminėjimui 400 
metu sukakties nuo pasirody
mo pirmosios lietuviškos kny
gos pasaulyje. Brooklynas pa
sirodė pirmutinis. Kiti 
tai seks.

mies-

Lietuviu Literatūros 
gijos 
kreipėsi i 
kad šitie 
pan audoti 
mui nariais ii 
some nepamiršti 
gimę pelną paskirkite Draugi
jai. Dar parinkite auką.

Brooklyn. N. Y., Pirmadienis, Sausio-January 13, 1947 ★ ★ ★
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ANGLŲ AMBASADORIUS 
VEIKĖ KAIP LENKIJOS 

FAŠISTŲ PADĖJĖJAS -- ,
Teisiami Fašistai Liudija apie 
Ambasadoriaus Ryšius su Jais
Varšuva. — Karinis len- |dokumentus ambasadoriui, 

kų tribunolas ęia teisia ,ke- Grocholskis pasisakė jau 30 
turis asmenis kaip Lenkijos 
išdavikus. Bekvočiant vieną 
teisiamųjų, Voldemarą Ba-

metų asmenininiai draugau
jąs su dabartiniu Anglijos 
ambasadorium Lenkijoj.

Tarp kitko, teismas kalti- 
kad Anglijos ambasadorius ■ na Grocholskį už šnipinėji- 
Varšavoj Victor Cavendish- i mą slaptajai nacių policijai 
Bentinck rinko valdinius ir vokiečių okupacijos metu, 
karinius Lenkijos sekretus. • Teismas turi parodymų, kad 
Tokius sekretus jam davė šie ir kiti teroristų 
slaptoji (fašistinė) organi
zacija, kuri planuoja nu-

vadai 
gavo pinigų iš lenkų gene
rolo Vladislavo Anderso, 

verst esamąją Lenkijos vai-■ gyvenančio Anglijos globo- 
džią, kaip sakė Bačakas. je.

Šioji graži, bet, kaip iš ju veidu matome, gana su
sirūpinusi šeima gyveno anglies aruode Fort Wayne, 
Indiana. O kadangi dešimčiai ju neišteko vietos vi
siems vienu laiku miegoti, tad vaikai miegojo pasikeis- 
dami-šiftais. Tačiau benamiu ir ankštumoje gyvenan
čiu žmonių padėtis negerinama. Prezidentas Trumanas 
atleido iš namu statybos akstintojo pareigu Wilson 
Wyatt, kuris reikalavo paskubinti statybą gyvenamu 
namu pirm prekybiniu ir liuksusiniu pastatu.

LAISVE-L1BERTY
427 Lorimer Street, 
Brooklyn ft, N. Y.

The Only Lithuanian Dally 
in the Eastern States.

Telephone: Stagg 2-.2S78

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

TRUMANAS REIKALAUJA 
VIRŠ 37 BILIŪNŲ DOL. 

LĖŠŲ PER METUS
Kariniams Reikalams Skiria 11 
Bilionų.^ Atomam 444 Milionus
Washington. — Prezid. 

Trumanas saus. 10 d. įteikė 
kongresui sąmatą lėšų, rei
kalingų valdžiai per metus, 
pradedant nuo šių metų lie
pos 1 d. Prezidentas reika
lauja paskirti $37,528,000,- 
000 ir skaičiuoja, jog iš tos 
pinigų sumos reikėsią vien 
kariniams dalykams išleisti 
$11,256,000,000 per metus.

Senatorius Taftas ir kiti 
republikonų Vadai ketina 
pasidarbuoti,(kad nuo pre
zidento sąmatos būtų nu-

Prasidėjus teismui, Ang
lijos valdžia pašaukė savo 
ambasadorių Cavendish’ą- 
Bentincką i 
pasitart apie ateinančius vi
suotinus Lenkijos rinkimus, 
kurie* įvyks sausio 1-9 d.

Apart Bačako, buvusio 
užsieninės lenku ministeri
jos nario, yra teisiama gra
fas Ksaveras Grocholskis; 
Vitoldas Kalickis, buvęs

Angim Valdžia Naudoja
j'Londoną, girdi, ;j(arjnes Jggas prįeš

Vežiku Streiką
v*

nas, ir Chrvstina Kosiorek, 
tarnavusi jiems kaip įran-

Grocholskis prisipažino, 
kad anglų ambasadorius 
slaptai su juo sueidavo. 
Ambasadorius žadėjo Gro- 
cholskiui įgabent iš Angli
jos vieną korespondentą, 
kuris palaikytų ryšius su 
“požemio” fašistąis-teroris- i 
tais. Pats anglų ambasadų- I 
rius pageidavo asmeniškai i 
su jais sueiti, ir Grocholskis 
supažindino ambasadorių 
su V i tek u, tų fašistų vadu.

Kada Grocholskis tapo < 
areštuotas, apie tai sužino
jus, jo motina sudegino na
mie Grocholskio surinktus,

Madrid, Ispanija. — Ka
rinis fašistų teismas nutei
sė 10 žymių kairiųjų žmo
nių kalėti po 2 iki 6 metų.

London. — Anglijos dar- 
biečių valdžia pašaukė ka
riuomenę, jūreivius ir kari
nius lakūnus darban vietoje 
streikuojančių trokų - ve
žikų Londone ir Liverpooly- 
je. Valdžia vadina jų strei
ką “neteisėtu,” nes jis įvyko ' 
be aukštųjų unijos vadų už- 
gyrimo.

Streikieriai reikalauja 44 
valandų darbo savaitės, di
desnio atlyginimo už virš
valandžius ir dviejų savai
čių apmokamų atostogų. Vi
dutinė jų alga pirm streiko 
buvo 25 doleriai per savai
tę.

I Naujas Republikonų Bilius 
Prieš Darbo Unijas 

/

FRANKO ĮKALINO DAR kinu pL 

DEŠIMTI ŽYMIŲ 
RESPUBLIKIEČ1Ų

Amerikonai ir Anglai 
Iš Oro Darė Vakarinės 

, Europos Žemlapius
Frankfurt, Vokietija. — 

Amerikos ir Anglijos kari
niai lėktuvai pirm kelete 
savaičių nufotografavo di
desniąją dalį vakarinės Eu-.

Drau-
Centralinis Komitetas 

į kuopas ir narius, 
paminėjimai būtu

i Draugijos stiprini- 
finansais. Pra- I

Nuo paren-

Indusą-Mahometony
Riaušėse Užmušta 
Dar 26 Žmonės

Ar žinote, pavyzdžiui, kad 
žurnalo šviesos sulankstymas 
ir surišimas pirmiau tekaštuo- 
davo apie $18, O. dabar jau 
kaštuoja arti $60! Tuo tarpu 
mūsų narinės duoklės pasilie
ka po senovei — tiktai $1.50. 
Tat reikia Draugijai gauti fi
nansiniu įplaukų iš kitų šalti
nių.

Bombay, Indija. — Susi- 
, kirtimuose tarp indusų ir 

mahometonų per dvi dienas 
i tapo užmušta 26 žmonės ir 
sužeista 237 Kalkutoje, Ka- 

> rachi ir kituose ■ Indijos 
miestuose. Policija ir ka- 

1 į riuomenė kartotinai šaudė į 
I riaušininkų govėdas. Maho
metonai ir indusai, be kitko, 

i padegė 92 vieni kitų namus 
; bei įstaigas. Buvo areštuota 
keli šimtai riaušininku, v

mušta 3 iki 4 bilionu dole
rių, tačiaus, 
džiaut karinių 
reikalu.

Prezidentas, be kitko, ski
ria 444 milionus doleriu ato
minei jėgai išvystyti, o ei
namaisiais metais tam pa
skirta 385 milionai.

Trumanas siūlo laikyti 1,- 
641,000 vyrų karinėse jėgo
se; tiek esą būtinai reika
linga, kad “nenusilpnėtų 
tarptautinė mūsų padėtis.”

Jis reikalauja dar nema
žinti taksų nuo pajamų. 
Kartu prezidentas sako, rei
kėtų skirti daugiau lėšų vi
suomeninei gerovei, sveika
tai ir socialei apdraudai, 
būtent $1,700,000,000 vietoj 
šiemetinių pusantro biliono.

Prezidentas ragina įsteig- 
j ti valdinius sveikatos, ap- 
švietos ir socialės apdrau- 
dos departmentus ir papla
tinti senatvės apdraudą 

1 taip, kad jinai apimtų dar 
40 nuošimčių dirbančiųjų.

Anot Trumano, reikėsią 
1539 milionų dolerių gyvena
miems nams, tai 5 milionais 
mažiau, negu per einamuo
sius 12 mėnesių; žemdirbys
tei $1,400,000,000, tarptau
tiniams reikalams ir firian- 
savimams — pusketvirto bi
liono ir t.t.

Prezidentas išstojo prieš 
bonu davima karo vetera
nams. Jo reikalaujamos ka
rinės lėšos yra bent 10 kar
tų didesnės, negu pirm An- 
trojo pasaulinio karo. Pa
vyzdžiui, 1938 m. kariniams 

i reikalams buvo skirta tik 
■ $980,000,000.

neskriau-
Amerikos

bus pagaminta žemlapiai ; 
Vokietijos, Austrijos ir ki
tų kraštų. Suprantama, kad 
amerikonai ir anglai nepra
nešė Sovietams apie tą žem- 
lapių darymą iš oro. United 
Press sako, nežinia, ar jie 
fotografavo sovietinę Vo
kietijos dalį. Be kitko, jie

Washington. — Republi-' kus plačiose, nacionalėse 
konas kongrešmanas Clare pramonėse; uždraust uni- 

' Hoffman pasiūlė panaikint joms raginti darbininkus 
Wagnerio Darbo Santykių apleisti darbą; užgint pikie- 

pripažįs-i tininkams atkalbinėt einan
čius dirbti streiko metu; 

' duoti samdytojams valią 
nepriimt streikavusius at
gal darban; atsisakyt tartis 
su unija ir t.t.

Kito republikono, senato
riaus Josepho Bali įneši
mas kongresui reikalauja rrr|Į)QrpA i A OdH n 
uždraust ištisoms didžio- IIKSIAI AiuLILL 

isioms unijoms tartis su irDIT7Al in/I A
..... i samdytojais. Bali leidžia tik , JEKUZjvLIItI/J 
n įaus i vietinėmS unijoms siaurose --------

j srityse derėtis su fabrikam

Aktą - įstatymą, 
tantį darbo unijoms gana 
plačias teises. Vietoj šio ak
to Hoffmanas perša įsteig
ti valdinę tarpininkų komi
siją taikyti darbininkams 
su samdytojais; uždrausti 
pilną unijos pripažinimą ir 

;arimo streikus, 
Į sėdėjimo streikus, paleng- 
i vesnį dirbimą ir t.t.
I

Kiti Hoffmano 
i posmai yra tokie:

Tuojau sustabdyt

fuoti.

M1L10NAI SĄRANČIU

Laukiama Sprendimo Dėl Darkvedžip Unijų
Washington. — Naciona-, kuris suteikė darbininkams 

lė Darbo Santykių Komisija 
pranešė, kad jinai laukia, 
kaip Aukščiausias Teismas i 

SiVrido nusPr?s> ar Pripažint dar b- ■ 
* i vedžių' (formanų) unijas ar 

i atmest. Kol Aukščiausias 
i Teismas tars savo žodį, tai nešta, jog suskilo Italijos 
Darbo Santykių Komisija Socialistų Partija. Nuo jos 
sulaiko darbvedžių baisa vi- atsimetė dešinieji socialistai 
mus Įvairiose pramonėse, ar ir veidmainingai isiskverbu- 
jie nori sau unijos ar ne.

Kompanijos vadina darb- į 
i vedžius savo agentais - tar- ■ 
nautojais ir todėl sako, kad |

nigas Regulio Martinez 
Sanches gavo 6 metus kalė- Į 
jimo, tiek pat ir J. G. Egi-<

; do, slaptos Socialistų Parti-1 
i jos pirmininkas, ir i
! Catala, uždraustos Darbo!
Federacijos sekretorius. E- 
gido ir Catala jau pirmiau 
buvo įkalinti 12-kai iki 30 
metu, v

Visi 10 dabar baudžiami 
už tai, kad -bandė suvienyt 
prieš diktatorių Franko vi- 
sa& respublikines jėgas, a- 
part komunistų, ir nuverst .jie negalį naudotis Wagne- 
Franko režimą. rio Darbo Santykių aktu,

✓ v r
rio Darbo Santykių aktu,

teisę priklausyti unijai.

Sl SKILO ITALIJOS SO- ; 
CIALISTŲ PARTIJA

Roma. — šeštadieni pra-i

Jeruzolimas. — barančiai į ----------------
! (skėriai), kaip koks debesy-1

■ ■nas, ūmai apgulė Jeruzoli-; lldlIJUo uULldllblU 
ma. Milionai šarančiu apni-jir i i
ko centralinius anglų vai- KOIlgrCSaS F alaOKllS 
džios rūmus. L.

Sąrančių plėga susi jusi su KOmUPlStaIllS 
baisia šiemetine sausra ra-1 
lestinoje.

Arabai farmeriai karčiai i 
skundžiasi prieš valdžią, 
kad jinai iš anksto neįspėjo l 
prieš gręsianti šarančiu už- 
klupimą.

sėji į ją trockistai, sakoma, 
viso apie 25 nuošimčius na- 
rių.

Hamburg. — Čia sušalo 4 
vokiečiai.

Roma. — Kuomet pasi
traukusių dešiniųjų .sociali
stu mažuma laikė atskirus I *■
prieš-so vietinius, prieš-ko- 
munistinius susirinkimus, 
tai Italijos Socialistų Parti- 

‘ ' 7 vis 
daugiau palankumo Sovie
tams ir komunistams.

Suvažiavimo salėje karto
tinai skambėjo delegatų

Washington. - Skaičiuo-; > ^ongi:es^..reiškė 
jama, kad šioje šalyje yra 
130 milionų žiurkių. .

La Paz, Bolivia. — Sukilo šūkiai: 
prieš valdžią indijonai va
karinėje Bolivijoje.

“Tegyvuoja Rusija!” “Te
gyvuoja komunizmas!”

t ANGLŲ FELDMARŠALAS MONTGOMERY DŽIAUGIASI PASIMATĘS SU STALINU
• 1 r-, HI—     . . ■ -      . ■ -     ■ - U • —

Reakcinės srovės tiktai ] 
pa apie lietuvybę, mes gi 
šilę dirbame jos išlaikymui.

Lietuviškos knygos paroda 
didmiesčiuose bus kita šios i Montgomery, general. Ang-1 šė Raudonojoj žvaigždėje, . . ,v_ . .
svarbios sukakties atžymėjimo lijos štabo galva, apsilankė i ir Izviestijose apie feldmar-i loks AngllhSoVietU ArmiJU DraUgISKlimaS, kaip Karo taikli 
forma. . Brooklynas irgi bus 
pirmutinis. Pas mus knygos 
paroda įvyks kovo 28, 29, 30 
ir 31 dienomis.

Chicagos kunigų Draugas 
garsiai ir smarkiai praneša, 
kad “Vatikanas stoja kovon 
prieš Kremlių,” tai yra, prieš 
Tarybų Sąjungą. 

(Tąsa 5-me ptfsl.)

Maskva. Feldmaršalas, lenski ir M. Galaktionov ra-,Įy|ontgonle|-y Pageidauja, 1(3(1 Taikos Meili Pasinaujintu , prieš pasalingąją Vokietijos 
Tr»lro A v»rvln Qniriz\L>i Aii*ivkim ILn llrrinlrimm r> Irnm ii mirti BJtją.

- - - - 1 “Trumpame savo pobuvy-
------------------------------------------------------------------------ -  je Sovietų Sąjungoje aš pa- 
maršalas Montgomery pra- vietų štabo galvai, ir sovie- tyriau kuo didžiausią drau- 

atstovams,! tinei armijai ne tiktai už jų j giškumą ir nuoširdų duos- 
, bet taipgi už | numą. / 

p^ogą sumegsti draugiškus karines akademijas," jlava- ’ 
ryšius sti Rusijos armija ir dintas Stalino, 
tokiu būdu išvystyti tarp ir Frunzės vardais. Šios į- premjeras de Gasperi, no- 
abiejų mūsų šalių armijų staigos su savo sėkmingu; rodamas “prisitaikyti priei 
taikos metu tą draugišku- veikimu padarė man labai, Amerikos”, puola Italijos 
mą, kuris susidarė kovoje I gilų įspūdį, ir man buvo pa-1 komunistus.

i pas premjerą Staliną Krem
liuje saus. 10 d. Jiedu kal
bėjosi pusę valandos, ir Sta
linas pakvietė Montgomery 
į bankietą vakare.

Po pasikalbėjimo su Sta-' 
. linu, Montgomery pranešė 
i spaudai, jog Stalino sveika
ta atrodo puiki.

šalo Montgomery’o drąsą ir Į 
gabumus, kaip komandie- 
riaus, ir ypač gyrė jį už 
pergalę prieš vokiečius-ita- 
lus ties EI Alameinu, šiauri
nėje Afrikoje.

Montgomery’o Pareiškimas 
Spaudai

nešė laikraščiu
kad jis labai pasitenkinęs svetingumą,

* 1 * 1 1 1 •

rodyta jose viskas, ką tik 
norėjau matyti; man taip 
pat buvo duota proga pasi
matyti su jų vadais ir stu
dentais, ir aš turėjau daug 
atvirų ir įdomių pasikalbė- 

Aš mačiau puikias i jimų su jais.”
pasimatymu ir pokalbiu su 
generalissimu Stalinu.

Montgomery, be to-, davė 
šitokį pareiškimą spaudai:

“Aš dėkoju maršalui Al

Vorošilovo

Sovietu generolai N. Ta-1 Maskva.-—Anglijos feld- eksandrui Vasilevskiui,

■ ■ ’ ■ •
<

■ ■ . <l;....,
-------------------U------ ------ ----------------- ..,..........   . -------^^įjjtįįį^į)
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Organizuoti Darbininkai Įspėjo Kongresą 
ir Senatą i

Organizuoti Amerikos darbininkai į CIO (Congress , 
of Industr. Organizations), Am. Darbo Federaciją, Gelž- 
kelių Brolijos ir kitos unijos stipriai įspėjo kongresą ir ; 
senatą, kad, kad nepriimtų reakcinių, anti-unijinių, anti-i 
amerikoniškų bilių, nes dėl to šalyj kils kovos.

CIO unijų prezidentas F. Murray ir kiti vadai tarėsi 
su progresyviais senatoriais, kaip senatorius (demokra
tas) Murray, iš Montana, Thomas, iš Utah, Pepper, iš 
Florida, Kilgore, iš West Virginia, Taylor, iš Idaho, My
ers iš Pennsylvania, McGrath, iš Rhode Island ir kitais.

CIO unijos įteikė kiekvienam senatoriui ir kongres- 
manui po brošiūrą, kurioj faktais yra įrodoma, kad dar 
niekados pirmiau Amerikos istorijoj fabrikantai tiek 
daug pelnų nepasidarė, kaip pastarais laikais, kad jie 
gali be jokios sau skriaudos pakelti darbininkams algas,; 
kad pasikėsinimas ant darbininkų unijų ir algų, yra pa-i 
^ikėsinimas ant Amerikos žmonių gerovės, taikaus sugy
venimo, laisvių ir demokratijos.

Amerikos Darbo Federacijos vadai ir Gelžkelių Bro-; 
lijų vadai taip pat tarėsi su kųngresmanais ir senato- ! 
rais. ADF prezidentas William Green, kalbėdamas apie i 
įneštus reakcinius bilius prieš unijas, ypatingai bilių, 
kuris reikalauja, kad unijos neturėtų teisės uždaryti du
ris į fabrikus tiems, kurie nenori unijose prigulėti, pa
reiškė:

“Tegul kongreso nariai atsimena, kad lojaliai ameri-| 
kiečiai ir unijų nariai, mylintieji unijų tradicijas, atsisa- i 
kys dirbti petys petin su tais, kurie priešingi unijoms...” !

Kada darbininkų unijos parodė kongreso ir senato 
nariams, kad Amerikos liaudis gins savo organizacines 
teises, laisves ir demokratiją, tai reakcininkai vėl atgai-I 
.vino Case bilių, dar blogesnį, negu tas, kurį prezidentas 
vetavo, o fabrikantų sąjunga — National Association of 
Manufacturers — daro spaudimą į kongresmanus ir se
natorius, kad jie kuogreičiau priimtų anti-amerikoniškus, 
anti-unijinius bilius ir padėtų fabrikantams apiplėšti vi
suomenę.

Laisves Vajaus Gavimui 
Naujų Skaitytojų 

Galutinas Raportas

Kas Ką Rašo ir Sako

Punktų 12973K. Žukauskiene, Newark, N. 'J.........
Laimėjo 1-ma Dovaną — $75.00.

A. Balčiūnas - G. Kuraitis, B’klyn, N. Y. Punktų 11362
Laimėjo 2-rą Dovaną — $50.00.

A. Stripeika, Elizabeth, N. J............
Laimėjo 3-čią Dovaną — $30.00.

Hartfordo Vajininkai.....................
Laimėjo 4-tą Dovaną — $25.00.

P. Pilėnas, Philadelphia, Pa; .......
Laimėjo 5-tą Dovaną —< $20.00.

M. Svinkūnienė, Waterbury, Cohn. ..
Laimėjo 6-tą Dovaną — $17.50.

J. Bakšys, Worcester, Mass. ...........
Laimėjo 7-tą Dovaną — $15.00.

LLD 2 k p.) So. Boston,' Mass..............
Laimėjo 8-tą Dovaną — $12.00.

G. Shimaitis, Brockton, Mass............
Laimėjo 9-tą Dovaną — $10.00.

LLD 4-tas Apskr., Pittsburgh, Pa. .
Laipiėjo 10-tą Dovaną — $5.00.

Kiti kontestantai, kurie nepa
siekė premijų punktais stovi se
kamai :
S. Kuzmickas, Shenandoah 2151
P. J. Anderson, Rochester 2094
P. Baranauskas-J. Mockaitis,

Bridgeport ----------- 2057
S. Penkauskas-J. Kralikaus-

kas, Lawrence------ 2045
Bekešienė, Rochester 1569 
Klastow-P. Beeis,
Great Neck-----

Ramanauskas,
Minersville -------

LLD 20 kp.-Moterų sk
Binghamton --------- 1424

P. Šlekaitis, Scranton — 1271
L. Prūseika, Chicago —r 1077 
LLD 25 kp., Baltimore 1062

Simutis, Nashua -
Puidokas, Rumford-----
K. Urban, Hudson-----
Šlajus, Chester---------
Grybas-J. Krasauskas,

Norwood ---------------
K. Mazan, Cleveland

J. Bimba, Paterson ------
Janulis, Detroit--------
Levanienė, Los Angeles,

Punktų 8426

Punktų 7713

Punktų 7466
♦

Punktų 6652

. Punktų 4053

Punktų 3999

Punktų 3273

Punktų 3187

LRKSA NARYS RAGINA džiųjų apdraudos kompani- 
nariai.
Toliau:
“Dabar kiekvienas gali ma

tyti, kad LDS mokestys yra i 
gerokai mažesnės: viso gyve-! 
nimo apdraudos mokestis už; 
$1,000' yra mažesnė daugiau { 
kaip''keturiais doleriais į me-1 
tus, o 20 metų endowment 
mokestis mažesnė daugiau 
kaip šešiais doleriais.

“SLA ii- LRKSA mokestys 
maždaug tokios, kokios yra 
apdraudos kompanijų. .

“Iš čia paduotų palyginimų 
matyti, kad LDS mokestys yra; 
pigiausios, kokios galima gau-i 
ti fraternalėse organizacijose, i 

“Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, be to, yra pažangi 
fraternalė * organizacija, kuri 
.turi šimtus geriausių veikėjų 
ir kuri yra įtraukusi į savo ei
les daug jaunimo.”

į Mūsų nuomone, svarbiau
sia tai, kad LDS nepaliečia 
“konversija.” Ši nelaboji 
viešnia, iš tikrųjų, yra di-!

♦ v z*

F.
__ 1548

1446

P.

M.
A.

- 941
901
885
874

850

722

Anglija, Amerika ir Irano Aliejus
Pabaigoj 1946 metų Washingtone vyriausybės Vidu

rinių Rytų departmentas paskelbė, kad Anglo-Iranian 
Oil Co. perleidžia Amerikos aliejaus kompanijoms 10 nuo
šimčių savo šėrų 20-čiai metų.

Ką gi tai reiškia? Tai reiškia, kad anglai aliejaus j 
kapitalistai sau į talkininkus priima Amerikos aliejaus 
kapitalistus išnaudojimui žibalo šaltinių Irane. Iš kur ■ 
tokia britų kapitalistų “mielaširdystė”? Iki šiol, kaip ži-į 
nome, jie ir Amerikos žibalo kompanijos griežtą kovą ve
dė savo tarpe. Kaip atrodo, tai ta kova nesumažėjo Pie- į 
tų ir Centralinėj Amerikoj. į |

Anglo-Iranian Oil Co. anglai kapitalistai savo ranko
se turi 56 nuošimčius šėrų, tokiu būdu jie yra pilni gas-1 
padoriai Irano žibalo gamyboj, o kartu ir politiką nusa
ko Irano valdžiai. Bet, kaip žinome, Anglijos imperija, 
braška, britai imperialistai jaučiasi, kad be Wall stryto 
imperialistų talkos jie negalėtų išlaikyti savo rankose 
kolonijų. |

Blažionis, Lowell------
V. O. Wall, Wilkes-Barre - 
LLD 136 kp., Harrison-

Kearny — 
S. Tvarijonas, Detroit — 
J. Rudman, New Haven __

J. Valaitis, New Britain
Smitravičienč, Detroit 

Kalvelis, Bridgewater 
Padgalskas, Mexico

J.
685
648
607

596
589
572
556
544
469
428

358
327
319
312
299

V. 
M. 
J. 
V.
A. P. Dambrauskas,

Haverhill _________
A. Navickas, Haverhill __ 
LLD 75 k p., Miami-------
F. Wilkas, Wilmerding — 
V. Valinčius, Pittston-----
LLD 77 kp., Cliffside, N. J. 280 
M. Žakienė, Binghamton __ 243 
A..Gudzin, Schenectady, __ 236 
J. Adams, Grand Rapids 228 
M. Slekienė, Gardner — 163

Irano šiaurinėj Azerbaidžano provincijoj buvo įsistei
gus demokratinė tvarka. Ten buvo panaikinta baudžia
vinės sąlygos, įvedama liaudies tvarka. Tai akstino darbo 
žmęnes ir kitose Irano provincijose kovon už geresnį gy
venimą. Kelis kartus britai imperialistai bandė nuversti 
Azerbaidžano liaudies tvarką, žinoma, Teherano reakci
jos rankomis, bet nevyko.

Kitaip dalykai dėjosi, kada Jungtinių Valstijų am
basadorius Allen ir generolas Norman . Schwartzkopf 
ėmėsi to darbo. Pono Allen žmonės su įvairių “misijų” 
reikalais atsidūrė Azerbaidžane. Jis prižadėjo Irano 
valdžiai $250,000,000 paskolą. Gen. Schwartzkopf ne vien 
suorganizavo galingą reakcijos .armiją'ir žandarų pul
kus, bet Amerikos ginklais apginklavo ir Amerikos ofi- 
cieriai juos išlavino.

Azerbaidžane demokratinė vąjdžia nuversta. Visame 
Irane siaučia reakcijos teroras. Todėl (Darbininkų) par
tijos šimtai narių nužudyta, dar daugiau kalėjimuose, 
partija pagrūsta požemyn. Anglijos imperialistai džiau
giasi ir be didelio širdies skausmo gali priimti Amerikos 
žibalo savininkus j bendrą Irano žibalo šaltinių išnaudo
jimą. .

i ©

f. Susitarimas Vokietijos Klausime
/Okupavime Vokietijos dalyvauja Jungtinės Valstijos, 

Sovietų Sąjunga, Anglija ir Francija. Okupacinių jėgų 
komandieriai susitarė, kad įsteigti visų keturių valsty-

JO DAVIDSON, artistas, 
pirmininkas naujai įkurtos 
progressive Citizens of Amer
ica) Jo vadovautas Independ
ent Citizens Committee of the 
.Aiyis, Sciences and Professions 

j buvo viena iš dešimties žymių 
organizacijų, dalyvavusių įkū
rime PCA ir tapusių jos dali
mi.

PROTESTUOTI
Brooklyno Vienybės re

daktorius rašo savo laikraš
tyj, kad jis gavęs vieno 
LRKSA nario laišką, kuria
me, tarpe kitko, tasai narys 
pareiškia:
“. . . Seniems nariams, pri
klausiusiems daugiau, kaip 30 
metų, mokesčiai pakeliami dvi
gubai. Prieš tokią skriaudą, 
daromą ilgamečiams nariams,; 
reikėtų kovoti, protestuoti.” !

Kaip žinia, Rymo Katali-! 
kų Susivienijime šiuo metu 
yra pravedama “konversi
ja,” kas reiškia: nariai ver
stinai perkeliami iš vieno 
apdraudos skyriaus į kitą, 
bet, persikeldami, jie priva
lo mokėti didesnius mokes
čius už tokią pačią apdrau
dos sumą, kokią turėjo se
niau. Ir tai paliečia pačius; 
seniausius narius!

Panašiai esama ir SLA.
Tuo pačiu klausimu Vil

nyje (sausio 7 dj rašo vie-; džiausiąs priešas fraterna-! 
nas SLA ir LDS Naryshįu organizacijų seniems: 
(reikia nepamiršti, kad yra; nariams! 
žmonių, kurie priklauso sy-| J_________
kiu ŠLA ir -LDS arba; GENERAZZO — Už KĄ 

LDS) ilgesni jj TAIp ŠLOVINA?

rais biudžeto užtikrinimui su
kelta sekamai:
Brooklynas-------------  $797.09
Philadelphia, Pa. ----- 667.80'

_ 318.00
_ 230.50
_ 200.80
_ 183.00

______ , _ - 131.55 LRKSA ir
Binghamton, N. Y. __  115.75’ straipsnelį, kuriame prime-

__ 102.50 na:
___ 86.50
___ 74.50
___ 71.50!
___ 70.501

Hartford, Conn.
Rochester, N. Y. __ 
Waterbury, Conn. _ 
Elizabeth, N. J. — 
Newark, N. J.

Detroit, Mich. — 
Scranton, Pa; — 
Lawrence, Mass. 
Chicago, Ill. -----
Shenandoah, Pa. _
New Britain, Conn.------  69.001
Pittsburgh, Pa. --------- 62.75
Baltimore/Md. ----------- 60.00
Great Neck, N. Y. _____  59.21
Bridgeport, Conn. ------  58.501
Paterson, N. J. -----------55.00
San Francisco, Calif. __ 
Brockton, Mass.---------
So. Boston, Mass. ------
Los Angeles, Calif.-----
Haverhill, Mass. --------
New Haven, Conn.------
Rumford, Me. ------------
Harrison-Kearny, N. J. _ 
Lowell, Mass. ------------
Worcester, Mass.---------
Pittston, Pa. ------------
Hudson, Mass. -----------
Cleveland, Ohio —-----
Chester, Pa. ---- ---------
Jewett City, Com!.-------
E. St. Louis, III. ---------
Norwood, Mass. ---------
Portland, Oregon ---------
Bridgewater, Mass.-----
Scottville, Mich. ---------
Wilkes-Barre, Pa.------
LMS 2-ras Apskr. Mass. 
Mexico,' Me.---------------
Cliffside, N. J._______
Seattle, Wash. -----------
Minersville, Pa. ----------
Rockford, Ill. -------------
Nashua,. N. H.------------
Dickson City, Pa.--------
Saginaw, Midi. -----------

daug finansinių
Turėjo pravesti
Seniesiems na- Į 

pakeltos mokestys j 
tri-

P. Sprindis, Kenosha-----156 Luther, Mich. ------
Adam Kupstas, E. St. Louis 141 Springfield, Ill. .... 
J. Stankevičius, Wilkes-

Barre —
Kliknienė, Springfield
Shlave, Gardner ------

M.
M.

Miami, Fla. -------------
132! New Kensington, Pa. _ 

1.1.11 Gardner, Mass.---------
104 j Washington, Pa.--------

j Plymouth, Pa._______
Parengimais, aukomis ir šė-1 Schenectady, N. Y.-----

Visiems kontestantams, laimė
jusiems premijas, ir kitiems ne
pasiekusiems premijų, dėkuoja-j 
me už gražų pasidarbavimą. 
Taipgi cinkuojame ir tiems 
draugams ir draugėrhs, kurie 

’ padėjo savo vajininkams ir.ku- 
I ric gavo po vieną ar keletą nau
jų skaitytojų.

Dėk uoj ame visiems, kurie 
prisidėjo aukomis prie sukėlimo 
1947 metams biudžeto ir tiems
prieteliams, kurie pasirūpino'

51.50
48.50
48.50
43.50
33.00
33.00
32.00
32.00
27.50
25.50
26.50
26.50
25.00
20.00
18.50
18.23
16.50 i
15.50

11.50 
10.00 
10.00 
10.00 
9.50 
9.00 
7.00 
5.50 
5.00 
5.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50

__ 1.50
__ 1.00

suruošti pramogas biudžeto su
stiprinimui ir dirbo jose.

/ >
Vajus puikiai pavyko. Naujų 

skaitytojų gavome daugiau ne
gu tikėjomės!. Atsinaujinimai 
taipgi buvo sėkmingi. Biudžeto 
sukėlimui aukomis’ ir parengi
mais negavome tiek kiek 'buvo
me nusistatę. Tačiau šis reika
las gali būt dapildytas ir vajui 
pasibaigus.

Laisves A dminislracija.

I bių komisiją, kuri patikrintų kiekvienoj zonoj, ar yra 
pravedamas vokiečių nuginklavimas. * .

Sovietų Sąjunga kaltino, kad Anglijos zonoj ne vien 
fabrikai gamino karo ginklus ir amuniciją, bet yra dar 

; 500,000 Hitlerio armijos, kuri palaikoma karinėj padė- 
i tyj. 1 ’

Patikrinimui įsteigta specialė komisija, kuri, pasidali- 
• nūs į keturis skyrius, veiks; kiekviename tokiame skyriu
je bus po atstovą nuo visų keturių okupacinių valstybių.

I Komisija savo darbą jau pradeda. Tai geras žingsnis pir- 
1 myn, kas galės daugiau nušviesti tikrą padėtį kiekvienoj 
! keturių Vokietijos zonų ir prisidės prie darbo būsimos 
į konferencijos Maskvoj, kurioj dalyvaus šių keturių val- 
i stybių užsienio ministrai išdirbimui taikos sąlygų Vokie- 
'tijai. . . ''i L^._

“SLA, tiesą reikia pasakyti, 
pergyvena 
sunkumų, 
konversiją, 
riam dėlto
net dvigubai ir kai kur 
gubai. O tas, aišku, žymiai .su
krečia beveik visus jo narius. 
Didelės mokestys seniems ' ir 
dar didesnės mokestys nau
jiems nariams, suprantama, 
kenkia SLA bujojimui.

“LRKSA taipgi pergyvena1 
tas pačias konversijos bėdas. 
Todėl ir jo narių skaičius kas 
kart eina žemyn.

“Smagu, kad Lietuvių Dar-' 
bininkų Susivienijimui nerei
kėjo pravesti jokios konversi
jos, nes jo fondai yra gana 
tvirti. O tas parodo, kad LDS 
yra suorganizuotas ant tvirtų 
pamatų ir kad jo turtas gerai! 
apsaugotas.

“LDS todėl ii- žemesnėmis 
mokestimis gali gerai verstis.”;

Tas pats asmuo paima 
narinių mokesčių lenteles! 
SLA, trijų apdraudos kom-l 
panijų ir LDS ir visas pen-; 
kias palygina. Pasirodo,! 
kad LDS nariai už tą pačią 
apdraudos sumą moka ma
žiau mėnesinių mokesčių, 
negu SLA bei anų trijų di-!

ŽINIOS IS LIETUVOS
10 KLAIPĖDOS ĮMONIŲ 
ĮVYKDĖ METINIUS PLANUS 

KLAIPĖDA. — Įmonių ko
rektyvai kovoja dėl garbingo 
pirmųjų stalininio penkmečio 

i metų plano įvykdymo bei vir- 
Magazinas Reader s Digest, ; rijimo. Dešimt stambių miesto 

įmonių jau įvykdė metine pro- 
1 gramą.

Prekybinio jūros uosto ko- 
pa\au’dė ]e]<tyvas prieš terminą atliko 

metinį krovimo bei iškrovimo 
darbų uždavinį.

“Liejinio” ketaus liejykla, 
įvykdžiusi metinį planą, pasie
kė gražių laimėjimų, čia dar
bininkai per trumpą laiką ne 
tik atstatė savo cechus, bet ir 
išmoko gaminti daugiau kaip 
15 rūšių detaliu.

Sėkmingai įvykdė 
programą “Maisto” 
kombinato k o 1 e k ty vas, 
■ ••ą” elektros elementų fabri- 

' kas, celiuliozės bei popieriaus 
kombinatas, baldų fabrikas ir 
įeiti, šių įmonių darbininkai 
gamina produkciją viršum 

i plano.
Konservų fabriko, “Gulbės” 

tekstilės fabriko, “Pasagos” 
liejyklos ir daugelio kitų įmo
nių kolektyvai taip pat baigia 
vykdyti metinius gamybinius 

• planus.

Dienraštis Vilnis rašo:
ku ris 
labai 
joms, 
unijų 
labai mažai kam žinoma. Tuo 
vadu yra Walter Gėnerazzo. i

“‘Reader’s Digest” įdėjo tol 
‘vado’ straipsnį gruodžio mė
nesio laidoj, o vėliau tą straip
snį, skelbimo formoje, paskel
bė visoj eilėj darbo unijų or
ganų.

“Mr. Generazzo yra prezi
dentas American Watch Wor
kers Union. Ta unija turi 8,- 
000 narių. Generazzo, per ilgą 
laiką, buvo uoliausiu kompani- jaus 
jų batlaižiu.

“Savo straipsnyje, įtalpin
tam ‘Reader’s Digest,’ Gene
razzo smulkina kodylą kapita
listams ir agituoja už juo 
spartesnį darbą—‘speed up.’

“Laikrodžių gamybos bosai 
neturi geresnio batlaižio, kaip 
tas ‘darbininkų vadas.’

“Kuomet Waltham Watch 
Co. samdydama nepilnametes 
merginas, nusikalto ‘Walsh- 
Healey aktui ir už tai buvo SUORGANIZUOTAS 
nubausta pasimokėt $33,000, MĖGĖJŲ TEATRAS 
ans Generazzo nedrįso nei žo
deliu pasmerkt kompaniją!

“Už tai dabai’ jį ir šlovina 
visokie openšaperiai.”

iš senai paskilbęs kaipo 
nedraugingas darbo uni- 
staigiai įsimylėjo į tūlą 
“vadą,” kurio

m ° tinę 
mėsos 
“Siri-

Sveikiname ir Dėkojame
Laisvės vajus gavimui 

naujų skaitytojų pasibaigė. 
Pasibaigė ta mūsų didžioji 
šienapiūtė su puikiu pasise
kimu. Naujų skaitytojų 
gauta gražus skaičius. 
Daug parduota Laisvės ben
drovės šėrų. Bet aukomis ir 
parengimais biudžeto sukė
limui pasibrėžtų kvotą ne
pilnai tesukėlėme. Tas dar
bas reikės tęsti dar toliąu
vajui pasibaigus. Abelnai i- 
mant, vajus pašisekė gerai. 
Gerokai sustiprinome sąvo 
dienraštį.

Didelis skaičius vyrų ir 
moterų dalyvavo kontes(e. 
Dirbo sunkiai, dirbo pasiau
Rojusiai. Kontestas buvo 
gyvas, žingeidus. Man išro
do, kad tai buvo įdomiau
sias kontestas iš visų buvu
sių mūsų dienraščio kontes- 
tų tuo ilgu mano tarnybos 
perodu prie dienraščio Lais
vės Kontestantai lenktynia- 
vosi įtemptai, bet draugiš-. 
koje dvasioje. Tvarkiai ko
operavo su administracija 
ir su tais, kurie jiems pa
dėjo verbuoti naujus skai
tytojus ir atnaujinti išsibai
gusias prenumeratas.

Mūšų paskirtus premijos 
kontestantams neviliojo . jų 
i kontestą. Jie stojo* į kon-

testą, kad vieni kitus paak- 
stinti į darbą, kad kuo dau
giausia paskleisti apšvietos 
mūsų visuomenėje. Jiems 
kartu rūpėjo sustiprinti tą 
mūsų svarbiausią apšvietos 
skleidimo įmonę — dienraš
tį Laisvę.

Jie dirbo vajuje kaipo 
liaudies švietimo pionieriai. . 
Duodamom premijom nėra 1 
nei dalinai atlyginama už
tą didelį darbą vajininkams, 
kurie tas premijas laimėjo, 
ir jie tą suprato, stodami į 
kontestą. Gi keleriopai dau
giau yra vajininkų, kurie 
premijų nepasiekė ir jie ži
nojo, kad nepasieks, nes tu-

ŠIAULIAI. — Mažieji mies
to žiūrovai entuziastingai su
tiko pirmąjį jiems suruoštąjį 
“Meškininko ii’ lėlės” spektak
lį’. Ji surengė naujai susiorga
nizavęs vaikų teati’o kolekty
vas.

Teatrą sukūrė vietos švieti
mo ii- meno dai’buotojai. Mė
gėjų kolektyvą šefuoja vietos 
dramos teatras, šio teatro ak
torė Bindokaitė surežisavo 
pirmąjį'mėgėjų kolektyvo pa
statymą.

rėjo darbuotis ribotose teri
torijose, bet dirbo pasiryžu
siai, platindami dienraštį.

Mūsų dienraščio vajinin-! 
kai yra idealistai. Didieji I 
liaudies mylėtojai ir švietė-' 
jai. Jie sunkiai triūsia ir de
da kaštus pakėlimui dirban-1 
čiosios visuomenes kultūri-! 
nio ir ekonominio gyveni
mo. Jie dirba už skaistes
nę ateitį žmonijai.
s Sveikiname jus, draugai i 
ir draugės vajininkai, kaipo , 
skaisčius idealistus! Dėko
jame jums už gražią talką I 
ir džiaugiamės vajaus«pasL 
sekimu visu apšvietą bran-\

NATŪRALAUS ŠILKO 
GAMYBA

KAUKAS. — Audiniai iš 
natūralaus šilko — visiškai 
nauja produkcija mūsų res
publikos tekstilės pramonei.
Pastaruoju metu “Kauno Au
dinių” fabrike vyksta natūra
laus šilko gamybos bandymai. 
Jiems pasibaigus, 'čia bus pra
dėta broliškose respublikose 
užaugintos žaliavos perdirbi
mas Į šilko audinius.

Munich. — Amerikonai su
sprogdino ' nacių bažnyčią 
Hitleriui idieVinti.

ginantieji žmonės. Jūsų var
dai pasiliks Amerikos lietu
vių istorijoje kaipo didvy
rių, nes jūs šventai to už
sitarnavote savo darbu ir 
talentu, mokėjimu prieiti 
prie žmonių.

Kviečiamė jus tęsti tą 
gražų darbą toliau, nes jis 
yra taip brangus, kad pil
noje vertybėje per sunku 
yra jį įkainuoti.

P. Buknys.



Dirvožemis Anir
Išsivystymo I stori j o j e

F aktais Remti Margumynai 
— Krieno Surasti Lobynai

Nitrogcnas - Azotas, Proto- 
plazmas ir Proteinas

Augalams ir gyvūnams
l azoto - nitrogeno,

Mokslininkai, ištyrę se
niausias žemės uolas, priė
jo išvadą, kad tos uolos su-1 
sidarė pirm 1 biliono 600 reikia 
milionų metų. Žemės rutu- kad galėtų susidaryti proto- 
lys pirm to buvo skysta, žė- plazma jų kūnuose. O pro- 
ruųjanti, verdanti masė, pa- toplazma yra vadin. 
naši į plaukiančią iš ugnia- (gyvybes medžiaga. Be pro- 
kalnių lavą. Ta masė per toplazmos nebūtų nei žmo- 
milionus metų palaipsniui I gaus, nei jokio mums žino-1 
vėso, stingo, iki pagalinus į mo gyvūną, nei augalo. Pro- 
pradėjo rodytis pluta. -Auš- {toplazma labai sudėtinė me- į 
tančios žemės pluta 
niui virto nuolatine 
uola aplink visa žemes ru
tuli, t

Nors žemės pluta, ištisi
nė uola tolinus gana atvėso, 
bet joje dar negalėjo būti 
nei gyvūnų nei tikrų auga
lų, iki uolų paviršius buvo 
paardvtas ir pasmulkintas.

pačios

GYVENA BE GALVOS
Vienas Ohio valstijoj far- 

merys per Naujus Metus 
nukirto gaidžiui galvą, bet 

s gaidys ir be galvos vis tebe- 
I buvo gyvas. Todėl farmery s 
'jo nesudorojo, bot. nuspren-

kaitomis, lietus ir sniegas 
arde ir trupino uolų pavir
šių. Tuo būdu sustflaix* 
smulkūs medžiagos trup/

žvyras ir smėlis. Tai buvo1 
neorganinis dirvožemis, be 
augalų ir gyvių palaikų ja
me. Bet žvyre ir smėlyje y- 
ra keli cheminiai elementai 
— paprastai kalcis, natras 
(sodium), magnis, titnagas 
(silicon), kalis (potassium), 
geležis ir kt.; o visi šie ele
mentai susijungę su deguo- 
nim-oksigenu.

Tų elementų junginiai su 
deguonim jau galėjo pamai- 
tint tūlus menkus pirmykš
čius augalėlius. Tik po mili- 
onų metų paskui atsirado 
sausumoje šiokie tokie gy
viai, kurie ėdė tuos augale--

ilgai-. džiaga; bet pamatinės jos, 
dalys yra tokios pat, kaip 1 
proteine (baltyme), būtent' 
— angliadaris, vandenilis,' 
deguonis, azotas ir siera. 
Proteinas randamas beveik 
visuose gyvūnijos ir augali
jos organizmuose.

Proteinu yra ypač turtin
ga liesa mėsa, kiaušiniai, ... 
pienas, žirniai ir pupos.

Bet be azoto-nitrogeno 
negalėtų susidaryti nei pro
toplazma nei proteinas.

i
Bakterijos, Kurios Gamina ’

Gyvybės Medžiagą
Ore yra gausybė azoto, ( saus&nos augalus. Dirvože- ( moksliniai žemės ūkio dar- 

bet augalai negalėtų tiesio-' mio sluoksnis plonas ir re-1 
giniai imti azoto iš oro ir.
naudoti. Čia reikia tam tik- 20 colių storio.
dų šakninių bakterijų pa- kokia nelaimė nuneštų

Tarybų Sąjungos užrubežiams ministro užvaduotojas’Andrei Gromyko (kairėje) 
pareiškia savo šalies nusistatymą dėl tarptautinės atominei energijai kontroliuoti 
Įstaigos. Bernard Baruch’as atydžiai klausosi. Vidurvje sėdintysis Alexander Cado
gan, Anglijos, girdi savo patarėjo pastabas.

DIDYSIS DIRVOŽEMIO MOKSLININKAS, 
SOVIETU AKADEMIKAS VILJAMSAS

Dirvožemis maitina, žmo-1 karų Europoj ir Amerikoj, i 
nesĄgyvulius ir naudingus! Tik eilei metų praslinkus,

Neribotas Derlingumo
Didėjimas 

\ . fKuomet Amermoie

i lų. Tuos sodus įsteigęs Ba- 
bilionijos karalius Nebu- 

i chodonozaras, viešpatavęs 
;600 metų pirm Kristaus gi- 
! mimo, ir tais laikais sugrio- 
■ vęs Jeruzale.' Apsigynimui 
nuo priešų Nebuchodonoza-

(ras apstatė Babilionijos
i gyvas. Iki šiam laikui, pra-; miestą šešiaeilėmis muri
nėjus porai savaičių, tas be i nėmis tvirtovių sienomis, 
{galvos gaidys vis dar tebesant kurių buvę įtaisyti pui- 
i gyvenęs, maitinamas ĮierĮkūs keliai ir tie kabantieji

tulis dalukas gali būti 
v™,.

kad 1 sodai.

Į GITARĄ
New Yorke policija paga

vo du berniokus, pavogu- 
į sius iš automobilio vieno 
'artisto gitarą, kainuojančią 
{$5,C00. Gitara turinti garso 
i padidinimo aparatą, ;
i garsiakalbį. Bet tokia su- 
■ ma pinigų tik už vieną gi
tarą, tąi irgi nepaprastas 
dalvkas.

i bu o to j ai Vakarų Europoje pa|pama apįe žemės derliu- i

KAIP SENIAI YRA 
ŽINOMAS GAZAS

Natų ralis gazas žmonijai 
yra žinomas nuo priešisto- 
riškų laikų, ypač iš ugnies 
garbintojų dievnamių, esan
čiu Baku. Ten naturalis 
gazas, išeinantis iš pože- 

, mių, buvo žibinamas nuo tų 
arba į laikų, kai tik prasidėjo re- 

i korduojamoji istorija. Se- 
■ novėje, žinoma, žmonės to- 
: kią ugnį garbino kaip dievų 
dovaną, bet viduramžiais jų 

i toji nuomonė pasikeitė — 
buvo pradėta manyti, kad 

, tai esąs piktosios dvasios
koje buvo Į NAUjIEJIj METAI

SENOJOJ ANGLIJOJ
Anglijos karalienė Elžbie- padaras, 

i ta mirė Naujųjų Metų va
kare, bet praėjus net trims 
mėnesiams po Kalėdų. Jinai:

lai kur siekia daugiau kaip i ii Amerikoj įsitikino, gumo išsisėmimą, Viljam-i 
(U.."... • Bet. jeig;u vokiečių išvedžiojimai klai-.fag ir kitj sovietjniai moks I

.. .. v ■' ■;!' ° 1 uslJ'S°vietm- mok- liniukai su tuom nesutiko.:
tarnavimo. Tos bakterijos į paviršini žemes sluoksnelį, Į suninku atradimai yra tei- t- i - o-nli minia-!

................................ i-1 tai turėtų dingt žmonija, ( singi ir prasmingi. Šiandien i įof. didįti ikf nenustatytų į menesiams po n.aieuų. „ma., 
v.r . ,.t (ribų, jeigu žemdirbystė bus mirė kovo 24, 1602, kuomet! ...... *......
Viljamso ir kitų ved^ma su daUgiametėmis Nauji Metai ispuldavo kovo j minklas> sostingje Wash. 
mokslininku su- • ^5 d. (™

traukia azota iš oro ir i 
jungia jį augalui.

Tokios bakterijos veikia i ( medžiai ir kiti augalai, 
šaknis javų ir kitų augalų;; 
bet daugiausia jų susikau- ( 
pia aplink šaknis dobilų, 
žirnių, pupų ir alfalfos. Ant Vasilijus Robertovičius Vii- į 
šių augalų šaknų yra mažy-' jamsas, gimęs 1863 metais • pavadinimai 
tės pūsliukės, o kiekvienoje i ir miręs 1939 m. Jis parode, ! 
pūsliukėje — milionai bak- kaip buvo klaidingi vokiečių 
terijų. Jos ima azotą iš oro ir kitų vakarinės Europos
T taip perdirba jį, kad au-, mokslininkų išvedžiojimai ( na rusiškai 
galas jau gali vartot azotą,, apie dirvožemio susidary-

Iš pirmykščių augalų ir kaiP medžiagą savo proto- mą. Ritini Lai
gyvių palaikų pradėjo dary-, nbizmai ir proteinui. Bal 
tis organinis dirvožemis, ki- merijos sudaro praskiedžia 
les iš gyvosios gamtos. (A-u- mus . y^ndenyje 
galai tai}) pat yra gyvosios 
gamtos dalis.)

Per kitus milionus metų 
išsivystė didesni ir daug i 
skaitlingesni augalai ir gy-! 
vūnai, iš kurių atmatų, iri 
palaikų jau greičiau kūrėsi : 
organinis dirvožemis. Šia
me dirvožemyje randame 
organinius elementus — a- 
zotą (nitrogeną), vandenilį 
(hydrogeną), deguonį ir an- 
gliadarį (carboną), apart 
pirmiau minėtų paprastų 
cheminių, neorganinių ele
mentų.

Žymėtina, kad angliada- 
rio yra organinėje visų au
galų ir gyvių medžiagoje.

Washingtono Paminklo
Smigimas

Jurgio Washingtono pa-
itai turėtų dingt , _
bent stambesnieji gyvūnai, i todėl visame pasaulyje yra( 

\ ! priimtas
Tikrąjį mokslą" apie dir- į sovietinių mokslininkų „„

vožemio "atsiradimą išvystė| kurtas mokslas apie dirvo- 
rusas, Sovietų akademikas ; žemį ir jo rūšiavimą.

Net ir dirvožemio rūšiui
~ l > LC II U 1 11. IIA I (td UlinUl) l" v , . . j ■* A A A A K. A W V W A A VA KJ

vairiose kalbose yra varto-'su, ’° dirvožemyje tokias ; Charlemagnas įsteigė Nau- 
jami rusiški, neversti. Taip Š ’ ” ...................

i tinis priėmė ir užgyrė ka-
| lendoriu, pamatuojamą Kri- • r 17 • 
staus gimimu. Tas įvyko ! Vitaminas L LaipO 
™dy„““s kriksa“BkūS Pagalba Operacijom

; žolėmis (dobilais ir kito- ( 
mis).

Žemdirbystė su daugia-
! motėmis žolėmis kaip tik ir {

antai, anglai juodžemį vadi-, 
“černoziem.

.1

>

L- įso, dirvožemis pradėjo ai- 
; azotinius I sirasti, kai augalai ir ma- 

junginius - nitratus, ku- šieji bei mikroskopiniai 
riuos augalas ir naudoja, i gyvūnai ėmė plačiau gy- 

Štai kodėl po dobilų iię ki-1 venti. veikti ir mirti žemės 
tų minimų augalų daug ge- plutc 
•iau auga kviečiai, rugiai ir je). 
kiti javai. ‘ | galai

Vien tiktai šakninės bak- ' ‘ 
serijos teturi tokį gabumą nę medžiagą. Įvairios dirvo 
—imti laisvąjį azotą iš oro žemio rūšys — juodžemiai

je (viršutin. sluoksn
Toliau dirvožemis

i,r tie gyviai 
vieną, neišskiriamą, sudėti

—imti laisvąjį azotą iš

ingtone, smenga žemėn po 
vieną keturiasdešimtą dalį 
colio per metus. Tas pa- 

: minklas yra 555 pėdų aukš- 
imperatorius £į0> jeįgU jjs vps taip smigs 

. . n. - . l“ I gilyn, taip per 266,400 metų
jųjų Metų dieną; jis pirmu- susjiygins su žeme.

KADA ĮSTEIGTA NAU
JŲ METŲ ŠVENTĖ

Francūzų

pia didžiausi maisto me-1 
( džiugų ir vandens ištekliai I 
i javams ir daržovėms, o kar- ■ 
tu susidaro palankiausios I 

( sąlygos gyvulininkystei pli
sti ir jos produktingumui

rių išbandyta atomin. bom
bos sprogimas pernai liepos j

kilti.
Viljamsas taipgi nurodo 

vadinamojo kultūrinio ari
mo plūgo su priešplūgių 

! svarba bei ražienų skutimo 
ir gilaus arimo naudingu
mą.

Viljamso mokslinių atsie-

y- 4.0 <1. Lies DIKIIU Silici, Heli

au- 'ir dabar tebeskleidžia ato- 
sudaro minius nuodus. Tuose lai

vuose iš skylančių-įrančių, 
atomų vis lekia nematomie-1 kimų reikšmė dar

ŽEMUOGES ORENčIAUS Jeigu ligoniui duodama 
DIDUMO ; nuryti vitamino C už valan-

Redondo Beach miestely-"dos pirm operacijos, tai o- 
j e, Kalifornijoj, ]
vardu M. Wenzel užaugina i nervus, 
žemuoges tokio 
kaip apelsinas.

r taip perdirbti jį, kad au- durpžemiai ir kt.
(alų šaknys gali azotą 
gerti.

Joks kitas gyvosios gam- i palaikai skirtingai veiki
to { viršutinį žemės sluoksnį.

Vokiečių Aiškinimas
Atmestas

Vokiškieji mokslininkai liūs.
nei I laikė dirvožemį negyvu, atgal nuo laivo.

labiau ŠKOTAI ŠVENČIA 
ii' xteainmit spinduliai, be--pasitvirtino, kai. sovietiniai KITAIP “

moteris peracija netaip suardę jam 
-------- , Kad šis vitaminas 

didumo, į palengvina ligoniui “dvasi
niai” atsigauti, tatai patirta 

:ypač*operacijose, padaryto- 
' se po pavojingų apdeginau ir 

1 kitų nelaimingų nuotikių. 
Viename Škotijos kaime,' Apie tai rašo dr. Harry N. 

vartoti kuris vadinasi Blarmachfol- • Holmeą Ohio Valstijos Gy
žemės ūkio specialistai pra-

1 dėjo juos plačiai
praktikoje ir pasiekė anks-'yiach, Naujieji Metai šven-’ Rytojų Žurnale. Faktų apie 

' "' A čiami sausio‘’12 d. Tai yra (šio vitamino veikmę lokiuo- 
vienintclė vieta Europoje', se atsitisimuose suteikė jam 

(kur tebėra vartojamas se-; medicinos gydytojai ir den- 
tįstai.

ta spinduliai, taipgi, su
prantama, ir neutronai (va

jų dinamos elektriniai bepusiš- 
į! kos'atomų branduolių dale

lės). Laivuose laikomi g.v- 
atominių 

rarnauto- 
gyvu- 
bėga, visoj Sovietų Sąjungoj, bet | KABANTIEJI 

ir tolimuose pasaulio kraš-j BABILIONIJOS SODAI 
(tuose. O Sovietų vyriausybė '
! apdovanojo Viljamsą Lėni-' du, Babilionijoj yra buvę 
1 no ordinu ir pagerbė įvai- labai puikūs kabantieji so- 

■mas; ir toks aiškinimas ga-, arseniku yra 2,3-dithiopro-i riais kit. didžiaisiais atžy- dai, priskaitomi prie septy- 
J.C.K. nių senojo pasaulio stebuk

su-j vieni nuo kitų tik todėl, kad 
(gyviai ir augalai arba

tos organizmas negali 
oadaryti, kaip tik šakninės i 
bakterijos žemėje. Vadina-i 
si, jei nebūtų šių bakterijų, 
tai augalai negautų azoto ir 
legalėtų pasigaminti

i vuliai tolesniam 
nuodu ištyrimui

šori an t i ei i tuos
kuo greičiausia

čiau pasaulyje negirdėtų 
rekordiniu derliu. C v

Akademikas Viljamsas, (
tikrasis dirvožemio mokslo I novinis Juliano kalendorius, 
kūrėjas, yra žinomas ne tik, ----------------

v * V > * b ’ 1 U » 11a V-* A * -* JI C. v ’- j <* - </

Juk ir iškasamoji anglis yra (protoplazmos nei proteino; (cheminiu ii- geologiniu pa
•~jo be šių gyvybinių medžią-; daru. Jie sakė, kad dirvože-i 

! gų nebūtų nei žmonių, nei i mis pastovus 
num žinomų gyvulių, nei 
iiigalų. N. M.

“suakmenėję” augalai.
Gyvoji augalo ar gyvūno 

medžiaga daugiausiai susi-i 
daro iš angliadario, vande-! 
nilio, deguonies ir azoto, su! 
mažais kiekiais kelių gkitų ( 
elementu, bendrai vadinamu 
mineraline medžiaga.

Dirvožemyje yra ir įvai-; 
rių rūgščių. Viena svar-j 
biųjų rūgščių tai azotinė' 
,(nitric acid). Jinai susidaro j 
i.š pūvančių augalų ir gyvu-; 
nu kūnų. į mo keliu gamta nenaudėlius (

Kita svarbi dirvožemio' Tsikrato. 
rūgštis yra anglinė (carbo
nic acid). Ši rūgštis gami
nasi, kuomet angliadario 
dvideginis (carbon dioxide) 
iš augalų šakiui susijungia 
su vandeniu žemėje.

Tos rūgštys 
tūlas mineralines 
gas žemėje, 
tirpina šias 
gas vandenyje, 
šaknys sugeria 
maistą augalui.

taip veikia 
medžia- 

k a d i š- 
medžia- 

o tuomet 
jas kaip

nekinta
Naujas, sėkmingas vais

tas gelbėti apsinuodijusiems

na ilgai buvo priimtas Va- panok mejimais.

Gaunam iš Elektros
Pasak senovinių lengen- ;Už 1 Centą 

i I J n l I i a vi •» -b za i ■< r %1 \ n

EIGOJE PROGRESO IR LAIKO TIK GABESNIEJI ATSILAIKO
Naujieji žmonijos idealai pd, kuomi jis yra dabar, i tvarką, kurią gina šimtai 

----:' j milijonų žmonių!
Vidujinis prisitaikymas ( --------

prie išlaukinės aplinkumos'
— yra net pačios gyvybės —išspjauja; makliorius ka- 

Aplinkumos ir prisitaiky-; tikslioji definicija. ! liną, blogdarius—karia. Tuo
-------- tarpu kuklioji telyčaitė dvi 

Kas nepajėgus prisitaiky- karves žinda.
— ti laiko ir progreso pakeis-
vieškeliu di- toms aplinkybėms— tas turi! 
išmintingieji! žūti.

oirmyn žygiuoja.

narsuoliams buitį lemia, o 
bailiams ir atžagareiviams 
— lemia' galą.

Progreso

Vienas pagrindiniausių 
gamtos įstatymų yra išmin
tingas prisitaikymas prie 
besikeičiančios aplinkumos. 
Šiuo pagrindu civilizacijos 
kilo ir žuvo, gyvūnija plė
tėsi ir nyko, evoliucija ritu- 
liavosi ir žmogus tuomi ta-

Saldų — praryja, kartų

Viskas, ką mes iš kur tik 
' gauname, šiame gyvenime 
pamatuojasi tuomi, ką mes 
už tai duodame.Stebėtina, kad dar randa

si tokiu, kurie žinodami sa- 
vo pastangų bergždumą, vis 
vien priešinasi progresui ir 
evoliucijai. Tai tokie tipai i 
mojas šaukšte prigirdyti į 
Sovietų Sąjungą — mojasi vienas turi pasiaukoti, kad 
savo panosine pūsle nupūsti 
nuo žemes kamuolio - san-

Kas pyksta, tas serga. 
Pykimas yra nesveikata.

Nėra idealizmo ten, kur

Egojisto neatjausk ir nie-; komanduoti kaip kad gene 
kad už dyką jam nepasitar- Į rolas komanduoja armijas* 
nauk. . {-griežtai, rimtai ir į tašką.

< Neapdairumas yra tikras 
pusbrolis žioplumo.

Blogi papročiai, kaip už^ 
krečiamoji liga— greit pri
kimba.

Nagų nusvylimas geriau
sia išmokino atsargumo.

Giliai žemėje krieno šak
nys bujoja; giliai prote ge
resnes mintys klesti.

Tvarkingą gyvenimą mė- 
giantis asmuo privalo jau
stis kaip,, generolas ir savo 
aplinkumos reikalus privalę

Visi daktarai pripažįsta, 
kad linksmumas žmogui 
duoda sveikatą. O dr. J. J. 
Kaškiaučius net medžiagą 
Krienui prisiunčia šypse-. 
noms — stiprint žmones 
ūpiškai. Labai ačiū jam už 
tai!

Pasakyta gerai ir gana: 
Kas už pinigus brangesnis? 
— Sveikata. Tad ir saugok 
ją! Pr. Krienas.

Vieno cento vertės elekt
ra, sakoma, mums duoda se
kančius dalykus:

Keturias valandas palaiko 
šaltį maisto šaldytuve;

Vakiumo mašina išvalo 10 
didelių kilimų, karpetų.

Groja radiją per tris va
landas“;

šešias valandas duoda 
šviesą 50 wattų lempute;

Varo skalbomosios maši
nos *inotorą šešiems žluk- 
tams išskalbti;

Varo elektrinį laikrodį, 
parodant tikslųjį laiką, perk 
septynias dienas.

Choleros Nuodingumas
Nuodai milioninėje dale

lėje kubinio centimetro 
kraujo, ištraukto iš cholera 
sergančios kiaulės, apkrečia 
cholera kitą kiaulę. Arbati
niame šaukštelyj telpa pus
trečio kubinio centimetro.

kitas galėtų tuomi sau nau
dotas.

Filipinuose ■ didžiausias 
ryžių derlius būna gruodyj.

’ r. ■ a-.,.
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™FRANK KRUK -
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

„ Parašė Petras Cvirka ~ imi;' 7''  
(Tąsa) lavos Stebuklingos Paneles atlaidus iš

MIAMI, FLORIDA

— Jų kiaulės po dvylika veda. Finf 
minut, to, ir baigta... gurguliavo šešia- 
pūdis kratydamas ratuose visu savo pla
čiu juosmeniu, sunkiai po nosimi šmėžuo
damas botagu. Matyt, kad ištuštinta 
bonka šį kartų jį gerai patupdė, nes prie 
kiekvieno žodžio segė “to”, Zidorių pra
dėjo Ignacu vadinti. Pasukus į Kruopių 
kelią, šešiapūdis sustabdė arklį, įteikė 
vadžias Zidoriui ir pasakė, kad jis norįs 
pabandyt pūsti klernetą.

— Man, rodos, kad nereiktų, piršly... 
Kaime manys, kad žvirbliai žino, kas...

— Tegul mano, to, o aš pūsiu, — finf 
minut!

Skysti klernetos balsai išsprūdo kaip 
paklydusių žąsų kliksmas. Paskum jo
kio balso nebuvo girdėti, tik kvapas 
smarkiai ėjo pro abu instrumento galus, 
ir seilės tiško nuo šešiapūdžio tiesiog Zi
doriui į veidą. Metęs klernetą, šešiapūdis 
atsiminė sėstėje įkištą skambalą, kurį 
tuojau parišo arkliui po pilvu.

Ir pro tą skambalo tvinksėjimą nebuvo 
galima daugiau nieko girdėti. Ratai kle
gėjo, ir vario graudus balsas, kaip mažas 
cyplys pasilikęs nuo būrio viščiukas, ulbė
jo, cypė plačiais laukais. Giria jį užgo
žė, surijo, bet už pusvalandžio jis vėl lai
svai išsiliejo į Kruopių lygumus ir plau
kė. kaip nenuorama dilgydamas jauniki, 
širdis. Kas žino, gal ne viena vienturtė 
išbėgusi, užspaudusi ranka širdies pa
dūkusį kvaitulį, tarpuvarty sustojusi 
klausėsi. O varpelis plačiame ir neaprė
piamame rudens danguje mušė vis ar
čiau ir arčiau. Be reikalo buvo kai kurių 
vylius — jo skambėjimas nusuko, nubėgo 
kaip šunyčio aikčiojimas tolyn, vis to
lyn. Berymančios širdyje pasiliko jo be
balsis, greitas plakimas. Dar vienas ru
duo... dar vieni metai. (J gal niekados?!... 
Taip galvojo senmergė sukrovusi savo 
kraičius į gilias, aukštas skrynias, taip 
svajojo davatkėlė įguldžiusi į maldų kny
gą žalią rūtą, kuri spėjo nuvyst ir susi- 
plot prie ilgų ir kankinančių maldų./Gal 
vylėsi ir samdinė mergina, bet už vis ma
žiausiai ! Jos kraitis buvo sumegztas ma-

• žame ryšulėlyje, jos kaspinai — kasose, 
.karoliai — balti dantys. Ir į tokias joks

• kavalierius su skambalu neužsukdavo.
Tatai tik šauniu ūkininkaičiu širdims 
skirta muzika. Be dviejų karvių, paršin
gos kiaulės ir dar visokių pridėčkų —ko
kia Meilė, koks pasitikėjimas gali būti 

C ' margame Dievo sviete!
Kruopių vidurkelis praleido vežimą, 

aiklaus arklio kanopų kirčius. Nusėdo, 
, nugulė dulkė ant stagarų, brūzgų, ant

• didelio žalio vabalo ūso, kuris ropojo pa
kelės žolėse... Mergina paliko tarp vartų 
berymanti ir belaukianti.

Mėnesiui praslinkus po šito vežimo pa
sirodymo, Krukelis vedė. Kraitis buvo 
užmokėtas grynais pinigais, paršinga 
kiaule ir dvejetą karvių, neskaitant dar 
dviejų skrynių, dviejų spintų ir vienos 
mažos dėžutes, kuriose buvo sukrauta 
Elzės motinos, sunešta, kaip bitės, gra
žiausios laukų dulkės: pąklodės, pagal
viai, trinyčiai, aštuonyčiai, marginiai ir 
visokį verpalų vainikai. Ir po devynių 
mėnesių, atsivežtuos Elzės pataluos, atsi-. 
rado tas, kurių Zidorius nespėjo iš ank
sto įrašyt į kalendorių, — būsimas gra- 

I - borius, kuris visą Brukliną vėliau pa- 
| v statė ant kojų. , •

Sunku tikėt kartais tėvų pagyrūnų žo- 
. džiams, bet esą vaikas buvęs'toks žvalus 

! ir vikrus, kad bekrikštijančiam jį klebo
nui įsikibęs į krapylą ir jokiu būcfti neno
rėjo paleisti. Klebonas pagyrė krikšta- 

- tėvius ir gimdytojus. Sūnus būsiąs galin- 
T . čius arba į didelius bažnyčios šulus iš

eisiąs.-Rasi, ir iki vyskupo prisikas. Kie
no tėvų, padorių ūkininkų būtų nesu
minkštinus širdies ir nepradžiuginus šita 
žinia! Dar vystykluose motina vaikui 

t bučiavo išpampusias, duobėtas, rožines
if rankutes, ir pilna pasididžiavimo pote-
I Į'■>. riavo:

— Kunigėli mano... Vyskupiuk!
• Izidorius vaikui parinko Prano, arba 

Pranciškaus vardą. Amžiną atilsį jo tė
vas irgi buvo Pranciškus, garsus parapi
jos giedorius ir bažnyčios maršalka, di
delis šventų vietų lankytojas. Jis pagar
sėjo tuo, kad du kartu keliais nuėjo į Ši-

pat Kruopių kaimo, kas sudaro šiais lai
kais penkių valandų greitojo traukinio 
kelionės. Aplink savo bažnyčią apeiti ke
liais, buvo jam vieni niekai. Jeigu juo 
bandydavo stebėtis dėl tokio atsidavimo 
Viešpačiui, Pranciškus atsakydavo: — 
Jėzus ne tiek kentėjo už latrus visos že
mės! •-*

Buvo vienas negertųnas, kad Pran
ciškus per kiekvienus atlaidus suplėšyda
vo po naujas kelnes. Vėliau jis jas įsima
nė lopyti veršio oda. Pranciškaus didvy
riškas dievotumas atsirado visai netikė
tai. Dideli eretikai ir nusidėjėliai visuo
met netikėtai atvirsta, ar tai jau Šventos 
Dvasios apšviesti, ar stebuklų stulpus 
danguje pamatę. Buvo Pranciškus tada 
dar pačiame vyro stiprume, pasižymėjo 
plačiose apylinkėse kaip didelis mergi
šius ir svirnų durų laužytojas. Valkiojo
si visuomet savo /išrinktųjų padaužų 
bandose, drimeliavo ir pukiai mokėjo pri
sitaikinti prie geriančiųjų kompanijos. Ir 
vedęs, vaiko Zidoriaus susilaukęs, ma
žai dabojo namus. Tik kartą, grįždamas 
iš turgaus gerai išgėręs, pavirto kniūpš- 
čias ant kelio. Pažadino, anot jo, Pran
ciškų archangelo balsas:

— Pranciškau, kelk, kalbėk maldą! At
sižadėk laidoko gyvenimo, raudok ir gai- 
lėkis. Esu archangelas Gabrielius. Die
vas atsiuntė tau pranešti — jei nepasi
taisysi šią valandėlę, greitai mirsi nuodė
mių atgailos nepadaręs ir pardavinėsi 
pragare druską...

Pranciškus viską perėmė, suprato, tik 
jam iki pat mirties nebuvo aišku, kodėl 
būtinai, jeigu jis nepasitaisys, turės pra
gare pardavinėti druską. Klausė ir kuni
go ne' kartą, bet jam' atsakė, kad, tur
būt, Joks Aukščiausiojo paskyrimas. Ma
tyt, kad' ir pragare visokių krautuvių 
esama. Daug kartų prie Pranciškaus bu
vo pristojęs velnias ir norėjo sugundy
ti, bet jis atlaidų rąžančiais atsigynęs. 
Išgyveno su Dievu senis labai ilgai; vys
kupui Valančiui paskelbus blaivybės me
tus, pirmas stojo į apaštalų eiles ir kuolu 
daužė monopolių langus. Žmones, dir
bančius velnio svaigalus, davinėjo žanda
rams, ir po kiek laiko gavo iš spravnin- 
ko pagyrimo lapą, dar penkis rublius.

Savo pamaldumu ir išmintimi apylin
kės bobų tarpe buvo beveik per išminčių 
ir Saliamoną laikomas. Žinojo jis eibes 
maldų, kaip lietų, sausrą iš Dievo išpra-. 
šyt. Žiurkėms ir pelėms iš svirnų išvaryt 
buvo vėl atskira malda, o kad karvė te
lyčaitę atsivestų, tai vėl kitoniška. Dar 
nedidelį Zidorių, savo vaiką, jis mokė:

— Sūnau, nebūk perdaug saldus, kad 
tavęs neprarytų, ir perdaug kartus, — 
kad tavęs neišspjautų. Kada kalbi prieš 
vyresnį, nuleisk akis, panarink galvą, pa
žemink balsą. Jeigu garsiu balsu ir bliau- 
nant galima būti] dvarą išlošt, — jautis 
būtų seniai per vieną dieną du išlošęs... 
Atsimink, vaike, kad nieko nėra sunkes
nio ir bjauresnio pasauly, kaip neturtas. 
Varyk rublį ant rublio, dūk kapeiką prie 
kapeikos, kad galėtum kitus valdyt ir su 
ramia širdžių žiūrėt į skurdą ir nelai
mes. Neišsižiok niekad prieš Dievą!...

Dideli ir svarbūs buvo tėvo pamoky-' 
mai. Juos Zidorius giliai įsidėjo į širdį, o 
mokėdamas nusilenkt prieš vyresnį, iš
miklinęs stuburkaulį ir sprandą kiekvie
nam, iš kurio buvo galima naudą iš
spaust, jis įgudo geriau, nėgu tėvas. O 
Zidoriaus sūnus Pranas .įvykdė visu šim
tu procentų savo senelio svajones.

i J

Mirė setais Pranciškus didele kankinio 
mirtimi. Mat,. Kruopių kaime, kaimynas 
Makuckas pastatė pirtį. Niekas anksčiau 
čia negirdėjo apie tokius morgus. Pats 
Pranciškus maudydavosi vienąkart per 
metus, prieš Kalėdas dažniausiai, bet ir 
tai iki pilvo pasišlakstęs. Spėjo pastatyt 
pirtį, — Pranciškus iš pradžių ją prami
nė velnių lizdu, bet kai pabandė, — nei 
vieno šeštadienio, nei vieno kūrimo ne
apleido. Ir taip perdavosi, tokiame karš
ty, užlipęs ant pačio aukščiausio suolo, 
kad jam tikrai turėjo būti nebaisios pra
garo kančios. *

— Na, vyrai, laikykimės! — sakydavo 
jis savo pirties-bendrams, pildamas visą 
kibirą vandens' ant įkaitintų akmenų.

(Bus Daugiau)

Tarpe Miamčs Lietuviu j
Sausio 5 d. atsibuvo LLD 

75 k p. susirinkimas. Kaip vi
sada, taip ir šį sykį susirinki
mas buvo skaitlingas ir gra
žus. Prie kuopos prisirašė 2 
nauji nariai Mrs. M. Lau- 
danskienė i]' J. Morras. Lais
vės vajaus komisija, būtent, 
Paukštaitis ir Pultonas, rapor- 

jtavo, kad gavo 1 naują ir 4 
atnaujino Laisvės skaitytojas. 
Tai nedaug, bet visgi gerai, 

i kad Miamės miestą uždėjo ant 
' Laisvės vajaus žemlapio. 
I

Komisija dėl Mrs. Patikš- 
Įtaitienės gimtadienio atžymė- 
jimo raportavo, kad pelne nuo 
minimo parengimo liko $36..-' 
79. Pinigus nutarta padalin
ti pusiau tarpe Liet. Darbiu. 
Susivienijimo 54 k p. ir LLD 
75 kp., kurios tuos pinigus, be 
abejonės, panaudos geriems 
visuomeniniams reikalams. Ra
portas priimtas su pagyrimu 
komisijos ir pareikšta gi1 i pa
dėka Paukštaičiams už sutei
kimą vietos ir prisidėjimą su j gU. 
darbu.

Skaitytas laiškas nuo Lais
vės bendrovės, km' prašo pa
sveikinti suvažiavimą ir mažu 
kiek paaukoti tam reikalui. 
Laiškas priimtas. Padarytas 
įnešimas, kad būtų pasiųstas 
pasveikinimas ir iš kuopos iž
do paaukota $5. Įnešimas pri
imtas vienbalsiai. Pirmininkas 
pastebėjo, kad gal atsirastų 
kas norėtų dar ir nuo savęs 
prisidėti prie Laisvės stiprini
mo. Ir kurgi ne?! Tuojau J. 
ir M-k Paukštaičiąi paklojo $5, 
F. Cvirka $2, T. Benny $2. Po 
dolerį aukojo šie: A. ir S. 
Masons, J. ir E. Sliekai, G. ir 
E. Mikitai, Mrs. U. Yanušie- 
nė, P. ir A. Sliekai, Mr. Bpn- 
ny, kaip biznio žmogus, tuoj ! 
supranta, ko reikia, jis pakal
bina ir Paukštaičių svečius pa
remti dąrbo žmonių laikraštį 
Laisvę ir pora svečių prisidė
jo, būtent: Mrs.- 

|su $2 ir Mr. K. Gagas su $1. 
I Taigi, viso susidarys Laisvei, 
paramos $23.
, Taigi, Miamės lietuviai jau f°Ie£3- 
parėmė ir ateityje parems ša- 

j vo laikraštį, kuris visuomet su Į 
i noru ir gražiai patalpina savo 
■špaltose Miamės lietuvių ži
nias ii- padeda mums geriau 

i susipažinti ir susiartinti vie
niems su kitais. Taigi, kas iš

■ Miamės lietuviu nori žinoti, 
kas čia tarpe lietuvių veikia- 

! ma, tas būtinai turi skaityti 
j Laisvę, kuri čia turi bent ke- 
I lėtą korespondentų, kurie vi
sada seka vietos lietuviu be- 
p i -as i d e da n t į veikim ąi 
aprašys Laisvėje.

Draugai Masonai 
Namuose

Draugai A. ir S. 
sausio 4 d. susikraustė į nuo
savą namą. Jie nusipirko nau
jutėlį gražų namuką, už kuj.’į 
užmokėjo $10,000, ant S. W. 
Tamiami Blvd., prie pat Ta
miami Canal — upės, kur, no
rint galima ir žuvelių pasigau
dyti. Taigi, draugai Masonai

dabar jau bus pastoviai ir 
drūtokai įsitvirtinę Miamėje, 
kadangi Mason dirba, o dabar 
ir nuosavą namuką įsigijo, tai 
jau galima būti tikriem, kad 
jie jau nebepabėgs nuo mūsų. 
O kadangi jie abu yra gerokai 
prasilavinę ir seni darbuoto
jai, tai jie čia mums labai rei
kalingi.

Laisvės Korespondentas.

.- Bessy Kežui Pareiškė 
—. . . vis 
mane i 1 

Išėjus

Įsisiekes, matomai,. — mąsčiau lėtu būti šio milionieriu kliu- 
Įsau. bo vyriausias virėjas (chef)

lietuvis? Gal tik taip sau pra
mokęs kelis lietuviškus žo
džius pripuolamai ir dabar, 

__ pataikęs ant lietuvio, savu su
metimu persistato esąs lietu- 

i vi u ?
Už dienos kitos, Mr. Mar

tin užkalbina mane
i kai: — Labas rytas,
i naši ?

Su Padėkavonės diena pra-: 
dėjome dirbti. Ant rytojaus 
bepildant reikalingas popie 
i*as, Mr. Martin klausia: 
Kokios tautybės esi?

—Lietuvis, — atsakau jam.
—Aš irgi lietuvis, — atsa

ko jis man.
Aš abejingai pažvelgiau i j 

Mr. Martin, kuris švelniai ir j 
maloniai šypsojosi ir pakarto
jo :

Taurus ir Gerai Prasisiekęs 
Lietuvis , i

Tai buvo dar spaliu mėne
syje, kaip aš su savo kolega, 
darbe įgytu, atvažiavome į 
Miami Beach — milionieriu 
miestą — darbo ieškoti. Pa- j 
gal turimą antrašą prieiname ■ 
prie dvieju aukštų apartmen- 
to! Pastuksename į duris sykį 
ir kitą, bet niekas neateina. 
Stebiu į turtingą namą ir visą 
eilę prie šalygatvio tiesių, 
kaip plieninių striūnų, royal 
paimu. Tai brangūs medžiai ir 
ne bile kur ir bile kas jas so
dina. Mat, jos kaštuoja pini-

Tuo tarpu viduj, priėjo 
Į prie durų senas žmogus ir 
klausia: Ko reikia? Norime 

! matyti Mr. Martin — atsako 
kolega. — Taip, Mr. Martin 
gyvena čia — parodė ranka 

i į gražų bungalow. — Ačiū'—! 
Įsako kolega ir einame prie na- | 
Į muko.

Paspaudėm knypkį ir tuoj Į 
atsiskubino prie durų grakšti Į 

i moteriškė. — Allo, Mrs. Mar- Į 
itin — sako kolega. —Alio, 
! John, come in.

Sueinam. Tuojau ateina ir 
Mr. Martin. — Allo, John? 
Ilow are you ? — ir 1.1.

Mr. Martin aukštas, tiesus, 
linksmo veido ir draugiškas j 
žmogus. Gal biskį peršokęs 50 j 

(metelių. Kiek pasikalbėjus į 
apie darbus, jis pareiškia, kad 
kliubas atsidarys tik su 28 d. 
lapkričio — Thanksgiving 

1 Day, darbą tu gausi savo —
m a j*V) kolegai, o man 
tiel< gausi, matyk

—Taip, aš lietuvis. . .
Aš buvau su.jušytas tokios 

nelauktos staigmenos ir sta
čiau sau klausimą: Argi jis 
lietuvis9!... Atsitraukiau nuo 
stalo ir einu prie darbo, čia 
gi ne vieta bičiuliuotis. Dirb
damas mąstau: Hm. argi ga-

lauk, klausiu savo 
—Kaip tu manai, ko- ■ 

kios tautybės galėtu būti Mr. j 
Martin ?

-— ans atsako. — Gerai pra-J

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

Newark 4, N. J.
HUmboIdt 2-7964

ir viską

Save.

Masonai

Lietuviškas

traktyuiijs
Didelis pasirinkimas 

^visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Dienraščio Laisvės Kaina Pakelia

Su 1 diena sausio dienraščio Laisves 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
ną visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metams; $3:75 pusei metų.

Kanadoje ir Pietų Amerikos šalyse 
$8.00 metams, $4.00 pusei metų.

Europoje ir kitur užsieniuose $9.00 
metams, $4.50 pusei metų.

Atsinaujinančių ir naujai užsisakan
čių dienraštį Laisvę, prašome laikytis 
aukščiau nurodytų kainų.

Laisvės Administracija.

wniflw

lietuviš- 
kaip ei-

o kaip—Labas, gerai, 
' tamstai ? — atsakau

— Gerai, ačiū, — atsako jis 
man.

Iš tarmės ir akcento atrody
tu, kad galėtu būti lietuvis, 
bet argi tai galimas daik
tas ? . . . j

Ir taip retkarčiais vis prie 
(Tąsa 5-me pusi.)

VILNIES

as.

KALENDORIUS 1947 METAMS
Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių 

informacijų. Taipgi gausiai yra dailiosios lite
ratūros poezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kuris 
supažindins jus su daugeliu mokslinių, techni
kos ir meno dalykų.

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c.

Tą svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais
vės knygyne. Laisvė duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar 
giatu

dau-

Užsakymus prašome siųsti:

Laisves Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

RONKONKOMA
8G34

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
f

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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.
t

Geriausias Alus Brooklyne • .

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

Telefonas l’oplar 4110

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, FA.
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Miami, Florida
(Tąsa nu# 4-to pusi.) 

progos tarstelim po kelis žo
džius lietuviškai, bet vis nėra 
progos kiek platėliau pasikal
bėti ir patirti reikalą tikrai. 
Ta proga pasitaikė 5 d. sau
sio. Pasitaikė taip, kad mudu 
su Mr. Martin sustojom dirbti 
šalia vienas antro, biskį nuo
šaliau nuo kitų ir pradėjome 
kalbėtis lietuviškai. Paaiški, 
kad Mr. Martin tikrai yra lie
tuvis. Jo tikroji pavardė yra 
Motiekaitis; į Martin sutrum
pino dėlei parankumo, kaip ir 
daugelis kad daro. Jis yra 
Mažosios Lietuvos lietuvių tė
vų sūnus, gimęs Newark, N. 
J. J j mažą tėvai parsivežė į 
Memel —- Klaipėdą. Sulaukęs 
17* m. amžiaus grįžo šion ša
lin, kaip šios šalies pilietis. Bet 
lietuviškumas pas jį išsilaikęs 
labai gerai ir tvirtai.

Po pirmojo pasaulinio karo, 
Motiekaitis, 1922 metais, grįž
ta Lietuvon, nors vakacijas

j ten praleisti, apsistoja Taura
gės miestelyje, kuri turi bro
lį. 1937 metais ir vėl važiuo
ja Lietuvon ant vakacijų ir jas 
praleidžia Tauragėje. O čion 
sugrįžus vis dirba prie savo 
pamėgto ir pelningo užsiėmi
mo. kaipo virėjas, čia, šiame 
turtingame kliubo, viskas ei
na po jo komanda. Be jo ži
nios, nei mažiausias dalykėlis 
nepraeis. Po juo dirba 2 virė
jai, 2 bučeriai, daržovių tai

kytojas, kepėjas (baker), 15 
i veiterių ir daugiau darbinin- 
! kų. O tačiau Mr. Martin ne- 
I nuduoda esąs dideliu ir pasi
pūtėliu, kaip daugelis tiek

I prasisiekusių kad daro. Jis su 
! visais randa bendrą kalbą ir 
apsieina kaip su sau lygiais, 
ir 1.1. Darbininkams gerai ap
moka ir gerai maitina, už tai 
darbininkai patenkinti ir ger-

i bia jį.
O virš visko, Mr. Martin vis 

j dar gyvai-didingai gyvena lie- 
: tuviška dvasia. Priminiau jam, 
i kad 22 d. sausio Miames lie
tuviai rengia balių. Jis tuojau 
gyvai ir nuoširdžiai susidomi, 
klausia, kur bus? Norėtų ja
ne dalyvauti ir prašė atnešti 
am ir žmonai tikietus.

Į

Mr. Martin patvirtino, kad 
• jo tie gražūs namai jam atsi- 
ajo virš 100 tūkstančių dole- 
iu... Ot, broliai, kokiu tur- 
ingų lietuvių čia esama. Gal 
:ų yra ir daugiau, kurių iries 

i dar nežinome. Bet mes turi
ne visus čia esamus lietuvius 
urasti ir susipažinti. Daly- 

I aukime vįsi 22 d. baliuje ir 
en bus plati mūsų pažintis 
ienų su kitais. . .

VisukivS ZiiiiūS iŠ

Visur
Fašistų “Dirva” verkia, kad 

Vokietijoje pabėgėlių propa
gandos laikraščius uždarinėja, 
taipgi uždraudžia knygas, ku
riose buvo varoma propaganda 
prieš Tarybų valdžią, uždaro 
'net ir jų įsteigtus “universite
tus.”

dirbtas planas. Du fabrikai jau 
dirba dieną ir naktį, kad ant 
vasaros nors pusė traukinių jau 
būtų išpuošta. Pribuvę turistai 
ir patekę į traukinį, nežinos, 
kur randasi: ar gamtos gra
žiausioji vietoje ar kokiam 
brangiam institute.

Pasaulio (určių klasė smar
kiai puola Tarybų Sąjungą. 
Tai Sąjungai gamta ateina į pa
galbą. štai rašo Philadelphia I 
Bulletin, sausio 7 d., Naujajam 
Sibire (New Siberia) atrado 
didžiausius klodus puikiausios 
geležies rūdos. Esama neišmie- 
ruojamo kiekio.

____________ A

“New Republic” rašo, kad 
Sovietai į metus laiko įsteigs 
10,000 puikiausių krautuvių ir 
visokių madų ir 20,000 restau
rant!. Sovietai tikisi ko nepa
prasto per 1?47 metus.

Lenkijos, darbo žmonių val
džia parduoda 66,000,000 tonui 
anglies kitoms šalims.

---------- ------ I

“World Report” rašo, kadi 
Sovietai tikisi sutikti didelę ar-| 
miją turistų per Vladivostoką. 
Vandeniu, traukiniais ir lėktų-i 
vais turistus veš į Maskvą, Bel
gradą, Budapeštą, Bucharestą, 
Pragą, Sofiją, Varšavą ir Lie
tuvą.

Tas pats “World Report” ra
šo, kad Sovietų respublikose 
bus visi pasažieriniai trauki
niai išpuošti visokiais paveiks
lais. Gabiausių artistų yra iš-

Wladyslaw Potocki nenori at
siskirti nuo kunigaikščio, var
do ir karališkos šoblės. Jis nori 
būti karaliumi Vengrijos ir 
Lenkijos. Bet Londone jis ne
užsimokėjo raudos ir buvo iš
mestas laukan iš gražaus namo. 
Potocki , prigulėjo prie fašistų 
armijos.

Anglija bara Lenkijos val
džią, kad jinai neišlaikanti de
mokratijos. Bet pasirodo, kad 
Anglijos atstovas Lenkijoje bu
vo surištas su fašistų veikimu. 
Tai paaiškėjo teisiant fašisti
nius razbaininkuš, kurie užpul
dinėjo, plėšė ir žudė ramius gy
ventojus. V ar g dienia.

Redakcijos Atsakymai
M. Tylūnui, So. Boston, 

Mass. — Geriau bus, kad 
kliubo reikalus diskusuosite 
ir jo narių trukumus kriti
kuosite ant vietos susirinki
me. Todėl atleisite, kad jūsų 
korespondencijos šį sykį dien- 
raštin negalėsime įdėti.

, Išdykęs Vaikas.

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

Joseph Garszva 
į Undertaker & Embalmer

■ ; Manage/ >
: JOHN A. PAULEY i

:! Licensed Undertaker !;
i <I :
! • 231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y. ;>
j Tel. EVergreen 8-9770 Į;

i 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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 nepervSlu.^

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 tabletė 

„ lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, del sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame. 4

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai - be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių „pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Eš 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

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

Tel. SOuth 8-5589.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

wnrų 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, susįdeda jš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į 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 
>7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių 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

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby (riven that License No. 
RL J 8944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 575-77 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.
BROADWAY-LORIMER CAFETERIA, INC. 
575-77 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 954 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

KARL A. PETERSON & 
EDWARD J. SHARKEY 

(Sharkey’s Tavern)
961 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5757 has been issued to (lie undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
al. 575 Coney Island Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK L. DOH ENY & 
WILLIAM R. DOHENY 

(Doheny’s Wines & Liquor Store.
675 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409, Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY GOLDBERG & 
HENRY GOLDSTEIN

409 Bushwick Ave.. Brooklyn, N. Y.

j’NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
1105 Gortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK C1RRINCIONE
1106 Gortelyou Road. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveA that License No. 
GB 12537 has been issued to tho. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
Hie Alcoholic Beverage Control Law at 
591 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

.JENNIE SERLUCO & MARY MIONE 
591 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12122 has 'been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CHARLES MANERf & FRANK MANERT 

262 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
——. -....  I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12.325 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 if 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSSIE VIGDER
715 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

..... ----- —

NOTICE is hereby given t’liat License No. 
GB 12150 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY TAN ENBA UM
258 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 12155 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX Sl’ERO 
(D-B-A Mac’s)

421 Gortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

iilaidas.
WONDER LIVE FOUNDATION

•164 B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif..,

NOTięE is hereby (riven that License No. 
GB 12096 has been issued to the ’ undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BcvCfaftc Control I^aw at 
742 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

_ JACOB LEON
742 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
U 510 has been issued to the undersigned to 
distribute beer at wholesale under rfecticn 
107 of the Alcoholic Beverage, Control Law 
at 2233 Utica Ave., Borough of Brooklyn. 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS., INC
2233 Utica Ave.. B’o.'k’.yn, N.

\
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo nusl.)

Toliau' Draugas džiaugiasi:
“Šiai kovai Popiežius norįs 

suorganizuoti viso pasaulio 
katalikus, kurių skaičius sie
kia iki 300 milionų žmonių...’1 
(D., sausio 7 d.)

Aišku, kaip diena. Bet tegul 
Vatikanas ir jo pastumdėliai 
neverkia, kuomet toje kovoje 
jie gaus į kailį ir pralaimės. 
Jie pradeda.

Kas liečia katalikų mases, 
tai jos vargiai klausys šios Va
tikano beprotystės. Kad jos po 
biskį pradeda protauti ir Po
piežiaus poltinės vadovybės 
nebeklauso, tai parodo Italijos 
ir Francijos žmonės. Ten Po
piežius šaukė katalikus bal
suoti tiktai už jo pateptus 
kanditatus, bet katalikai ne
paklausė. j

Dabar pats popiežius gvol- 
tu šaukia, kad Italijoje kle
rikalai nebegalį atsilaikyti 
prieš bedievius.

Montreal, Canada
Naujų Metų Sutikimas

Dar vieni brangaus gyveni
mo meteliai nuslinko į negrįž
tamą praeitį. Jų palydėti ir 
naujus sutikti LLD 137-ta kuo
pa, pačinčaliečių svetainėje 
buvo suruošus šaunų balių.

Vidutiniškas būrelis drftu- 
gių-gų linksminosi belaukiant 
Naujų Metų. Senų, metų lai> 
kas bėgo lyg sraunaus upelio 
Vanduo. O jie atrodė tokie 
mieli ir brangūs. Rodos, kad 
dar palauktų, pabūtų nors 
kiek ilgiau su mumis.

Užpakalyje praeinančio as
mens pasigirdo balsas: jau tik 
penkios minutes iki dvylikai. 
Lyg išgąsčio pagauta širdis 
krūptelėjo. ' Krūtinėje sunku 
pasidarė — pagailo pranyks
tančių metelių. Ir, rodos, šauk
tum, prašytum, kad palauktų, 
paliktų ant ilgiau. O jie slen
ka prie pabaigos, stumdami 
mus arčiau šaltų kapų.

Ant pastolio mūsų žymusis 
veikėjas drg. J. Lesevičius pa
sakė kalbą atsisveikinimui se
nųjų metų ir pasitikimui. nau
jų.

Širdis vis nesustojo liūdėjus. 
Įvairiausių prisiminimų prisi
pildė pilna galva. Slinko min
tys lyg tamsūs šešėliai.

Muzika skardžiai prabilo 
polką.

—Prašau, drauge, su ma
nim šokti.

—Atleiskite, prašau, atleis
kite. Gal kitą sykį. . .

Poros sukasi, maišosi, lyg 
kpkiame apsvaigimo sūkuryje. 
Lempos gęsta ir vėl žiba. Bu
čiuojasi slapčia, sveikina vie
ni kitus, linkėdami geriausius 
linkėjimus Naujuose Metuose.

Širdyje vis dar neramybės 
audra. Rodos, būtų geriau 
pranykti kur per tą sveikini- 
masi.

Muzika užtraukė Naujų 
Metų valsą. Ir vėl sukasi po
ros linksmai. Naktelė pradėjo 
slinkti prie naujo ryto, kurio 
proga sveikinu visus ir visas 
su gerais ir laimingais Naujais 
Metais.

Sergantieji Draugai
Draugas J. Juškevičius ser

ga. Randasi namie. Draugas 
Juškevičius yra Liaudies Bai
so skaitytojas ir rėmėjas.

Draugas J. Petrulis taipgi 
serga. *Jisai prieš Naujus Me
tus rengėsi eiti ligoninėn ligos 
ištyrimui.

Linkiu minimiems draugams 
greit pasveikti.

Palangos Birute.*

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
švarų bonkose.

Į kitus miestui nesiunčia- 
me. Parduodame tik ant 
vietos.

Laisves Adin.
• ’ ■ »

. ( .» I' f ’ * » •

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Pradėkite Naujus Metus 

Gerai
Mes turime keletą vietų savo

Geso ir Elektros Išdirbinio 
Fabrikuose

KREIPKITĖS PO 429 ATLANTIC ST. x 
STAMFORD, CONN/.

THE CONNECTICUT POWER CO.
(12)

St. Petersburg. Fla.
Šeimyniškas Piknikas

Sausio 5 dieną nauja ALD- 
LD 54 kuopa turėjo šeimyniš
ką pikniką šauniame Munici
pal Recreation Pier, kurį lie
tuviai vadina “Piras.” “Piras” 
miesto pabudavotas 1927 me
tais, prie sienos prisegta vari
nė iškaba su miesto valdinin
kų pavardėm, tarpe kurių vie
na yra Robert Purvis, aiškiai 
lietuviška pavardė. Kur tu ne
važiuotum, visur rasi lietuvių 
pėdsakas ir jų vertingus dar
bus. “Piras” įsikiša kokią my
lią į jūras, vadinamas Tampa 
Bay. Tai milžiniškas architek- 
tiškai artistiškas pastatas, pa
budavotas ant gilaus vande
nio, didelė auditorija su daug 
stalų ir sėdynėm keliem tūks
tančiam žmonių. Pakraščiais 
pilna visokių gražmenų ir val
gykla su visokiais gėrimais. 
Aplink platus peronas auto 
mašinom pasistatyti. Pakraš
čiais žmonės sėdi, o kiti liou- 
sai žvejoja.

Vanduo1 toj vietoj iki tiek 
gilus, kad atvažiuoja kariški 
laivai, prijungia prie “piro” 
ir visus žmones leidžia i \i- 
dų apžiūrėti. Tai buvo perei
tą mėnesį ir mes turėjome 
progą matyti, kaip kariški lai
vai atrodo viduryje. Ant ant
rų lubų radijo stotis su šau
niais balkonais. Ten žmones 
sėdi, kepinasi ant saulės *ir tė- 
mija jūras su paukščiais ir 
laivų-laivukais. “Piro” audi
torijoj daleidžia pasiskirti sta
lus veltui ir turėti pares-pikni- 
kus, lošt kortom, aišku, ne- 
gembleriaut ir šiaip svečiam 
turėt užkandžiavimus ir raši
nėjimą korespondencijų ir at
virlaiškiu. c

Ta proga ir mes, lietuviai, 
turėjome pikniką, kur dalyva
vo draugąi Simanai, Tašaliai, 
Stankai, Natalija Lanigienė, 
Jonas Kraucevičius, Bill Sta- 
kėnas, Vincas Valukas iš Wil
kes Barre, Pa. Buvo gausiai 
nukrautas stalas visokiais val
giais ir karšta kava. Visi vai
šinosi iki aštuntos valandos 
vakaro su draugiška nuotaika. 
Po to prasidėjo amerikoniškų 
dainų programa, kartu gie
dant tūkstantinei mišriai pu
blikai. Buvo laukta svečių lie
tuvių iš Clearwater ir Orlan
do, Florida, bet, nežinia dėlei 
kokios priežasties, jie nepasi
rodė.

V. J. Stankus.
_ <__________

Vokiečiai Reikalauja 
Grąžinti Belaisvius

Stuttgart, Vokietija. — 
Amerikos zonoj vokiečių 
taryba (Leanderrat) įteikė 
reikalavimą Amerikos oku
pacinių jėgų vadui genero 
lui Lucius Clay, kad jis pa
tarpininkautų grąžinime į 
Vokietiją apie 5,000,000 vo
kiečių karo belaisvių.

Kaip žinia, su Vokietija 
dar nėra taika pasirašyta, 
todėl jos buyę generolai, o- 
ficieriai, kareiviai yra lai
komi belaisviais. Franci j o j, 
Sovietų Sąjungoj, Lenkijoj, 
Jugoslavijoj ir eilėj kitų ša
lių jie dirba prie atstatymo 
miestų, kuriuos jie sugrio
vė.

Matyti, kad šf vokiečių 
taryba nori išimti juos iš tų 
darbų.

PATYRĘ 
ROD MEN

PRIE 5/16” COPPER ROD
Kreipkitės į • 

INTERNATIONAL 
WIRE MILLS, CORP. 
27 Kentucky Avenue

Paterson, N. J.
(13)

Automobile Body Man 
& Sheet Metal Worker 

Also Auto Mechanics
Turi Būt Patyrę Prie Buick Automobilių 

Geros Darbo Sųlyiros. Gera Alna 
Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės Asmeniškai arba Telcfonuokite 
MR. PECHIN, NORRISTOWN 8580 

MANN MOTOR CO., 
BUICK DEALERS

Marshall & Markley Sts., 
NORRISTOWN, PA.

(15)

HELP WANTED—FEMALE 
* REIKALINGOS MOTERYS

ATVIJAI SUKNELIŲ 
OPERATORĖMSf

! MOKESTIS NUO KAVALKŲ 
LAIKAS IR PUSE 
PO 35 VALANDŲ

PAS
ANDY-TOMMY DRESS COMPANY 

.ŠTAI JUMS PROGA 
J TAISYMUI

NUOLATINIO APSKRITU METU DARBO 
LINKSMOJE DARBO ATMOSFEROJE 

SU POILSIO PERIODU 
IR AUKŠTESNĖM ALCfOM 

KREIPKITĖS 'TUOJAU
i ANDY-TOMMY DRESS COMPANY 

62 FRANKLIN STREET 
NEW HAVEN, CONN.

(10)

OPERATORĖS MERGINOS 
Patyrimas Nereikalingas. Kreipkitės 

TURCHIN PEARLIZING CO.. 
2340 Atlantic Ave., Brooklyn. 

(Ai t i Eastern Parkway)
(12)

Pranešimas i
SHENANDOAH, PA.

IR AJYLINKĖJ
Vasario 15 d. (February 15th) 

įvyks gražus balius nuo kurio pelnas 
yra skiriamas dienraščiui Laisvei. 
Visa plačioji Shenandoah apylinke 
privalo dalyvauti šiame baliuje ir 
tuomi paremti savo dienraštį.

Balius bus Mainierių Salėje, kam
pas Main ir Oak Sts. įžanga 50c as
meniui.

Šios apylinkės organizacijų prašo
me tą dieną nieko nerengti ir jų na
rius kviečiame į šį balių naudai dien
raščio Laisvės. — Rengėjai.

(9-11)
—

HARTFORD, CONN.
Atydai .visų Laisvės Choro narių. 

Kviečiame visus narius dalyvauti 
sausio 15 d., Kliubo salėje, bus pas
kutinės repeticijos prieš vaidinimą 
ir Koncertą, įvykstantį sausio 19 d. 
Žinodami, kad reikia gerai prisiruoš
ti prie parengimo, tad nesivėluokitc. 
būkite visi ir laiku.—B. M. (10-11)

New Haven, Conn.
.........—

Apsirgo Jonas Tu moša čir 
randasi namuose, 126 Bishop 
St. Jis yra LDS 16 kuopos na
rys ir Laisvės skaitytojas . ir 
geras pirmeivių eilėse darbi
ninkas. Pasveik, Jonai, grei- 

i tai!
Taipgi serga Vincas Beikša, 

j kuris buvo užgautas automo- 
1 bilio. Kaip girdėjau jau 
sveiksta ir neužilgo vėl pa- 

I dės mums mūsų pirmeiviškus 
darbus atlikti. Jis taipgi yra 
LDS 16 kuopos narys. Jis gy- 
vena ant Anderson Ave.

I

Pastaba kuopos ligonių lan
kytojams. Nepamirškite ant 
blankti pasirašyti, kada lan
kote ligonius.

J. S. K.

Tokio. — Japonijos radijo 
'stotys, atrodo, ilgam laikui 

i pasiliks valdžios rankose, 
nes to reikalauja okupacinė 

1 talkininkų vadovybė.

v .-4 - ■■r •
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Lietuvai Pagalbos Tei-1 BROOKLYNO LDS JAUNIMO KUOPA 

GAVO PENKIS NAUJUS NARIUSkimo D^rbo Užbwai , 
Rengia Koncerta-Baliu

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyrius 
rengia užbaigtuvių koncertą 
ir balių apvaikščiojimui to 
milžiniško Lietuvai pagalbos 
teikimo darbo, tam darbui ei
nant prie užbaigos.

Įdomu prisiminti, kad pats 
to viso veikimo pamatus pri
klauso Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubui. Brooklvne. 
Kaip tik užsiliepsnoto tas bai
sus, žmogžndingas Hitlerio ir

Lietuvos ir
užnnol’inas ant 

visos Tarvin Sa

susirinkime apHikl'ubas savo 
re ir nriėio išvados kad Lietu
vai pagalbos teikimas yra bū
tinas karo metu ir po karo.

Moterys ir pradėjo tą svar
bu ir sėkminga darbą. Kiek
vienas gali pasakyti, kad pra
džia buvo nelengva. Daug rci- 
keio sudėti energijos, kad 
įtikinti publiką ir gauti jos 
kooperaciją. Jos pradėjo dar
bą mezgimo, siuvimo drapa
nų ir čeverykų rinkimo maža
me būrelyje ir savo darbo pa
sekmes pradėjo skelbti spau
doje. Tas jų skardus balsas 
pradėjo pasiekti organizuotų 
darbininku ausis. į tą šauks
mą pradėjo atsiliepti iš visų 
Amerikos kampų.

Vėliau įsisiūbavo visas de
mokratinių Amerikos lietuvių 
judėjimas į Lietuvai pagalbos 
teikimo darbą. To viso judėji
mo įkurtasis Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas sulošė 
didelę rolę.

Dabar, baigiant tą svarbų 
darbą, rengiame šaunų kon
certą ir balių sekmadieni, sau
sio 19-tą. ši n motu, 
svetainėje, 218 G 
Brooklyno. Prasidės
dą po pietų. Įžanga 75c ypa- 
tai. Likęs pelnas 
Lietuvai. Todėl 
pramogoje paremsite Lietuvą.

Brooklyno Skyriaus 
Sekr., A. Mureika.

uid St., 
4 valan-

sk iriamas 
dalyvaudami

Mrs. Rnccn Pašovėb •
Išteis’n^-Pzdeido

Prie kuopos dabar veikia 
LDS Bowling Lyga ir kiek- 

i vieno ketvirtadienio vakarą 
.jaunimas (ir senesnių) suei
na Schumachers Bowling Al

leys, ant Myrtle Avenue ir 
Broadway, dalyvauti šiame 
sporte. Bowling prasideda 

pirmas Brooklyno nuo 8-tos valandos. Mūsų 
šūvis šiame i kuopa rengiasi pasiųsti bent 
kuopos va-, vieną vyrų komandą ir vieną 

na-j motorų-merginų komandą (vi- 
is jaučiasi, kad! so 10 ypatų) Detroitan šį pa- 

' vasarį dalyvauti nacionajiame 
j LDS bowling turnamente. 
Apie tai jaunimas gali pasi
skaityti Laisvės ir Tiesos Ang- 
H^kuose skyriuose.

Kuopa nutarė pabaidoje ko-

Praeito trečiadienio vakarą 
LDS 20(1 kuopa laikė savo me
tinį susirinkimą, Laisvės Salė
je. Susirinkimas buyo svarbus

Sąlygos Namuose Rasta 
Blogos, Rendos Dawg 
Perkainirfos

ir gyvas visais atžvilgiais. Vie
nas šio susirinkimo nuopelnas, 

'tai, kad jame prie jaunimo 
! kuopos prisirašė penki nauji 
nariai. Tai 
'alinimo kuopos

1 vajuje. Jaunimo 
, iaus kvota yra 20 nauju 
riii. bot ii'imin

i be dideliu pastangų bus gali
ma ja išpildyti bėgyje pirmu

i Apturiu varnus menesių — o 
"ai dar ir greičiau.

Laisvos ska'tvtoiai. kuriu 
i laimimas d °” nr'Pr’klnuc5O n’”'o 
šios k u o p oš
ti juos, kad 

! dėliojimo.
Be kitko, 

1 kuopa išrinko savo valdybi 
i šiems metams. Helena Kau 
i naite - ! 
į yra ištarnavus mūsų kuopai i’aika. 
i per paskiausius keturis metus, j organizaci jai, eina 
: apsiėmė ir penktiems metams jvt. 
! būti kuopos finansų sekreto
re. Dėl jos • nuoširdaus veiki-i liūs 
mo mūsų kuopoje, 
tarė jai nupirkti dovaną. Pir- 

j mininku išrinktas J. Orma- 
nas, vice pirmininku — Al 

, Dobinis, iždininku — Ant. Na
vikas. Kuopos daktaru išrink
tas taipgi kuopos narys, Dr. 
P. Gustaitis.

Helena Incas tapo išrinkta 
protokolų sekretore, o Walter ti 

‘Incas — korespondentu. ;

nwisnmi parag'n- vo menesio suruošti dideli gra- 
įsirašyti! be ati-

LDS Jaunimo

Zablackienė, kuri jau į kad ju

žu balių sukėlimui finansų 
tam reikalui. Apie tai bus 
nranešimu vėliau.

Kai kurie iš senesnių mūsų 
į organizacijos nariu jaučia, 

veikai veltui leidžia 
nepri gulėdami jokiai 

bole gra-
Tai čia yra dabar pro- 

Paraginkite savo jaunuo- 
dalyvauti su LDS jauni- 

nariai nu-jnu, kur ne tiktai yra sporto.
; ir socialio veikimo, anšvie- 

! tos veikimo, ir net nacionaliai 
' turnamentai ruošiami. “Gra 
ijydami bolę,” jie tai darys or
ganizacijoj ir vėliau ims daly- 
viimą toje organizacijoje. Da
bar, kai eina LDS vajus, tai 

llengviausis laikas jiems įsto- 
i šią puikią organizaciją.

/ ' LDS Narys.

"a.

bet

AR TURITE BILIETĄ?
;, Sausio
Įvyks dienraščio Laisvės ban- 
kietas. Būtinai iš anksto rei
kia įsigyti bankieto bilietus
UOS

(Jan. 26th)|nų. Dėl paakstinimo apetito 
bus duodama alaus tiek, kiek 
tik kas norės. Vakarienei bi-

reikės

anksti

noti, dėl kiek žmonių 
pagaminti maisto.

Nesakykite, kad dar 
pirktis bilietus, bet pagalvoki 
te ar jau turite.
rite, tai tuojau įsigykite. Kuo 
anksčiau, tuo geriau jums pa
tiems ir rengėjams.

Vakarienė bus iš dvejopos 
mėsos ir bus kitokių gardumy-

tą pačią
— įvyks 

daliniu ku
diona — sausio 26-ta 
Laisvės bendrovės 
suvažiavimas. Bus daug sve
čių iš kitų miestų. Bus puikus 
pasimatymas su seniai maty
tais maloniais draugais nJei dar uotu- , - ■drangomis.

Po bankieto bus šokiai.
■ vidis Radio Orkestrą gros
i kiams. Vien tik šokiams-įžan- 
1 ga 60c, taksai įskaityta .

Laisves Administracija.

Pa-
šo-

Gyventojų skundams 
kus atitinkamas įstaigas, pas
kiausiu laiku į Harlemą pa
siųsti inspektoriai patikrinti 
kelis paskirais kambariais iš- 
renduojamus namus. Inspek
toriai atradę esant prasikalti
mo ir tūli asmenys bus trau
kiami į teismą, surašyti in
spektorių raportai įteikti pro
kurorui McGoliey.

pasie-

Tarpe įkaitintųjų yra James 
Smith, 70 metų ir jo sūnus 
Raymond, 29 m.,- taipgi Ra- 
cohegoth Realty Corp., kurios 
Smith’as yra prezidentu. Jų 
namuose. 108 W. 123rd St., 
197 ir 238 Lenox Ave., taipgi 
ju parendavotuose ir kitiems 
išrenduojamuose 253 ir 255 
Lenox Ave. namuose radę 
daug blogumų ir rendas per
kainuotas. Sustatyta kaltini
mo aktas iš 1,011 punktų, už 
kurių kiekvieną, jeigu nuteis
tų, įstatymiškai galėtų bausti 
iki $5,000, 
dar galėtų 
lėti.

o atskirus asmenis 
teisti po motus ka-

kad septyniose
kambariu gyveno

200 žmonių, vidutiniai imant

Atrasta, 
šimtyse

de
vil’s

po 3 kambaryje. Narnai seno
viški, be gaisrinių laiptų. OPA 
inspektoriai sako, kad jie sa
vo lemputėmis turėję apsi
šviesti laiptus, kur no kur ra
dę spyksančią palubiuose ma
žyte lemputę. Kad nieko ne
samdo laiptams, koridoriams 
ir išvietėms valyti. Gyvių vi
sur pilna. Karšto vandoifs duo
dama tik šeštadieniais. Apšil
doma kambariuose pastatytais 
mažyčiais pečiukais. Ir už tuos 
visus 
rendos 
vaitei.
iki $3.75 savaitei.

Gyventojai skųsdavęsi atė-' 
jusiam rendų išrinkti namui jbiiko puikią fotografijos stu- 
savininko sūnui, bet jis pasa
kydavęs “užsimokėk arba iš
eik.” Daugelis• išsireiškę, kad 
jie iš tikro būtų labiau norė
ję išeiti, negu taip gyventi.

Vilniaus Instituto 
Reikalu

! Per Mokinius Tyrinėjo 
Saugumą Namuose

Prieš keletą savaičių buvo 
paskelbta, kad aukų rinkimas 
įrengimui Medicinos ir Vėžio 
Ligos Inst. Vilniuje jau priė
jo prie užbaigimo, bot dar vis 
atsirado geri prietoliai, kurie 
pridėjo savo auką prie šio kil
naus darbo.

“patogumus” imama 
nuo $5 iki $11.50 sa- 
Perkainuota nuo $1.50 j

New Yorko Saugumo Tary
ba prieš kiek laiko po liaudies 

i ir bažnytines mokyklas išda
lino mokiniams 980,000 blan
kų, kuriose apklausinėje stu
dentus apie padėtį jų namuo
se saugumo atžvilgiu. Tos 

; blankus dabar pradėjo sugrjž-

1 kainai:
uikavo so

M a g d al e'n a B e p i ršč i ū tė, 
Jonas ir Adelė Stokos

$25

idiją 512 Marion St., Brookly- 
jne), $85. Jonas Stokos sako, 
: ka(l pridės dar $15, tai iš vi
so bus $100. Tai graži auka!

Jokūbas Dunda. $25.
Vladas ir Johanna Danilo-

ATSIPRAŠOME M.
MISEVIČIENĖS

Aprašant apie Aido 
įvykusią prieš Naujus 
socialę sueigą ir' minint ten 
dirbusių gaspadinių vardus, 
netiksliai, buvo praleistas drg. 
M. Misevičienės vardas, o 
toj jos buvo suminėta K. 
šinskienė, kuri tuom laiku 
buvo gaspadinių sąstate.

Už tai dr-gę Misevičienę at
siprašomo. A.C.K.

Motus,

vie-
Ru-
no-

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 Now York, to 
be used on clothing.

OP \ VFSTM AI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mitingas jvyks sausio 
15 d., 8 v. v. Lietuvių Neprigulmin- 
go Kliubo Name, 269 Front SI. Visi 
nariai būkite. Valdyba. (10-11) 
_______________________________ x-

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark "Cara Don
na" with the Secretary of State of 
Now York, to he used on foods.

BROOKLYN

I-A BOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAXJ5S dėl Baliu, Koncertų, Bankietų
Voituvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

Bteičius bu naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOt>Ų ALLEYS

Kainos Prieinamos 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BRojoKLYN, N. Y.

Tcl.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų namas, 
kambariai, 3 kambariai apačioj, du 

4 kambariai vir- 
Privatinis 

jvažiuot i

7 
viduriniai porcini 
šuje ir maudynė. Privatinis kelias 
automobiliui Įvažiuoti j garadžių 
(vienam automobiliui). Randasi visi 
vėliausi Įtaisymai. Šiluma iš aliejinio 
pečiaus. Prašome telef. Michigan 
2-0880 arba kreiptis asmeniškai po 
3818 — 76th St., Woodhaven, N. Y. 
(arti 88th A ve.) (7-12)

P. ir M. Babarskiai, $25.
Natalija Nagulevičiutė, $10. ’
Tillie• Urbaitienė, $2.
Chas. Dzevečka, $1.50.
Chas. Dean, gyvena apskri

ties namuose, May view. Pa., 
prisiuntė $30 virš minėtam

Jau sugrįžusiose blankose 
atsakymai rodo, kad daugiau
sia pavojų gręsia nuo gaisro 
dėl pačių gyventojų neatsar
gumo. šimtai mokinių ir stu
dentų raportavo, kad kas nors 
jų šeimoje rūko lovose ar 
snaudžia rūkydami kedėse. 
Kitur laikoma nemažai naf

tos ir kitų greit padegamų ir 
■ eksploduojamų medžiagų. Ki- 
1 ti raportavo, kad elektros su- 
.vados jų namuose aplūžusios.

Padarius išvadas, paskui 
mokyklose pravedama specia- 
1 ės p as k a i tos- d i s k u s i.i os, 
tuomi akstinti saugumą 
muosc.

na-

Vienas geras svetimtautis 
iš Bayonne, N. J., taipgi au 
kavo $25, tai Antoni Dryl.

Širdingai ačiū!
L. K., Fin. Sekr., 
LPTK.

Harold L. Gantner, 50 
dviejų karų veteranas, mirda
mas palikęs savo kūną St. Al
bans ligoninei, tyrinėjimams.

m.,

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS I,ETMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

REKORDAI
“Visokių Rūsių”

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. V.

JONAS LAZAUSKAS

Pear] Lusk, su “kamera“ 
šautuvu pašovus Mrs. Olga 
Rocco, praeitą penktadienį ta
po išteisirita ir paleista lais
vėn. Grand d žiūrė priėjo iš
vados, kad jinai pašovė Mrs 
Rocco netiksliai, būdama ap 
monyta-apgauta, būk ji esant■ 
pasamdyta detektyvo nufoto
grafuoti Mrs. Rocco.

Mrs. Rocco gyvastis kol k ar 
tebėra pavojuje. Sakoma, ja- 
reikėsią kitos operacijos. Prie 
to, ją rūpina mintis apie skur
dų gyvenimą likus be kojos. 
Jos kairė koja nupjauta tuo
jau po pašovimo Naujų Metų 
išvakarėse.

Narrs’a Anvogė
Sausio 3-čią, apie 7-8 

landą vakaro, nežinomas 
gis ar vagys atėjo į F. Nor- į 
ris’o kambarį jam nesant na
mie ir daug apskriaude. Iš
nešta brangus laikrodis, trys 
siūtai, ploščius, rašoma plunks
na, dveji viršutiniai marški
niai ir smulkių daiktų, žodžiu, 
suglemžta viskas, kas jo kam- 1 
baryje radosi geriausio. Nor
ris aprokuoja nuostolius į ket
vertą šimtų dolerių. Kiti ten 
gyvenantieji kol kas nepasi- 
gedę nieko.

Norris gyvena pas Bugailiš- 
kį, 148-45 87th Ave., Jamai
ca. R.

va-s 
va- i

Rytiniame Jungtinių Valsti- j 
jų distrikte apie .19,000 vete- j 
ranų studentų ir jų šeimų esą •••,»•»• • 1 i •aprūpinti laikinais butais per , 
valdinj butams autoritetą.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

LAISVES

VYRIŠKI TOPKOUTAJ
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:'

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai jsisteigusi rūbų išdirbystė 
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.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

PUIK] SALIUKe su atskiru ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Kampas Palmetto St.

337 St. Nicholas Avenue
■ Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

BANKETAS
n 11 n

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

□ n Oi

Sausio - January 26-tą
□ o □

Bus toje pačioje saleje, kur anksčiau būdavo:

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

GERA TURKE Y-INDIKŲ VAKARIENE

Kaina $3.00 Asmeniui

Bilietai jau gatąvi, 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.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Peter Kąpiskas

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tek EVergreen 4-8174

Steven Augustine & Frank Sanko ,
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9812

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

13 |«w«l* ... >2475

CAMMIDGf 
M . I2975

IIIIM

PATKIOA
17 jow»U . . - $2475

MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tet AT. e-«173. (Arti Grabam Ava.) Atdax* Vakarai*.

lAur !»■>■ Jiiiifein




