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Ga. Gubernatorius Kreipiasi į Teismą j Socialistas Aurio)Chinų Komunistai » Ga. Gubernatorius Kreipiasi | Teismą j Socialistas Aurio) 
Prašo Maršalą Eit Prieš Neva Gubernatorių H. Talmadge Išrinktas Francijos
Roosevelto Keliu iKuba Protestuoja, Kad

43

jos Centro Komitetas 
bė, kad su vasario 
prasideda už naujus 
vajus, kuris tęsis tris mėnesius 
—iki 1 d. gegužės. *

“Kiekvienas senas narys tu
ri stengtis gaut mažiausia vie
ną naują narį,” — sako pa
skelbimas. Kur yra lietuvių,
ten šis pasiūlymas yra lengva Chinijos komunistų va- 
pravesti. Kur mažiau gyvena das, generolas Chou En-lai 
suaugusių lietuvių, tai reikia per radiją iš Yenano atsi- 
prirašyti jaunuolius. Mes tu- šaukė į naujai paskirtą A- 
rime apie 350 jaunuolių Drau- lu 
gijoj, kurie gauna anglų kai-1 
boj knygas. Mes nuperkamo 
jiems taip pigiai, kad jie pa
tys pirkdami už tas knygas 
d u beita vai brangiau mokėtų.

Franko Nužudė ir 
Kubos Pilietį

i Kubos respublikos prezi- 
merikos valstybės sekreto- i Rentas. Grau San Martin už
riti, generolą Geo. Marshal- J Protestavo Ispanijos diMą- 
lą. Chou En-lai prašo, kad; toriui Frankui, kurio teis- 
Marshallas pataisytų Jungt.' ™as nusmerkė ir nužudė 
Valstijų politiką link Chini- i Kubos P^ietl Jose A. Lie
jos ir sektų prezidento ranJį- L rezidentas Martin 
Roosevelto keliais. Chinų ( Pirmiaus prašė Fianko do- 
komuinstų vadas sakė, ame- yan°t Llerandiui gyvybę, 
rikonų kariuomenės laiky- Kartu su Llerandiu nužudy
mas Čhinijoj yra kišimasis i 1V J°se Claizola. Abu 
į vidujinius jos reikalus i dąiyv^vo Ispanijos lespubh- 
nusižengimas' prieš tautų M1.6 Pries ^l‘ank°!

Reikalauja Atmest Kukluksinį, Popiežius Neklausę Prezidentu 
Hermaną Talmadge, ĮsibnovusĮ\ArkStep-nacq

Į Gubernatoriaus Rūmus

narių, tai jos bus skaito- , 
garbės kuopomis. Jau ke- 
kuopos yra pasiekę gar- ■ 
kuopų laipsni, netrukus

Vedant vajų už naujus na
rius. tuo pat kartu reikia dė
ti pastangų, kad esami nariai 
sumokėtų duokles laiku. Ku
rios kuopos iki 1 d. liepos pil
nai pasimokęs, tai yra, nema- 
'žiau, kaip jos turėjo 1946 me
tais 
mos 
lios 
bes
tas bus paskelbta.

Duoklių už 1947 
simokėjo sekamos 
136 kp., Harrison:Kearn.v 

, kret. P. Ramoška 
• rius; 145 k p.,

sekr. M. Bush — už 37 na
rius, jų tarpe 3 nauji nariai; 
161 kp., Seattle, sekr. M. 
Baltrušaitis — už visus na
rius; 166 kp., Stamford, sekr.

urba — už visus narius ir 
kp., Richmond Hill, sekr.

V. Paukštys — ūži 28 narius, 
jų tarpe 7 nauji nartai.

H. Talmadge Užgrobė 
Gubernatoriaus Rūmus

> prieš Franko, 
: Mussolinį ir Hitlerį. Lleran- 
; di paskutiniu laiku buvo 
! slaptosios ispanų Demokra- 
; tinęs Sąjungos sekretorius.

> Paryžius, saus. 16. — 
; Francijos seimas išrinko 
socialistą Vincentą Auriolą 

  ( New York. —Jugoslavi- Francijns Ketvirtosios. Res- 
Atlanta, Ga. — Demokra- tol eis gubernatoriaus pa- j Jos premjeras maišalas 4 i- publikos prezidentu prieš 

tinis Georgijos valstijos gu- reigas, kol bus prisaikdin- i to nenorėjo .teisti katalikų ■ kataliku republikiečių kan- 
bernatorius __ 7. __ x_____ 1-7^ __  , _ .
kreipėsi į vyriausią apskri-i jas tejsėtas guberantorius. Iias kurstė žmones pries ju- ją 
ties teismą, kad išmestų . O jeigu ne Thompsonas, tai! 8’9^ava. demokratinę vai- ■ 
kukluksinį Hermaną / Tai- turėtų būti piliečių balsavi-! dzią; lito prašė, kad.popie- 
madge iš gubernatoriaus' mais išrinktas kitas guber- žius atsiimtų ark. Stepina-! 
rūmų. Hermanas su mušei- j natorius, pagal valstijos Lš Jugoslavijos į Italiją,' 
kų govėda įsiveržė-į valdi-i konstituciją, sako Arnall. het popiežius neklausė. 4 ik i 
nius gubernatoriaus rūmus,' Kartu jis primena, kad jau-! tuomet jugoslavų teismas i 
atidarė savo raštinę ir pa- i niklis Herman ' 
skyrė saviškį milicijos vadą į praeitame rinkimų 
ir kitus valdininkus.
įsibriovė po to, kai valstijos i neleist negrams

Ellis Arnall į tas Thompsonas kaip nau-. arkivyskupą Stepinacą,^ ku-, didatą Ch. de Ribes. Aurio- 
” ...... ............ i rėmė komunistai atsto

vai.
Auriolas gavo 452 balsus? 

i de Ribes 242. Su katalikais 
balsavo ir kiti dešinieji.

, įveiki 1O.UI-. Prezid. Auriolas skirs
Talmadge i tardė ark. Stepinacą ir pa-1 premjerą, kurio kabinetą 

vajuje I siuntė į kalėjimą. Apie tai i tvirtins seimas.

D.

motus pa- 
kuopos: 

se- 
už 28 na-

Los Angeles, 
— už

i Sovietai Nesutinka 
Su Amerikos Nota 
Dėl Lenkų Rinkimų

Atlanta,-Ga. — Neva iš- n t •! bt . 
rinktas Georgijos valstijos JU AffleHKOS Nota 
seimelio, kukluksas Herma-i— . _ . ,

Del Lenki! Rinkimų
bernatoriaus rūmus ir pa-1 --------
keitė užraktus, kad negalė-į Maskva. — Sovietų vy
tų įeiti ligšiolinis demokrą- j riausybė atmete Amerikos 
tinis gubernatorius Ellis 
Arnall.

Jis i išvien su savo tėvu ragino ■ dabar pranešė Zl. Balako-;
. a. • V-Z • v y — — —‘ . * ^z » vz — —-Z V 11 1 t! 1H S » — »-z wz. v * , j — ... i, «

seimelis neva išrinko jį gu-j taigi ir’ Hermanas sulaužė į Komiteto Jugoslavijai Šelp-į 
bernatorium. ' Jungt. Valstijų „konstituci-•

Hermanas Talmadge yra0’.kuri Piliečiams ly- ~ j" , į
sūnus fašistavusio Tai-i 
madge’iaus, kuris skelbė: 
baltųjų viršenybę prieš neg- į 
rus ir šaukė neleist negram 
balsuoti rinkimuose. Taip 
baltųjų balsais ir buvo iš
rinktas senis Talmadge, bet 
jis mirė už trejeto savaičių i i

balsuoti’ i pirmininkas Amerikinio į
* J i • . tt 1 • • • i 1 Nauji Gandai apie 

’.“Sekretų” Išdavimą

GREEN PRIES BYLAS 
DEL ALGOS NUO 

i VARTŲ IKI VARTŲ
Negražiai Anglijos “socia

listai” daro; jie kareivius pa- 
. statė į Londono trokų strei

kuojančių darbininkų darbus 
—strei k laužianti. Streikuoja i
14,000 trokmanų. Washington. — Amerikos

Tokiu “socialistų” valdžios Darbo Federacijos pirmi- 
žygiu pasipiktino kiti darbi-! ninkas William Green atsi- 
ninkai, priima pasmerkimo re- šaukė į visas Federacijos 
zoliucijas ir 10,000 išėjo Į i unijas, kad ištrauktų , teis- 
streikieriams simpatijos strei- ■ mines savo bylas, reikalau- 
ką. jančias darbininkams atly

ginimo už praeityje sugaiš
tą laiką nuo įėjimo pro fab
rikų duris iki darbo vietos 
ir už sugrįžimo laiką iki 
vartų. Greenas ragina savo 
unijistus dėl to per derybas 
susitaikyti su samdytojais, 

siūlymus. Jų apdirbtas planas jokių teismų.
bus pateiktas užsienio minis
trų konferencijai Maskvoje, 
kuri atsidarys kipvo 10 d.

★ ★ ★ , „ w
Nuo Sovietų Sąjungos į šią 

konferenciją atvyko Fiodor 
GuseVas. Kartu su juomi at
skrido ir naujas Sovietų am
basadorius Anglijai, tai Geor- 
gyj Zarubinas. Prieš kiek lai
ko Zarubinas buvo ambasa
doriumi Kanadoje. ’Tada tai
kos priešai iškėlė skandalą 
apie “Sovietų šnipus.” rišo tą 
triukšmą ir su Zarubinu.

Dabar gi, pati Anglija yra 
priversta priimti tą patį žmo
gų už SSSR atstovą. Reiškia, 
prisieina patiems britams pra
ryti karti piliulė,.

Londone Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 
Francijos užsienio ministrų 
pagelbininkai susirinko apta
rimui taikos sąlygų Austrijai 
ir Vokietijai. Jie išklausys ir 
kitų Jungtinių Tautų šalių pa

| raginimą pasiųst Lenkijos 
valdžiai įspėjimą, kad jinai 
turi duot pilną rinkimų va
jaus laisvę partijoms, ku
rios priešinasi Varšuvos 
valdžiai. -

j Amerika savo notoje 
' Lenkijai įtarė, kad esamoji 
: valdžia varžanti priešingų 
jai partijų pasiruošimus 
rinkimams ir taip, girdi, 
laužanti Krymo ir Potsda
mo konferencijų nutarimus. 
Sovietai atsakė, kad jie ne
sutinka su kaltinimais, būk 
dabartinė Lenkijos vyriau
sybė laužanti nutarimus dė
lei teisingų rinkimų. Todėl 
Sovietai atsisako kištis į vi
dujinius Lenkijos reikalus. 
Sovietai sako, Amerika re
miasi tik Mikolaičiko neva 
valstiečių skundais.

KongresmanŲ Grupė 
Priešinasi Lygiam 
Taksy Numušimui

Washington. — Kongreso 
lėšų komitetas 
prieš pradinį republikonų 
nuošimčių visiems lygiai iki 
$300,000 metinių pajamų.

Pranešama, jog lėšų ko-

Brangus Žibalo Projektas 
Parduodamas Kaip Laužas

arJikvbos.iūrint jų spalvos!Vis Daugiau Anglu
! 1 • TA •Streikuoja; Remia 
Vežikų Streiką

Hermanas Talmadge re-' 
' mia savo neva teisę į guber-1 
natorius dar tuom, kad rin
kimuose 675 piliečiai įrašė 

! savo balsus Hermanui, nors 
1 jis oficialiai nekandidatavo

• ' L* • i • ‘ 1 gubernatoriaus vieta sy-;, .pirm savo įvesdinimo kaip « parodoma,!

seniu Talmadge’ium buvo 
išrinktas vicę - gubernato
rium M. E,’ Thompsonas.

London.—Remdami strei- 
ančius vežikus, sustrei- 

kad žymi dalis ir tu įrašytu ; jau ^>^00 laivakiovių 
balsų yra suklaštuota. ' ‘r įondono uosto valčių 

Hermanas kreipėsi ir į | darbininkų. Is pi itai įmo ve- 
Washingtona,kadužgirtu ji 5lk«ms vien (£n??,ne. •

c j darbą jau 53 tūkstančiai 
' darbininkų. Bristoly, Man- 

“ - - - ----- - j chestery ir Cardiffe dau-

London. — Anglų spauda 
rašo, būk anglų mokslinin
kas Alan Nunn May išda- 

I vęs Sovietams ir naują ka- 
■ rinį sekretą, kaip iš tho- 
' riumo gamint atom-bombų 
i medžiagą. — Nunn pernai 
' gegužėje įkalintas už atom- 
sekretų atidengimą “kam 
ten.”

Esamasis pažangus gu- kaip gubernatorių; bet Wa-Į 
i bernatorius Arnall sako, shingtono valdininkai šiuo | 
j jog dabar gubernatoriaus tarpu laikosi bešališkai kasi . __  . .
| vieta priklauso Thompso- liečia gubernatorių Arnalla ^au kaip 10,000 išėjo į sim-
nui, ir pareiškė, kad jis pats ir Hermaną Talmadge.

; CIO KAIUASIUV1Ų 
DELEGATAI MATE 
LENKIJOJ LAISVE

/

Washington. — Valstybės 
sekretorius James Byrnes 
prašė kongresą nutart bet 
kam parduot, kaip lanižą, 
Canol žibalo vamzdžius,

pasisakė i stotis, dirbyklas ir kitus į-
rengimus. Tie įrengimai 
Kanadoj ir Alaskoj lėšavo 
Amerikai 134 milionus dole
rių. Tai buvo benaudis ka-

mitetas siūlys labiau suma- projektas, 
žinti taksus tiems, kurie 
mažiau įplaukų gauna. Amerikos valstybes 

partmentas pasižadėjo 
dėt Italijai atsigriebti.

de
pą-

Prez. Trumanas Reikalauja 
Apgint Pilietines Laisves

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasmerkė 
skleidėjus religinės ir tau
tinės neapykantos prieš ki
tatikius bei kitataučius a- 
merikiečius. Kalbėdamas 
prezidentiniam P i 1 ietinių 
Teisių Komitetui, Truma
nas siūlė išleist įstatymą, 
kuris padėtų įkūnyti konsti
tucinį Teisių Bilių.

Vardu neminėdamas Ku ________ i______________

- patijos streiką dėl vežikų. Atlantic City, N. J. -Še- 
_ Valgyklų darbininkų de-ši cl0 Kai]iasiuvjų Unijos

I legatai nuvyko i daibo m>-! vada-delegatai, sugrįžę iš 
, -- 1 l)a‘ • Lenkijos, vienbalsiai rapor-

skelbt. visuotiną savo strei-«įavo> Į<a(į jįe įen rado pilną 
ką, jeigu valdžia vis dar;]aį8Vę politiniams ir religi- 
yartos kariuomenę kaip ve-; njams įsitikinimams. Tokį

nisteriją ir pagrasino

Klux Klano, prezidentas 
tačiaus, sudavė kukluksams 
per veidą, sakydamas:

“Mano apskrity j (Mis
souri valstijoj) buvo orga- vežikus, 
nizacija, kuri susirinkdavo j Aukštieji 
kalnuose, degindavo kry-' vadai ragino i " ' ‘ 
žius ir veikdayo, prisideng-, taikytis valdžios siūlomomis vairias sąlygas, 
dama skraistėmis.” > sąlygomis. Streikieriai at-

Prezidentas ragino paža- metė tas sąlygas, 
boti kylančią tautinę ir re-1------------
liginę neapykantą.

žikų streiko laužytojus. Vi- j 
si streikieriai bendrai rei-, 
kalauja atsaukt kareivius ir ' vykdomajai’ tarybai. Šie de- 
jureivius, naudojamus prieš, ]egatai taipgi lankėsi Fran- 

jcijoj, Belgijoj, Italijoj, Ven-
Vežikų Unijos; grijoj, Jugoslavijoj ir Če- 

streikierius ; choslovakijoj, temydami j-

i raportą jie davė čia posė- 
! džiaujančiai savo unijos

Paraguay Diktatorius
I Byrnes Pasirašys Sutartis i Uždraudė bet Kokia 

SAMDYTOJAI IŠPROVOKA- i Su Naciu Bendradarbiais 
VO STREIKĄ LONDONE ' w ,. — „£ ■ Washington. — Pasitrau-.

London. ’ — Samdytojai' kiantis valstybės sekreto-, 
norėjo sukurstyt darbo uni- i riūs James Byrnes pirma- 
jas prieš Anglijos darbiečių j dienį pasirašys taikos su-i 

ir suskaldyti Va- j tartis su penkiais buvusiais i 
žiuotės Darbininkų Uniją, i fašistinės Ašies papėdinin- 
Tuo tikslu jie tyčia atmetė! kais kare — su Vengrija, 
vežikų reikalavimus. Sam- Rumunija, Italija, Suomija 
dytojai džiaugiasi, kad vai-' ir Bulgarija. Tai bus vienas 

vartoja kariuomenę paskutinių Byrnso veiksmų 
. Jo vieta 

girdi, būsią! užims naujas valstybės sek- 
“juoda. akis” darbiečių vai- retorius, gen. Geo. Mar- 

Adele Pakali, džiai. • shall.

FLORIDOJ MIRĖ ADOMAS 
SIBOL-ZABLACKAS

Clearwater, Fla. — Nuo 
širdies sustojimo sausio 15 
d. mirė Adomas Sibol-Za- 
blackas Clearwateryj, Flo- valdžią 
ridoj. Jis buvo Jurgio Zab- 
lacko brolis. Velionio kūnas 
bus pargabentas į York, 
Pa. Kūną iš Floridos lydės 
sūnus Jerry Sibol ir mirų- dzia 
siojo brolis Jurgis Zablac- reikmenims gabenti laike kaip valdininko, 
kas. Laidotuvės įvyks pir- į streiko; tai, 
madienį.

Komunistų Veiklą
Asuncion, Paraguay. — 

i Šio krašto prezidentas-dik- 
tatorius Higinio Morinigo 
paskelbė, kad Komunistų 
Partija yra “neteisėta” ir 
uždrausta. Jis panaujino 
1936 m. įsakymą baust už 
bet kokią komunistinę veik
lą.

Pirm ketverto dienų, Mo
rinigo įvedė griežtą karinį 
stovį Paraguay’aus respub
likoj ir perorganizavo savo 
ministrų kabinetą. Jisai pa
sakojo, kad komunistai, gir
di, planavę sukilimą ję val
džiai nuversti:

JAPONŲ OFICIĖRIUS 
NUKIRTO GALVAS 37 
Tokio. — Japonų kapito

nas Furukawa teisme prisi
pažino, kad jis nukirto gal-1 ’Vi T 1r cn ------------y i -------- (

Chinos kareiviams, nušovė, 
du francūzų oficierius ir Į Lake Success, N. Y. —So- 
dvi prancūzes ir išžagė vie-. vietų delegatas Andrius

Gromyko siūlė Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybai įsteig
ti bendro nusiginklavimo 
komisiją, pagal Jungtinių 
Tautų seimo nutarimą. So
vietinį pasiūlymą parėmė 
visi kiti Saugumo Tarybos 
nariai, apart Amerikos at-

Dienraštis Pravda numato, 
kad generolo Marshall užėmi
mas' J u ngtin i ų Vai st i j ų Vals
tybės sekretoriaus vietos poli- ' Vas 37 Francūziškos . Indo-1 
tinių santykių nepakeičia.

Sovietų spauda rašo, kad 
gerovei .tarptautinių santykių 
ir prekybos, tai Panamos Ka
nalas ir Suezo Kanalas turėtų 
būti internacionalizuoti, kad 
tie svarbūs kanalai neprigulė
tų atskiroms valstybėms, bet 
Jungtinėms Tautoms

Kažin ką pasakys tie, kurie 
reikalauja internacionalizuoti 
Dunojaus upę?

na francūzę. t
Žuvo 15 Mainieriu

Plymouth, Pa.— Per eks
ploziją Glen Alden anglia- 
kasykloj užmušta 15 mai- 
nicrių. 7 kiti išgelbėti.

JUNGI. TAUTŲ SAUGUMO TARYBA NEPRIPAŽĮSTA 
PIRMENYBĖS ATOMINIAM AMERIKOS PLANUI

stovo Warreno Austino. 
Austinas prašė atidėti nusi
ginklavimo klausimą iki va
sario 4 d. Jis sakė, kad čia 
jis esąs dar naujokas; be to, 
reikią laiko pasitarti su 
naujuoju Amerikos valsty
bės sekretorium generolu 
Geo. Marshallu.

Kitas Amerikos delegatas 
Saugumo Taryboje neseniai

užreiškė, kad Saugumo Ta- j nutarimą turi būti kartu 
ryba turi pirma užgirt ame- ■ svarstoma ir bendras nusi- 
rikinį Barucho planą dėl at- i ginklavimas ir atominės jė- 
ominės jėgos kontrolės, o gos kontrolė, kaip nusigink- 
jeigu ne,' tai Amerika, gir-! lavimo dalis. O kuomet ateis 
di, visai nedalyvaus diskusi- atominės jėgos klausimas, 
jose kas liečia tarptautinį Į tai bus įteikta sovietinis pa- 
nusiginklavimą.

FORDAS PAPIGINA SA
VO AUTOMOBILIUS 
Detroit. — Fordo auto

mobilių kompanija paskel
bė, kad jinai numuša kainą 
visiem savo keleiviniam au
tomobiliam po $15 iki $50.

nusiginklavimą. j siūlymas “uždraust vartot I New York. — Mirusiųjų
Sovietų atstovas Gromy- į atominius ir kitus masinio ' vežikai atšaukė streiką.

ko dabar pakartojo, kad ; žudymo ginklus,” sakė G.ro-' 
pagal Jungt. Tautų seimo | myko. ORAS. — JRisią, šalčiau
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Jeigu yra tokia teise, ku
ria pasiremiant galima 
keikti likimą dėlei prakeik
tos dalies, tai ta teisė pir
moj vietoj priklauso lietu
viškiem pro-naciam. Niekas 
kitas taip beviltiškai1 ne- 
kvaituliuoja užburtajn rate, 
kaip nelaimingas pro-naci- 
nis svietas. Imant atydon 
mūsų nepasekmingą kelio
nę, kurią minam jau septin
tus metus, nepažengdami 
nei.sprindžio iš vietos, ima 
baimė, kad galime suklupti 
po našta nepasisekimų ir 
likti gyvenimo sumintais 
be žymės, kad lietuviškas 
pro-nacis gyveno, kentėjo ir 
mirė vajavodamas su bolše
vizmu.

Negalima - nesusirūpinti 
tuo faktu, kad jau išeikvo
jome milžinišką krūvą pini
gų, suaukotų “brangių” 
tautiečių ir dar nenupirko- 
me nei vieno lentgalio atbu- 
davojimui fašistinės Lietu
vos.

kada priėjo reikalas ir atsi
rado tinkama proga mūsų 
bylos iškėlimui, tai tiem 
mūsų išgarbintiem diploma
tam mūsų byla pasidarė la
bai negeistina įhaurybė ir 
jie mūsų bylą užslėpė, kaip 
davatka sarmatlyvą grieką 
laike išpažinties.

Susiduriant su tokiais ne
geistinais nepasisekimais, 
nėra nei mažiausios prieža
sties šokti Sekminių veršio

arba kitas kuris hitlerinis 
pabėgėlis, pribuvęs į Ameri
ką, galės būti tuomi nauju 
Mesijošium, kuris mus ’iš
vestų iš užburto rato.

Yra sakoma,1 kur trumpa,: 
ten ir trūksta, bet jūsų Pau
lius tam ne labai tiki. Prak
tika parodė, kad trūksta ir 
ten, kur ilga, jei tiktai kas 
gerai patempia. Iš pradžių 
rodėsi mums nebuvo jokio 
trumpumo, manėme važiuo
sim prię tikslo ketvertu, bet 
kaip bolševizmas prisitaikęs 

Vargiai rastum kitą to-j smarkiai timpterėjo, tai

Wm. Z. Fosteris Ragina Ginti Unijas
Amerikos darbininkų unijinio judėjimo veteranas 

ir komunistų vadas Wm. Z. Fosteris šaukia visus pilie
čius atremti unijų ardytojų planus. Jis rašo dienraštyje 
Daily Worker, kad dar niekados pirmiau Amerikos isto
rijoj nebuvo vedama tokia žiauri kampanija prieš darbo 
unijas, kaip dabar.

Mūsų šalies 80-tasis kongresas jau turi kelis sumany
mus prieš darbininkų unijas, prieš amerikines laisves, už 
“open-shop” sistemą, fkas reikštų'pasmaugimą unijų, o 
tuo kartu ir įstūmimą visų darbininkų į nepakenčiamas 
gyvehimo sąlygas.

Amerika turtinga šalis. Mūsų industrija ir miestai ne- 
nukehtėjo nuo karo, žmonės gali gerai gyventi, turėti to
kias sąlygas, kurios užtikrintų darbininkų ir jų šeimų pių nelaimingų žmonių gi- 'mūsų planai suti-ūko į to- 
sveikatą, bet tai padėčiai kenkia fabrikantų godumas — minę, kaip
jie siekia vis didesnių pelnų.

Wm. Z. Fosteris rašo, kad Vandenbergai, Taftai, 
Ballsai, Knutsensai ir jiems panašūs senatoriai ir kong- 
resmanai rūpinasi tik milionierių reikalais, siekia pa
smaugti Amerikoj liaudies konstitucines laisves, nori pa
naikinti tas sąlygas, kurios susidarė prezidentaujant 
Amerikos liaudies draugui Franklinui Rooseveltui.

Dabar Amerikoj yra apie 15,000,000 organizuotų 
darbininkų į unijas, tai tik apie vienas ketvirtadalis visų pįnijos pulso ir šaudymu 
dirbančiųjų. Bet jų organizuota kova daro įtaką į visų pro šalį. Bet žinant pro-na- 
darbininkų geresnį gyvenimų. Aišku, kad tas fabrikan- cjų v;i(]ų kvalifikacijas, to
tams nepatinka. Jie siekiasi sudaužyti darbininkų unijas, į |4į užmetimą daryt būtų 
arba norg jas apsilpninti, kad paskui galėtų tokias algas Į nesąmonė. Kaltinti d r. Gri-
mokėti, kokias jie nori.

Wm. Z. Fosteris nurodo, kad Amerikos liaudis, o 
pirmojoj vietoj visi industriniai darbininkai, turi atsakyt 
į reakcijos pasikėsinimus apvienytu savo veikimu, kaip 
industrinėj, taip ir politinėj kovoj. CIO, ADF ir kitų uni
jų vieningas veikimas yra būtinas pačių unijų išsigelbė
jimui ir Amerikos liaudies demokratinių laisvių apgyni
mui.

Kovoj prieš reakcinius bilius ir anti-liaudiškus kong- 
resmanų sumanymus būtų svarbiausia akcija, jeigu pro
gresyviai piliečiai imtųsi ruošti trečią savo partiją įvyks
iantiems prezidentiniams rinkimams 1948 metais.

Taikos Paruošimo Konferencija Londone
Londone atsidarė Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjun

gos, Anglijos ir Francijos užsienio ministrų pagelbinin- 
kų arba jų nuskirtųjų konferencija. Ji turi didelės reikš
mės, nes ji turi paruošti taikos sąlygas Austrijai ir Vo
kietijai. Ji išklausys pasiūlymus visų tų šalių, kurios 
kare buvo su Vokietija. Ant kiek ši konferencija bus 
sėkminga, kiek daugiau darbų ji nudirbs, ant tiek bus 
sėkmingesnė užsienio ministrų konferencija Maskvoj.

Į šios konferencijos darbus įeina išdirbimas sąlygų 
paskelbimui Austrijos, kaipo nepriklausomos valstybės, 
nustatymas Vokietijos sienų, nustatymas atlyginimo 

> Jungtinėms Tautoms, vokiečių atauklėjimas nuo naciz
mo — denacifikacija, — išvietintų ir bėglių klausimas 
ir visa eilė kitų politinių ir ekonominių klausimų.

Jungtines Valstijas atstovauja R. I). Murphy ir ge
nerolas M. W. Clark; Angliją — Sir William ir Vic. 
Hood; Sovietų Sąjungą — Fiodor Gusevas ir Franci ją — 
Maurice Couve de Murville.

lietuviški pro- i kius trumpus druzgus, kad 
naciai. Kelių metų dėtos de-1 ne tik sumegsti nėra iš ko, 
speratiškos pastangos ne-jale nei surinkti negalima, 
pajėgė atkreipti į save vi-i Jeigu, iki šiolei pro-na- 
suomenės atydos. Jeigu ciam perspektyvos buvo 
jiems vadovautų koki vep- į miglotos, tai nuo dabar, 
los, nepasisekimą butų . ga-. juos apsiaučia visiškai ne- 

permatoma ‘'Ha'msi naktis. 
Šteito departmente įvykus 
pasikeitimui iš pamatų, vi
sas mūsų iki šioliai dirbtas 
darbas nuėjo šiūkšlynan ant 
amžių, amžinųjų. Dabar tu
rėsime viską pradėti iš nau
jo, nežinomose aplinkybėse.

Jūsų Paulius pirmus žing
snius jau atliko. Kaip tik 
sužinojau ■ apie įvykusias 
permainas Šteito depart
mente, viską palikęs moviau 
į Washingtona, kad ką nors 
sužinojus apie naują bosą. 
Nesigirsiu,1 kad nuvykęs 
Washingtonan, tuojau mo
viau pas mūsų naują sekre
torių ir su juomi pasisveiki
nau, kaip lygus su lygiu. 
Jūsų Paulius netoks žioplas 
kišti nosį kur nepridera. 
Tikslas mano buvo, pasi
teirauti pas generolo Mar
šalo draugus ir prietelius 
apie mūsų sekretoriaus ge
rąsias ir blogąsias puses.

Iš pasikalbėjimų sužino
jau, kad mūsų naujasis sek-

rotorius,* kaipo generolas, 
pusėtinai ambicingas žmo
gus ir su bile vėplomįs ne
susideda. Iš to jau aišku, 
kad pro-naciam priėjimas 
prie jo nebus lengvas, jeigu 
iš viso priėjimas bus gali
mas.

Dar vienas mums bus 
keblumas dėl to, kad gen. 
Maršalas turi labai plačią 
pažintį su bolševikais, tai 
aišku, kad jani apie bolše
vikus kažin ko nebus galima 
primeluoti. Bet su tuonpi 
dar mūsų bėdos nesibaigia. 
Keturių didžiųjų užsieninių 
ministerių taikos konferen
ciją įvyks Maskvoje. Jeigu 
būtų įvykus Amerikoje, tai 
būtume gavę progą nors 
už kampų patupėti, o dabar 
nieko negausim.

Lankydamasis Washing
tone, jūs Paulius sužinojo 
iš tikrų šaltinių, kad taikos 
ktffiferencijoj Ameriką at
stovaus net keturi genero
lai. Du iš jų bus iš kitur — 
vienas iš Vokietijos, kitas iš 
Austrijos. Tai tie patys ge
nerolai, kuriem mūsų hitle
riniai pabėgėliai yra dasiė- 
dę iki gyvam kaului. Aišku, 
kaip poteriuose Amen; kad 
nei pro-naciai, nei hitleri
niai pabėgėliai iš šios taikos 
konferencijos nieko gero ti
kėtis negalim. Jūsų Paulius 
lyg ir biskį prisibijo, kad 
1947 metai nebūtų pro-naci- 
niam judėjimui noglos 
smerties metais. Paulius.

LAISVĖS BENDROVĖS DALININKU 
SUVAŽIAVIMAS

Jau pasirodė suvažiavi- j A. Južėnas, Wilburton, 
,mui pasveikinimų ir dien- Pa., $3.
raščiui dovanų. Anksčiau ' V. Bonkevičius, Brooklyn, 
matėme,, kad J. Gaitis davė, N. Y., $2.
$10 ir M. Nazveckas $5; abu i LDS 84 kp 
brooklyniečiai.' W. Va., $2.

Wheeling,

Įima išaiškinti nesugebėji
mu apčiuopti visuomenės o- 

i ir šaudymu New Britain, Conn
to-

gaitį ir kitus pronacių va
dus, kad jie nesugeba įžiū
rėti kur link pučia visuome
niniai vėjai, būtų ir nemok
sliška ir nepadoru.

Kad pro-nacių byla 
šiolei dar vis pasilieka

iki 
ne

iškelta prieš visuomenę, tai 
kaltė krinta ant tų, kurie 
prižada tą padaryti, o rei
kalui prisėjus savo prižado 
užsigina, kaip šventas Pet
ras Kristaus. 1

Dabar jau suprantame, 
i gerbiami pro-naerai, kad 
mes be jokio reikalo giedo
jome garbės himnus Vaka
rų “demokratijų.” diploma- 
tann kai jie prižadėjo iškel
ti mūsų bylą visasvietinėje 
arenoje ir už ją stovėti, kaip 
nepajudinamas mūras. O

Hitlerininkai Ruošiasi Grįžti į Galią
Mes daug kartų nurodėme, .kad anglų ir amerikiečių 

okupuoto j Vokietijos daly j dalykai nėra kaip reikia — 
nevedama kova prieš hitlerininkus. Dabar tai patvirtina 
komitetas, kuris studijavo tą pačią padėtį. Komitete yra 
tokie žymūs asmenys, kaip lordas Brabazan, buvęs karo 
laiku Anglijos oriai vyno gamybos ministras, lordas Van- 
sitart, buvęs Anglijos užsienio ministro pagelbininkas, 
Cambridge profesorius D. W. Brogan; Cristmas Moeller, 
bdvęs Danijos užsienio ministras; Edouard Herriot, bu
vęs Francijos premjeras, Louis Marin, žymus Francijos 
veikėjas ir kiti. Vis tai žmonės, kurių niekas negali kal
tinti, kad jie pasidavę komunistų įtakai.

Jie paruošė memorandunĮą, kuris bus įteiktas Ketu
rių Didžiųjų užsienio ministrų konferencijai. Jie tyrinėjo 
Vokietiją ii’ surado, kad nors techniškai naciai sumušti, 
bet praKtiškai jie stiprūs. Hitlerio politikieriai, oficieriai, 
bankininkai ir kiti viską daro, kad palaikyti vokiečių 
tarpe hitlerininkų dvasią, kad kurstyti Jungtines Tautas 
savo ta?pe ir ruoštis prie pirmos progos grįžti į galią. 9

Šis komitetas surado, kad Vokietijoj hitlerininkai 
yra daug galingesni, negu jie buvo tuojau po karo. Na
ciai atsteigė pogrindinį veikimą. Jie sabotažuoja indus
trijos ęamybą. Anglų zonoj vokiečių mainierių maistas 
yra geras — sudaro 4,000 kalorijų į dieną, bet jie paga
mina tik pusę tiek anglies, kaip prieš karą — tyčia ne
gamina. Rhinelande ir Westphalijoj buvo geras derlius, 
'bet ūkininkai! grūdų tik pusę tiek į rinką pristatė, kaip

Du iš trijų dešimtų vice-prezidentų 
Progressive Citizens of America, A. F.

naujai įkurtos 
Whitney, Bro

therhood of Railroad Trainmen prezidentas ir C. B. 
Baldwin. Naujai įkurton PCA susidėjo Nacionalis Pilie
čių Politines Veiklos Komitetas, Nepriklausomas Me
nininkų, Mokslininkų ir Profesionalų Piliečių Komite
tas, taipgi aštuonios kitos panašios organizacijos.

prieš karą —.tiksliai naikina grūdus ir slepia.
Hitlerininkai turi vilties greitai atsigauti, nes jie 

milionus žmonių išnaikino kaimyniškose šalyse, o Vokie
tijos gyventojai karo metu gerai valgė, gimimai veik ne- 
nupuolė. Komitetas sako, kad į tai turi būti atkreipta 
rimta atyda, kitaip, ndciai atsidurs galioj. Komitetas 
sako, kad nacių skelbimas, būk Vokietija negali šiame 
plote verstis, kad ji turi atgauti žemes nuo Lenkijos, yra 

(jų propaganda.

’ Dabar L. Tilvikas, iš Eas
ton, Pa. rašo: “Čia prisiun- 
čiu rašinėlį dienraščitįi ir 
čekį $20. Sveikinu Laisvės 
bendrovės suvažiavimą ir tą 
$20 skiriu dienraščio para
mai...”

Puiki parama. Drg. Tilvi
kas yra nuolatinis rėmėjas 
dienraščio Laisvės stam
biom sumom.

Daugiau finansinės para
mos .dienraščiui gavome se
kamai :

LLD 103 kp., 
Mass., $5.

LDS 107 kp., 
phia, Pa., $5.

Hudson

Philadel-

įvyks už 
Bus sausio 
i). Iš toli- 
augai Ma-

Suvažiavimas 
savaitės laiko. 
26 d. (Jan. 26t 
mesnių svečiųTl 
šonai iš Waterbury žada at
vykti. ūkišku, jog bus ir 
daugiau tolimesnių svečių.

Tą pačią dieną, vakare, 
bus Laisvės metinis hankie- 
tas. Jei dar neturite bankie- 
to bilietų, tai tuojau įsigy
kite.

Kurie manote atvykti iš 
toliau ir norėsite dalyvauti 
bankiete, tai tuojau para
šykite, kiek bilietų jums rei
kės, tai rengėjai palaikys.

Laisves Adm.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

LLD Kuopos Veikimas
Įsijungus j vietinę LLD kuo

pą, apsipažinus su matytais ir 
nematytais draugais, draugė
mis, patyrus jų veiklą, pasiro
dė ir čia veikimas yra silpnutis. 
Per visus ištisus 1946 metus at
laikyta vos trys susirinkimai ir 
vienas išvažiavimas, iš pat pa
vasario, ant kurio man neteko 
dalyvauti. Nors kuopa turi apie 
du desėtku narių, 'bet susirinki-, 
mus telanko tik keletas. Ir vis 
tie patys draugai ir drąugės. 
Jei sueina 10, tąi susirinkimas 
rokuojamas skaitlingu — pavy
kusiu.

Dar čia turiu pažymėt štai 
ką: draugės moterys naudin
gais nutarimais, sugestijomis 
dėl visuomenės ir aukomis, kad 
sušelpti Lietuvos žmones, o ir 
susirinkimų lankymu, pralen
kia draugus vyrus. Man už
klausus vienos drauges, kodėl 
jūs žmogus neateina ant susi
rinkimo, atsakė, kad jis nuėjo 
žuvauti! Na, o kur jūs žmogus, 
klausiu kitos? Mano vyras kož- 
ną sekmadienį su savo bode va
žiuoja žuvaut! Atrodo juokin
ga, bet taip yra. Netikiu, kad 
šitose paprastose balose, ar prū
duose, valgymui draugai pa
gautų naudingos žuvies. Gėda, 
draugai'! Juk jūs esate tokios 
brangios apšvietos organizaci
jos garbingais nariais, o į tris 
keturis mėnesius nei vieną kar
tą neprisirengėt ateiti į jos su
sirinkimą.

Tie patys keli draugai kruta, 
darbuojasi pagal savo išgalę... 
Daugiau nuo 'jų negalima nei 
norėti.

Bet kur kiti draugai? Dėl ko 
jie nelanko susban-lcrpių? Kur 

sa'š nuo darbo va
landas praleidžia? Atsakymas: 
vieni, kaip jau matėme, pralei
džia laiką pavėsiaudami prie 
plūdų, kiti galiūnuose, bei kliu- 
buose prie baro, prie stiklo 
alaus, prie kozyrių ir tt. Ne- 
smerktina, viską galima naudo
ti su saiku. Kozyrės ir yra 
sportas, kaip ir ' kiti sportai. 
Kartais gerai praleisti valandą 
kitą pasibovyti. Bet ne kasdie
ną, ir nepPasikoziriuoti iki pas
kutiniam centui, kaip kad kiti 
da!o. Stiklas alaus, arba ir 
arielkos, bepročiu arba ligoniu 
tavęs nepadarys. Bet, kad prisi
gerti iki tiek, kad išeinamojoj 
vietoj tenka pžmigti ir miegoti 
valandas, tai broliuk, kas nors 
yra negerai. . 
taisykis, pakol

jie savo-lr

. Apsižiūrėk ir 
dar nevėlu.

S-lcų Jurgiu.

PATETIŠKAS LAIŠKAS
Drauge gydytojau, at

leiskite už trukdymą, gal 
ką ir man patartumėt, mano 
dideliam susirūpinime.

Mano sesers duktė, 26 
metų, našlaitukė, taip kaip 
mano tikra duktė. Serga 
plaučių džiova—tbc., sana
torijoj. Jau su viršum me
tai, ir jai ne geriau, bet gal 
dar aršiau. Jinai jau ir pir
ma buvo sirgusi ta liga ir 
išgulėjo ten 4 metus. Jau 
buvo pagyjusi, ir, kai sugrį
žo namo, pradėjo dirbti ofi
se už raštininkę — ir už 
dviejų metų ir vėl susirgo. 
Turėjo per abu šonu tą li
gą, tai vieną šoną daktarai 
vis laikė sustabdytą, kad 
tas kitas galėtų pagyt. Ir 
buvo būk pagijusi, o dabar 
ir vėl tas pats.

Argi negalima būtų ką 
kita, ką geresnio jai išrast 
gydyt? Kartais laikraščiuo
se matau parašyta, kad iš
rado tokią ir tokią gyduolę. 
Bet, kai nuvažiuoju ir pa
klausiu daktarų, tai atsako, 
kad ne, dar nesą tokių tik
rų vaistų. Ot atrodo, kad jie 
nenori nieko gero vargšui 
žmogui pagelbėt. Gauna iš 
valdžios algą ir ko jie ten 
paiso. Jauną merginą pa
guldė šalia 75' metų sene
lės — ir gulėk tu taip il
giausi laiką. O kodėl gi ne
gali jaunos su jauna pagul
dyt, kad*jos sau galėtų pa
sikalbėt. Jei tik tie dakta
rai būtų sąžiniški, tai iš 
valdžios pusės — ta sanato
rija nauja, gera' švari, ir 
gerai maitina.

O ve ar negalima būtų 
jos kur išvešt, į Floridą ar 
Arizoną?’ Gal ten greičiau 
išgytų? Mielas darbininkų ceiitiį’’vajaus reikalu.

žmonelių ir nenori duot ge
rų vaistų nuo džiovos. To
kių vaistų, deja, dar nėra. 
Tiesa, daryta ir tebedaroma 
bandymai, bet nieko tikro • 
dar nėra nustatyta. O ten, 
toj sanatorijoj, vis viena 
jūsų ligonei geriausia vie
ta. Švaru, gražu, maistas 
geras, gydytojai čia pat. 
Daro ką kada išmano ge
riau, bet ir tai visaip 
seina. Džiova — labai 
spar i liga.

Vešt ją kur į Floridą

at- 
at—

vi
sai nepatarčiau — ne tam 
ten klimatas. Arizonoj yra 
gerų vietų, bet stebuklų 
neįvyksta ir ten. Daugybę į 
ten nuveža džiovininkų, — 
ir vis nieko. Kartais dar 
blogiau — su maistu, su 
priežiūra. Ir oras ten sky
stesnis kalnuose, tai netinka 
tolesnėse stadijose džiovi
ninkams. Tegul vely mer
gaitė būva toj sanatorijoj. 
Žinau, kad jai ten gydyto
jai darys visa, kas tik at
rodys geriausia. Gražiai dė
kui už gerą žodį.

Pittsburgh, Pa
Sausio 5 dieną Įvyko LDS 

160 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Senasis pirmininkas K. 
Kairys atidarė mitingą ir pa
reigas perdavė naujam pirm. 
V. Jasevičiui. ^Komiteto nariai 
vifi pribuvo. Senieji komite
to nariai išdavė raportus ir 
pasitraukė iš savo vietų. Ka- 
sierius D. P. Lekavičius dėl 
sveikatos atsisakė iš vietos ir 
tuojau buvo išrinktas kitas iž
dininkas. Nauju iždininku iš
rinktas J. Kausevičius (Kazi- 
mer). i

Skaitytas laiškas LDS
-- - -— —......... Vaji-

drauge, duokite man kokį j ninkais išrinkti Orda ir D. P. 
nors patarimą, o būsiu jums ! Lekavičius. Kitas laiškas buvo 
dėkinga visą amžių. | iš Laisvės Bendrovės, kviečiant

Jūsų kelionės aprašymas, S dalyvauti šėrininkų suvažiavi- 
kur ėjo per Laisvę, tai buvo ,ue ’’’ Paremd finansiškai. Nu- 
tikri perlai. Kožna diena ^'4 paaukoti 25 dolerius, 
laukiau Laisvės su pasiilgi-1 
mu, nes norėjosi daugiau ir' 
daugiau dažinot gana žin
geidžių įspūdžių. Dabar, ka
da pasibaigė, atrodo, kad 
liko pusiau tuščias laikraš
tis. Atleiskite, kad sutruk
džiau, jums laiką, bet aš la
bai lauksiu atsakymo per 
Laisvęi

Atsakymas.*
Miela Drauge, man labai 

skaudu, bet paguosti taip 
jau dabai jūsų negalėsiu. Ir 
liekai tinkite, drauge, be 
reikalo sanatorijos gydyto
jų, būk jie nepaiso vargšų |

i 25 dolerius.
■ Gauta viena nauja nare, pri-
i sirašė Agiinskienė. St. Orda 
persikėlė iš Steubenville j 160 
k u o pa.

D. P. Lekavičius išdavė ra
portą iš atsibuvusios metinės 
apskrities konferencijos. Kon- 

. ferencija Įvyko gruodžio 29 d.
Pranešta, kad narės Kairie

nė ir Norkienė pradėjo pa
sveikti.

Parengimo komisija pasita
rė ir sutvarkė reikalus vaka
rienės, kuri Įvyks sausio 25 
dieną. Įžanga bus du doleriai.

Naujas gaspadorius savo 
pareigas pradėjo su sausio 5

i diena. Praeity metų komitetas 
(Tąsa 5-me pust).
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Kaip bus Tarybų Lietuvoje Vyk 
domi Aukščiausios Tarybos 

Rinkimai
Sužinome, kad šių metų vasario 9 dieną įvyks išrinkimas Tarybų Lietuvos naujo
sios Aukščiausios Tarybos. Dabartinė Aukščiausioji Taryba paskelbė tiems rinki
mams nuostatus, kurie parodo, kaip tie rinkimai bus pravedami; kas turi teisę balsuo
ti, kas turi teisę būti išrinktu, kaip turi eiti balsavimai ir t.t. Tai be galo įdomus 
dokumentas, nes jis parodo,<kaip veikia tarybinė demokratija, žemiau paduodame iš 
to dokumento svarbiausius, būdingiausius punktus, kurie, tikime, bus įdomūs mūsų 
skaitytojams ir abelnai Amerik. lietuviams.

Iš “Rinkimu i Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą Nuostatu
Lietuvos 
Tarybos 
įrašyti į

Rin ki mu S is tema. 4

1 STRAIPSNIS. Remiantis 
Lietuvos TSR Konstitucijos 106 
straipsniu, deputatus į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą rin
kėjai renka visuotinės, lygios ir 
tiesioginės rinkimų teisės pa
grindu, slaptu balsavimu.

2 STRAIPSNIS. Remiantis 
Lietuvos TSR’Konstitucijos 107 
straipsniu, deputatų rinkimai į 
yra visuotiniai: visi sukakę 18 
metų amžiaus Lietuvos TSR 
piliečiai, nežiūrint rasinės ir 
tautinės priklausomybės, lyties, 
tikybos, mokslo cenzo, sėslumo,, 
socialinės kilmės, turtinės pa-; 
dėties ir praeities veikimo, turi, 
teisę dalyvauti deputatų į Lie-1 
tuvos TSR Aukščiausiąją Tary
bą rinkimuose, išskyrus bepro-, 
čius ir asmenis, teismo nuteis
tus atimant rinkimų teises.

rašus visiems apžiūrėti arba už koperatyvinių organizacijų, ko-
tikrina rinkėjams galimumą su- monistinių partijos organizaci-
sipažinti su šiais sąrašais Tary
bos ar rinkiminės apylinkės pa
talpoje. 1 •

21 STRAIPSNIS. Rinkėjui 
pakaitus savo buvimo vietą lai
kotarpiu tarp ’ rinkėjų sąrašo 
paskelbimo ii' rinkimų dienos, 
atitinkamas darbo žmonių^ de
putatų Tarybos vykdomasis ko
mitetas išduoda jam pagal Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Ta-

;7. rybos Prezidiumo nustatytą 
formą “Balsavimo teisės pažy
mėjimą” ir pažymi rinkėjų są- 

! rašė — “išvyko”; naujoje gy
venamoje vietoje (nuolatinėje 

j ar laikinoje) rinkėjas įrašomas 
į rinkėjų sąrašą, pateikęs “Bal
savimo teisės pažymėjimą,” taip 
pat asmens dokumentą.

22 STRAIPSNIS. Pareiški- 
• rin

kėjų sąraše (neįrašymas į sąra
šą, išbraukimas iš sąrašo, pa
vardės, vardo, tėvavardžio iš
kraipymas, neteisingas įtrau
kimas į sąrašą asmenų, kuriems

) patei- 
cenzo, sėslumo, socialinės kil- paskelbusiam sąiašus
mės, turtinės padėties ir praei-j ^ar^° žmonių deputatų Tarybos 
ties veikimo 'vykdomajam komitetui, kuris

4 STRAIPSNIS. Remiantis Privalo ne vėliau kaip per 3 die- 
Lietuvos TSR Konstitucijos 108 apsvarstyti kiekvieną pa- 
straipsniu, deputatų rinkimai ^ėiškimą dėl netaisyklingumo 
yra lygūs: kiekvienas pilietis ’inkėjų sąraše.

.turi vieną balsą; visi pil. daly-j STRAIPSNIS. Jei pareiš- 
vauja rinkimuose į Lietuvos; l<čjas nesutinka su darbo žmo- 

- TSR Aukščiausiąją Tarybą ly-'nių deputatų Tarybos vykdomo- 
' giais pagrindais. i jo komiteto sprendimu dėl ne-

5 STRAIPSNIS. Remiantis 'taisyklingumo rinkėjų sąraše,
.Lietuvos TSR Konstitucijos .1091 jis gali paduoti skundą liaudies 
straipsniu, moterys dalyvauja i teismui, kuris privalo nė vėliau 
rinkimuose ir gali būti išrink-'kaip per 3 dienas viešame teis
tos į Lietuvos TSR Aukščiau-i mo posėdyje, iššaukdamas pa- 
siąją* Tarybą lygiomis teisėmis j tiškėją ir Tarybos vykdomojo 
su vyrais. komiteto atstovą, išžiūrėti šį

6 STRAIPSNIS. Remiantis skundą ir savo sprendimą tuo- 
LietuvoS'TSR Konstitucijos 110 jau pranešti ir pareiškėjui, ir 
straipsniu, Tarybinės Armijos j Tarybos vykdomajam 
eilėse esantieji piliečiai turi tei-|tui. Liaudies teismo 
sę rinkti ir būti išrinkti į Lie-■ >nas yra galutinis.
tuvos TSR Aukščiausiąją Tary-d 
bą lygiomis su visais piliečiais. į

7 STRAIPSNIS. Remiantis' 
Lietuvos TSR Konstitucijos 111 
straipsniu, deputatų rinkimai 
yra tiesioginiai': deputatus į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją! 
Tarybą piliečiai renka betarpiš-. 
kai, tiesioginiu rinkimų būdu.

8 STRAIPSNIS. Remiantis 
Lietuvos TSR Konstitucijos 112 
straipsniu, balsavimas, renkant 
deputatus į Lietuvos TSR A.ukš- 
čiausiąją Tarybą, yra slaptas.

Rinkėjų Sąrašai.
13 STRAIPSNIS.

STRAIPSNIS. Lietuvos ^Simas (,čl netaisyklingumo
R Aukščiausiosios Tarybos de
putatu gali būti išrinktas kiek
vienas Lietuvos TSR pilietis, 
sukakęs 21 metus amž., nežiū
rint rasinės ir tautinės priklau-
somvbės lyties, tikybos, mokslo 1 atimtos rinkimų teisės)

* ’ 1 ii*_______  _ _ _ _ 1__ IR..*_____

• ir 
komite- 

sprendi-

jų, jaunimo organizacijų, kultū
ros, technikos bei mokslo ir ki
tu darbo žmonių visuomeninių 
organizacijų bei draugijų, įre
gistruotų įstatymo nustatyta 
tvarka, taip pat darbininkų ir 
tarnautojų susirinkimų pagal 
įmones ir įstaigas, karių pagal 
karines dalis, valstiečių susirin
kimų pagal apylinkes ir vals
čius, tarybinių ūkių darbininkų 
ir tarnautojų — pagal tarybi
nius ūkius.

Kandidatų į Lietuvos TSR 
A u kš ciau s iosios Ta > ‘y b o š 

Depu tatus S ta tymo 
Tvarka.

STRAIPSNIS. Remiantis

R in kim in ės Ko m i .s i j o s.
1 STRAIPSNIS. Centrinė 

Rinkiminė Komisija rinkimams 
. i i Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
' I Tarybą sudaroma iš atstovų 
1 į darbininkų ir tarnautojų profe- 

! sinių organizacijų, kooperatyvi- 
nių org., komunistų partijos or
ganizacijų, jaunimo,’ kultūros, 
technikos bei mokslo draugijų 
ir kitų darbo žmonių visuome
ninių organizacijų bei’draugijų, 
įregistruotų įstatymo nustatyta 

i tvarka, taip pat darbininkų ir 
tarnautojų susirinkimų pagal 

Į rinkėjų įmones ir įstaigas, karių pagal 
sąrašus įrašomi visi sukakę rin-'karines dalis, valstiečių susirin
kimų dieną 18.metų amžiaus pi- kimų £agal apylinkes ir vals- 

‘ liečiai, turintieji rinkimų teisę! cius, tarybinių ūkių darbininkų 
ir gyvenantieji (nuolat ar lai-' ir tarnautojų — pagal tarybi- 
kinai) sąrašų sudarymo metu į nius ūkius.
tos Tarybos teritorijoje.

14 STRAIPSNIS. Joks rinkę- rinkiminės komisijos 
jas negali būti įrašytas daugiau mams į Lietuvos 
kaip į vieną rinkėjų sąrašą.

15 STRAIPSNIS. J rinkėjų 
sąrašus neįrašomi asmenys, ku
riems teismas yra atėmęs rinki
mų teises, per visą teismo nuo
sprendžio nustatytą rinkimų 
teisių atėmimo laiką, taip pat 
asmenys, įstatymo, nustatyta 
tvarka pripažinti bepročiais.

16 STRAIPSNIS. Miestuose 
rtnkėjų sąrašus sudaro miestų 
darbo žmonių deputatų Tarybų 
vykdomieji komitetai, padaly
tuose rajonais miestuose — ra
jonų Tarybų vykdomieji komi
tetai, kaimų vietovėse — vals
čių darbo žmonių deputatų Ta
rybų vykdomieji komitetai.

19 STRAIPSNIS. 30 dienų 
prieš rinkimu^ darbo įmonių 
deputatų Tarybos vykdomasis 
komitetas iškabina rinkėjų są-

48
Lietuvos TSR Konstitucijos 113 
straipsniu, teisė statyti kandi
datus į Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatus užti
krinama darbo žmonių visuo
meninėms organizacijoms ir 
draugijoms: komunistų partijos 
organizacijoms, profesinėms 
sąjungoms, kooperatyvėms or
ganizacijoms, jaunimo organi
zacijoms ir kultūrinėms drau
gijoms.

49 STRAIPSNIS. Teisę sta
tyti kandidatus į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą vykdo 
tiek respublikiniai darbo žmo
nių visuomeninių organizacijų 
draugijų organai, tiek jų aps
kričių, miestų ir rajonų orga
nai, tiek ir visuotiniai susirinki
mai darbininkų ir tarnautojų 
pagal įmones ir įstaigas, karių 
pagal karines dalis, visuotiniai 
valstiečių susirinkimai pagal 
apylinkes ir valsčius, tarybinių 
ūkių darbininkų ir tarnautojų

—pagal tarybinius ūkius.
50 STRAIPSNIS. Kandida

tas į Lietuvos TSR Aukščiausio- 
siosios Tarybos deputatus gali 
būti balsuojamas tik \vienoje 
apygardoje.

51 STRAIPSNIS. Kandidatai 
į Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatus negali būti 
Apygardos rinkiminės komisi
jos, taip pat apylinkių rinkimi
nių komisijų nariais toje apy
gardoje, kurioje jie išstatyti 
kandidatais į deputatus.

52 STRAIPSNIS. Ne vėliau 
kaip 30 dienų prieš rinkimus vi
sos darbo žmonių visuomeninės 
organizacijos arba draugijos, 
išstačiusios kandidatus į Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatus, privalo-įregis- 
truoti kandidatus Apygardos 
rinkiminėje komisijoje.

53 STRAIPSNIS,
žmonių visuomeninė 
ei ja arba draugija, v___ —
kandidatą į Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputatus, 
privalo kandidatui įregistruoti 
pateikti Apygardos rinkiminei 
komisijai šiuos dokumentus:

a) susirinkimo ar posėdžio, 
kuriame buvo išstatytas kandi
datas į deputatus, protokolą, pa
sirašytą prezidiumo narių nu-

» į ’

rodant jų gyvenamąją vietą; 
protokole turi būti nurodyta: 
kandidatą išstačiusios organiza
cijos pavadinimas, susirinkimo 
ar posėdžio vieta, laikas ir daly
vių skaičius, kandidato į depu
tatus pavardė, vardas ir tėva- 
vardis, jo amžius, gyvenamoji 
vieta, partiškumas, užsiėmimas;

b) kandidato į deputatus pa
reiškimą, kad jis sutinka būti 
balsuojamas toje rinkiminėje 
apygardoje nuo^ išstačiusios jį 
organizacijos.

55 STRAIPSNIS. Apygar
dos rinkiminės komisijos atsisa
kymas įregistruoti kandidatą į

Darbo 
organiza- 
išstačiusi

Tarybos deputatus gali būti per 
dvi dienas apskųstas Centrinei 
Rinkiminei Komisijai, .kurios 
nutarimas yra galutinis.

56 STRAIPSNIS. Kiekvieno 
įregistruoto kandidato į Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatus pavardė, vardas, 
tėvavardis, amžius, užsiėmimas, 
partiškumas ir kandidatą išsta
čiusios visuomeninės organiza
cijos pavadinimas Apygardos 
rinkiminės komisijos skelbiami 
ne, vėliau, kaip 25 dienos prieš 
rinkimus.

57 STRAIPSNIS. Visi įregis
truotieji kandidatai j 
TSR Aukščiausiosios 
deputatus privalo būti 
rinkiminį biuletinį.

58 STRAIPSNIS. Apygardos 
rinkiminės komisijos privalo ne 
vėliau kaip 15 dienų prieš rin
kimus į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą išspausdinti ir 
išsiuntinėti visoms Apylinkių 
rinkiminėms komisijoms rinki
minius biuletinius.

60 STRAIPSNIS. Kiekvienai 
organizacijai, išstačiusiai kan
didatą, įregistruotą Apygardos 
rinkiminėje komisijoje, taip pat 
ii- kiekvienam Lietuvos TSR pi
liečiui užtikrinama teisė ne
trukdomai agituoti už šį kandi- ; 
(dątlą susirinkimuose, spaudoje < 
ir aitais būdais pagal Lietuvos 
TSR Konstitucijos 97 straipsnį.

Balsavimo Tvarka
61 STRAIPSNIS. Rinkimai 

į Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą atliekami per vieną die
ną —bendrą Lietuvos TS Res
publikai.

62 STRAIPSNIS Rinkimų į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą dieną skiria Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas ne vėliau kaip du 
mėnesiai prieš rinkimus. Rinki
mai atliekami nedarbo dieną.

63 STRAIPSNIS. Per pasku
tines 20 dienų prieš rinkimus 
Apylinkės rinkiminė komisija 
kasdien skelbia arba kuriuo 
nors kitokiu būdu plačiai pra
nešinėja rinkėjams apie rinki
mų dieną ir rinkimų vietą.

64 STRAIPSNIS. Rinkėjai 
balsuoja rinkimų dieną nuo 6i 
valandos ryto ligi 12 valandos 
nakties vietos laiku.

65 STRAIPSNIS. Rinkimų 
dieną, 6 valandą ryto, Apylin
kės rinkirpinės komisijos pirmi
ninkas, jos narių akivaizdoje, 
patikrina rinkimines dėžes ir 
sudaryto- pagal nustatytą formą 
rinkėjų šąrašo buvimą, po to 
dėžes uždaro ir užantspauduoja 
komisijos antspaudu ir kviečia 
rinkėjus pradėti balsuoti.

66 STRAIPSNIS. Rinkimų 
patalpoje išskiriami rinkėjams 
atskirti kambariai arba įren
giamos atskiros kabinos rinki
miniams biuleteniams užpildyti. 
Tuose kambariuose arba kabi
nose tuo metu, kai rinkėjai už
pildo rinkiminius biuletenius, 
draudžiama būti bet kam, tame 
tarpe ir Apylinkės 
komisijos nariams,

į balsuojančius.
67 STRAIPSNIS.

rinkėjas balsuoja asmeniškai, 
ateidamas tuo tikslu į balsavi
mui skirtą patalpą. Rinkėjai 
balsuoja, įmesdami į rinkiminę 
dėžę rinkiminius biuletenius.

71 STRAIPSNIS. Rinkiminė 
agitacija yidkimų patalpoje bal
savimo metu neleidžiama.

Mary Green, nuo pat užgimimo buvusi akla, pirmu 
kart praregėjo dėka operacijai, kurią finansavo South
ern Pacific gelžkeliečiai unijistai. Ją atlanko trys iš 
tos didelės dovanos sumanytojų.

Worcester, Mass.

J. Norvaiša, rapor-
- ačiavo už gražią

38 STRAIPSNIS. Apygardų
rinki- 

TSR Aukš
čiausiąją Tarybą sudaromos iš 
atstovų darbininkų ir tarnauto
jų profesinių organizacijų, ko- 
operatyvinių organizacijų, ko
munistų partijos organizacijų, 
jaunimo organizacijų,-kultūros, 
technikos bei, mokslo draugijų 
ir kitų darbo žmonių visuomeni
nių organizacijų bei draugijų, 
įregistruotų įstatymo nustatyta 
tvarka, taip pat daibininkų ir 
tarnautojų susirinkimų ' pagal 
Įmones ir įstaigas, karių pagal 
karines dalis, valstiečių susirin
kimų pagal apylinkes ir vals
čius, tarybinių ūkių darbininkų 
ir tarnautojų — pagal tarybi
nius ūkius. ♦

• 42 STRAIPSNIS. Apylinkių 
ririkiminės- komisijos sudaromos 
iŠ atstovų darbininkų ir tarnau
tojų profesinių organizacijų,Lietuvos TSR Aukščiausiosios

šomi atskirai kiekvienam kan
didatui.

81 STRAIPSNIS. Apylinkės 
rinkiminė komisija 
statytos 
tokolą 
kuriuos 
kiminės 
tarpe būtinai pirmininkas ir se
kretorius;

83 STRAIPSNIS. Baigus 
skaičiuoti balsus jr pasirašius 
protokolą, Apylinkės rinkiminės 
komisijos pirmininkas komisi
jos posėdyje paskelbia balsavi
mo rezultatus.

84 STRAIPSNIS. -Pasirašius 
balsavimo protokolą, Apylinkės 
rinkiminės komisijos pirminin
kas privalo nedelsdamas vieną 
balsavimo protokolo egzemplio
rių, užantspauduotą, pasiųsti per 
pasiuntinį Apygardos rinkimi
nei korpisijai.

85 STRAIPSNIS. Visi rinki
miniai biuleteniai (skyrium ga

luojantieji i . .

surašo nu- 
formos balsavimo pro- 
dviem egzemplioriais, 
pasirašo Apylinkės rin

komis! jos nariai, jų

prane- 
Komi- 

skelbia 
skaičių

rinkiminės
išskiriant

Kiek vienas

LS ir DB Draugijos Metinis 
Susirinkimas Pavyzdingas 
Sausio 7 d. atsibuvo didžiu

les, pusšešto šimto narių turin
čios, abiejų lyčių Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Broliškos Drau
gijos metinis susirinkimas. Su
sirinkusiųjų tebuvo apie šim
tas. Kaip tai būtų didinga, jei 
nors virš pusės visų narių da-, 
lyvantų tokiame susirinkime, 

į kur metiniai Draugijos urėdų. . 
Iraportai pateikiama, iš ko ga- 
! Įima matyti, kokia tai yra mil- 
žiniška ši lokalinė organizaci
ja pažangiųjų lietuvių šiame 

1 mieste! Tikrai galima gėrėtis 
taip tvarkinga susirinkimo ei
ga ir puikiai paruoštais rapor
tais: pirmi 
1 uodamas,
jam koonoraciia per 10 me
tu laiko, jo pirmininkavimo. 
Sekr. J. J. Rakšvs, raštiška ra-

■ portą pradedamas, sako: Aš 
i tai jau 18 metu sekretoriauju!
Jo raportas, tai pulsas Drau
gijos: kiek ii* kas ligoniais bu
vo, kiek pašaipu išmokėta, 8 
nariai mirė metu laiko bėgy
je, gėlės, grabnešiai, visa tai 
parūpinta visiems. Naujų na
riu prisirašė praeitais metais 
26 (šiame susirinkime prisira
šė 5. tai puikiai pradėta 1947 
metai). Ligoniu tik gruodžio 
mėnesi buvo 12. Visų metų il
ga skaitlinė, ir t.t.

Fin. sekr. J. Karsokas iš 
knygų pila raportą, aiškia sa
vo kalba, paduoda dideles 
skaitlines, dešimtys tūkstančių 
doleriu įplaukų ir išmokėjimų 
galutinėse suvadose. Olvmpia 
Parko visos paskolos atmokė
tos ir gruodžio mėnesi Liet. 
Svetainės Namo bankui pasko
los daugiau puspenkto tūks
tančio atmokėtos, todėl ren
giamas balius po velvku. kai
po sudeginimo “morgičių” 
silinksmiuimas .

Abelnas draugijos turto 
vis: pinigais ir įstaigomis 
$60,000, karo bonu turi
000. Tai yra kuo pasididžiuoti.

Ižd. M. Sukackienė sako 
trumpą raportą, nurodo, kad 
tas pats galutinis rezultatas, 
kaip fin. sekr. raporte. Iždo 
globėjai Meškus ir Kyzis at
žymi, kiek bankuose pinigu ir 
kiek ant ranku randasi. Sve
tainių užvaizdą V. Novikas 
praneša, kad rekordinis skai
čius padaryta išrendavimų 
svetainių praeitais metais. 
Olympia Parko gaspadorius 
Čeponis džiaugiasi, kad gra
žiai sugyvenęs su biznio komi
sija ir visais nariais.

Kiti bizniški raportai: Iz>zo- 
raučiaus, Bakšio, Tamošiūno, 

TSR' N°rvaiš°‘ vice pirm, žemei- 
1 kio priimta su aplodismentais.

Iššaukiama naujai išrinkto-, 
ji valdyba šiems metams: pir- 
min. D. G. Jusius, vice pirm. 
J. Gustaitis, prot. «ękr. J. J. 
Bakšys, fin. sekr. J. Petkūnas, 
ižd. M. Sukackienė, iždo glo
bėjai N. Meškus ir J. Kyžis.

Formali įvesdinimą pasako 
senasis pirmininkas ir įteikia 
draugijos konstituciją naujam 
pirmininkui. Pastarasis užima 
pirmininko vietą, pareiškia 
pareigų svarbą ir kitus komi-

prf-

pasiuntinį į Centrinę Rinkimi
nę Komisiją.

Antrąjį protokolo egzemplio
rių, kartu su Apylinkių rinki
minių komisijų balsavimo pro
tokolais, reikalų bylomis ir 
Apygardos rinkiminės komisi
jos antspaudu, Apygardos rin
kiminės komisijos pirmininkas 
atiduoda saugoti Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumui.

95 STRAIPSNIS. Jei nė vie
nas kandidatas negavo absoliu
tinės balsų daugumos, Apygar
dos rinkiminė komisija tat at
skirai pažymi protokole, 
ša Centrinei Rinkiminei 
sijai ir tuo pačiu metu 
dviejų didžiausią balsų
gavusių kandidatų perbalsavi- 
mą, taip pat skiria perbalsavi- 
rao dieną ne vėliau kaip per dvi 
savaites pirmajam rinkimų ra
tui pasibaigus.

96 STRAIPSNIS. Jei apygar- 
ir skyrium pripažin-Idoje paduotų balsų skaičius su-

ti negaliojančiais) turi būti už- ■ daro mažiau kaip pusę turinčių 
antspauduoti Apylinkės r..’/ / 
minės komisijos 
drauge su antruoju balsavimo 
protokolo egzemplioriumi, rei
kalų bylomis ir Apylinkės rin
kiminės komisijos antspaudu 
Apylinkės rinkiminės komisijos 
pirmininko atiduoti saugoti: 
miestuose — jniestų darbų žmo
nių deptitatų Tarybų vykdomie
siems komitetams, o padalytais 
rajonais' miestuose — rajonų 
Tarybų vykdomiesiems komite
tams; kaimų vietovėse — aps
kričių darbo žmonių ' deputatų 
Tarybų vykdomiesiems komite
tams.

87 STRAIPSNIS. Patalpoje, 
kur Apygardos rinkiminė komi
sija skaičiuoja balsus, skaičiuo
jant balsus, turi teisę dalyvauti 
specialiai tam reikalui įgalioti 
darbo žmonių visuomeninių or
ganizacijų ir draugijų atstovai, 
taip pat spaudos atstovai.

88 STRAIPSNIS. Apygardos 
| rinkimine komisija 'suskaičiuo
ja balsus, remdamasi protoko
lais, pateiktais Apylinkių rin
kiminių ' komisijų, ir nustato 
skaičių balsų, .paduotų už kiek
vieną kandidatę į deputatus.

91‘ STRAIPSNIS. Pabaigus 
skaičiuoti balsus ir pasirašius 
protokolą, Apygardos rinkimi
nės . komisijos pirmininkas ko
misijos posėdyje paskelbia rin
kimų rezultatus. *' ,

92 STRAIPSNIS. Kandida
tas į Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatus, gavęs 
absoliutinę balsų daugumą, t.y., 
daugiau/kaip pusę vi^ų balsų, 
paduotų apygardoje ir pripažin
tų galiojančiais, laikomas iš
rinktu.

93 STRAIPSNIS. Apygardos 
rinkiminės komisijos pirminin
kas išduoda išrinktajam kandi
datui į deputatus pažymėjimą 
dėl jo išrinkimo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatu.'

94 STRAIPSNIS* Pasirašius 
balsavimo protokolą, Apygardos

■ rinkiminės komisijos pirminin
kas privalo nedelsdamas vieną 
balsavimo protokolo egzemplio-

apygardoje 
Apygardos 

rinkiminė komisija tat atskirai 
pažymi protokole ir tuojau pra
neša Centrinei Rinkiminei Ko
misijai. Tuo atveju Centrinė 
Rinkiminė Komisija skiria nau
jus rinkimus ne vėliau kaip per 
dvi savaites po pirmųjų rinki
mų.

99 STRAIPSNIS. Kiekvienas, 
kuris smurtu, apgaule, grasini
mu arba papirkimu truk,dys 
Lietuvos TSR piliečiui laisvai 
vykdyti savo teisę rinkti ir būti 
renkamarft į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą, — bau
džiamas laisvės atėmimu iki 
dviejų metų. ,

100 STRAIPSNIS. Tarybos 
pareigūnas arba rinkiminės ko
misijos narys, suklastoję rinki
minius dokumentus arba žino
mai neteisingai • suskaičiavę 
balsus, — baudžiami laisvės 
atėmimu iki trejų metų.

rinki-Į teisę balsuoti toje 
in ir rinkėjų skaičiaus,

Žinios iš Lietuvos

sto-
virš
$8,-

Rinkimų Rezultatų Nustatymas 
J 75 STRAIPSNIS. Patalpoje, 
kurioje Apylinkės rinkiminė 
komisija skaičiuoja balsus, 
turi teisę dalyvauti . specialiai 
tam įgalioti’ darbo žmonių 
su omen i n i ų organ izaci j ų
draugijų atstovai, 
spaudos atstovai.

76 STRAIPSNIS, 
rinkiminė komisija, 

.dėžes, sutikrina paduotųjų biu
letenių skaičių su biuletenius 
gavusių asmenų skaičiumi pa
gal rinkėjų sąrašą ir užprotoko
luoja sutikrinimo rezultatus. •

77 STRAIPSNIS. Apylinkės 
rinkiminės komisijos pirminin
kas, visų Apylinkės rinkiminės 
komisijos narių akivaizdoje, 
skelbia balsavimo rezultatus 
pagal kiekvieną biuletenį.

80 STRAIPSNIS. Už kiek
vieną kandidatą į Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatus paduoti balsai skaičiuoja
mi ir balsavimort’ezultatai užra- rių, užantspauduotą, pasiųsti per

taip

vi- 
ir 

pat

Apylinkės 
atidariusi

•

fe* 4 &■' is

Mokslinių Priemonių Gamyba, lėto narius pakviečia ką nors 
VILNIUS. — Vis didesnius 

mokslinių priemonių kiekius 
gauna respublikos mokyklos. 
Dirbtuves, esančios Vilniuje ir 
Kaune, didina išleidžiamos pro
dukcijos kiekį ir asortimentą.

Mokslinių priemonių dirbtu
vės jau žymiai viršijo metinę 
gamybos programą. Vien tik 
kotelių viršum plano išleista 
15,000.

Ateinančiais metais dirbtu
vės paruoš mokslinių priemonių 
dviejų milijonų rublių sumai. 
Bus išplėsta kotelių, skriestu
vų, išcentrinių mašinų, braižy
bos stalų, cheminių komplektų, 
garso rezonatorių ir kitų dirbi
nių gamyba. Dirbtuvės taip pat 
išvystys masinį gimnastikos laz
dų ir penalų, mokyklinių skait
liukų, žaidimų jaunesniojo mo- 
kyklinib amžiaus vaikams pro
dukciją.
Auga Įmonės Staklių Skaičius.

NAUJOJI VILNIA. Viename 
iš penkmečio statybos objektų 
— “Žalgirio” stąklių gamybos

pasakyti. Jie gražius entuzias
tiškus išsireiškimus pasako. 
Senasis fin. sekr. J. Karsokas 
palinki, kad kiekvienas susL 
rinkimas tokioje dvasioje ir 
nuotaikoje turėtų būti ateity
je.

ši Draugija gausiai prisidė
jo finansiškai prie gelbėjimo 
Lietuvos; nuo karo nukentėju
sios. Po numeriu 29 Endicott 
St. turi didelį “laisniuotą’* 
kliubą su visokiais gėrimaią 
vasarnamį Olym'pia Parke, 
taip pat. Apie knygyno užlai
kymą jau buvo rašyta. Taigi 
ši Draugija — gražus pavyz
dys visame kame. D. J.

fabrike auga sumontuoto jų sta
klių skaičius. Paskutiniu metu 
į rikiuotę papildomai stojo de
vynios metalo apdirbimo stak-' 
lės. Su jų pagalba gaminamos 
detalės kitiems įmonės įrengi
mams.

Pažymėtinas fabriko 
jo jvykis — metalo 
įrengimas.

statybo- 
liejyklos
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

f-t;~Parašė Petras, Cv»rka~~—------- -----------
REDAKCIJOS PASTABA

Vakarykščiame Laisvės numery j tilpu
si “Franko Kruko” dalis išėjo sumaišyta, 
nes, dedant puslapin, ^sukeista skiltys. 
Todėl čia pakartojame vakar atspaustąjį 
tekstą, įdėjus ir praleistąja jo dalį. — 
Atsiprašome.

(Tąsa)
— Ką tu, žmogeliai!! Ar gali keliaut 

su manim iki tribynolo‘NAr gali prie ka
raliaus stot?!

O Zidoriui aiškindavo:
— Ačiū Dievui, šiandien atsikračiau 

vienu. Tu girdėjai kur, kad bernas man 
į nosį kibtų. Džiaugtųsi duoną gaudamas. 
Lygybės reikalaut įsigeidė! Sako sekma
dieniais duokit man laisvą išėjimą. Fit! 
Kačių gaudyt! Bernas būdamas — ponu 
nebaubsi. Štai aš, Dievo garbei, turiu ge
rą pilvą... — Taip kalbėdamas jis gerai 
pajudindavo savo vidurius, — galiu su- 
valgyt gyvą veršį. Tepabando kitas—vie
toje prasmegs. Aš gimiau tokiu, tu to
kiu... kuolas, ana va, kuolu stovi. Kokia 
čia lygybė!

Su tokia piršlio kalba Zidorius širdin
gai sutiko ir pats panašiai darė. Be galo 
nekentė politikuojančių ir puošnesnių 
bernų. Ūkiui reikalingus darbininkus 
rinkdavosi dažniausiai perkūno pritrenk
tus, puskvailius ir nebylius. Visuomet 
dievobaimingus. Su tokiais — lengvas 
reikalas. Jie bailūs, darbštūs, kantrūs, 
patvarūs. Jei Krukeliui sakydavo, — ko
kį šimtą, tu čia’ pas save elgetyną įtai
sei, — jis atšaudavo:

— Pigiai gavau. Su kvailiu visuomet
geriau susikalbėt, jie daug neprašo. Duo
na gera pas mane, o ko daugiau tokiems 
reikia! ,

Sekmadieniais šešiapūdis paprastai svi
esdavo du kartus daugiau ir du kartus 
ilgiau pramigdavo. Tyrai laikėsi Viešpa
ties įsakymo — sekmą dieną švę^k. Jei 
besnausdamas ką sugalvodavo, teeidavo į 
kiemą, o jei dar kaimynas Zidorius irgi 
būdavo namie, jį būtinai pas save pamo
davo. Kartais šešiapūdis pasakodavo 
Krukeliui apie Ameriką, Ąi^rato kalną 
ir gyvai svarstydavo abu, kurioje žemės 
dalyje turėjo būt pragaras ir kiek ten 
gali tilpti nusidėjėlių.

Šešiapūdis buvo tos nuomonės, kad 
pragare ugnį kūrena ąžuolinėmis malko
mis, bet kadangi žmogaus siela neturi nei 
ausų, nei burnos, nei kojų, žodžiu, vienas 
kvapas, tai gal ir neskauda patekus į 
velnio puodą. Zidorius mažai suprato iš 
kaimyno aukštojo mokslo, bet tuojau šo
ko priešintis:

— Man rodos, piršly, gerokai zvėgau- 
ji! Kaip tau dūšia tik kvapas?!
f— Kvapas, kūmai. Ir aš neseniai su

žinojau. Teko su klieriku Daubučiu, jau 
dabar ir Vunigu, aną vasarą klebonijoj 
įsikalbėt. Tai jiems kįtaip vyskupai aiš
kina, tik prastiems žmonėms prastai aiš
kina. Sulig Jurgio ir kepurė. Bobos pro
tas, žinai, kad užkulnyje sėdi. Dabar aš 
jau ir pats permanau. Kaip gi ne kva
pas, brolyti! Sakysim, miršti, tave užka
sa, tai kvapas tas — fit, — išlekia, o kū
nas — sliekams pusryčiai. Sako, siela! 
Gerai^ duokim, — siela. Mes jos nema
tom vis dėlto, kūmai. Už uodegos nė 
vienas nesugriebė. Štai tau ir mokslas. 
Kvapas tas į dangų tik ir eina.

— Piršly, čia taip negali būti, kunigai 
to niekad nesakė. Duokim, aš jau ir 
kvailas, duokim,' tu mokytesnis, — kaip 
tada į Juoaapato pakalnę, pagal tave, 
kvapai iš visos žemės susirinks, ar kokie 
debesiukai ?

— Gal ir ne debesiukai, mes juos ma
tome, o ten bus toks kvapas, kad nei 
tižūOst, nei... Gal ir ne kvapas, gal koks 
apskritas daiktas, bet, pagal kunigų 
mokslą, jau su kelnėms ir sermėgoms ten 
peateisim...

— Šneki, piršly, niekus, lyg tavy pats 
nelabasis sėdėtų. Tai išeina, lyg garas 
koks nuo barščių mūsų dūšia...

— Fit! Vėl klaidą padarei! Ir ne dū
šia, kaimyne. Seniau girdėjai, kaip kuni
gai vis sakydavo — dūšia, .“susimylėkite 
ant dūšių”, o dabar jaunasis kunigas sa
ko — siela... “mūsų sielos skaistybė”... 
Dūšios jau nebėr, — siela atsirado. Tai 
toji pati ir bus, ką aš pasakoju, — fit! — 
Šešiapūdis užkirto, kaip botagu.

1-8-47

Tuos žodžius pasakęs ir palikęs va
landėlę Zidorių giliame 
abejojimuose, ramus ir 
sriūbavo pypkę.

Zidorius gerai žinojo, 
piršlys, darys, šešiapūdis vienu smarkiu 
mostelėjimu aplink galvų sugavo sauja 
musių, paėmė jų kelias, nupiešė sparnus 
ir, padėjęs ant lovos briaunos, užlašino iš 
pypkės kanduko srutų. Musės liūdnai 
zyzdamos bematant išsitiesė negyvos. 
Žiūrėdamas į šitų malonų žaislų, didyste 
musių inkvizitorius klausėsi Zidoriaus 
kalbos ir lauke nekantriai, kada jis par
baigs, kad vėl galėtų jį guldyt. Malonu 
būdavo š6šiapūdžiui savo gudrumu ir iš
mintimi žmones įnarpliot į abejones, stai
ga išgąsdint arba prispaust iki pykčio, 
iki ašarų ir žiūrėt, kaip tasai kankinasi, 
lyg muselė. Tokiais atvejais šešiapūdis 
rizikuodavo save net bedieviu parodyti, 
nors pats iš tikrųjų buvo didelis Jėzaus 
kareivis, o užėjus perkūnijai, pradėda
vo rąžančių kalbėt taip, kaip nė vienas 
šventasis dar nėra prie Visagalio šaukę
sis.

— Pagal šitokia kalbų, piršly, išeina, 
duokim, kad kunigą? pasidarė bedieviai 
koki, ar ką! Ne, tu, piršly, man galvų 
suki. Einam verčiau iš kortų, durnių, ar 
trupa!... Ė-ė! Palauk, žinau, kaip čia yra, 
juk Evangelijoj yra pasakyta...

— Nekišk Evangelijų, aš jų dvidešimts . 
perskaičiau. -Prastiems žmonėms ne toks 
tikėjimas duotas. Kunigai visai kitaip ti
ki, bet kad dūšia ne siela, ir kad truputį 
į kvapų panaši, tai koncistorija visai ne
gina... >y.

— Jau nežinau, piršly, ką tau pasa
kyt, išeina, kad danguje nieko nebus, 
viens kito nematys, negirdės. Išeina, kad 
ten susėdę negiedos ir negarbins Viešpa
ties, o pilna bus tik kažko... Niekus tauš
ki, piršly! Dievo bijodamas taip nekalbė
tum. Jeigu nori, būk tu garas, ar koks 
kvapas, o aš tokiu nenoriu; aš eisiu į 
dangų, kaip senovėje...

šešiapūdis matė, kad Zidorius pradėjo 
karščiuotis, nenusėdėt vietoje, ir jam už
ėjo saldus noras dar ka nors didelio, 
smarkaus pasakyt, kad jo žodis kaip pra
našo Jeremijo, kaip perkūnija nustebin
tų šita žmogų, amžinai susirūpinusį, kur 
jis po mirties eis. p

— Kve-kve! — pasileido jis juoktis, 
kad visas jo pilvas drebėjo lyg košelienos 
dubuo. — O go, go! — juokėsi rausda
mas, prilaikydamas save už žemutinės 
dalies, kad gerai virpąs skilvys neper- 
trūktų pusiau. Tai nebuvo juokas, bet 
kuliamosios mašinos ūžimas, į kurių per
daug padavė šiaudų ir ji ‘užsikimšo. — 
Meliodninkas tu, Zidoriau, meliodninkas! 
Ir gudrus! Jis nori cit į dahgų, kaip se
novėje... Ale kas tave ten priims!... Pagy
vensi čia, rodos, ir užtenka, o jis, žiū
rėk, būtinai nori danguje, sėdėt...— Še
šiapūdis surimtėjo ir pusiau atsiklaupė 
lovoje. — O ka tu gero padarei, kad ten 
spiriesi? Manai, kad kunigą pavaišini, 
tai tik nueisi prie d'angaus vartų, Šven
tas Petras — fit, ir še tau 'biliečiukų... 
Prašom, Zidorėli, prašom, kamputy vie
ta neužimta, sėsk ir giedok!... — Ogo!

susimąstyme ir 
patenkintas, at-

ką šiuo atveju

šešiapūžio kalbų žiauriai pertraukė 
Zidorius.

— šešiapūdi, — tarė jis griebdamasis 
už zuikinės kepurės, kuųią nešiojo ir va
saros metu, pirmų kart kreipdamasis į 
piršlį vardu, kas reiškė užėjusių audrų, 
—’ tu gali čia fituotis! Seniai girdėjau 
tave eretiku esant. Jeigu jau iš’Dievo 
žodžio ir Šventos Evenelijos,.. E-eyeneli- 
jos, duokim, juokiesi/ tai man toks žmo
gus nė nusišnypšt nevertas!

— Še, še! Man sakė seniai, kad tau bo
bos sijonų reikėtų prisegt, o*aš nė neži
nojau. Ką aš kaltas, kad tu kvailas, Zij- 
doriau, esi per visų pilvų ir moksliškai 
nesupranti! ,

— Moksliškai! Išlindo Saliamonas! Įsi
kišk ta mokslą į sav# pypkę! — tarp 
durų įsispraudęs tėškė Krukelis. — Ir 
žiūrėk, kad man tuojau tuos du kailius, 
ką pernai skolinai!... o ne, — pagausiu 
avis ir nulupsiu. Ir galąstuvų grąžink/ 
Šit!

d.Bus daugiau)

■
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Prez. Trumanas atsisveikina su rezignavusiu iš Re
construction Finance Corp, direktoriaus pareigų George 
E. Allen’u. John D. Godloe, buvęs RFC pirmininko pa
dėjėju (viduryje) paskirtas naujuoju viršininku. Prieš 
Alien buvo kaltinimu, kad jis buvęs atsakomingu už 
prašalinimą iš pareigų Wilson Wyatt’o, kurio noras 
paskubinti statyba gyvenamų namu kirtosi su stambių
jų nuosavybių interesais.

KADA SOCIAL SECURITY PADENGS 
MAŽŲ BIZNIU 'SAVININKUS?

Pagal Social Security Įsta-y Darbininkai apsaugoti, patys 
tymą, kaip dabar stovi, žmo-1savininkai — ne. Nors šio biz- 
gus, turis savo mažą biznelį. j uolių savininkai negali ] 
apsauga nepadengtas ir jo šei-į mesti savo darbo, bet 
ma negauna jokios pagalbos, i pamestų savo biznį, jų 
kada jis numiršta. Bet prezi-1 sustotų, 
dentas korporacijos, kurio įei- 
gos yra $50,000 per metus, i 
gali atsistatyti nuo danbo ir: 
gauti senatvės . apdraudos i 
maksimumą, ir jo žmona, su- ! 
laukusi 65 m. amžiaus, gaus | 
kitų mokesčių. Įstatymo pa-, 
rūpinimai padengia tik darbi- r 
ninkus, ir tas prezidentas skai-1 tiečdaliai
tomas darbininku.

Žano n ės, kurie sau dirba,, ir 
gi reikalauja pagalbos. Kodėl į

tas 1936 m.) parūpina apsau- | 
gą vien darbinihkams? Prie
žastis yra administracine. Vi
sos algos turi būti užrekorduo- 
tos, tokius rekordus lengvai 
galima gauti nuo darbdavių, 
kurie tas visas informacijas 
turi ir pristato. Sunku asme
nims. su savo bizneliu laikyti 

‘pelno rekordus, bet Biuras ke
tina pilniau ištyrinėti šių žmo
nių speciales problemas.

Kas yra “self-employed” 
biznieriai ? Vyrai ir moterys, 
kurių biznis permažas inkor
poravimui. Jie užsiima viso
kiais veikimais. 1940 m. Cen
zas raportavo, kad yra 4,225,- 
000 neįkorporuotų bizniu. 
Tarpe tų buvo 1,667,000 ma
žų krautuvių savininkai. An
tra didžiausįa grupė buvo sa
vininkai aptarnavimo Įstaigų, 
kaip pataisymo šapos, skalby
klos, kriaučių šapos, viešbu
čiai ir pan.

Normaliuose ..laikuose, apie 
40 nuoš. neįkorporuotų bizne- 
lių samdo kitus darbininkus.

BALTIMORE, MD
Šis Miestas yra “Karalystė 

Gamybos Kalėdų Eglaitėms 
Puošti “Balis”

Nors Kalėdų šventės jau 
senokai praėjo, bet nebus pro 
šalį pakalbėti apie Kalėdų 
eglaičių papuošalus, tas labai 
gražias spaĮvotrfs boliukes. 
Prieš koki septynetą metų šios 
belinkės būdavo įvežamos iš 
Japonijos ir Vokietijos. Bet 
dar prieš karą buvo vedama 
plati agitacija (prie jos gerai 
prisidėjo ir komunistai), kad 
žmonės nep|rktų Japonijos 
produktų.
buvo priversti liautis pirkę 
tas spalvotas boliukes.

Mr. Heins, stiklo pūtėjas 
taksės vairuotojas, turėjo su
sitaupęs $10,000 irfnusprcnde 
pradėti gaminti tuos Kalėdų 

papuošalus. Kaip 
darbo pradžia esti 
taip šios gamybos 

buvo sunki. Mr.
visus savo pi-

vėjingos. Visame kąmbaryje, 
kur tos7 dujos randąsi, nėra 
sveiko oro kvėpavimui.

Kaip pats Mr. Heins di
džiuojasi, pas jį dirba penki 
šimtai darbininkų ir kad jie 
visi yra seni, invalidai, kurių, 
girdi, niekas kitas jau nebe- 
samdo. Mos spaudoje dažnai 
girdime apie “free enterpri
se,” kurį, esą, komunistai norį 
sunaikinti. Bet tas ‘Tree en
terprise” reiškia kapitalistų 
sauvališkumą. Jie gali daryti, 
ką tik nori, su pagamintais

kiekvieno

Tada verslininkai j produktais. Gali juos parduo
ti, kad ir pačiam velniui! Su 
darbininkų sveikata jie irgi 
gali daryti ką tik nori.

šiandien Mr. Heins padaro 
150,000,000 tų spalvotų Lėliu
kių su $2,000,000 versies į me
tus. Jis giriasi, kad jis apmo
ka darbfninkams kaip ir kitur.

Bot jau iš to galima supras
ti, kokia ten padėtis yra, jeigu 
jis samdo tiktai senelius ir in
validus. Iš lauko’ pusės žmo
nių neįleidžia pažiūrėti, kaip 
ten darbininkai dirba. Stiklui 
pūsti mašinų 
kad 
čius 
kai, 
gūs.

Aš buvau pono Ileinso raš
tinėje, kad gavus progos pa
matyti, kaip jo darbininkai 
dirba. Atrodo, kad jisai turi 
labai pelningą biznį. Neturi 
jokių varžytinių, nes tokia iš- 
dirbystė yra tik jo vieno. Vie
na jo dirbtuvė randasi pieti
nėse vaistuose, kita New Yor
ke.

Šitos ai’ kitos išdirbystės 
turčiams nekrautų milžiniškų 
pelnų, jeigu darbininkas įsta
tymais būtų padėtas į žmo
gaus vietą.

ir

pradžia
Heims prarado 
nigus ant bandymų, ir jau bu
vo praradęs visą viltį tęsti dar
bą toliau. Bet paskatintas sa
vo šeimynos, jis dar kartą nu
sprendė bandyti. Ir šiuo kar
tu jis atrado tąją spalvos pa
slaptį.

' sprogo
I degino

Mr/
ant 2900 E. Lombard St. Tos 

pa_ spalvotos belinkės yra pučia- 
jęrn mos iš stiklo. Pučiant stiklą 

jcigos įkaitiną pagalba sidabro nitre- 
I to dujų, kad neatšaltų. Dar- 
j bas labai pavojingas sveikatai, 

jeigu Į Jeigu pūtėjas nors biskį tų

Vienu bandymu jam 
sidabro nitretas ir ap- 
jo sūnų.

Heins dirbtuvė randasi

neturi. Todėl, 
mašina kaštuotu tūkstan- 
dolerių, o tokie d^rbinin- 
kokius jis samdo, yra pi-

Daugelis mano,, kad 
žmogus turi savo bizni, jis 
turtingas. Bet toli nuo teisy
bes. Bureau of Old Age and 
Survivors Insurance tyrinėji
mas “.^elf-employed” vyrų 

parodė, 
užklaustų 

kad .jų Įeigos buvo 
I mažesnes negu $2,000 per 
1943 m., o 80 nuoš. raportavo

I— mažiau negu $3,QOO.

Daug nepriklausomų biznie- 
iriu klausia

dujų Įtrauktų per 
nelę, tai ji visą 
trauktų Į “mazgą” 
tu galas. Jo pirštai 
čiupinėjimo tų Įkaitusių belin
kiu Sidabro nitreto dujos pa-

pūtimo 
tuojau 
ir jam 
pūslėti nuo

r y 
su 
bū

J. Balsys.

sulaikyti nuo 
Social Security Act apsaugos? 
Taryba jau ketina teikti so- 
ciaię apsaugą tiems biznie
riams, ir kitoms grupėms, kaip 
ūkininkams, namų daibinin- 

ir darbininkams nėpel- 
organizacijų, kurie ista- 
nepadengti. Ji rekrmen- 
Kongresui pakeisti į.;ta- 
kad jie būtų padengti.

FLIS—Common Council.

RONKONKOMA 
8634 syar.ytr.- •• ~

TELEPHONE
STAGG 2-5043

k am s, 
ningų 
tymu 
davo 

'tymą,

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didel is pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VILNIES
KALENDORIUS 1947 METAMS

Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir'visokių 
informacijų. Taipgi gausiai yra dailiosios lite
ratūros poezijoje ir prozoje. Tai kūrinys, kurte 
supažindins jus su daugeliu mokslinių, techni
kos ir meno dalykų.

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
• z

Prirengė L. Jonikas
Išleido Dienraštis Vilnis

> Kaina 50c.
Tų svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais

ves knygyne. Laisve duos 20% nuolaidos platin
tojams, kurie ims po 5 egzempliorius ar dau
giau.

Užsakymus prašome siųsti:

Laisvės Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn (i, N. Y.

A!

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
» • Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
'(RAMANAUSKAS)

- 4

1113 Mt. Vernon St. 
Pl H LA DELBIU A, B A.

Telefonas Poplar 4110

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

Laidotuvių 
Direktorius

■■



li' pati pavalgyti.

Laisve—Liberty, Lithuanian Dally

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ir direktoriai užleido vietą 
naujam komitetui ir naujiems 
direktoriams. Knygų peržiurę- 
tpjai užbaigs savo darbą sau
sio 19 dieną. Peržiūros visą 
turtą.

Mūsų 160 kuopa turi 68 na
rius' ir “social members” 63. 
Narių tarpe susiklausymas ge
ras, tiktai mums reikia gauti 
daugiau narių, kad kuopos 
narių skaitline pasiektų visą 
šiiptinę!

Buvo parvykęs pas tėvus 
Petras Lekavičius,, saržentas, 
iš Milwaukee. Jis jau ištarna
vęs kariuomenėję 19 metų. 
Sausio 6 dieną sugrįžo atgal 
pas savo moterį.

Marijona česnuk, Patter
son, buvusi choro mokytoja, 
gusilaukė pirmo sūnaus. Ji yra 
mūsų LDS kuopos nares M. 
česnienčs duktė.

Sausio 8 dieną pasimirė M. 
Maęienč^sena North Sides gy
ventoja. Paliko nuliūdime vy

Sekami lietuviai pardavė sa
vo saliūnus svetimtaučiams: 
P. Ja.nkus. J. Šimkus, J. Gnei
sus, Viktoravičius, P. Sliekas.. 
Kuličius, Malaveckas, Rum- 
bauskas.

tų krautuvę, A. Lukamas — 
drabužių valymo ir prosyjimo, 
Ant. Kazeva — kriaučius, V. 
Valkauskas — radijo ir kito
kių mašmų taisytojas, D. P. 
Lekavičius — raktų, zomkų ir 
čeverykų taisytojas, P. Piva- 
riūnas — duonkepyklą.

Praeitais metais No$h Si- 
d ėję mirė 27 lietuviai, vyrai ir 
moterys.

Dabar randasi virš 50 metų 
amžiaus senumo 25 vyrai, o 
moterų daugiau.

čia turime du kliu bus — 
Sūnų. Draugystės ir LDS 160 
kuopos. Visų trijų susivieniji
mų kuopos gana skaitlingos. 
Yra LLD 87 kuopa ir Mote

rių sūnūs yra aptiokoriai, Jur
gis turi savo vaisthfyčią, o An
tanas dirba pas kitą. A. Lu- 
kamo sūnus yra aptiekorius, 
dirba kitame mieste. Jono Ma- 
žukiio vienas sūnus baigė ap- 
tiekoriaus mokslą, kitas che
mijos inžinieriaus. K. gegu
že sūnus dirba Westingnouse- 
je kaip elektros inžinierius. 
P. Dargio sūnus dirba lėktu
vų inžinieriumi kitame mies
te. •

Du lietuviai yra miesto ug
niagesiai, šaulis ir Krasnickas.

Datigiau kaip pusė šio karo 
veteranų jau yra vedę, dau
giausia su svetimtautėmis mer
ginomis.

Sekami lietuviai turi North 
Sidėje saliūnus: V.' Valkaus
kas, A. Rupsplaukis, Paukštis, 
Bajoras, P. Valkauskas, O. 
Spakauskienė, V. Sadauskas,
Medvikienė, Vitkauskas, Sar- 
penskis, Zdonkus, B&manaus- 
kas ir Geležauskas.

D« P. Lekavičius.

LLD 7-TOS APSKRITIES VALDYBOS 
POSĖDIS ŠĮ SEKMADIENĮ

HELP WANTED—FEMALE . HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS | REIKALINGOS MOTERYS

' NEBUS
'.Nuobodaus momento kada jūs dirbsit šį įdomų darbų

Ateikite ir Stokite į Mūsų Linksmų Atmosferą

LA RESISTA CORSET COMPANY z *
305 Railroad Ave., Bridgeport, Conn.

Patyrusiom Viena Adata Operatores
Arba Mes Išmokysime Pradines 

Nuolatinis Darbas
(17)

rą Benediktą, dvi dukteris, jau 
vedusias. Laidotuvėms patar
navo lietuvis graborius Ventz. 
Palaidota sausio 13 d. Iš Lie
tuvos paėjo iš Salų parapijos, 
Kauno rėdybos.

Antanui Garizai padarė 
operaciją. Jis randasi Presby- 
terijonų ligoninėje. Taipgi ser
ga Pivariunienės motina Rože 
Pežereckienė. Nebegali paeiti

Lietuviai kituose bizniuose. 
J. Šimkus užlaiko groserne ir 
mėsinyčią, J. Lukūnas — gro- 
sernę ir mėsinyčią, Dargis — 
groserne ir mėsinyčią, Orda— 
žuvies ir paukščių krautuvę, 
B. Kirstukas — barzdaskutyk- 
lą, Viktoras — geležinių daik-

rų Progresyve Draugija.

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

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tcl. SOuth 8-5589.

Iš North Sides kare tarna
vo 96 lietuviai jaunuoliai — 
keturi leitenantai, Medvikis, 
Sarpenskis, Pabarčius ir Val
kauskas. Du jaunuoliai žuvo— 
Sadauskas ir Gustis. Dar keli 
tebėra nesugrįžę iš armijos, o 

j keletas vėl įstojo atgal į armi
ją.
I

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 19 dieną, 11 valandą prieš
piety.]’, šaukiamas labai svar
bus posėdis Lietuvių Literatū
ros Draugijos 7-tos apskrities 
valdybos.

Kadangi lapkričio 15 d. mū
sų apskrities posėdis buvo per 

Į mažas, — ne visi valdybos na- 
I riai jame dalyvavo, tai pa- 
| ėmėm tiktai tūlus klausimus
į aptarimui, kaip tai: naujų
: narių vajaus \k laušimą, pami- 
'uėjiimj, 100 melų, sukakties 
nuo pasirodymo pirmosios lie-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Unde r laker

231 Bedford Avenue'

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS i

$12.00. Pašto išlaidas mes

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

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

1. Balanced Brąnd Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekviė 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 , Tabletčlių 
$2.00, už 1000 
apmokame.

2. Balanced 
atsibodo jums
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus 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. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo ^sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

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

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

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

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletčlių 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 
Klaidas.

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

skritį, podraug ir visą draugi
ją

Draugė Lukienė pastebi, jog 
skelbiamos kvotos visai nėra 
perdidelės. žinoma, kad ne- 
perdidelės. Tik, brangūs drau
gai ir drauges, pasidarbuoki
me visi gana nuoširdžiai savo 
mylimai apšvietus organizaci
jai ir, išpildę savo kvotą, visi 
kartu gausime į apskritį 127
naujus narius.

Turime tris menesius vajaus 
darbuotei: pradėsime su pir
ma diena vasario (February)

426 LAFAYETTE STR.,

Sekami .jauni lietuviai pa
baigė aukštus mokslus, univer
sitetą bei kolegiją: J. Jankaus

►•4

Newark, N. J
Tel. MArkel 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

REKORDAI 
“Visokių Rūšių”

Matthew A, 
BUYAUSKAS

) Artificialės Gėles 
Pasveikinimų Korteles

Dabar —■ Specialiai — Dabar
“Kol Dar Jų Yra“

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rci-| 
iL

ir Stone Avn.
Broadway Line

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoni.škais. 
kalni esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLcnrnore 5-6191

ir pavienių.

^*75

L VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style,* sutūnina. Atlieka vi
sokius ” reikalingus pataisy
mus ir nulekcriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

na- 
tin- 
ap-

tuviškos knygos ir prakalbų 
maršrutą draugui Prūsei kai.

Gi kili 'svarbūs klausimai 
buvo perdideli svarstyti ir da
ryti tarimą lik keliems komi
teto nariams. Todėl šį sekma
dienį privalo visi komiteto 
riai dalyvauti ir tik tada 
karnai nustatysime mūsų 
skrities visą veiklą.

Veikiausia bus visų kuopų 
šios apskrities komitetai ir vi
si nariai jau skaitę mūsų se
kretorės draugės D. Lukicuės 
paskelbtą naujiems nariams 
gauti kvotą, kur nurodyta, 
kiek k iekviena k p. nfiisų ap
skrities turi gauti naujų na
rių. Tas paskelbimas tilpcv 
Laisvėje, sausio .11 dienos, š. 
m. <

išsiki.rpę tą. raštą įsidekite j 
protokolų knygą ir sulyg nuta
rimo, vykdykime tatai gyve
nimam Tik tokiu būdu gražiai 
padidinsime savo kuopas, ap-

ir baigsime su pirma diena 
gegužės (May).

Ruoškimės tam darbui jau 
dabar, gi pradėsime skelbti 
naujų narių gavimą su pra
džia vasario mėnesio. Nes vė
liau turėsime daug darbo dė
lei Laisvės didžiojo pikniko, 
kuris bus rengiamas May
nard, Mass., liepos ketvirtą, 
šiais metais, kaip ir pereitais 

’metais, Vose Pavilion Park.
Visi komiteto nariai ir na

rės susirinksime šį sekmadienį, 
ryte, Liet. Piliečių Kliubo sve
tainėn, 318 Broadway, So. 
Bostone ir ton padarysime ge
rus tarimus visais klausimais, 
kurie liečia mūsų judėjimą.

Kviečiame dalyvauti kartu 
ir šiai j) veikėjus, kuriems pa
togu pribūti į posėdį ir kartu 
spręsti reikalus.

Apskričio org.,
J. M. Karsonas, 
14 Madison St., 
Lowell, Mass.

DAILIOSIOS RANKŲ DARBO DĖŽĖS 
REIKALINGOS MOTERYS DARBININKĖS 

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
Puikiausiai instruktuojamos be patyrimo tame amate. 

Pasitarkite su mumis p padedant pirmadienį, baigiant penktadieniu 
tarp 9 A.M. ir 5 P.M. i>o antrašu

1100 ADAMS ST.
HOBOKEN, N. J. *

Unijinė Dirbtuvė
SEPTYNIOS DIENOS APMOKAMŲ ŠVENČIŲ 

APMOKAMOS VAKACIJOS
Pomirtinė ir Nelaimėje Apdrauda 

Ligoje ir Nelaimėje Savaitėmis Pašalpos 
' Ligoninės ir Chiroginė Pagalba 
SHOUP-OWENS, Inc.

(15)

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Sausio 19 d. įvyks paminėjimas 
d. Lenino mirties sukaktuvių. Pra
džia 3 vai. dieną, 315 Clinton St. Bus 
gera programa. Kalbos Bob Thomp
son, New York valstijos pirminin
kas Komunistų Partijos, dainuos 
Benny Asbel. Nepraleiskite progos, 
dalyvaukite. Padengimui lėšų, tikie- 
tai pardavinėjami po 50c. — Rengė
jai. (13-14)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks sausio 19 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi de
legatai dalyvaukite, nes turime svar
bių reikalų aptarti. — F. Puodis, 
sekr. (13-14)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom. viet. 

skyr. rengia paskutinį didelį Kon
certą, sausio 19 d. White Eagle sa
lėje, 8315 Kosciusko Ave. Bus išduo
ta raportai iš viso veikimo. Bus pra
kalbų, dainų ir vėliau šokiai. Pro
gramos pradžia 4 vai. dieną. Už- 
kviečiame dalyvauti. — Reng. Kom.

(13-14)

PLYMOUTH, PA.
Plymoutho Kapinių B-ves kvole- 

rinis susirinkimas įvyks sausio 26 d., 
4 v. dieną. Stravinskio saloje, Ferry 
St. Prašome įsilėmyti, kad 
pakeista
Jeigu nekuria turės 
mą, galės suspėti, 
ne, Sekr.

laikas 
nuo 2 vai. dieną iki 4 vai. 

kitą susirinki- 
— O. Sinkevičie-

MONTELLO, MASS.
Lietuvos Pagalbos Teik. Kerti., vicf. 

skyr. susirinkimas jr draugiškas pa
silinksminimas įvyks sausio 18 d., 
užbaigimui savo darbo. Liet. Taul. 
namo apatinėj salėje, 8 Vinę St., 
7:30 v. v. Bus išduotas raportas kiek 
sukelta pinigais ir drabužiais Lietu- 

kurie 
ir

vos žmonėms. Visi lietuviai, 
prisidėjote prie to kilnaus darbo 
simpatikai kviečiami dalyvauti.
Kom. ' (13-14)

MINERSVILLE, PA
LLD 14 kp. susirinkimas 

sausio 19 d., 1 vai., dieną, 
Šemberienę, namuose. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių ; reikalų 
aptarti, taipgi - užsimokėkite duokles 
už šiuos metus, nes laikas į Centrą 
atsiteisti. .—Sekr. (13-14)

Įvyks 
pas O.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Detroit, Mich
Šiuomi pranešame, kad pa

simirė Laisvės skaitytojas ir 
geras rėmėjas Ignas Sakalaus
kas, kuris gyveno po num. 
4151 Hurlbut St.

Mirė sausio 13 dieną, 5:20 
vai. po pietų,, o bus palaidotas 
šeštadienį, sausio 1.8 dieną, 
10 vai. ryto, ant Evergreen 
kapinių. Draugus, ir pažįsta
mus prašome dalyvauti laido
tuvėse.

J. Vasiliauskas.

EASTON, PA.
Filmą iš Lietuvos. Pamatykite 

kaip Lietuva atrodo po 2-ro, pasauli
nio karo. Bus rodoma sausio 19 d., 
KailKadarbių salėje, 429 Northamp
ton St. Salės durys atdaros nuo 6:30 
v. v. Rodymas nuo 7 vai. Filmas ro
dys broklynietis Jurgis Klimas, Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. — Rengėjai LLD 13 kp.

(13-14)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 26 d., 2 vai. dieną, po 1511 
Prescott St., So. Kuopos nariai daly
vaukite, atsiveskite po naują narį 
įrašyti į kuopą, nes mums reikia 
pasivyt Miamčs kuopą. . Tad stokite 
prie darbo. —V. J. Stankus, org.

. (13-14)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių A. P. Kliubo susirinkimas 

įvyks sausio 20 d., 7:30 v. v. Nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, bus 
išduotas pilnas raportas, kliubo na
rių ir finansų stovis. Taipgi nauja 
valdyba ir veikiantieji užims savo 
vietas. Tikiuos, kad J. Pilkauskas, 
išbuvęs kliubo pirmininku per 10 
metų, išduos raportą iš atliktųjų sa
vo darbų dėl Kliubo ir visuomenės 
labo. Kliubietis. (14-15)

SO. BOSTON; MASS.
Dienraščio Laisvės naudai įbankie- 

tas įvyks sekmadienį, sausio (Jan) 
26 dieną, 318 Broadway. Pradžia 5 
vai. vakare. Bus skanūs namie ga
minti valgiai ir graži muzikalč pro
grama. Dainuos Ignas Kubiliūnas, 
Ruth Gitzus ir Ema Chulada, pia
nistė, iš Bedford, lyiass. Rengia 
ALDLD'2-ra kuopa ir kviečia visus 
dalyvauti, paremti savo mylimą 
dienraštį Laisvę ir smagiai su drau
gais praleisti vakarą. Tildei as $2.-- 
Rengė.jai. . (14-15)

Montello, Mass.
Linksmai praleido pereitas 

metines šventes Laisvės skai
tytojai ir darb. judėjimo rėmė
jai Ant. ir Rožė ir jų duktė Wa- 
lens (Valentukevičiai), nes jų 
sūnus grįžo iš J. V. armijos 
tarnybos. Išbuvo apie metus 
laiko Vokietijoj, Amerikos zo
noj, netoli Municho. Jis daug 
papasakojo įdomių dalykų. Kal
bėjęs ten su lietuviais pabėgė- 
liaiŠ. Jie jam sake, kad bagetai 
Lietuvoj gyveno, per karą sy
kiu su . vokiečiais kariavo prieš 
rusus, uįį tai dabar nenori grįž- 

į ti į Lietuvą.
Vadinama smetoninlnkų 'Ta

ryba gelbėjimui lietuvių pabė
gėlių, išgavo leidimus dėl 118 
jaunų lietuvių pabėgėlių ir jie 
atvažiavo į Thompson, Conn, 
kur randasi katalikų lietuvių 
klioštorius. Per pereitas šven
tes vienas iš jų lankėsi pas gi
mines Cambridge, Mass. Ir mū
sų draugų montelliečių apklau
sinėtas, papasakojo, kaip 1940 
m. pabėgo Smetona. Jis tada 
dar buvęs tik 12 metų amžiaus 
ir apie politiką nieko nesupra
tęs. Prie Lietuvos tarybinės 
valdžios, ėjo į mokyklą, kur 
mokino lietuvių ir rusų kalbo
mis. Kaip rusai nugalėjo vokie
čius, jie bėgo, sykiu, girdi, bė
gom ir mes. Mes norėjom grįž
ti į Lietuvą, bet mus neleido, 
nekurie iš tų kempių pabėgo, o 
kitus pasigavo ir grąžino. Už
rašė mus kaipo siratukus ir at
siėmė į Ameriką. Nors aš turiu 
tėvą ir motiną Lietuvoj. Labai 
norėčiau grįžti į Lietuvą. Da
bar juos mokina anglų kalbos.

Žolynas.

Philadelphia, Pa.
Jsitčmykite Dieną

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 10 kuopa rengia šaunų 
bankietą sekmadienį, vasario 
9 d., 5:30 valandą vakare, 
735 Fairmount Ave. Prašau 
Laisyės skaitytojus įsitėmyti 
tą dieną, nepasižadėkit kitur, 
o dalyvaukite kuopos bankie- 
te, kur turėsite progą pasma
guriauti nepapnastai skanių 
valgių, kokių retai čia pasitai
ko. šokiams gros geri muzi
kantai

--wcnri 
Pasveiko

Kelio savaitės atgal buvo 
dirbtuvėj susižeidęs Laisvas 
skaitytojas F. Navardauskas. 
Jis taipgi priklauso Liet. Mu
zikalią Namo Bendrovėj, nuo 
pašalpos atsisakė, reiškia’ —~ 
pasveiko. Geros kloties, drau
ge !

Mirė
Sausio 3 d. mirė Petras Jo

cius, LMN Bendrovės narys. 
Palai'dotas šv. Petro kapuose.

GRADUATE NURSES
ABELNAM LIGONINES DARBUI

GERA ALGA
« VALANDŲ DIENA 

BONAI UŽ NAKTINI DARBĄ 
N. J. ORTHOPEDIC-HOSPITAL

& DISPENSARY
179 LINCOLN AVE. 
ORANGE, N. J.

US>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

'Nojau lUikaliiiRas

GLAZIER
Dirbti Naktimis 

Unijinė Aljra Kreipkitės
DIAMOND STATE TANNING 

718 W. 6th Street, Wilnūnę*on, Del.
, (H)

Automobile Body Man 
& Sheet Metal Worker 
Also Auto Mechanics

Turi Būt Patyrę Prie Buick Automobilių 
Geros Darbo Sųlyjros. Gera Alga 

Nuolatinis Uarbas.
Kreipkitės Asmeniškai arba Telcfonuokite 

MR. PECHIN, NORRISTOWN 8580
MANN MOTOR CO.,

x ' BUICK DEALERS
Marshall & Markley Sts., 

NORRISTOWN, FA.
(15)

Reikalingas
INŽINIERIUS

Ligoninės Budinkui 
, Reikalingas Tuojau

Turi but iiatyręs vyras, mokantis aptarnauti 
visų ligoninės budinki), kaip tai garo šilumą, 
plumbing, ir 1.1. Gera proga tinkamam vyrui.

Kreipkitės j 
M r. Seawell

POTTSTOWN HOSPITAL
Pottstown, Pennsylvania.

(JO

SUPERINTENDENT
Reikalingas dirbti plokščių metalo fabrike, 
'Puri būti galintis pilnai sutvarkyti presą 
brakes, dies, punch presses ir elektros jėga 
kerpnmijsias žirkles. Parašykite, nurodykite 

savy imtyrimus, ir t.t.
Kreipdamiesi adresuokite:

WALTER C. WILLIAMS CO.
P. O. BOX 206

WILKES-BARRE, PENNSYLVANIA
(16)

APTARNAUTOJAS
ABELNAM LIGONINĖS DARBUI

PATYRĘS 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
N. J. ORTHOPEDIC HOSPITAL

& DISPENSARY
179 LINCOLN AVE.

z ORANGE, N. J.
(1»-

PAPRASTI DARBININKAI
Prie skrepų geležies darbo 

$1 | VA1.ANDA < %
NUOI^ATINIS DARBAS

THOS. G. WATSON, INC.
15TH STREET. KAMPAS 2ND AVENUK 

BROOKLYN, N. Y.
<«6)

' Varšava. — Sovietų armi
jos teismas pranešė, kad jis 
nusmerkė sušaudyt . vienų 
rusų kareivį, kuris beplėš
damas nužudė kelis lenkus.

Buenos Aires. — Diktato
riaus - prezidento Perono 
politikieriai perk rikštijo 
valdiškąją Vienintelę Parti
ją į Peronistų Partiją.

sausio 7 d. Laitloluvių direkto
rius K. Ramanauskas manda
giai suteikė paskutinį patarna- 
vinia,

' S. V. R.



LDS Bowling Lyga

Šeštadienį JONAS LAZAUSKAS

337 St. Nicholas Avenue

Kampas Palmetto St

LITUANICA SQUARE

RESTAURANTLaisves Adm

ULOVA!MIRE
am

Petei
KAPISKAS
BAR & GRILL

BIATIUCK

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

TeI.EVergjreen 7-6868
221 South 4th Street

Lenino Minėjimo
Mitingo Tiksėtai

PUIKI SALIUKe SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

N. Y. Švietimo Reika 
lams Prašo 175 
Milionu Dolerių

Valstijos Darbininkai 
Pikiete prieš Dewey/
Gaspadoryste

Kazakevičiai Susilaukė 
Dukrelės

Lietuvai 
konco’‘t( 
žymia v

Leido Milijono Vertės 
Statybą

kad 
i už 
raš- 
me- 

Yor-

Reikalavo Nubausti
Sviesto Kainų
“Fikserins” -

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrik;

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

New 
mėlio 
praeitą 
p a re i 
i a u 
fiksyti

Vyriausias 
taikomas prie

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Del miglų buvo sustabdyti 
0 išskridimų-atskridimų tar-

LaGuardia lėktuvų stoties 
užmiesčio praeitą trečiadie-

12 ryt c
S vakaro

Penktadieniais Uždaryta

skaičius daly- 
dar jaučiama, 

daugiau 
Lais-

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

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.

Mūšy Jaunieji Menu Teikia Lietuvai Pa 
ramus, Mums Pasigrožėjimo

Laisvės įstaigoje galite 
gauti bitininko Končiaus 
medaus. Turime 3 ir penkių 
svarų bonkose.

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

Tammany Nori Apvie- Leoną Grikštą Laidos 
nyti Frakcijų Vadus

Degtines, Vynai ir Alus
R 11 E I N G O L D 

BEER & ALES

Aido
Aide 

nimas. 
n ai jauni

Joseph Urgel, 62 m. 
žiaus, gyveno 68 No. 3rd 
Brooklyne. mirė sausio 15 d.. 
Kings Gounty ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Laidotuvės įvyks sausio 
18 d., 10 vai. ryto, šv. Trai- 
ces kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dukterį.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

Choras;
Merginu Sekstetas;
Vyrų Choras.
didžiumą sudaro jau

Orkestroje veik išimti
Sekstete tik jau nu o

Strauss Darbininkai
Laimėjo Streiką

Minėjimo 
Įvyks sausio 
nio vakarą, 
Garden e, 8 th 
New Yorke. 
7:30, baigsis

L. K. Kliubo Valdyba

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

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

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

$3.75 Pusei Metų 
Kanadoj ir Pietų Amerikos 

Valstybėse $8 Metams ir
$4.00 Pusei Metų 

Europoje ir Kituose Toli
ntuose Kraštuose $9.00 Me

tams; $4.50 Pusei Metų

Jau nemažąS 
vau j a, bet vis 
kad būtų galima ir 
turėti ir pačioje lygoje 
vės skaitytojai yra raginami 
pakalbmt jaunus žmones, kad, 
vietoj kur nors beverčiai eiti 
laiką praleisti, ateitų ir daly
vautų LDS bow liniukų tarpe.

Sekamas lošimas įvyks sau 
šio 23-čią. Gali dėl lošimo ma 
tytis su J. Ormanu, Ant. Na 
viku, Al Purvėnų, Al Dobiniu, 
arba kitu lygos nariu.

Bolininkas.

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS 

NAUJŲ IR PADĖVĖTŲ 
DRABUŽIU IR VISŲ 

DAIKTŲ 
j Sovietų Sąjungą 

HENRY D. MAHLER, INC. 
Turi leidimą visokiem pundeliam 

siųsti j Sovietų Sąjungą.
Bi onx-500 East 164th St. 
Važiuot 3rd Avė. “L.” iki 161 St. 
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets 

Tel. MOTT HAVEN 9-5300. 
CLEVELAND —

DAVID TOBACMAN 
452 Woodland Ave.

masinis mitingas 
22-rą, trečiadie- 
Madison Square 
Ave. ir 50th St.,
Pradžia lygiai

P-lė Robinson sako, kad 
valstijos darbininkų “vidutinė 
alga yra $43 savaitei arba $8 
mažiau vidutinės industriniu 
darbininkų algos New Y 
Valstijoje.”

Robinson iūtė nurodo, 
yra daug mažesnių alg 
minėtą vidutinę. Pradinių 
tininkų algos yra $1,560 
tams, mažesnės už New 
ko Miesto ir už federalių 
bininkų algas. Pradinė miesto 
raštininko algą yra $1,920, o 
federalė — $1,756 metams.

ketvirtadie- 
vakarą, nuo 
Schumacher 
ant kampo 
r Broadway,

Jauniausias Amerikos lietu
viu jaunimas labai stambiomis 
piniginėmis aukomis negali 
prisidėti Lietuvos pagalbai. Jų 
gyvenimo dar tik pradžia — 
reikalu daug, taupmenys ma
ži, o studentai dar ir savo rei
kalams turi atsidėti ant tėvu.

New Yorko šimtas liaudies 
ir parapijinių mokyklų neteks 
slaugių patarnavimo. Būdavo 
aptarnauta jose apie 200,0Q0 
vaikų. Bijomasi, kad dėl to 
nukentės vaikų sveikata. Uni
ted Parents Association pro
testavo del panaikinimo tos 
slaugybos.

įvyksiančio
paskutinio 
programoj' 
jaunieji.
va u s:

Vyt u re lis, šveln iosios 
kos orkestrą;

Lillian Bastyto, dainomis

sausio 
masi- 

raštinių 
New 

paskelbtas 
Dewey

Alice Sta- 
Norris. Su- 

Sidney, Ed. Sid- 
Kalvelis, Florenc'e

Nester Chyz, 53 m. am
žiaus. Gyveno po 619 Sack
man St., Brooklyne. Mirė sau
sio 15 d., Kings County ligo
ninėje. Kūnas pašarvotas gra- 
bor. J. Garšvos Jumlyčioje, 
231 Bedford Aven Laidotuvės 
įvyks sausio 18 d., S d. River, 
N. J. Velionis paliko nuliūdi
me žmona ir sūnų. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi grab. J. 
Garšva.

Lstisą menesį 
Strauss Store Corp, 
kų streikas baigėsi

PATRICIA 
17 i«w«ls . . , $2474

Stevcn Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

Hali vįršininkai 
kvietė įvairių 
lyderius ir jų

Didžiojo New Yorke švie
timo Taryba pareikalavo mies
to švietimo reikalams — mo
kykloms ir mokytojams — 
didžiausio iki šiol tam tikslui 
skirto budžeto — $175.075,- 
182. Tai būtų $17,234,000 
daugiau, negu buvo budžete 
šių metų, besibaigiančių birže
lio 30-tą.

Toje sumoje $940.000 ski
riama po daugiau atlyginti 
padieniai samdomiems moky
tojų pavaduotojams (substi
tute teachers). Reguliariams 
mokytojams algų priedo ne
skiriama. Jiems tebemokęs po 
$350 priedo metams, bernų 
formoje.

Iš budžete numatytos su
mos 4 milionai skiriami mo
kyklinių bildingų pataisoms.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker pažymi, 
kad pastaruoju laiku Civilines 
l *ro d u k c i j os A d m i n istrac i j os 
New Yorko Distriktas išdavė 
leidimus virš miliono dolerių 
vertės statybai, kuri nepateiks 
veteranams nei vieno buto.

Tarpe leistų komercinių 
projektų yra National Biscuit 
Co. už $100,000, Sacks & Co. 
už $173,000. Hanscom Baking 
Co. už $170,000, New York 
Tohmhom <u/ 399.CGO.

dal wan ja Alice 
pianiste; Francos 

Gladvs White, Lillian

Senoji Tammany vadovybė, 
kaip nurodinėja žinovai, pra
deda išslysti iš kontroles. Se
nosios gvardijos Tammanėj 
vadas Frank J. Sampson sie
kiąs tuo pasitarimu susistip- 
rinti prieš išaugusią vėlesnių
jų laikų ir posūkių vadovybę, 
su Ėdvvard V. Loughlin, Clar
ence II. Neal ir Bert Stand, 
priešakyje.

Komunistų kliubams tikiotų 
iš anksto pardavinėjimo lai
kas pratęstas iki ateinančio 
antradienio, sausio 21-mos. 
Visi prašomi juos įsigyti Lie
tuvių Komunistų Kliube ne vė
liau pirmadienio vakaro

Specialės Kainos Po: 

$21.75, $28.7 5 ir $33.50 
Naujai jsisteigusi rūbų išdirhyste 
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.

užsitęsęs 
darbinin- 

praeitą 
trečiadieni darbininkų laimėji
mu. Virš du šimtai darbininkų 
sugrįžo i darbą su nauju kon
traktu. pakeltomis algomis ir 
trumpesnėmis darbo valando
mis.

Naujasis kontraktas palic- 
firmos 45 krautuves di

džiąja me New Yorke ir arti
mose ^Apylinkėse. Gavo parda
vinėtojams 44 valandų savai
tę, o sandeliuose 40 valandų. 
Pirmieji gauna $5 bendro al
gos priedo, pastarieji $4. Taip
gi sugrąžina Į darbą visus 
stre i kiurius.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St Brooklyn, N. Y. 
Tel. AT. 2-2178. lArtt Are.) Auiar» VaJkxnd*.

Sampsono rėmėjai Tamma
nėj e dabar kontroliuoja tiktai 
6 ir pusę balso, o Laughlino 
17. Nebegalint valdyti ir kilęs 
noras vienytis, nes bijomasi 
progresyvesnių ir galingesnių 
frakcijų atskilimo. Tada se
nieji šulai galėtų likti vadais 
be armijos. Spėliojama, kad 
tame mitinge gal būsiąs nomi
nuotas progresyvės didžiumos 
remiamas komitetas. Toks 
žingsnis suteiktų Tammanei 
naujos gyvybės, sveikatos ir 
pajėgumo

Leonas Grikštas mirė gruo
džio 15-tos rytą, ligoninėje, 
kur pastaruoju laiku išgulėjo 
kelis mėnesius. Pašarvotas 
graboriaus Shalins - šalinsko 
Funeral Home, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y. 
Išlydės šeštadienį, sausio 18- 
tą, 2 vai. po pietų, į Fresh 
Pond Krematoriją, Metropoli
tan Ave., Middle Village.

I). M. šolomskas, Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
sekretorius pasakys atsisveiki
nimo kalbą.

Velionis buvo apie 70 motų 
amžiaus. Paliko žmoną Oną ir 
du sūnus, Leo ir Bonipart ir 
marčias Aldą ir Muriel. Taip
gi paliko kur nors Amerikoje 
du brolius, bet pastaraisiais 
laikais su jais nesusirašė, šei
ma prašo juos žinančius pra
nešti jiems, nes šeima negali 
su j’ais susisiekti.

Grikštas paėjo 
nų kaimo, Luokės 
Žemaitijoje.

Valstijinių Įstaigų darbiniu 
kai unijistai nusitarė 
16-tos prievakarį išeiti Į 
n i pikietą valstijinio 
bildingo, 80 Centre St 
Yorke. Pi k iotas 
protestui prieš gub 
užmiršimą jų algų.'

Terry Robinson, CIO State 
Employes Unijos organizatorė, 
pareiškė, kad gub. Dewey 
pranešimas seimeliui sausio 8- 
tą apie valstijinius darbinin
kus, kaipo gerai apmokamus, 
“yra paikas iškraipymas tik
rojo paveikslo.”

Vyturėlyje groja 
aunas. Katherine 
zan Kav. Ko 
ney, Paul 
Kav.

Sekstete 
Stasunas 
Maži lis

Valerie ir George Kazake
vičiai susilaukė pirmagimės 
dukrelės. 7 svarų. Jauna mo
tina su dukrele randasi Wil
liamsburg Maternity Hospital, 
Bushwick Ave. Mažajai duo
ta vardas Joyce Vincenta.

Antransis vardas duota są
ryšyje su daugeliu šeimai 
brangių prisiminimų. Vinciutė 
gimė sausio 12-tą. Ta pat die
na, prieš virš porą desėtkų 
mėtų buvęs gimęs Jurgio bro
liukas Vincas, kurį šis karas 
atėmė. Ji — pirmoji naują 
gyvybė šeimoje po ano skau
daus nuostolio.

Jurgis, Sr. ir Ona Kazake
vičiai, taipgi Valerijos tėvai 
Mary ir John Petraškai džiau- 
gjasi susilaukę anūkės.

Kiek paaugėjus. Jovce Vin
centa turės tapti aidiete. Kaip
gi kitaip galėtų būti. Valerie 
ir George ilgą laiką buvo ai- 
diečiais. Dabar George vado
vauja Aido Chorui, o jo sesu
tė Florence dainuoją chore. 
Aido Chorui dainuojant. 
Schwaben Hali įvykusioje lie
tuviškos knygos sukaktyje, 
Joyce Vincenta gimė ir pradė
jo “dainuoti” pagal savo at
sinešta “muziką.”

Draugams Kazakevičiams 
linkime laimės išauklėti duk
relę sveiką, taipgi meniškose 
ir visuomeniškose šeimos tra
dicijose. R.

Tammany 
telegramomis 
savo frakcijų 
vyriausius talkininkus Į pasi
tarimą sausio 17-tos popietį, 
viešbutyje Coųimodore. Mitin
go tikslas esąs apvienyti de
mokratuose esamų frakcijų 
vadus.

LDS jaunesni ir senesni 
i riai šiais metais Brooklyne 
organizavo Bowling Lygą, 

i ri yra po vadovyste vietines 
LŲS Jaunimo kuopos. Lošimai 

i Įvyksta kiekvieną 
| nio (Thursday) 

valandos, 
Bowling Alleys 
Myrtle Avenue i 
Brooklyne.

totu, baigiant pramogoms pro
grama sudaromu, mūsų jauni
mas, kuris Lietuvos niekad ne-, 
matė, yra Įdėjęs daug i pa-, 
galbos teikimo sėkmingumą.

Šį sekmadienį Brooklyne 
paramos 

■ baliaus 
ta užims

Leidimų komisionieriaus in
spektoriai suspendavo leidi
mus 8 pulruimių savininkams 
Brownsvillqje. Kai kuriose ra
dę .jaunuolius mokyklos valan
domis, kuomet yra uždrausta 

i mažamečius įleisti bile kada.

Frederic March sveikina Dana Andrews, ką tik pa- 
sipiršusį Teresai Wright už vyrą. Scena iš filmos “The 
Best Years of Our Lives,” rodomos Astor Teatre, 
Broadway ir 45th St., New Yorke. Newyorkieciai filmų 
kritikai pripažino filmą 1946 metų geriausia amerikie
čių filmą. March vaidina tėvo rolėje.

jam kraštui, jo žmonėms 
didvyriškai kovojusioms 
fašizme. neri pagelbėti 
kurti. Jie Pokštą, kad in 
gimtoji šalis būtu graži i 
minga. Jie tam prigelbsti d 
bu — tokiu darbu, koki 
geriausia išgali.

Tino Norris, 
desėtkai jau 
mi i ilgasis v y 
Ikos iš jauni

rno.
Tas visas gražus būrys me

nininku taipgi ju nedainuojan
tieji, negrojanticji draugai da
lyvaus Lietuvos paramai kon- 
certe'-baiiuje ši sekmadienį, 
sausio 19-tą. 4 vai. po pietų, 
Ukrainian National Home, 
218 Grand St.. Brooklyne. Bū
kime ir mes kartu su mūsų 
jaunimu.

Antanas Bimba trumpai pra
neš, kiek nuveikėme Lietuvai 
pagalbos (eikime.

Lietuvai Pagalbos 'Teikimo 
Komitetas yra nusitaręs dar
bą baigti gale sausio mėnesio. 
'Tad daleistina, kad ir ši 
brooklyniečio skyriaus pramo
ga bus paskutine Lietuvos pa
ramai. Rengkimės Į ją\patys, 
kvieskime kitus. Lai ji bhis di
dele, smagi ir naudingai

Visas nuo šios pramogos 
pelnas skiriamas įrengimui Ta
riamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Instituto, Vilniuje.

Yorko Valstijos Sei- 
mažuma, demokratai, 

trečiadienį Albanėj 
kalavo, kad seimelis tuo- 
ištirtų pasimojimus “su- 

sviesto kainas.
kaltinimas yra 
Henry H. Rath- 

Dairymen’s League (Dal
ant jūsų bonkos) Coope

rative Association, Inc., prezi
dentą ir gorą gub. Dewey 
draugužį, taipgi prieš 4 kitus 
firmos viršininkus.

Itathbun ir tie kiti viršinin
kai yra traukiami Į teismą 
kaltinimu, kad firma buvo pa- 
simojus užpirkti visą Grade 
A sviestą ir taip palaikyti | 8-tos 
aukštaš kainas. Firma vienu 
tarpu buvusi užpirkusi 97 nuo
šimčius viso tuomet New Yor
ko turguje buvusio sviesto.
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I’aškuvė-
valsčiaus

] BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

>■_______

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008 . 1




