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lenkė visas duoklių pasimokė- i ___ . _
jimo. Jos sekretorius J. Stan- , ~
ley (Stancikas) vienu kartu i QuiHS)C
prisiuntė už 82 narius duok- IIIIICI lu DIllĮJflo 
les ir iii tarpe £ naujus narius. r\ t *1

žinoma, mes jau turime 1 e BlIVCS AfflenkOnil 
lias kuopas, kurios pilnai pa-, \
simokėjo duokles, bet jos <ma- i AfcfnVSiC
žesnės narių kiekiu. Pasitiki- ■ DIZLzU iilolvVdo 
me, kad ir kitos kuopos pa-i s 

Shanghai, Chinįja. — Ka- 
i rinė amerikonų komisija čia 

nuteisė vokiečiu baroną . .... v-
' Puttkamerį 30 metu kalėti, sąjungininkais su Italija,

Bulgarija, Vengrija, Rumu- 
sakė*' nBa Suomija. Tai sutar- 
c- ’ ■ tys, kurias pagamino ketu- 

| rių didžiųjų talkininkų už- 
Jis! sieniniai ministrai. Jas ga- 

i lutinai pasirašys ir kiti tai- i 
11................vasario

Kuopos sekretorius J. Stan-, . vokiečiu baroną
ley. tarpe kitko, rašo: “Pri- v
siunčiu visų 1. LD 50 kuopos 
82 narių duokles, jų tarpo du | J' 
yra nauji. Pagal mūsų kolo-1 
n i ją

Talkininkų Taikos Sutartys su Penkiais Socialistui Pavesta. 
Buvusiais Vokietijos Papėdininkais Sudaryti Francijos 

Ministru Kabinetą 
t

Buvusiais Vokietijos Papėdininkais
Washington. — Jungtinės Ru 

Anglija, Sovietų - ~ * • I •! Valstijos, Anglija, bovietų 
Sąjunga ir Francija sausio 
17 d. išvien paskelbė taikos 
sutartis su buvusiais nacių

ibežm Nustatymas, Ginkluotų s1rX’ 
Jegų^Aprežimas

<aip karinį nacių šnipą..
nati 'i. Pagal musu kolo- i Teisme Puttkameiis i . ,
tai gana gerai. Na. kad , kad jis atstovavo ameriko-1 

taip pavyktų mums dar gauti, nų McCann-Ericson skelbi- 
kokias šešias vedusiu poras ir mų biznio kompaniją. <_
apie tiek pat pavienių, tai jau ! priklausė nacių pulkininko j , . . , . .
ir turėtume iš šimto nariu kuo- Ehrhardto šnipų šaikai. Po ! ™inkai 1 aryziuje 
pa. Padirbėsime!” ! to, kai Vokietija pasidavė,! 0 '

Nuo savęs linkiu geriausio I tai Ehrhardtas šnipavo Ja-, SUTARČIŲ SĄLYGOS 
pasisekimo šiame darbe. ' ponijai. Už tai jis nuteistas i K Italijos atimU visys 

amžių kalėti. Pasiųsta Į afrikin6s koiOnijos ir kitosl bnlmiwinn iv 90 IziFn tnc n n _ I .. ... J_Londone lankėsi Francijos! jiman ir 20 kitų tos na-
socialistų vadas Leonas Bhi-1 £nįpU šaikos nariu. Bet
mas ir jau paskelbta kad ta.-, • naciu § . čw ..
pe Francijos ir Anglijos busi . . *■ - 1 i
pasirašyta bendro apsigynimo V°J- 
sutartis. I I

Nežinau, kelinta bus iš ei-į 
lės. bet kiekvieną kartą Ang- ’ 
lija neišlaikė sutarties.
Versailles Taikos Sutarties,' 
tai Anglija padėjo hitleriškai 
Vokietijai apsiginkluoti ir lau-: 
žyti tą sutartį, nes 
Francijos galybės.

Laike Antrojo Pasaulinio 
Karo Anglija nedavė reikalin
gos pagalbos Franci j ai, o vė
liau, kada atsidarė Antras 
Frontas, tai jos armija tik 
mažą pamario kampeli laikė, 
o visą frontą pavedė penkioms 
Jungtinių Valstijų ;
vienai Kanados ir vienai Fran
cijos. Dabar sutartį sYi Tarybų 
Sąjunga laužo, darydama 
prieš ją visokius suokalbius.

i Rumunija:, $300,000,000 
ir Atlyginimai į <?A *“*•’.... *.............._______ ______________  ^Suomija. $300,000,000 So-į zjjentas Vincentas Aufiol 

r-. v. • vietams. nn kvietė
-------- -------------- Sugrąžinta Sovie- Bulgarija: $45,000,000 p‘madiera 

Transylvanija, kurią’Hitle-' tams Petsamo (Pečenegos) [ Graikijai ir $25,000,000 Ju- ’
goslavijai. 

j GINKLUOTŲ JĖGŲ 
APRIBOJIMAS

Taikos sutartys šitaip ap- 
rėžia ginkluotas minimųjų i .^sTsakė '

Suprantama, jog naujasis

Paryžius.—Francijos pre-

Rumunijai sugTcįžinta kraštų. Sugrąžinta Sovie-
vietams.

Bulgarija:

žemės, kurias Italija buvo į- Į s u t a r t i s 
gijusi po Pirmojo pasauli
nio karo. Dodekano salynas 
paskirtas Graikijai. Nuo I- 
talijos atkirsta ir prijungta 

irtai- 
nių mylių ploto su puse mi- 

Poi7alinmic Riliiic iliono gyventojui VeneziaLdlllIgUo DlllUb I Giulia provincijoje. Iš šio
_____  pervedamo Jugoslavijai plo

to Italija gaudavo 1,200,000 i 
tonų anglies per metus, ar-- 
ba apie 35 nuošimčius visos 
naminės anglies.

Fra nei j ai prijungta nedi
deli šiaurinės Italijos skly-

Unijų Vienybė prieš M*"“

ris buvo pri^kyręs Vengri-' provincija. .
jai 40 ketvirtainių mylių Kal.iniai Atlyginimai 
sklypas siaurinėje Vengri
joje pervestas Čechoslovaki- 
jai. : ’

Pripažinta Sovietams Be- 
ssarabija ir bendrai toks

I rubežiųs, kokį nustatė 1940 
metų sutartis tarp Rumu
nijos ir Sovietų Sąjungos.

Sovietų 
su Čechoslo- 

vakija, kuri Sovietam per
vedė Karpatų ukrainų plo
tą.

Pripažintas rubežius tarp 
Suomijos ir Sovietų Sąjun
gos, nusakytas pirmesnėje 
sutartyje tarp šių dviejų

Italija, Bulgarija, Rumu
nija, Vengrija ir Suomija 
turi sumokėti talkininkams 
per septynis iki aštuonių 
metų sekamas karinių atly
ginimų sumas, daugiausiai 
savo dirbiniais ir įrengi
mais:

pakvietė socialistą Paulių 
suorganizuoti 

naują ministrų kabinetą ir 
į Ramadieras apsiėmė. Prezi- 
; dentas pirmiausiai kvietė 
! atsistatydinantį premjerą 
Leoną Blumą ir toliau pasi
likti premjeru. Bet Blumas

.. . Rochester, N. Y. —- Susi-
ji 110)0 i’darė bendras Darbo Fede-

i racijos, CIO unijų ir Gele
žinkeliečių Brolijų komite
tas kovai prieš žalingus bi- 
lius, įteiktus Jungtinių Val-

kraštų jėgas: Italijai leis-!/ 
ta laikyti ne daugiau kaip! . . -
185,000 armijos ir 65,0001 
milicijos - šaulių; 200 tun

ikų, 200 karinių ir 150 tran- 
Italija: $100,000,000 So-! sporto lėktuvų su 25,000 la- 

vietams, $125,000,000 jugo-įkūmii stambūs karo lai- 
slavijai, $105,000,000 Graiki- vai, 4 šarvuotlaiviai ir 4 
jai, $25,000,000 Ethiopijai ir naikintuvai. Italija turi su- 

$5,000,000 Albanijai. j naikint savo tvirtoves salo- j 'yuuJ '__________
Vengrija: $200,000,000 So-ise i>- pasieniuose su Jugo-,

vietams; $50,000,000,Cecho-įslavija ir Francija. > 'Sulaikyta ValOZlOS 
Slovakijai ir tiek pat Jugo-1 Rumunija gales laikyt tiki' J
_____-------------------------- j iki 125,000 kariuomenes h'iPnramn | anrfrnoi

15,000 tonų karinių laivų su l* <11 «11I<1 UUUlglJdl 
•eivių. 1 * --------

___ - ! Vengrija turės tik iki 65,-! Atlanta, Georgia. -Ame- 
I 000 kariuomenės ir 90 lėk- i rikos Kelių Biuras pranešė,' 
j tuvų su 5,000 lakūnų. i kad Washingtono valdžia 

Bulgarijai leidžiama lai- [sustabdo pinigus, kurie bu- 
•kyti* ne daugiau kaip 55,000 • vo skiriami vieškeliams

darytas iš įvairių partijų 
atstovų. Dar nežinia kokios 
vietos bus kabinete skiria
mos komunistam, kurie yra 
skaitlingiausia partija tau
tos seime ir respublikos ta-

// i • m 1 1 15,vvv tom! Gubernatorius lalmadge A T * *O i Vengriu

stijų kongresui. Tie biliai, J Pai su yanden-elektros dir- 
bet kitko, siūlo nepripažinti1 byklomis Tenda-Briga sri- 
didžiųjų unijų ir teismų in- 

armijoms, į džionkšinais slopint strei- 
.... - ~ . kus.

Tevynė, No. 3, irgi prisimi
nė apie 400 metų lietuviškos Į 
spausdintos knygos sukaktį. | 
Bet ta padare ne tam, kad ! 
įvertinti tą didelę sukaktį, bet 
kad liežuvį parodyti rusų tau- i 
tai. Ji rašo, jog buvo laikas, i 
“kai rusai net į Sibirą lietu
vius siuntė už knygų ir laik
raščiu. . . platinima... dabar . , , . .. .
ten vėl lietuviškas žodis slopi-! mo depai tmentui reikalau- 
namas...” Jant, grand dziūrė įkaitino

Kas žino tiesą, tai žino, kad ■ Garlą Aldo Marzanį, buvu- 
Lietuvoje lietuvišką žodį j sį valstybės departmento 
persekiojo ne rusai, kaipo tau- pareigūną, tariamą Komu- 

’ ta. bet caro režimas, kurį dau- nistų Partijos narį. Byla 
pa- prieš Marzanį užvesta ofi- 

garbino. Caro režimas cialiai dėl to, kad jis mela- 
persekiojo lietuvius, kaipo tau- vęs> kad nesąs Į<om> partį. 

jos narys. Jis kaltinamas 
Į, O UŽ 

' kiekvieną punktą gali būti 
i nubaustas po $10,000 ir 10 
I metų kalėjimo. Marzani jau 
kiek pirmiau buvo paleistas 
iš tarnybos valstybės de- 

■partmente. ;
Valdžios atstovas sakė, 

dar bent vienas to depart-

gelis dabartinių Lietuvos 
triotų

tą, bet jis nemažiau persekio
jo ir rusų demokratinę ir dar 
bininkišką spaudą, nes t... _ 
vo monarchijos reakcinis re
žimas.

Siūlo Naujus Ku Klux Klano |
Įstatymus Prieš Negrus

tyje, bet Francija leis Itali
jos miestams Turinui ir Ge- 
novai naudotis ta elektra.

Buvęs Italijos uostamies- 
i ris Triestas su 700 kilomet-

Maskvos spauda * peikia rų plotu yra paskelbtas sa- 
Ameriką už savinimąsi visų | vivaldybe talkininkų kont- 
iš Japonijos atimtų salų. ' rolėje.

Įkaitino Valdininką kaip 
Komunistų Partijos Narį

Washington. — Teisingu-

ii (tai - . vienuo]ika punktų 
tai bu-I. . , . ‘ i . „

Pasakoti, būk ir dabar Lie
tuvoj yra slopinamas lietuviš
kas žodis, tai gali tik didžiau
si ignorantai. Lietuva yra lie
tuvių respublika, ten valstybi
nė kalba yra lietuviška, ten 
išeina lietuvių kalboj Tiesa ir 
Tarybų Lietuva — dienraš
čiai visai šaliai, Komjaunimo 
Tiesa ir Jaunimo Gretom — 
jaunuoliams, Valstiečių Laik
raštis, Lietuvos Pionierius. Li
teratūra ir Menas, Komunistas 
ir dar eilė laikraščių ir žur
nalų visai šaliai, prie to. sa
vus laikraščius turi Šiauliai, 
Panevėžys ir eilė kitų dides
nių apskričių miestų. Gi rusų 
kalboj yra tik vienas dienraš
tis ir pora mėnesinių žurnalų 
Lietuvoje.

Lietuvos mokyklose mokosi 
lietuvių kalboj, Lietuvoj moks
lo, istorijos ir kitais klausimais 
išeina knygos bent dešimt kar
tų didesniu tiražu,/ negu bū
davo prie Smetonos režimo. 
Lietuva tiek pat (25 atstovus) 
turi Aukščiausioj Tautinėj ša-

mento tarnautojas bus pa
leistas dėl vadinamos neiš
tikimybės Amerikai; tyri
nėjama ir 53 kiti, įtarti kaip 
“turbūt, neištikimi” šiai ša
liai.

i
Atlanta, Ga. — Hermanas 

Talmadge-, Užgrobęs Geor- 
gijos valstijos gubernato
riaus vietą, žadėjo reika
laut, kad valstijos seimelis 
tuoj aus išleistų įstatymą, 
uždraudžiantį negrams bal
suoti nominacijose į valdi
ninkus. Hermanas pareiškė, 
kad seimelis turės užgirti ir 
kitus negrų suvaržymus, 
kuriuos siūlė velionis jo tė
vas Eugene Talmadge, kan
didatuodamas į gubernato
rius.

Senis Eugene Talmadge 
buvo kukluksų balsais iš
rinktas gubernatorium, bet 
mirė už trejeto savaičių 
pirm tarnybos pradžios.

ANGLŲ MOKINIAI PRA- 
ŠOSI Į VOKIETIJĄ

London. — 3,000 anglų 
mokinių savo konferencijo
je prašė valdžios leist jiems 
pasiųst delegatus į Vokie
tiją, kad delegatai galėtų 
paslaii raportuoti apie są
lygas tame krašte.

Federac. Unijos prieš 
Pavojingus Sumanymus

Chicago. — Kelių Darbo 
Federacijos unijų atstovų 
susirinkimas užgyrė Fede
racijos pirmininko Wm. 
Greeno atsišaukimą įsteigti 
komitetą, kuris darbuotųsi

Viet Namo respublikos atremti siūlomus kongresui 
vadai pasiryžę ilgam karui įstatymus, atkreiptus prieš 
del tautinės laisvės. darbo unijas.

i armijos, 1,800 vyrų prieš- Georgijos valstijoje. O vaL 
Tad seimelis “išrinko” jo! 
sūnų Hermaną Talmadge’ių 
gubernatorium.

. Valstijos policija ir kiti 
Hermano šalininkai su Ku 
Klūks Klano kortelėmis 
rankose užėmė gubernatori- 
nius rūmus, išmesdami lig
šiolinį demokratinį guber
natorių Ellisą Arnalla. Ar- 
nallas kreipėsi į apskrities, 
teismą, reikalaudamas at- j 
mest Hermaną Talmadge’ių j 
ir pripažint gubernatorium Į 
M. E. Thompsoną, kuris pi-1 
liečiu balsais buvo išrink-' 
tas leitenantu - gubernato- laiškas, siuntinėjamas kokio 
rium. Thompsonas kandida-] ten “Lietuvai Gelbėti Ko- 
tavo sykiu su seniu Eug. miteto” organizacijoms ir 
Talmadge’ių. ' j pavieniams žmonėms. Ko-
_____________________ — l miteto pirmininku 'pasiskel

bęs koks ten kun. K. Mala
jai ap

meluota Lietuva-ir prašoma 
komitetui aukų.

Šis komitetas^ angliškai 
pasivadinęs “Committee to 
Help Lithuania.” Matyt, šis 
vardas pasirinktas tiktai 
tuo tikslu, kad prieiti prie 
Amerikos lietuvių, ypatin
gai tų, kurie taip gausiai ir 
nuoširdžiai paskutiniais ke
liais metais remia Lietuvą 
per Lietuvai Pagalbos Tei-

.......JUM, > J . V Y J vvi VU

į lėktuvinėse jėgose ir 7,250 i stija tam gaudavo po $1,- 
tonų karinių laivų. , 000,000 mėnesiui iš Wash-

Suomijos armija aprėžta ] ingtono. Pinigai sulaikomi, 
iki 34,400 vyrų iš viso, kari-, iki bus išspręstas ginčas dėl 
nis laivynas iki 10,000 tonų! Georgijos gubernatoriaus, 
ir oro jėgos iki 60 lėktuvų. *

Kariniai tų kraštų krimi- Į
nalistai turi būti teisiami ir ■ line vokiečių 
baudžiami.

Berlin. — Užtikta mokyk- 
knyga, kur 

1 garbinamas militarizmas.

Visuomenes Persergėjimas
i Prieš Malakątisko Komitetą

Mums j rankas pateko

* n 1 ir i i bęs koks ten kun. K. M AtOlll-BOinba ne Viskas, I kauskas. Laiške biauriai

Sako Eisenhower

kimo Komitetą (angliškai, 
Committee To Aid Lithua
nia).

šiuo m i pareiškiame pla
čiajai visuomenei, kad mū
sų Komitetas nieko bendro 
neturi su i no Malakausko 
komitetu, kad tasai jų ko
mitetas ir visa ta klika nie- 

bendro neturi su Lietu-ko 
va.

aiChicago. — Amerikos 
mijos štabo galva gen. 
senhower, kalbėdamas pra
monininkų sueigoje, įspėjo 
amerikonus nemanyt, kad 
užteksią vien atominių 
bombų. Jisai sakė, reikią 
turėti įvalias ir kitų kari
nių jėgų. ■ .

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas.

__ a-----------------------

Pasitraukė Socialistas 
Italijos Ministras

KANDIDATAI I TARYBINĖS: LIETUVOS AUKŠČIAUSIU TARYBA
Vilnius. — Kandidatų no- 

minavimas į Tarybinės Lie
tuvos Respublikos Aukš
čiausią Tarybą jau pabaig
tas. Rinkiminiuose savo mi- 

i 1

lies taryboj, kaip rusų, Ukrai
ną ir kitos tautos, sudarančios 
Tarybų Sąjungą. Net Maskvoj 
Išeinantis dienraštis Izviestija 
ir tas lietuvių kalboj spaus
dina pranešimus iš SSSR par
lamento eigos, kada jo posė
džiai yra laikomi! Bet Tėvy 
nes redaktorius tauškia apie 
lietuviško žodžio “slopinimą.7 
Mat, jam lietuviškas žodis yra 
tik tada, kada jis tarnauja 
smetonizmui arba h.itlerizmui, 
bet ne tada, kada jis liaudiesbet ne tada, kada jis 
reikalus gina. ' ‘ < -

ringuose darbininkai, inži
nieriai ir technikai, darbo 
valstiečiai, profesoriai, mo
kytojai ir studentai, meno 
ir kultūros darbuotojai išti
soje Lietuvos Respublikoje 
nuoširdžiai išstatė geriau
sius lietuvių tautos sūnus ir 
dukteris ir uoliausius savo 
veikėjus kaip kandidatus į 
Lietuvos seimą— Aukščiau
sią Tarybą1. Tarp pirmųjų 
kandidatų į tuos Jietuvių 
liaudies atstovus yra šie:

Justas Paleckis, Tarybin. 
Lietuvos Respublikos Auk
ščiausios Tarybos prezidiu
mo pirmininkas, vienas • iš 
Tarybų Lietuvos kūrėjų;

Mečys Gedvilas, Lietuvos ’ I ■ ’ *

ministrų tarybos pirminin
kas, nenualsinamas čampi- 
jonas kovoj dėl Lietuvos 
žmonių išlaisvinimo nuo fa
šistų režimo;

Antanas Sniečkus, pasi
aukojęs kovotojas dėl Lietu
vos žmonių laimės;

Juozas Radauskas, vals
tietis iš Smilių valsčiaus, 
Panevėžio apskrities;

Povilas Vosilius, Biržų 
apskrities mokytojas, veikė
jas daugiau kaip per 20 
metų ir pasiryžęs naujosios 
tarybinės' mokyklos kūrė
jas;

Jonas Valiūnas, tekstilės 
fabriko “Siūlo” darbininkas 
Biržuose;

/

Kauno Universiteto* pro
fesorius Kazys Grybauskas; 
pagerbtas mokslo darbuoto
jas;

Antanina Remkiūtė, Klai
pėdos "audyklos darbininkė;

Albertas Cįba, vyriausias 
Klaipėdos architektas, ' ku
ris atsteigia tąxmūsų 
nį uostą;

Vincas Liutkevičius 
nos apskrityje, buvęs
mo ūkio darbininkas, , kuris 
gavo žemės iš Tarybų val
džios ir veikliai padėjo par
tizanams kovoti prieš vokie
čius užpuolikus;

-Antanas * Žukauskas, vie
nas geriausių senosios lie
tuvių kartos rašytojų;

jūri-

Ute- 
kai-

Kostas Korsakas, rašyto
jas;

Martinas Žibaitisf Gruz
džių valsčiaus valstietis, ku
ris gavo žemės iš Tarybų 
valdžios;

Veronika Balėnienė, dar
bininkų duktė, mokytoja 
Panevėžio apskrityje;

Adolfas Ivaškevičius, gar
vežių mašinistas Vilniaus 
stotyje; ;

Veronika Majauskaitė, 
darbininkė, kuri jaunaisiais 
savo metais dirbo Liteks 
audykloje.

Bronė Kauklienė, Šiaulių 
apskrities valstietė;

(Bus daugiau)

Roma. — Sugrįžus Itali
jos premjerui de Gasperiui 
iš Washingtono, pasitraukė 
iš valdžios socialistas užsie
nio reikalų ministras Nen- 
ni, premjero pavaduotojas. 
Jis remdavo bendradarbia
vimą su komunistais, c.

Būsią tie Patys Taksai 
Prabangos Dalykams 
taksai prabangos dalykam

Washington. — Kongre
sinis lėšų komitetas pasiūlė 
ir toliau palaikyt tuos pa
čius taksus, kaip iki šiol, al
koholiui, brangiems kai
liams, gražylams, auksams 
ir įvairiems kt. prabangos 
dalykams. Manoma, kong
resas taip ir nutars.

ORAS. — Būsią lietaus.



Antras Pual.______________________
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. Prievartos Gubernatorius
Georgia, valstijoj Ku-Kluks-Klano jėgų pagalba pa

statytas į gubernatoriaus vietą reakcininkas Herman 
Talmadge. Laike pereitų rinkimų į gubernatoriaus vietų 
kandidatavo jo tėvas Eugene Talmadge, atviras Ku- 
Kluks-Klano šalininkas ir “baltųjų viešpatavimo’’ tūzas. 
Prieš jį' kandidatavo valstijos leitenantas-gubernatorius 
M. E. Thompson. Talmadge rinkinius laimėjo, bet tuojau 
po to mirė.

Kas turi užimti gubernatoriaus vietą? Leitenantas- 
gubernatorius, paprastai, yra kandidatas užimti guber
natoriaus vietą, jeigu kas su gubernatoriumi atsitinka. 
Bet laike gubernatoriaus rinkimo M. E. Thompson daug 
mažiau balsų gavo, negu Talmadge.

~ Todėl išrinktojo Eugene Talmadge sūnus, Herman 
Talmadge, taip pat didelis negrų rasės priešas ir Ku- 
Kluks-Klano remiamas pareiškė, kad jis turi užimti gu
bernatoriaus vietą, nes gubernatoriniuose rinkimuose 
675 baltieji piliečiai už jį pasisakė, įrašydami jo vardą į 
balotus.

Buvęs gubernatorius Ellis Arnall pareiškė, kad jis 
gubernatoriaus vietą užleis tik buvušiatn leitėnantūi-gu- 
bernatoriui M. E. Thompsonui, ir laike rinkimų buvusiam 
kandidatui į gubernatorius.

Bet Herman Talmadge susišaukė valstijos seimelį ir 
ten 161 balsu prieš 87 balsus seimelio nariai, kurie netu
ri teisės rinkti gubernatorių, nubalsavo, kad Herman 
Talmadge turi būti gubernatorium.

Kada buvęs. gubeAatorius Ellis Arnall atsisakė už
leisti vietą, tai Talmadge šalininkai, apsiginklavę ir Ku 
Klukš Klano ženklus prisikabinę, atvyko, sulaužė guber
natoriaus namo ir kitų įstaigų užraktus ir po prievarta 
Hermaną Talmadge pasodino į gubernatoriaus vietą.

Buvęs gubernatorius.Ellis Arnall tai pasmerkė, kai
po hitlerinių smogikų žygį, kaipo bjauriausi terorą, bet 
jis pagalbos negauna. Georgia valstijoj reakciniai teisė
jai, bendrai, palaiko Ku Jpuks Klaho pusę, ir visas šis 
dalykas pavestas spręsti aukščiausiam valstijos teismui.

Washingtonas gi sako, “ne jo reikalas” į Georgia 
valstijos reikalus kištis, o visoj šalyj reakcininkai net 
“demokratijos” vardu, kaip New York Times, teisina 
Talmadge’o’ žygį.

Armijos ir Laivyno Vadovybė Apvienyta
Per ilgą laiką ėjo diskusijos spaudoj ir debatai tarpe 

armijos ir karo laivyno komandierių dėl to: palaikyti 
atskiras vadovybes šių karo jėgų, ar jas suvienyti? Karo 
šalininkai visada stojo už apvienijimą. Dabar prezidentas 
Trumanas paskelbė, kad abu kariniai departmental ap- 
vienijami į vieną, bus viena ministerija, nors abi šakos 
turės savo skyrius.

Tai atsiekta po ilgų derybų, nes^ir armijos ir karo 
laivyno vadai norėjo bendroj vadovybėj turėti daugiau 
galios. Abi šios karinės grupės yra agresyvės ir dažnai 
nesiskaito net su valstybės departmento politika. Japo
nijoj viešpatauja generolas MacArthur, kuris nenori 
skaitytis su kitomis Jungtinėmis Tautomis. Karo laivyno 
komandieriai daro spaudimą, kad palaikyti šimtus salų 
Ramiajame vandenyne, kad ten steigti karines bazes. 
Karo orlaivyno komandieriai, kaip armijos, taip laivyno 
nori palaikyti savo bazes Irake, Syrijoj, Turkijoj, Pietų 
Amerikoj ir kitur.

Armijos, laivyno ir orlaivyno komandieriai visai ne
siskaito su Jungtinių Tautų organizacijoj daromais žy
giais pasaulyj išlaikymui taikos. Jų veikimas, kaip tik 
neatitinka taikos gerovei.

Mr. Churchiir.o “Apvienyta Europa”
Anglijos reakcininkų, lordų ir karo šalininkų vadas 

Winston Churchill negali ramiai nusėdėti įr gana! Perei
tais metais jis metė Obalsį, kad Anglija ir Jungtin. Val
stijos turi apsivienyti į karinę sąjungą prieš Tarybų Są
jungą* Jo tas obalsis realizuojasi gdheralinių štabų ben
dradarbiavime. Po to Churchill pradėjo šaukti, kad rei
kalinga “Apvienyta Europa.” Kam ir prieš ką? Prieš 
Tarybų Sąjungą.

Dabar iš Londono pranešama, kad Mr. Churchill jau 
sudarė anglų komitetą, kuris dirbs įvykinimui “Apvieny- 
tos Europos”. Į tą komitetą įeina 23 asmenys, o jo va
das—Churchill. Yra ir “liberalų”, bet toki ponai, kuriuos 
negulima atskirti nuo reakcininkų. Didžiuma yra Hitlerio 
dalininkai. Tarpe komiteto* narių yra Oliver Stanley, 
Robert Boothby ir Leopold Š. Amery, buvęs britų impe
rialistų sekretorius, Indijoj.

Gruodžio 19, 1945 m. anglai pakorė John Amery, 
kaipo Anglijos išdaviką, tai sūnų Leopoldo S. Amery, 
dirbusį Hitleriui. Aišku, kokius tikslus turi tokie ponai, 
kaip Leopold S. Amery. -*

Chūrchillo “Apvienyta Europa”, ne paujas dalykas. 
Savo laiku ir Trockiš už tokią prieš Sovietus sąjungą sto-
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Kvietimas
Trečią jau Demokratinių Amerikos 

Lietuvių Suvažiavimai! .

Aukos ir Pasveikinimai 
Laisvės B-vės Suvažiavimui

Tretysis demokratinių Amerikos lie
tuvių Suvažiavimas yra šaukiamas 1947 
metų kovo men. 30 dieną. ,,

Jis įvyks Grand Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Prasidės 9 
vai. ryto.

Visos Amerikos lietuvių organizacijos, 
draugijos, kliubai, chorai ir visokios me
ninės grupės kviečiamos išrinkti savo at
stovus šin Suvažiavimam

Atstovai renkami tokia tvarka: kiek
viena organizuota grupė, nepaisant, kiek 
ji turi narių, renka vieną atstovą; pri
dedamieji atstovai renkami nuo 25 na
rių skaičiaus po vieną.

Gerbiamieji Amerikos lietuviai! .
Ligi šiol demokratiniai Amerikos lie

tuviai yra sušaukę du savo plačiifs su
važiavimus. Vienas įvyko 1943 m. New 
Yorke, kitas —1945 m. Pittsburghe. Abu 
Suvažiavimai suvaidino didžiulį vaidme
nį mūsų visuomeniniame gyvenime; tre
čiasis suvažiavimas suvaidins ne mažes
nį vaidmenį, jei tik mes visi kreipsime 
atitinkamo dėmesio, kad jis būtų pasek
mingas.

Trečiojo Depiokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimo darbų dienotvarkių 
dedami sekami punktai:

1. Kaip demokratiniai Amerikos lie
tuviai privalo ruoštis 1948 metų prezi
dentiniams rinkimams, kurie turės

’ * milžiniškos svarbos ne tik mūsų kraš
tui, bet ir visam pasauliui. Šiuo metu 
demokratųpąr.ti j oje verda kova tarp-..; 
progresyvių ir reakcininkų; daugelis 
progresyvių Amerikos žmonių buriasi 
į paskiras organizacijas bei grupes; 
darbo unijose ir politinėse grupėse 
rimtai keliamas klausimas dėl organi
zavimo plačios, galingos liaudies par
tijos, kuri išstotų su savo kandidatais 
rinkimų metu. Ką demokratiniai Ame
rikos lietuviai darys, — su kokia gru
pe, kaip jie šiuo metu pasireikš politi
niame mūsų krašto gyvenime? Šitie 
klausimai bus svarstyti ir dėl jų bus 
prieita vienokios ar ‘kitokios jšvado£?1 
šiame suvažiavime.

2. Diskusuosiine Amerikos lietuvių 
veiklą dėl pagerinimo ekonominės dar
bo žmonių būklės; kaip paakstint dau
giau lietuvių tapti darbo unijų nariais; 
kaip pakelti balsą prieš Jungtinių Vai- - 
stijų kongrese daromus žygius darbo 
žmonių teisėms suvaržyti; kaip Ame
rikoj lietuvių visuomenė, kurią sudaro

‘ darbo žmonės, gali pasekmingiaų veik
ti išvien su visu darbininkų judėjimu, 
kad užtikrinus sau ir viso krašto liau- 
džiai geresnį gyvenimą ir šviesesnį 
rytojų. ■

3. Svarstysime lietuviškos knygos 
problemas, šie metai yra jubiliejiniai 
metai — sukako 400 metų nuo pasiro
dymo pirmosios lietuvių kalboje kny
gos. Iškilmingai atžymėdami šį taip

sssss KAS KA RAŠO IR SAKO
SAKO: CHURCHILLAS 
LAIMĖJĘS $20,000.

Londone įvyko įdomi by
la: Winston Čhurchill’as pa
traukė teisman amerikinį 
autorių, Louis Adamic, ir 
Harper and Brothers knygų 
leidyklą dėl jo, Chūrchillo, 
“apšmeižimo”. Kaip žinia, 
Adamic parašė knygą “pin
ner at the White House”, 
kurioje buvo nepalankiai at
siliepta apie Ghurchillą.

Mat, rašytojus Adamic 
kadaise buvo pakviestas pas 
prez. Rposevęltą pietą, kur 
buvo* ir Churchiljas. Po 
Roose velto mirties, rašyto
jas išleido knygą, pietuose 
įgytus įspūdžius užfiksuo
damas joje.

Knygos išnašoje, pasi
remdamas' Drew Pearsono 
skelbimu, .autorius pažymė
jo, kad Churchillas kadaise

buvo beveik subankrutavęs 
ir kad jį iš to brankruto iš
gelbėjo Londono Hambros 
Bankas, — tas pats bankas, 
kuris vėliau rėmė finansi
niai Graikijos fašistinę val
džią.

Dėl šitos pastabos Chur
chillas ir buvo patraukęs 
teisman knygos autorių ir 
jos leidyklą.

Londono'teismas, surado 
autorių ir leidyklą kaltais 
ir nusprendė, kad minėtoji 
“išnaša” būtų visiškai iš
nešta iš knygos, taipgi, sa
koma, autorius ir leidėjai 
turėsią Churchillui sumokė
ti $20,000 ir teismo lėšas,— 
apie $1,200. — »

Visa tai parodo, kaip ne 
visuomet galima pasitikėti 
net tokiais “dideliais” žur
nalistais, kaip Drew Pear- 
son’as, dažnai niekus ple
pančiais savo kasdieninėje

jo. Vėliau Hitlęris t| sąjungą norėjo pravesti. Dabar tai 
varo pirmyn Chuychill’as? Sąjungos tikslas — “atremti 
Tarybų Sąjungą”, kitais žodžiais, organizuoti prieš, ją 
karą. . - * "y. -

svarbų lietuvių tautos gyvenime įvykį, 
mes padarysime apžvalgą diabąrtinęs 
mūsų literatūros plėtojimosi ir nusta
tysime gaires ateities knygai ir visai 
mūsų spaudai. . *

Ryšium su tuo, diskusuosime kultū
rinius santykius tarp Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių.
Šia proga tenka priminti, kad suva

žiavimo metu Brooklyne įvyks pirmoji 
lietuvių knygos paroda Amerikoje. Čia 
bus išstatyta ne tik fotostatai (nuotrau
kos) pirmųjų lietuviškų knygų, bet įčia 
stebėtojas matys Ir pirmąsias Amerikoje 
išleistas lietuviškas knygas įr laikraš
čius.

Kaip matome, Suvažiavimo darbų pro
gramas svarbus ir didžiai reikšmingas.

Prieš mūsų Suvažiavimą, — kovo mėn. 
28 ir 29 dd. įvyks demokratinių Ame
rikos lietuvių moterų suvažiavimas - ijr 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos suvažiavimas. Pasitikime, 
kad daugelis moterų klubų ar ALDLD 
kuopų, siųsdami atstovus- į paminėtuo
sius suvažiavimus, įpareigos juos daly
vauti ir Trečiajame Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavime.

Kreipiamės į visus demokratinio nusi
teikimo Amerikos organizuotus lietu
vius: rinkite Suvažiaviman delegatus, 
siųskite sumanymus ir sveikinimus. Su 
sveikinimais prašome pridėti aukų Su
važiavimo sušaukimo lėšoms padengti, 

, taipgi pravedimui gy vehiman Suvažiavi
mo nutarimų.

Kreipiamės į visus pavienius demokra
tinio nusiteikimo lietuvius, — ypač į biz
nierius, profesionalus jr visus kitus — 
siųsti Suvažiavimui sveikinimus bei su
manymus, prisidedant prie* demokratinio 
Amerikos lietuvių judėjimo tvirtinimo. 
. Broliai ir sesės, Amerikos lietuviai! 
Supraskime tą tiesą: Tik visi sutelkto
mis pajėgomis veikdami, mes pasieksime 
naujų laimėjimų!

Demokratinių Amerikos Lietuvių 
Centro Valdyba:4 4

ROJUS MIZARA, pirmininkas
DR. J. J. KAŠK1AUČIUS, vice-pirmin. 
KATRINA PETRIKIENĖ,- sekretorė 
JONAS GASIuNAS, iždininkas.
CENTRO NARIAI: D. M. ^olomskas, 

Valys Bunkus, adv. Keistutis Michelso- 
nas, Eva Mizarienė, Pr. Buknys, Ant. 
Bimba, —' visi iš Brooklyno; Matas Šo- 
lomskas ir P. Zaleckas, Philadelphia, 
Pa.; Ant. Vasaris, Montello, Mass.; M. 
K. Sukackienė, Worcester, Mass.; adv. 
P. Šimonis, South Boston, Mass.; D. P. 
Lekavičius, Pittsburgh, Pa.; K. Naravas, 
Shenandoah, Pa.; J. Žebrys ir A. Beke- 
vičiūtė, Cleveland, Ohio; adv. St. Masy- 
tė ir Berta Geralt, Detroit, Mich.; Stasys 
Jasilionis, Binghamton, N. Y.; T. Žeb- 
raitis, A. Vaizgela ir M. Batutis, Chica- 
go, Ill.

. ■■■! _______ l. ... . 

. šiomis <diėnomis^gavome: gra
žų pluštą pasveikįnipių ir atikų, 
prašome pasiskaityti.’ •

Los Angeles, Calif.
“Gerb. L. Adm.: čia prisiun

čiu $10, tai pasveikinimas L. 
dalininkų suvažiavimui nuo 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo. Mums, kliubietėms, yra 
džiugu sveikinti dienraštį L., 
proga šio suvažiavimo. Mūsų 
troškimai, kad šiame s.uyažiąyi- 
me b-vės dalininkai pateiktų 
planus, kurie gintų ’darbininkų 
reikalus dar stipriau, negu pra
eityje ; kad dienraštis Laisvė, 
kaipo švyturis, apšviestų kiek
vieną pasaulio tamsų kampelį ir 
rodytų teisingą kelią darbinin
kų klasei. Kliubo Valdyba: M. 
Alvinienė, pirm., U. Bagdonie
nė, prot. sekr. ir A. Bernotienė, 
ižd.”

Miami, Fla.
“L. B-vės Suvažiavimui: — 

Draugės ir Draugai: Mes, tro- 
piškos Amerikos lietuviai, svei
kiname jus visus čia susirinku
sius, apsvarstyti dienraščio 
Laisvės reikalus ir suteikti lei
dėjams stiprios energijos, sun
kiem darbapa nuveikti ateityje. 
Mes subėgom čia iš įvairių 
kampų Suvienytų Valstijų, su
sibūrėm į mažas LDS ir LLD 
kuopeles. Šių metų sausio mėne
sį, ' 4 d., laikyttiosė susirinki
muose, nors nelabai galinga 
raųka, vienok nutarėm jus pa
sveikinti ir suteikti kiek nors 
mūsų spaudai payramos. Čia ran
date money-orderį sumoje $23. 
Draugiškai, J. Paukštaitis.”

* ' ' i

Southbury, Conn.
“Gerbiamieji: LDS 93 kp. 

laikytame susirinkįme, sausio 
4 d., nutarta pasveikinti L', 
b-vės suvažiavimą ir pasiųsti 
auką $5. Aukavo sekamai : 
Kuopa $1, J. Kisielius $1, J. 
frakus $1, J. Čepulis $1, J. Slu- 
sinckas 50c ir A. Klurinckienė 
50c. Sveikiname visus draugus 
ir dienraštį Laisvę ir linkime 
toliau darbuotis dėl žmonijos 
labo. Draugiškai, J. Kisielius.”

* Pittsburgh, Pa.
“Pasveikinimas Laisvei: LDS 

8-to Apskričio suvažiavime,

draugai ir draugės apkalbėję 
Laisvėj Pittsburgho skyrių, 
mes sveikiname Laisvę ir lin
kime, kad šis Pittsburgho sky
rius ir Laisvė plėstųsi ir gyvuo
tų visados. Lėšų padengimui 
Laisvei aukauja po $1: J. Ur
bonas, M. Budnikas, A? Pipiras, 
A. Mikša, J. Miliauskas, S. 
Paulauskas, J. Padubonis, F. 
Imbras, J. čirvinskas, U. Nača- 
jieąė, .M. Janavičienė, M. Sa- 
vukaitienė, J. Kubickienė, Stef. 
Paich, B. J. Blonsky ir J. Pur- 
tikas. Viso $16. Draugiškai, J. 
Miliauskas.”

Harrison-Kearny, N. J.
“Gerb. Drauge Buknį: šiuo- 

mi siunčiu jūsų vardu money- 
orderį sumoje $10, nuo LLD 
136 kp. Tie pinigai sukelti per 
mažą parengimėlį dėl Laisvės 
biudžeto sustiprinimo. Draugiš
kai, P. Ramoška.”

East St. Louis, Ill.
“Draugai: Mes, LDS 92 kp. 

nariai sveikiname L. 'b-vės su
važiavimą, delegatus ir delega
tes ii: linkime pravesti tarimus 
naudingus Laisvės b-vei*ir dar
bininkų klasei. Prisidedame su 
parama po $1: L. Bukauskas, 
J. Mikalauskas, O. Giržaitienė, 
Ad. Peteraitis, K. Dambraus
kienė, M. Gudaitis, J. Tenikai- 
tis, Ad. Kupstas, M. Tenikaitie- 
nė> L. Burnis ir J. J. Daujotas. 
Draugiškai, J. Daujotas.”

New Haven, Conn.
“Gerb. Draugai: LDS 16 kp. 

laikytame susirinkime, sausio 
7 d., nutarė pirkti Laisvės b-vės 
Šerų, už ką prisiunčiamą čekį 
už $10. Draugiškai, John Did- 
jun.”

Pavieniai aukavo* sekamai:
Alex Giedrą, White Plains, 

N. Y.,’ įsigijo du šėrus už $10.
Stanley Ketchin, Windsor 

Locks, Conn., $3.
Po $1: K. Rinkūnas, Detroit, 

Mich, ir Stanley Petkus, Mus
kegon Heights, Mich.

Po 50c: A. Adams, Tacoma, 
Wash, ir C. Marcinkus, Los An
geles, Calif.

Širdingai dėkuojame visiems.
L. Administracija.

DARBININ^I SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. \L
Tel. Humboldt 2-7984 |

...... —*   ' ■ - U

kolumnoje. Mr. Adamic, 
matyt, juo pilnai pasitikė
jo, paimdamas jo “žinią” už 
pinigą ir dėl to susilaukė 
tokio nesmagumo.

Skaitytojų Balsai
, t

Brangūs Draugai 
Laisviečiai:—

Ąš, Stanislovas Ribikauskas, 
rašau šitą laiškelį, nuoširdžiai 
ąčiuodamas jūsų redakcijai už 
suteiktą vietą dėl aprašymo 
apie mano gyvenimo draugę 
ų* jai paskutinį patarnavimą 
laidotuvėse, kurios atsibuvo 28 
d. gruodžio. Taipgi dėkoju ir 
tam gabiam korespondentui 
C. B., kuris sugebėjo taip gra
žiai apie viską aprašyti, kad 
man skaitant neverkiant aša
ros riedėjo per mano veidus.

• Prie šios progos, prisipažįs
tu, kad aš pamylėjau dienraš
tį Laisvę ir pasižadu skaityti 
pakol mano akys žibės kak
toje ir čia prisiunčia prenu
meratą už mętus laiko.

Su tikra pagarba,
* Stanislovas Ribikauskas.

t < . »

NIEŽTI NE VIETOJ
Drauge daktare, randu 

naudingų patarimų Lais
vėj, tai ir man parūpo pasi
klaust. Labai būčiau dėkin
gas, jei ir man ką patartu
mėt apie mano ligą.

Jau kuris laikas, kaip at
sirado maif apie išeinamąją 
kokių tai melsvų ir rausvų 
pūsliukių. Ir jos mane kan
kina su tuo prakeiktu nie
žėjimu. Kai pradedu kasyt, 
tai sunku ir sustot, o pas
kui jaučiu mažą ’skaudėji
mą.

Pas gydytoją dar nebu
vau. Vis laukiu, gal pereis, 
bet dabar sumaniau pasi
klausti. Gal bus galima su 
vaistais apsieiti.

Aš esu vyras 52 m.-Nerū
kau ir visai anažai naudoju 
svaigįnamiįjų gėrimų. Mano 
svoris 240 sv., aukštis 6 p. ir 
| c.\ /

Taip, visas organizmas, 
būtųųnieko. Jaučiuos neblo
giausiai. Tai lauksiu patari
mo. Dėkui iš kalno. _

* X
Atsakymas.
Jei tas įdegimas ir niežė

jimas užsitęsė ten 'keletą 
savaičių, tai vargu bau jis 
taip sau pereitų, savaime. 
Veikiausia ten įsibingėjo 
kokie parazitiniai grybe
liai, kaip ir'pelėsiai— (“fun
gus dermatitis”).

Gaukite vaistinėj kad ir 
šitokfo mišinio:

I Phenolis liquef. 4 dram.
! Zinci oxidi 1 oz. x
; Aquae calcis q. s. 6 ozs. 
! Suplakite gerai ir vilgyki- 
te niežinčias vietas porą 
kartų per dieną, kol pasida
rys visai gerai.

| Po savo reikalo, šitos vie
tos gerai yra numazgot, 
suvilgius vandeniu popie
riaus gabalėlį.

j Beje, tas pats skystimas 
tiktų ir taip kokiam pana
šiam reikalui, jei kur pa- 
niežti ar atsiranda koks iš
bėrimas.

1 Dėl viso ko, gaukite vais
tinėj ir imkite vitaminų, vi
sokių vitaminų — “multiple 
vitamins”. Labai dažnai i- 
ma atsirasti niežulių ir odos 
bei plėvių įdegimų dėl tūlų 
vitaminų stokos.

Kadangi Draugas gyve
nate didžiųjų ežerų plote, o 
ten žemėse jau permažai 
tėra užsilikę iodo ir kitokių 
mineralų, tai imkite po 1 la
šą ir iodino tinktūros, į pie
ną ar vandenį, kas diena.

Uždrausta Neįgalintiem 
Repoi teriam Plaukt į

Dairen Uostą
Washington. — Amerikos 

valdžia uždraudė kariniams 
savo laivams gabenti kores
pondentus į Sovietų kontro
liuojamą Dairen uostą, 
Mandžurijoj, jeigu tie ko
respondentai neturi tinka'- 
mo savo vyriausybės įgali
nimo. 4
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Profesorius Haldane—Didis Anglų 
Mokslininkas ir Žynius Komunistas

Amerikonų Princeton U- 
niversitetas, minėdamas sa
vo dviejų šimtų metų su
kaktį, suruošė mokslininkų 
konferenciją. Toj konferen
cijoj mokslininkai turėjo 
skaityti savo referatus arba 
sakyti kalbas apie visokių 
augalų ir gyvių išsivystymą 
ir dėstyti, kokia gyvybė bu
vo senoviniais, priešistori
niais laikais.

Kova Su Rūkaliais Senais — 
Mes Duona, o Jie Akmenais

Ar Galėtų Visa Žmonija ' 
Tinkamai Išmisti?

Prof. J. B. S. Haldane

dūliais taip sugadino gimti
nes musių daleles, jog tos 
musės paskui perėjo baisiai 
sužalotas musiukes — su 
trim akim arba su viena, be 
sparnų ir su kitais dar ne
matyto išsigimįmo ženklais. 
O atominiai gamina spindu
liai yra visai panašūs į X- 
spindulius, tik jie esą dar 
smarkesni.

Tuo būdu žalingai pakeis
tos žmogaus genes galėtų 
pasilaikyti iš kartos į kartą, 
per susituokimus pereiti ki
tiems asmenims ir išgamiš- 
kai darkyti žmonių veislę, 
kaip įspėjo profesorius Hal
dane. Atominių bombų pa
laikai galėtų gadint ne tik 
žmonių kūnus, bet ir protus 
per kartų kartas, sakė jis. 
Taigi vienintelė išeitis žmo
nijai — uždrausti bet kokni 
atominiu ginklu naudojimą.

N. M.

Tuo laiku, kai išpaikęs vi
sas kapitalistinis pasaulis 
Tarybų Sąjunga meta ak
meniu, tai genijalus Stali
nas atmeta duona — net im
perialistinę britų armiją 
pasveikindamas broliškai. 
Ar reikia gražesnio poelgio 
doroviniu atžvilgiu? Štai, 
kame glūdi evoliucinio pro
greso pasekmingumas!

Nuo gero gaspadoriaus 
šuva nepabėga; taip ir gero 
darbdavio darbininkas 
pameta.

ne-

Geras darbininkas įstai
gai yra kaip geras arklys 
žemes ūkiui. Bet jeigu turi
te gerus arklius, tai priva
lote gerai juos užlaikyti. Ki
taip; patiems teks vežimą 
vilkti!

Liežuviu tik pasisakome; 
mintimis — susikalbam.

Dabar 
žinot po 
apvirsi, 
stulpus atsimuši.

yra taip: turi va- 
kairei, o ne, —tai 
arba į progreso

" Kumštis — provokacija; 
draugiškumas—strategija.

Tinginiavimas — didžiau
sias dykaduonių nuovargis.

Prašymas nieko nekai
nuoja, bet daug duoda/

Nelaukta ir neprašyta do
vana — visados būna dides
nė.

Parpuolęs vis dar nesi 
prapuolęs.

Maska nuo Karinių Dujų 
ir Slėptuvė nuo1 Nacių 

Bombų
Prof. Haldane pirmas iš

rado anglam dujokaukę, 
tai yra, maską nuo nuodin
gų karinių dujų, kurias 
vokiečiai vartojo Pirmaja
me pasauliniame karė. Jis 
ir pats buvo sužeistas ta
me kare.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, Anglijos valdžia pa
vedė profesoriui Haldane 
suplanuoti slėptuves nuo vo
kiečių oro bombų. Užtikri
nimui, kad slėptuvė, pasta
tyta pagal jo planą, atlai
kys, Haldane pirma pats 
vienas eidavo į slėptuvę ir 
išakydavo mėtyt į ją smar
kias bombas dėl išbandymo.

Aklinai nuo oro užsidary
damas tam tikrame univer
siteto kambarėlyje, jis pats 
ant savęs per ilgas valandas 

I išbandė, kiek žmogus galėtų 
’ išsilaikyti tokiose dujose, 
kaip tirštas anglies dvidegi- 

; nis, amoni jos chloro dujos,
Į tą Princetono Universi- natro karbonato, chloro 

teto iškilmę buvo specialiai • rūgšties dujos ir kt. 
pakviestas ir J. B. S. Hal
dane, Londono Universiteto 
profesorius, Anglijos Kara
liškosios Mokslų Draugijos 
narys, vienas garsiausių pa
saulyje gamtmokslininkų, 
fizikų ir chemikų. Jis ir pa
teikė savo referatą Prince
tone. Ten Haldane kalbėjo, 
atsakydamas į klausimą, ar 
išliks žmonių veislė, ypač, 
jei kiltų atominiai karai.

Profesorių Haldane, kaip 
nepaprastą mokslo vyra, at- 
žvmėjo visi didieji New 
Yorko laikraščiai. Jį minėjo 
moksliniuose savo skyriuose 
tokie žurnalai, kaip Time, 
Newsweek ir kiti.
Haldane Taip Pa| žymus 

Komunistas
Bet vieną dalyką tie laik

raščiai ir žurnalai slėpė,— 
kad prof. J. B. S. Haldane 
yra vadovaujantis Anglijos 
Komunistų Partijos narys. 
Jis taipgi yra anglų komu
nistų dienraščio/ London 
Daily VVorkerio direktorių 
tarybos pirmininkas.

Atvykęs į Princetoną, 
Haldane tiek staptelėjo A- 
merikoje, kad galėtų pa
kalbėti Lenino minėjimo į niai nuodai, 
masiniame susirinkime, ku* Tokie spinduliai - nuodai 
ris įvyks Madison Squarei žaloja gimtines daleles žmo- 
Gardene, New Yorke, šį gaus kūno celėse (narve- 
trečiadienį, sausio 22 d., liuose), vadinamas genes, 
pradedantį 7:30 valandą va-; Pavyzdžiui, jau seniau pa
karę. j daryti bandymai su X-spin-

Apie mokslinius profeso
riaus Haldane bandymus 
paties ant savęs spausdino 
net eilėraščius Anglijos 
žurnalai New Statesman ir 
Nation.
Kaip Atomines Bombos Ga

li Atsiliept Būsimoms 
žmonių Kartoms

/
Haldane taipgi yra gilus 

atominio mokslo žinovas, ir i 
Londono Universite, kur jis ■ 
profesoriauja, buvo daug

Iš Pieno Gaminami šepečiai
Kaseinas yra pieno me

džiaga, iš kurios išeina sū
ris. Amerikos žemdirbystės 
department© mokslininkai 
išrado, kaip gamint iš ka- 
seino dirbtinius šerius, o iš 
tų sūrinių šerių — gerus 
šepečius. Daug kaseino yra 
nugraibytame piene, kuris 
farmose dažnai gyvuliam 
sužeriamas arba visai berg
ždžiai išpilamas laukan.

SPĖJAMOS ĮVAIRIŲ 
KRAŠTŲ ARMIJOS

Washington. — Jungtinių
- - . į Valstijų, karo department© 
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išsamiu bandymu dėlei ato-1 stebet°.l“ užsieniuose spe-
mų branduolių * skaldymo. 
Haldane , beje, . su pasidi
džiavimu primena, kad tas 
universitetas yra suradęs 
penkis nuošimčius visų pa
saulyje žinomų cheminių e-' 
iementų.

Kalbėdamas Princetono 
Universitete, prof. Haldane 
sakė, jog atominis karas 
galėtų išžudyt kokią dešim
tą dalį visos žmonijos, tai 
vra, apie 200 milionų žmo
nių. Bet galėtų būti ir dar 
didesnis blogumas. Juk a- 
tom-bomba sprogdama pa
sėja daugybę radio-aktingų, 
savaime sproginėjančių da
lelių, leidžiančių pavojingus 
spindulius. Tai aršūs atomi-

ja, kad Anglija turi pusant
ro miliono armijos, Sovietų 
Sąjunga — 3 milionus, Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
Chinija — 2 milionus 700 
tūkstančiu, chinu komunis-4-7 C f

tai — milioną, .o Franci ja— 
150 tūkstančių. Jungtinės 
Valstijos, sakoma, turi 1 
miliona 300 tūkstančiu ka
riuomenės, 

v

Bet kas liečia svetimų 
kraštų armijas, tai tik spė
jimai, nes ir pats Amerikos 
generolas Hal D. Steward 
sako, kad' jie labai slepia 
savo kariuomenės skaičių, 
girdi

Stipriausi Klijai
Nauji plastiški klijai 

kie stiprūs, kad jais galima 
būsią suklijuoti metalines 
lėktuvų sparnų skardas ir 
jie taip gerai j aš laikysią 
daikte, kaip ir nitai (ri
vets). ,

to-

KAS YRA ANTARKTIKA IR KO
Amerikonų admirolo Byr

do ekspedicija su būriu lai
vu ir keliais tūkstančiais 
vyrų siekia Antarktiką, di
delį žemyną aplink pietinį 
žemės ašigalį (pylių). Tas 
žemynas yra tokio dydžio,' 
.kaip Jungtinės Valstijos ir 
Meksika sykiu, bet jis be
veik visas apgultas storais' 
ledynais ir apklotas giliais 
sniegynais.

Amerikinė ekspedicija ga
benasi stiprius bombanešius 
ir įvairius civilinius ir-kari
nius mokslinius instrumen
tus sričiai tyrinėti.

Antarktikoj nėra jokių 
gyvulių, apart penguinų 
keistų, nelekiančių paukš
čių pajūriuose ir ruonių 
(seals), kurie tik vasaros 
metu pasirodo, žiemą šal

čiai siekia 76 laipsnių že
miau zėro, o ir vasarą re
tai kada būna “šilčiau”, kaip 
92 laipsniai šalčio pagal a- 
merikini (Fahrenheit) ter
mometrą.
t Vėlai ledinėse priekalnė
je siaučia su 200 mylių 
"markumu per valandą.
^usė Metų Diena, ir Pusė 

Metų Naktis
’ Antarktikoj, arti piet. že-z 
nes ašigalio, saulė per pusę 
metų neužteka ir per pusę 
metų penusileidžia; taigi 
JJe'na ir, naktis ten turi po 
šešis mėnesius.

Padangė antarktiškoj va
saroj nepaprastai skaisti ir- 
graži. Nuo saulės susidaro 
tokie atspindžiai, ,jog rodo
si, kelios saulės šviečia. O-

raš pilnas ledinių krištoliu- 
kų, iš kurių susimeta neap
sakomo grožio debėsėliai — 
raudoni, auksiniai-geltoni ir 
žali.
Užšąlą Deganti Lempa, Su

stingsta Gyvsidabris
Žierrios laiku žmogaus 

kvapas tuoj sušąlą ore į 
krištoliukus, kurie vėjui at
gal papūtus, dilgina Veidą. 
Numestas ant sniego gyva
sis sidabras tuoj sustingsta, 
panašiai, kaip ant grindų 
palietas, ištirpintas švinas.

Kerosinas lempqje pasi
daro kaiį) košė, neina kna
tu aukštyn, ir užgęsta lem
pa. Net kada dega lempa, 
jos stikle (kaminėlyje) su
sidaro lediniai krištoliūkai 
iš vidaus.

Ne tik darbininkų klasei, 
bet ir viso pasaulio dorajam 
žmonijai kelias į laiminges
nį gyvenimą eina po kairei.

Kai ūpas nupuola, guos
kis žinojimu, kad kaip sy
kis tuo metu nauji' energi
jos rezervuarai auga ir 
naujas ūpas ateina. Todėl ir 
sakomą, kad velnias nėra 
toks baisus, kaip jis piešia
mas.

Matyt toliau savo nosies, 
tai reiškia matyti ir kito 
žmogaus pažiūros punktą.

Senatvė didžiuojasi prity
rimais, bet, deja, dažnai pa
sižemina 
mais.

save užsispyri-

Kiekvienas atsakomingas 
ir atkaklus darbas reikalin
gas atitinkamo poilsio. Kur 
darbininkai negauna pakan
kamai atostogų, ten dusyk 
tiek laiko ligomis.,susieikvo- 
ja su abiejų pusių nuosto
liais. Į tai turėtų kreipti 
atydos ypač naujos įstaigų 
valdybos.

Atstovai atstovams ne
lygūs ; vienus renka žmonės, 
kitus — mašinos. Mašini
niai “rinkti” atstovai tikre
nybėje yra viso labo tik pa
kalikai.

neveiksi, niekurNieko
neisi — niekam nenusidėsi; 
bet ir gyvenimą vilko turė
si !

Pirmiausia turi būti 
reputacija, o paskui 
— geri nuopelnai.

gera 
jau

Visokios rūšies asmeniški 
iškrypimai paeina nuo iš
krypusių aplinkybių.

Pažangos sistemoje kar
tais pasitraukimas atgal y- 
ra nuopelnas pirmynžangai.

Pr. Krienas.

Pasaulyje yra daugiau, 
kaip 2,000 milionų •žmonių, 
o 1500 milionų iš to skai
čiaus negauna iki soties pa
valgyti. Tiktai ketvirtadalis 
pasaulio žmonių, tai yra, 
500 milionų maždaug tinka
mai minta.

Kai kurie politikieriai pa
sakoja, kad, pavyzdžiui, to
kioj Indijoj arba Chinijoj, 
perdaug, esą žmonių, ir že
mė negalinti jų išmaitinti. 
Kiti šneka, kad žemės der
lingumas mažėja, o žmonių 
skaičius auga; todėl, girdi, 
toliau dar daugiau žmonių 
turėsią kentėti alkį.

“Bet tai netiesa, — sako 
dr. Charles F. Kettering, 
General Motors mokslinių 
laboratorijų galva. — Gam-1 
toje yra gana medžiagų ir, 
mes turime įvalias moksli-' 
nio žinojimo, kad visa žmo-, 
nija galėtų 'gauti užtenka-! 
mai rriaisto. Nuo to sulaiko j 
tiktai nusenusios socidlės t 
santvarkos, tamsybė ir | 
kvailybė.”

Kalbėdamas paskutiniame 
Amerikonų, Mokslo Pažan
gos Susivienijimo suvažiavi
me Bostone, Ketteringas, be 
kitko, nurodė, kaip žalioji 
augalų lapų medžiaga-chlo- 
rofilas naudoja saules švie
sos jėgą, kaip chlorofilas 
ima iš oro angliadario dvi
deginio (carbon dioxide) 

! dujas, o iš žemės vandenį.

Automatiškas Įspėjimas 
Prieš Sprogimą

Yra išrastas persergėji
mo instrumentas sproginių 
fabrikams. Kada fabrike 
perkarsta arba perdaug oro 
spaudimo, tai instrumentas 
pats skambina, įspėdamas 
apie galimą pavojų.

. APSAUGOTI NUO ATOM-BOMBŲ NAMAI? '
Kalbama apie busimuo

sius miestus, apsaugotus 
nuo atominių bombų. Tuo 
tarpu • newyorkietis archi
tektas Jacques Martial pa
gamino planą namui, kur 
atominė bomba, girdi, ne
galėtų kliudyt žmonių. Tai 
dalinai žemėn įstatytas, že
mutis namas su automatiš
kai užsidarančiais lange
liais bei šviesos plyšiais. Na
mas lėšuotu 40 tūkstančių 
dolerių.

Tokio namo sienos ir sto
gas būtų pagaminti iš stip

raus cemento, kuris, esą, at
laikytų tūkstančius laipsnių 
karščio. Virš namo būtų pa
statytas kiauras stulpelis su 
švieso-elektrine “akim” vir
šuje. Ta akis būtij sujungta 
elektros vielomis su duri
mis, langeliais, kaminais ir 
šviesos plyšiais, ir kai tik 
sužaibuotu atominės bom
bos sprogimas, tai švieso- 
elektrine akis tuojau akli
nai uždarytų visus atvarus. 
: Tokio namo planuotojas 
nieko nesako apie savaime 
sproginėjančius (radijiniai-

Brangios Vi kūnų Barzdos
Pietinės Amerikos kal

nuose Anduose gyvena vi- 
kunos, panašūs į mažas stir
nas laukiniai gyvuliai su 
puikiomis vilnomis. tO ge
riausios vilnos yra jų barz
dose. Už švarką iš vikunų 
barzdų vilnų reikią mokėti 
tūkstantis dolerių.

i --------- --- ----------------

Daugiau, kaip pusė visos 
elektros Amerikoj pagami- 

, narna, kūrenant anglį.

veiklius) atomų branduo
lius, o jie skleidžia mirtinus 
bei žalojančius spindulius 
per kelis mėnesius, po ato
minės bombos išsprogdini
mo.

ir su saulės jėgos pagalba 
sukuria cukrus,4 krakmolus 
ir aliejus iš tų oro dujų ir ‘ 
vandens. Be to, augalų šak
nys ima iš oro azotą-nitro- 
geną. Tuo būdu gamtinė au
galo laboratorija pagamina 
ir proteinus-baltymus, rei
kalingus raumenims, ner
vams ir kitiems kūno orga
nams.

Tiesa, dar nepavyko iš
rasti tokią dirbtinę medžia
ga, kuri galėtų iš dvidegi
nio angliadario dujų ore ir 
iš vandens pagaminti val
gomuosius dalykus. Tačiaus 
mokslas žingsnis po žings
nio eina ir artyn to.

Azotinės - nitrogeno du- - 
ios iš oro jau traukiamos 
kariniams sprogimams ga
minti.- Kai kur šios oro du- 
ios imamos ir trąšoms pa
ruošti.

Be to, jūrose yra neišse
miama gausybė mineralų, 
kuriuos moksliniais keliais 
galima iš vandens išimti ir 
žemės tręšimui pavartoti. 
Tuo būdu žemės derlingumą 
galima ne tik išlaikyti, bet 
dar kur kas aukščiau pakeK* 
ti. Taigi nesąmonė šnekėti, 
kad žemė negalinti išmai
tint savo gyventojų, 

t

Jūrų Turtai
Dr. Ketteringas, savo kal

boje Mokslo Pažangos .Susi
vienijimo suvažiavime, pla
tėliau palietė jūrų vandens 
turtus, štai ką nurodyda
mas:

Dabar per metus ištrau
kiama milionai tonų bromo 
chemikalo iš jūrų vandens, 
o bromas vartojamas kaip 
priemaišas automobiliu ku
rui ir įvairiems pramonės 
ir medicinos reikalams. 
Kiekviename aštuonete to
nų jūrų vandens yra po šva
ra bromo.

Kiekvienoje kubinėje my
lioje jūrų vandens yra .90 
milionų tonų chloro, 53 mU 
lionai tonų natro (sodium), 
5.700,000 tonų magnio, 4,- 
300.000 tonu sieros, 3,300,- 
000 tonu kalio (potassium), 
2,400,000 tonų kalcio, 310,- 
000 tonų bromo ir kiekiai į- 
vairių kitų elementų (auk
so, fosforo, sidabro, vario, 

; uraniumo ir t.t.). O žemės 
i rutulys turi 320 milionų ku
binių mylių jūros vandens.

Jūros — tai neišsemiamas 
lobynas ne tik dirvoms am
žinai palaikyti derlingoms, 

; bet ir daugybei kitų reika
lingu civilizacijai dalykų.

' N. M.

TEN IEŠKO AMERIKA IR KITOS VALSTYBĖS
Antarktikoje yra bent 

keli aukšti ilgi, kalnynai, ir 
menama, kad jos Palmer 
kalnynas yra tęsinys Pieti
nės Amerikos Andu kalnu 
virtinės.

Antarktika veikia kaip o- 
ro šaldytuvas Australijai, 
Pietinei Amerikai, Indijai ir 
Pietų Afrikai. Suprantama, 
jog laikui bėinant bus Ant; 
arktikoj įtaisytos oro tėmi- 
iimo ir pranešiftių ... stotys, 
kurios patarnaus ūkinin-’ 
kams pietiniatne žemės pus
rutulyje.
Randama Anglies, Vario ir 

Kitų Mineralųū
Mokslininkai yra šurinkę 

parodymų, jog Antarktika 
kadaise, gal pti'eš šimtus 
tūkstančių metų, buvo kur

kas šiltesnis kraštas, negu 
dabar. Po ledynais ten už
tikta rudosios iškasamosios 
anglies (lignito). O tokia 
anglis gali susidaryt tiktai 
palyginti šiltame ore, kur 
yra gana augalų ir van
dens. t '

Ledynų priekalnėse Ant- 
arktikoj taipgi buvo rasta 
vario ir kitų mineralų. Bet 
ar jie kilę iš vietinės žemės 
ar ledų atnešti iš kitur, to 
dar negalima esą tikrai pa
sakyti. Norint neabejotinai 
patirti, reikėtų pasiekti ir 
pragręžti žemę per šimtų 
bei tūkstančių pėdų storio 
ledynus. Kai kas sako, kad 
galima būtų atomines bom
bas panaudoti ledynams 
prakirsti ir žemės turinį a- 
tidengti.

Galį Būti žibalo ir 
Uraniumo

Mokslininkai labai įdo
mauja, kas slepias uolose po 
tais ledynais. Spėjama, kad 
galį ten būti didžiulės žibalo 
versmės ir atominės uraniu- 
mo medžiagos sluoksniai.

Jei ir bus, pagaliaus, su
rasta ten požeminių turtų 
lobynai, tai vėl bus didelio 
darbo juos iš ten gabenti 
per audringas jutas ir ledų 
susigrūdimus, pro kuriuos 
tik stipriausi laivai tegali 
prasigrųmti.

šiokiais ar tokiais sume
timais, siekiasi į Antarkti
ką ne tik Jungtinės Valsti
jos, bet ir kelios kitos šalys. 
Amerika niekam nepripa
žįsta Antarktikos ploto į
* X • /K "S • f •

'U / ii

rytus nuo Ross jūros, nes tą 
plotą jau pirmiau atrado ir * / 
aptyrinėjo amerikonai, va- ; ' 
dovaujamį Byrdo ir Ells-/® ! 
yvortho. Kai kurias Antark
tikos sritis savinasi Anglį*- - > 
ja, kitas Franci ja, dar kitas B 
Čilė, Argentina ir t.t.

Teigiama, kad rusai ir 
norvegai taip pat siunčią 
savo laivus į Antarktiką. į 
Norvegai ypač norį pasi
medžioti banginių (“vielio- V 
ribų”), kurių apsčiai esama 
lediniuotose Antarktikos jū-.
rose.

Bent vieno dalyko galima H 
tikėtis iš amerikinės Byrdo 
ekspedicijos, — kad ji sū- v 
rinks ir parveš svarbių ži- 'A ' 
nių ąpie tą slėpiningąjį le- • 
dinį žemyną. 4 J. C. Ki / AA

’ . .1? V;.,



ATSIMINIMAI Iš SENOS PRAEITIES

tai buvo jau

rudens vaka- 
pasismaginda-

Kada aš rašiausi prie SLA 
10-tos kuopos, nepamenu, ne
pamenu nei dienos, net metų. 
Tik žinau, kad 
gana seniai.

Vieną gražų 
rą aš traukiau
mas Philadelphijos So. 2nd 
gatve, žiūriu, kokia tai nepa
prastai didelė y.pata priešais 
mane ateina. Manau sau, o tai 
biskį vyras, išrodo, kaip kokis 
pusantražmogis. Prieinam arti 
vienas kito. Nugi, žiūriu, ma
no parapijonas, gerai pažįsta
mas dar iš Lietuvos, brang- 
vardis Vincas Gergelis! (Jau 
miręs.) Sustojom, pasisveiki- 
nom ir tuoj jis mane užklausė: 
“Tai kur tu, Vincuk, dabar 
taip,smarkiai trauki tolyn nuo 
namų?” Sakau, “einu į Lais
vės kliubą. ten šiandien susi
rinkimas SLA 10 k p. Aš ma
nau 
rą.” 
man atminei, aš ten priklau
sau, bet jau seniai buvau ant 
susirinkimo. Reikia eiti ir už
simokėti, kad neišbrauktų. 

' Prie to, ir tave perstatysiu, tai 
galėsi prisirašyti.

Sakau, “tai bus labai gerai, 
tai eikime.”

Nu, ir traukėm abudu sy
kiu. Paėjus porą blokų, kaip 
tik pirmutinę karčiamą daė- 
jom, jau mano kamarotas ir 
traukia į šoną, nelyginant, 
kaip tas ariamas arklys, lipa 
iš vagos. “Eime,” sako, “pas 
Maikį užeikime.’'’ Aš sakau, 
“na, ko mums reikia eiti pas 
tą Maikį? Juk mes einame į 
kliubą ant susirinkimet”

Bet jis užsispyręs vadina, 
“užeikim,” sako, “išgersim po 
stiklą alaus ir eisime tenai.” 

alaus negeriu,” sa- 
man visai nėra rei- 
eiti.” 
sakai, tai tu negeri, 

aš buvau ir pamiršęs,” sako 
jisai. “Tai, gerai, tu čia trupu
tį luktelk, aš išsigersiu ir ta
da galėsime eiti.” Sakau, ‘ 
rai, eik,, kad jau taip nori.

Taigi, gerą pusvalandį iš- i 
stovėjau ir įsmeigęs akis į to Į 
saliūno duris išžiūrėjau, o ma-. 
no perstatytojo kaip nėra, Į 
taip nėra. Numojęs ranka nu- i 
ėjau vienas.

Atėjau Į minėtą kliubą. žiū-1 
riu, pilna saliukė lietuviškų . 
vyrų; kuone visi kriaušiai ir 
atrodo, lyg būtų penėti J 
gurklius pakabinę, pilvus at-i 
kišę, ūsus atpūtę, cigarus įsi-, 
/kandę, tik rūko, tik dumia. O 
jau tą alų, kad geria, tai ge
ria, rodos, kad į'bačkas pila. 
Du vyrai į stiklus tik leidžia'ir 
leidžia ir vis nepaspėja.

K Ii ubo gaspad orius Unika 
(jau miręs) nieko neveikia.

štai L. Najulis, labai tinka
mas kliubo prezidentas, jam 
pilvas ne taip labai atsikišęs, 

’ kaip kitų, bet vyras stambių 
kaulų ir visa galva aukštesnis 
už kitus! Užsiraitęs juodus 
Ūsus, stovi gale baro ir tėmy- 
damas gėrikus, šypsosi. Iš jo 
veido matosi pilnas užsiganė- 
dinimas, tur būt, dėl to, kad 
kliubui biznis’gerai eina.

Aš sėdžiu ir dairausi, man 
nei pilvo, nei ūsų nėra, cigarų 
nerūkau ir alėtus nbgeriu. Jau
tiesi labai nejaukiai, kai ran- 

'diesi nesavoj draugijoj. Bet 
/jau kad nusprendžiau prisira

šyti, tai reikia taip ir padaryt.
Žiūriu, jau tie patys storie- 

. ji, įsikandę po ilgą cigarą, 
slenka už stalo ir užima vie
tas, matyt, kuopos komitetas. 
O čia prie antro galo stalo sė
dasi kuopos raštininkas, ma- 

*no gerai pažįstamas, Antanas 
Zuikis (jau miręs). Aš prie 
jo prieinu ir pareiškiu, kad aš 
#ia šiandien randuosi dėl to, 
kad manau prisirašyti prie jū
sų šitos organizacijos. Ir dar 

. paaiškinau, kad Vincas Ger- 
„ gelis ėjo su manim/ kaipo ma- 
7 no perstatytoj as, bet jis užėjo 

: j galiūną ir’dar tur būt neišė
jo, kadangi čia jo nesimato. 
Tada mano pažįstamas nusi
kvatojęs man sako, “Gerge
lis neatėjo,, tai gerai ir pada
rė. Kaip jis būtų tave persta- 

> tęs, tai kiti nariai, kurie/ tave 
nepažįsta, ‘būtu pamanę, kad

ten prisirašyti šį vaka- 
“Gerai, brojyti, kad tu

“Kad aš 
kau, “tai 
kalo ten

ge-

simokėjo duokles šiame mitin
ge 23 nariai. Ir kiti nariai ir 
narės, nelaukite vasaros, bet 
tuojau užsimokėkite savo duo
kles.

Sekamas kuopos mitingas 
įvyks vasario 10 diena.

Taipgi nutarta pasiųsti už
uojautos atvirutę dėl draugo 
K. Vilko, kuris randasi Bosto
no ligoninėje ir turėjo didelę 
operaciją.

Kuopa gavo daug kalendo
rių iš Vilnies administracijos. 
Kalendoriai yra gražūs, su 
daug įvairių aprašymų. Daug 
gražių juokų ir taip t.t. Pra
šome įsigyti.

W. Brazauskas.

pakvietimus, stengkitės daly
vauti tame susirinkime kitą 
menesį, nes tai bus visiems 
svarbus susirinkimas.

Išrinkta komisija iš trijų as
menų — L. ■ Mankiėnė, W., 
Brazauskas ir F. Repšys, — 
kuri turės rūpintis, kad būtų 
surengta ir >' tinkamai atžy
mėta 400 metų sukaktuvės 
nuo pirmosios lietuviškos kny
gos atspausdinimo. Tai bus 
atžymėta su prakalbomis ir 
paskaitomis apie senovės lie
tuvių raštus Rietuvių kalba ir 
dabartinės knygos moderųišką 
išsivystymą ir jos reikšmę 
žmonių gyvenime. Tas pami
nėjimas, veikiausiai, atsibus 
balandžio mėnesį.

Kuopa nutarė surengti ban- 
kietą pagerbimui mūsų Lais
vės vajininkų, kurie gražiai 

f pasirodė laike pereito Laisvės
Kitą mėnesį bus šaukiamas vajaus, laimėdami ketvirtą va- 

jininkams skiriamą dovaną. 
Bankietas atsibus , vasario 16 
-dieną, Laisvės Choro salėje. 
Visas pelnas, gautas per tą 
bankietą, eis į kuopos iždą. O 
vajininkai apturės tik garbę.

Hartford, Conn
Apvaikščiosime 400 Metų Lie
tuviškos Knygos Atsiradimą; 
Pagerbsim' Laisvės Vajininkus

ALDLD 68 kuopos mėnesi
nis mitingas atsibuvo 13 die
ną sausio, Laisvės Choro sa
lėje. To vakaro pirmininku 
buvo drg. Alekas Klimas. Pro
tokolas skaitytas ir priimtas 
vienbalsiai. ' Iš finansų „rašti
ninko raporto paaiškėjo, kad 
šiuo laikif kuopa nėra bagota. 
Ižde turi tik virš 18 dolerių.

Iš metinio valdybos raporto 
paaiškėjo, kad per 1946 me
tus buvo prirašyta 7 nauji na
riai, 3 išsibraukė, 5 mirė. 
Kuopoip priklauso 57 vyrai ir 
23 mene rys. Per tą laiką kuo
pa paaugo dviem nariais.

tu irgi esi «tokis girtuoklis, 
kaip jisai. Tai. būtų balsavę, 
kad tavęs nepriimti į kuopą. 
Bet kaip aš tave perstatysiu, 
tai tu neturėsi jokių nesmagu
mų, Tuo laiku sėskis tarp ki
tų narių ir jauskis, kaip senas 
narys, o atėjus tatn tikram lai
kui, aš tave perstatysiu ir pri
rašysiu.”

Sakam* “tai labai gerai.” 
Padėkavojau iš kalno ir nuė
jęs atsisėdau, kaip jis man lie
pė.

Prasidėjo ir pats mitingas. 
Po trumpų ceremonijų, prieita 
prie tarimų ir diskusijų. Oi, 
vyreli tu mano, kiek čia riks
mo ir lermo? Vieni rėkia 
smarkiai, kiti dar smarkiau. 
Slaptu balsavimu nubalsavom,
kokį vardą reikia duoti SLA visų kuopos narių platus susi- 
organui, taipgi, kokiame mies-, rinkimas. kur bus svarstomas 
te jis turėtų išeiti. Kaip bal-į centro valdybos šaukiąmas su- 
sųoja, tai kaip susitarę, visi; važiavimas. Taipgi bus ir de- 
vienaip, o du balsai vis kitaip. Į legatų rinkimas į tą suvažia- 
Pavyzdin, balsavo organui re- ivimą. Taigi, visi nariai, gavę 
daktorių ir visi vėl nubalsavo | - 
už Astramskį Senelką (jau | 
miręs),'bet tie du balsavo.už Į 
Jokūbyną. Vienas iš tų dviejų, Į 
tai buvau aš. Bet kokis dar čia 
kitas būtų manaip fnanantis?' 
Vėliau dažinojau, kad tai bu-i 
vo Sebastijonas Monkus (jau ' 
miręs).

Užsibaigus visiems balsavi-I 
mams ir užsidarius pačįam su- Į 
sirinkimui, aš prieinu prie to | 
mano pažįstamo A. Zuikio ir ■ 
sakau, “tamsta, turbūt, manęs i 
neperstatei ?” Jis apgailesta-; 
vo, kad pamiršo perstatyti.; 
Sako, “ateik ant kito suširin- Į 
kimo, tai jau aš tave nepa-j 
mirsiu perstatyti.” Bet aš dau- ' 
giau nenuėjau, tai ir neprisi
rašiau. Gal gerai ir padariau. Į 
Dabar ir mane kilnotų iš vie- Į 
no skyriaus į kitą, kaip kitus Į 
senus 
pačių 

i

narius kilnoja prieš jų 
norą.

Camdenietis.

“9

Sausio 12 dieną LDS 34 kuo
pa turėjo susirinkimą. Tarp vi
sų reguliarių, bėgančių reikalų, 
nutarė surengti paskaitą del pa
žymėjimo 400 metų sukakties 
nuo pasirodymo pirmosios lietu
viškos knygos, jeigu pasiseks' 

i gauti svetainę.
į bendrai su Lietuvių Literatūros
i Draugijos 17 kp. »

rengiama i

.Po vardu “Wm. Penn Com-1 
pany” šaika operavo mainą ir 
nuo žmonių iškaulino po 100 do
lerių. Buvo sakyta, kad būk Į 
darbininkai patys operuos ka
syklą be pelno. Ir operavo porą 
metų ir neišmokėjo darbinin
kams .6 savaičių algos. Tokiu 
būdu darbininkai turėjo susto
ti dirbę. Daug majnierių, ku- 

į jTie turi dideles šeimas, dabar i 
verkia. Tai yra tragedija. ■

Noriu visiems prisiminti, 
darbininkų spaudai yra 
rengiamas balius vasario 
dieną. Įvyks Miners Hali. Kiek
vieno susipratusio lietuvio pa
reiga dalyvauti. Laisvės Kep.

yra

New Haven, Conn.
t ■ ______ /

Lenino mirties paminėjimui 
masinis- susirinkimas įvyks 
sausio 26 dieną, 3 vai. po pie
tų, Ukrainian Hafll, 222 Lafa
yette St. žymioji veikėja ir 
Komunistų Partijos sek.reto- 
riaus pagelbininkė Betty Gan
nett kalbės apie tai, ką Le
nino mokymai reiškia šių die
nų Amerikos ir viso pašaulio- 
darbo žmpnėms.

Bus taipgi įdomi dainų it 
Šokių programa. ,

Susirinkimą ruošia Komu
nistų Partijoj vietinis skyrius. 
Įžanga į susirinkimą tiktai 50 
centų.

Rengėjai

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

NeWark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Btivo- plačiai kalbėta apie 
apskričių pikniko surengimą, 
kuris atsibus Hartforde, kaip 
kad nutarta 3-čios apskrities 
suvažiavime,
patogiausia turėti 
baigoje rugpjūčio 
tik pavyks gauti 
tos dienos.

Manoma, kad 
pikniką. pa
meni, jeigu 
parkas dėl

Mūsų čampijonė vajininkė, 
drg. L. Žemaitienė, raportavo 
mitinge apie savo patyrimus, 
įgautus laike vajaus. Jinai sa
kė, kad per visą vajų jai. ne
teko turėti. nė vieno nemalo
naus atsitikimo, žmonės grei
tai užsirašo Laisvę, bet tik rei
kia prie jų tinkamai prieitai 
ir aiškiai dalyką išaiškinti. Ki
ti vajininkai, Brazauskas ir 
Repšys, mažai turėjo ką pasa
kyti, nes jiedu mažai veikė 
šiame vajuje. Dar vienas drau
gas, kuris nebuvo oficiališkai 
išrinktas kaipo vajininkas, bet 
kuris ' gražiai pasitarnavo šia
me vajuje, pats gaudamas ge
rą žiupsnį naujų skaitytojų ir 
kitiems nurodydamas, kur ga
lima gauti, tai Laisvės patrio
tas drg. Martinas Johnson

(Januševičius). Drg. A. Toto- 
rėlis taipgi padavė dešinę ta
me reikale, gaudamas porą 
naujų skaitytojų. Pagelbėjo ir 
drg. J. Kazlauskas. Bet di
džiausia garbė priklauso mū
sų tai gabiai vajiriinkei drau
gei L. Žemaitienei, kuri dirbo 
su visu pasiryžimu ir dabar vi
si galime didžiuotis, kad dar
bininkiškas laikraštis jau da
bar lankys 30 naujų namų ar
ba šeimynų, kur pirmiau, vei
kiausiai, l’ankė tokiė laikraš
čiai, kurie skleidžia priešdar- 
bininkišką ir priešrasinę pro-, 
pagandą ir savo nešvariais 
raštais suvedžioja ir suerzina 
žmones, neprileidžia žmonių 
prie klasinio susipratimo. Aš 
esu tikras, kad tie nauji skai
tytojai, kurie dar nėra pilnai 
klasiniai susipratę, atydžiai 
skaitydami Laisvę, prieis prie 
to susipratimo ir ant toliau, 
visados rems ir palaikys dar
bininkišką spaudą ir skleis tei
singą liaudišką apšvietą tarpe 
kitų žmonių.

Baigiantis mitingui, drg. B. Įgyvenę prieš 4,000 iki 8,000 
Muleranka pranešė, kad už- metu.

v

Senoviniai Californijos 
Gyventojai

• Californijos Universiteto 
mokslininkai surado ties 
Sacramento upės žiotim la
bai senus žmonių griaučius 
(skeletonus). Tiė žmonės

Pilnų Metu Alga

Con Edison darbininkai gali žvelgti pir

metams. Tatai reiškia

mokėtą ligos

su pilna alga ištisiems

ir 11 šventadienių, ap

laiką ir kitus specialius

reikalus, o daugumoj atsitikimų 3 savaites

atostogų. Neštebętina, kad daugiau kaip 80%

mūsų darbininkų laikosi pas mus jau daugiau

kaip 15 metų. no to, wy85

’ DARBININKAI IR SAMDYTOJAI VEIKIA IŠVIEN
? TAT a n/n Mrivz \/r\r»lzr\ n /ITT-’ nDUODAMI NEW YORKO MIESTUI

GERIAUSIĄ APTARNAVIMĄ UŽ ŽEMIAUSIĄ RAINĄ

• J
*'Įslcaitant karo tarnybos melus. .
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily ' PeuH-' M:

Pifttsburgiio Žinios
Draugai ir draugės, mums grupės apgavikų, išnaudotojų, 

visiems žinoma, visiems su- bando progresui kelią pastoti, 
prantama, kad mes gyvename Mūsų tautos pažangesni žmo- 
istoriškus laikus. Dabar pa- nes, ypač Pittsburgh e ir apy- 
sauly viskas verda, viskas kei- linkėję, dėl to turi kaip nors 
čiasi-progresuoja. Kad tam pradėti plačiau veikti. Tų dar- 
progresui, tai pažangai pašto-' bu, to veikimo pas mus dabar 
jus kelią, reakcijinis elemen- j susidarė tiek daug, kad 
tas tvirtai susiorganizavęs, vi
sokiais būdais bando kenkti. 
Mūsų, lietuvių, tauta, kaip ir 
kitos tautos, eina tuo pačiu 
keliu. Dalis lietuvių progre-

?

rei
kalinga organizuotos spėkos, 
organizuoto darbo.

Pitts burgh e 
pažangių, 

, pusėtinai 
suoja, kita dalis, suklaidinta susįtarus 11.................. — 1 " - bais, mes

ar-

Lietuviškas

TKAKTYK1US
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
-..................- ----------------------- - - -

ir apylinkėj 
gerų lietuvių yra 

daug. Apkalbėjus, 
ir pasidalinus 
čia žymų progresą

padarytume. į
Taigi, draugai ir drauįės, 

LDS 8-tos apskrities Nuvažia
vime, gruodžio 29 ir buvo pa
keltas šis klausimas ir prieita 
prie nutarimo, kad būtinas 
mūsų draugų ir draugių pasi
tarimas turi įvykti š. m. sau
sio 26, nedėlioj, kaip 2 vai. 

'dieną, LDS 142 kuopos name, 
j 3351 W. Carson St., Pittsbur-

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius

ghe (prie pat McKees Pvocks). 
Gatvekarius iš Pittsburgh im
kite No. 23, 25, 26, kurie eina 
W. Carson gatve ir, privažia
vę vietą, išlipsite.

Taigi, šiame pasitarime bū 
tinai dalyvaukite jūs, draugai 
ir draugės, iš Wilmerding, iš 
Braddock, iš New Kensington, 
iš Ambridge, iš Washington, 
iš Carnegie, iš McKees Rocks, 
iš mainų apylinkės, iš visų 
Pittsburgh^ miesto dalių ir ki
tų, čia nepažymėtų vietų. Ne
laukite, kad jus kas išrinktų. 
Jūs važiuokite ir atstovauki
te save ir visą pažangų Judė
jimą. Apie šį susirinkimą kal
bėkite su vietiniais draugais ir 
draugėmis ir kvieskite juos 
susirinkime dalyvauti.

Susirinkime, galima pami
nėti, reikės aptarti: Meno 
klausimas; mūsų paplatintos 
spaudos ir Laisvėj Pittsburgho 
skyrius; paminėjimas 400 me
tų nuo pirmos spausdintos lie
tuviškos knygos; Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas- 
Kongresas; platesnis išsijudi- 
nimas Pittsburgho ir apylinkės 
pažangesnių lietuvių ir kiti 
klausimai.

Taigi, draugai ir draugės, 
‘ neužmirškite!

J. Miliauskas.

BALTIMORE, MD HELP WANTED—FEMALEHELP WANTED—FEMALE L---- ----------- ------ ------------
• REIKALINGOS MOTERYS | REIKALINGOS MOTERYS
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Pavyzdingas LLD 25 Kuopos 
Susirinkimas.

13 dieną sausio šių metų Lie
tuvių Svetainėje įvyko Litera
tūros Draugijos 25 kp. metinis 
įjusirinkimas. šis susirinkimas 
narių skaičium, gerais tarimais 
ir gražia narių nuotaika bus il
gai nepamirštas. Kuopos narių 
amžiaus negali rokuoti metais, 
bet gyvumu, darbštumu ir pa
tyrimu veikime. Šis susirinki- 

*mas kaip tik ir parodė tą na
rių jaunumą - sumanumą ir 
draugiškumą.-

Literatūros Draugija tai yra 
politinis - idėjinis mūsų namas, 
į kurį mes sueiname su drau
gais pasidalinti mintimis, pasi- 

ir pažvelgti į

lietuvių judėjimas
Tas yra prastas 

kuris nepareina 
tvarkos 

mes di-

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Drs. Stenger & Stenger t Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y;

Tel. ST. 2-8342

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemų 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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Matthew A.
BU Y AUSKAS

►•4

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

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialės Gėles 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra”

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

vų liga kuopos .narį Mikaląus- 
ka.

Nors raporto dar nebuvo iš 
naujų metų pasitikimo paren
gimo, bet tikimasi, kad liks ir 
gražaus pelno. Vieno muzikan
to instrumentas sugedo, todėl 
turėjome stoką muzikantų. Ti
kimės, kad publika mums at
leis už tat

Svetainė jau paimta dėl pa
res, pasitikimu i kitų metų ir 
užtikriname, kad toji pare bus 
dar smagesnė, negu pereitas 
laukimas naujų metų. Taipgi 
užtikriname, kad turėsime ir 
gerus muzikantus.

Darbininkų Susivienijimas 
rengia bankietą ' vasario 1-mą 
dieną, priėmimui kareivių, ku
rie dalyvavo sumušime barba
riško fašizmo.

dalinti darbu
i mūsų nudirbtus darbus. Litera
tūros Draugija yra tas namas, 
kuriame yra nustatomas visas 
progresyvių 
'Baltimore j. 
gaspadorius,
namo ir neveda geros 
savo namuose. Jeigu 
džiuojames progresyvišku ju-

J dėjimu mūs mieste, tai tuojau 
Į pamislykime, <ar mes prisidėjo
me nors kuom? Pas mus yra 
dar įvalias spėkų ateiti nors sy-t 
k j į menesį ant susirinkimo.

Finansų sek r. dug. < 
va pranešė, kad jau 40 narių už
simokėjo metines duokles už 
šiuos metąs.

I

Nutarta surengti Laisvei 
pikniką pabaigoj gegužės mer 
nėšio. Nutarta paimti svetainę 
ant 26 dienos spalio busimam 
VI Apskr. suvažiavimui, kuris 
čia įvyks. Plačiai buvo kalbėta 
apie Literatūros Draugijos su-! 
važiavima ir kiti " demokrati- *• f

niai lietuviu suvažiavimai kovo c I
mėn. pabaigoj. Delegatų /rinki
mas atidėta ant sekančio kum
pos susirinkimo, kuris įvyks 
vasario 10 dieną Lietuviu Sve
tainėje?. Nutarta ir išrinkta de-

šis bankietas bus nepapras
tas, dalyvaus Darbininkų Susi
vienijimo r. karo veteranai ir 
šiaip daug jaunimo.

Yra pasamdyta geri muzi
kantai ; kurie nedalyvaus ban- 
kiete,i tie galės dalyvauti tik šo
kiuose už 60c.

25 kuopos koresp.

serganti

J. Deltp- WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given Unit License No. 
OB 1242!) has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
Coufity of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTINE DE 
160 Willoughby Ave..

NOTICE
GB 12522 has been* issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
I he Alcoholic Beverage Control Law at 
K10G - 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUISA CAPASSO
• 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde) Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
720 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARMEN BANDAZ1AN
720 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANCO
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

H10G

NEBUS
Nuobodaus momento kada jus dirbsit šį įdomų darbų

Ateikite ir Stokite į Mūsų Linksmų Atmosferų

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

Patyrusios Viena Adata Operatores 
Arba Mes Išmokysime Pradines 

Nuolatinis Darbas
cn)

Minersville, Pa GRADUATE NURSES
ABELNAM LIGONINĖS DARBUI 

GERA ALGA
R VALANDŲ DIENA 

BONAI UŽ NAKTINI DARBA 
N. J. ORTHOPEDIC HOSPITAL

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

Noriu išreikšti kelis žodžius 
kas link Laisvės vajaus.

Vajus buvo, galiu sakyti, 
pasekmingas, kaipo mūsų* apy
linkėje. Dar gavau 6 naujus 
skaitytojus, taipgi ir seni visi 
užsimokėjo. Nebuvo nė vieno, 
kad būtų sakęs, kad neskai
tys daugiau Laisvės,. Visi su 
mielu noru užsimokėjo, dar 
nekurie ir Laisvei pridėjo po 
$1. Taigi, man yra malonu, 
kad draugai atjaučia savo 
mylimą laikraštį, kuris gina 
mūsų visų darbininkų reikalus. 
Taigi'-visiems draugams nuo 
savęs tariu širdingą ačiū.

O dabar, štai ko aš prašy
čiau mūsų apylinkės draugų: 
Shenandorio draugai rengia 
balių 15-tą dieną vasario dėl 
pašelpimo mūsų dienraščio 
Laisves. Taigi prašyčiau visų, 
kuriems laikas pavelys, daly
vauti jų parengime. Nes tai 
yra mūsų visų pareiga parem
ti tokį svarbų darbą, dėl nau
dos mūsų pačiu, nes Laisvė yra 
mūsų kelrodis, kur link mes 
turime eiti, kad atsiekti lai
mingesnį ’gyvenimą. Iš kitos 
pusės, susieisime su savo se
novės draugais, pasikalbėsime, 
pasilinksminsime, išsiginsimo, 
na, ir pasišoksiu), padainuosi
me. Tad visi į Shenandoah 15 
d. vasario!;

Shenandoriečiai pas mus vi
sada atvažiuodavo,' kai mes 
turėdavome parengimus. Bet 
dabar jau mes negalime nieko 
parengti, nes nėra kam, nes 
mūsų vęiklesni draugai aplei
do mus-ir išvažiavo į amžinas 
vakącijas, iš kur jau jie nesu
grįš daugiau.

Taigi mes, kol dar gyvi, pa
silinksminkime, nes ir mūsų 
tos pačios vakacijos laukia, 
mat gamtos toks nustatymas: 
kas gimė, turės ir mirti. Tai 
visi į balių! O aš, tai tikrai ten, 
būsiu. Ligi pasimatymo!

V. Ramanauskas.

(16)

MAŠINŲ OPERATORĖS 
Gera Alga 

40 Valandų Savaitė 
Dirbti Prie:

“Beauty Rest Mattresses” 
Kreipkitės po 8 :30 A.M.

SIMMONS CO.
Brunswick Ave.

ELIZABETH, N. J.
Važiuokite No. 62 Bušu S. 
Broad St., Elizabeth, jei trau
kiniu,' tai nuo Broad St. Bušu 

28 iki Bayway 
\ (20)

STALŲ APTARNAUTOJOS
Pastovus Darbas 

Taipgi daliai laiko gale savaites. 
Ideališkos darbo sąlygos.

Kreipkitės •
HOWARD JOHNSON’S

Main and Huguenot Sts. 
New Rochelle, N. Y.

Tel. NEW ROCHELLE 2-6076
(20)

REIKALINGOS 
OPERATORES 

Patyrusios 
prie $9.75 

SUKNELIŲ 
J. BELMONTE 

DRESS CO.
5-43 48TH AVENUE 
LONG ISLAND CITY 

Vernon-Jackson Ave. Sin. I.R.T. Subve.

SHENANDOAH, PA

PUIKUS KALIUS
Rengia L.D.S. 34 Kuopa

Įvyks šeštadienį

Vasario 15 February 
Mainierių Saleje 

Kampas Main ir Oak Sts.

WALTER COOPER’S ORCHESTRA 
Gros šokiams

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

- SUPERINTENDENT
IleikaliiiKHM di^ti plokščių metalo fabrike. 
Turi būti Kalintis pilnai sutvarkyti presą 
brakes, dies, punch presses ir elektros- jėga 
kerpamąsias žirkles. Parašykite, nurodykit# 

savo patyrimus, ir t.t. ‘ '
Kreipdamiesi adresuokite: ,

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

WILKES-BARRE, PENNSYLVANIA
(18)

APTARNAUTOJAS
ABELNAM LIGONINES DARBUI 

PATYRUS 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
J. ORTHOPEDIC HOSPITAL 

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

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 21 d., 7:30 v. v., 2 West 22nd 
St. Draugai, yra svarbių dalykų, ku
rie mus visus paliečia apkalbėjimui. 
Tad būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime. — P. Janiūnas, Sekr.

(15-16)

N.Šis paj’enįimas yra dienraščio Laisvės naudai. 
Laike vajaus mes nesuspėjome parengti ką nors 
sustiprinimui Laisvės biudžeto, tai rengiame da
bar. Visa plačioji Shenandoah apylinkė privalo 
dalyvauti šiame parengime ir tuomi paremti 
dienraštį Laisvę.
Įžanga 50c Asmeniui. —Renginio Komisija.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

0<XX>>0<X>0<X)<XXXXXXXX>000

VITAMINŲ SANDĖLIS
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 nepcrvčlu.

' a;-- ■ ■•■y/ ' '-'ua ■ T' “'’r ■■

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamirts and ml 
nerals) susideda iš 12-kos Vitamin.ų i 
6-šių mineralų. Užtenką tik trijų tabletė 
lių į dieną. .^Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kimo audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $121)0. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

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

įvarų 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 Tabą. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50. 
• 4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protaviipą- 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. y '

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus/ji
sudarau su ame-fc 
rikon iškaiš. Rei-g^ 
kalui esant ir.i(. 
padidinu toki o?i;> 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir Slone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marioii St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNELIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

(16)

Charles j. roman
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

SO. BOSTON, MASS.
Lenino minėjimui masinis milin

gas įvyks šį antradienį, sausio 21-mą, 
8 vai. vakare, Jordan Hall, Hun
tington Ave. ir Gainsborough St. Kal

bės Robert Minor. Rodys filmą “Eu
ropos Išlaisvinimas.” Rengia 
Vasltijos Komunistų Partija.

(16-17)

Mass.
— R.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvos Pagalbos Teik, 

viet. skyr., susirinkimas įvyks 
23 d., 8:30 v. v., 408 Court St. Visi
atstovai dalyvaukite, nes šis susirin
kimas 
name 
— A.

. I

Kom., 
sausio

bus paskutinis, todėl kad ei- 
prie pabaigos su mūsų darbu. 
Skairius. (16-17)

Turi
AUTOMOBILE MECHANIKAI 

būt patyrę. Pastovus darbas. Gera alga. 
CLARK CHEVROLET CO.
1911 SPRINGFIELD AVE., 

MAPLEWOOD, N. J.
(17)

REIKALINGI . 
Tool - Die Makers

3

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas • Poplar 4110

BOSTON, MASS.
LDS Jaunuolių 225 kp. rengia 

Whist Party, sausio *22 d., 7:30 v. v. 
Kliubo salėje, 318 Broadway. Turė
sime dovanų ir užkandžių. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkių dalyvau
ti. --Kom. . 16-17)

REMIA MURRAY ŠAU
KIMĄ VIENYBĖN

Pittsburgh. — Miestinė 
CIO uxiijų taryba, atstovau
janti 175,000 narių, vien
balsiai užgyrė CIO pirmi
ninko Philipo Murray šau
kimų, kad Darbo Federaci
ja ir Geležinkeliečių Broli
jos sujungtų savo jėgas ir

58 VALANDŲ SAVAITĖ 
7 A. M. IKI 6 P. M.

ŠEŠTADIENIAIS 7 A.M. IKI 4 P.M 
įteikiu turėti mažiausia 8-nis melus patyrimo

VIENAME AR DAUGIAU 
Iš Sekamų Šakų:

’ CUT & DRAW WORK*
ODD SHAPE FORMING AR 

EMBOSSING DlfcS
GENERAL METAL STAMPING 

DIES
Išsimokyti būdais X:

LAIKRODĖLIŲ V1RŠAMS 
. DIE MAKING

KREIPKITĖS 
PERSONNEL DIRECTOR

THE BENRUS WATCH CO.
30 Cherry Avenue
Waterbury, Conn. t

(18)

išvien atmuštų siūlomus 
kongresui įstatymus prieš 
darbo unijas ir prieš streiko

■ \ fe,,/. < 'ft \ , -V
■i ŠwU&I>bhIk^



SeŠtaA Pllftl Laisvė

Darbininkams Didi Die 
na Jau ši Trečiadieni

Mūsų šalies darbo žmonės, 
tame skaičiuje *ir lietuviai, vi
suomet gerbė didi darbo žmo
nių vadą Leniną ir brangino 
jo atminimui skilias dienas. 
Tos dienos juo svarbios dabar, 
kada jo mokymas gyvenime 
daugeriopai pasitvirtino jam 
dar tebegyvenant ir per 20 su 
virš metų po jo mirties.

New Yorke Lenino sukaktį 
minėsime šį trečiadienį, di
džiajame Madison Square 
Gardene\Visi, kas neturite ne
paprastai didelių kitų užduo
čių, dalyvaukite.

, Ir visi esate prašomi .įsigyti 
‘ tikietus iš anksto, Lietuvių Ko

munistų Kliube. Greta pastan
gų padaryti minėjimą tokiu, 
kokiu jis privalo būti, mūsų 

'•kliubo prestižas reikalauja ge
rai pasirodyti ir tikietų iš 
anksto pardavime. Tai įrody
mas .mūsų pastangų mitingo 
sėkmingumui.

Paskutinė proga įsigyti per 
mus tik i etą yra ne vėliau an
tradienio vakaro 8-tos valan
dos. L. K. N.

Saugumo Taryba Turės 
Konvenciją

New Yorko Saugumo Tary
ba ruošia konvenciją, taipgi 
saugumo priemonių ir sugesti
jų parodą gale kovo, prade
dant 25-ta. Konvencijoje tiki
si trijų šimtų kalbėtojų,' 49 se
sijų. Pernai tokioje konvenci
joje turėjo 8,000 dalyvių.

Taryba laiks nuo laiko tei
kia visuomenei patarimų. La
bai daug .tų patarimų teikia
ma trafiko problemomis, ka
dangi trafik^s kas metai iš
muša ir sužeidžia labai daug 
žmonių.

Motor istams patarimuose 
pirmiausią vietą užima ragini
mas nevairuoti įsigėrus, labai 
nuvargusiam, sirguliuojant; 
perdaug neskubėti.

Pėstininkams pataria 
skersai gatvę bile kur, 
prieš .raudonas šviesas, o 
pat ir einant su žaliomis
somis neatsidėti vien ant mo
toristų, niekad neužmiršti sa
visaugos.

neiti 
neiti 
taip 

švie-

Moterys Sveikins Laisvės 
Suvažiavimą su Dešimke 

ir Bankietą su Darbu
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkime praeito 
ketvirtadienio vakarą nutarta 
pasveikinti dienraščio Laisves 
suvažiavimą su dešimtine.

’ Moterys būtų sveikinusios 
su daugiau — moterys daug 
uždirba ir per laikus daug iš- 
aukauja. Tūkstantine apyvar
tos metams — ne pinigai. Ir 
dabar apie šimtine ižde suka
si. Bot kadangi laukiama De
mokratinių Amerikos Lietuvių

naujas narys nuo
5 senų narių;

literatūros leidimo
tiek dolerių, kiek

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 2-ros apskrities konferen
cijos. Vyriausi siekiai,, sake ji
nai. yra:

Vienas 
kiekvienu

Sukelti 
reikalams
kuopoje narių.

Mūsų kliubas, esąs dalimi 
LLD 81-mos kuopos, vajų pra
dėsime mažiausia su dviem

, naujom narėmis. Pradžiai va-
Moteru Suvažiavimo, nuspręs-: jaus Įstoja Elzbieta Yumplot 
ta; kad suvažiavimo reikalams 
ii- viešnių delegačių priėmi
mui privaloma turėti bent šim
tine atsargą.

Tačiau Į Laisvės suvažiavi
mą taipgi atvyks šimtai labai 
gerų žmonių — dienraščio 
skaitytojų, •šėrininkų. rėmėjų ; 
ir didžiadarbiai vajininkai.! 
Laisvė nori juos pasitikti su 
šauniu bankietu po suvažiavi
mo. Tam-bankietui gaspadinė- 
mis išrinkome Josephine Au- 
gutienę, Oną Dcpsienę, Anelę 
Kanopą, Oną Malinauskienę, 
Olgą Reinhardt, Mary Zea
kas, Marcelę Yakštienę.

Petronėlė Naktimenė atsto
vaus mūsų kliubą suvažiavi
me.

Laisves suvažiavimas ir ban- 
kietas įvyks šio mėnesio 26- 
tą, Grand Paradise salėse, 
kampas Grand ir Havemeyer 
Sts., Brooklyne.

Tikimės Išpildyti Kvotą
Gavime Naujų Narių

Draugė Sofija Petkus patei
kė glaudų, aiškų raportą iš

ir Mary Zeakas. ,
Mūsų gerai, bet nenorinčiai 

antrus iš eilės metus pasilikti 
valdybai griežtai atsisakius to
liau liktis, išrinkome naują: 
pirmininke K. Petiįkienė, se
kretore Mary šmagorienė, fi- 

| nansų sekr. O. Depsienė, iž
dininke Josephine Skirmoųt, 
korespondente Eva Vitart.

Praeitais metais gražiai ir 
sutartinai darbavosi M'ary 
Wilson, Sofija Petkienė, Julia 
Stankaitienė, Anna Dobilienė. 
Uršulė Bagdonienė. Bagdo
nienei išvykus apsigyventi Ka
lifornijoj, ją pavadavo Vitart. 
Kliubietes ją “draftavo” ir 
šiems metams.

Susirinkime jau daug tarė
me apie būsimą moterų suva
žiavimą ir viešnių, taipgi kitų 
suvažiavimų delegatų priėmi
mą. Įgali avome valdybą seka
mame susirinkime pateikti 
planus. Matėsi gražus pasiry
žimas kooperuoti tų planų 
vykdyme.

Kliubietė.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centre Buvo Graži Talka

Praeito penktadienio vaka- 
| ra Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto drabužių centre, 417 
Lorimer St., Brooklyne, vėl 
buvo graži talka. Veik viską 
čia rastą supakavo. Vienok 
peikia tikėtis, kad pirmadie
nio vakarą, 20-tą ir vėl bus 
darbo. To tikėtis leidžia:

Lietuvai Pag. T. Komiteto 
vietinio skyriaus prašymas at-Edward Nepola, 32 m.,

Astorijos, užsimušė nušokęs ' vykstant Į paskutinį kdneertą- 
ar nukritęs po ateinančiu trau- balių atvežti ir drabužių bei 
kiniu Lexington Ave. IRT sto-, čeverykų. Paskutinis koncer- 
tyje. ' tas-balius surengta sausio 19-

LAISVĖS
BANKE

□ r □
Prašome Įsitėmyti, kad L išveš Bendrovės Dalinin

kų Suvažiavimas ir Koncertas Įvyks

Sausio - Jaruary 26-tą

Bus toje pačioje saleje, kur anksčiau būdavo:

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

GERA TURKEY-INDIKŲ VAKARIENE

Kaina $3.00 Asmeniui

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

Pavidis Radio Orkestrą
i

Šokiams gros garsioji Pavidis Radio Orkestrą, 
Vien tik šokiams Įžanga 60c.

Operacija Prašalino 
Žaksejimą

Atvykęs armijos daktaras 
Lester Samuels atliko švelnutę 
ant nervo operaciją Queens 
gyventojai Antrai Mayer, 26 
metų, antru kartu jos gyve
nime privestai arti mirties nuo 
žaksėjimo. žaksėjimas paliovė 
ir, sakoma, daugiau neatsikar
tosiąs .

P-lė Mayer pirmu kartu bu
vo žaksėjimo užklupta 194 4 
metais. Tuomet ji žaksėjo per' 
47 dienas. Specialiu preziden
to Roosevelto leidimu, dakta
ras Samuels buvo paleistas iš 
armijos ir, operacija 
riojo phrenic nerve)

Dešimtis Tūkstančiu 
Dalyvavo Mokytoju 
Susirinkime

(ant kai- 
pagelbė-

pradėjo 
pat ner

vas ir atnaujino žaksejimą. Iš 
karto su pertraukomis, lei
džiant protarpiais pasilsėti ar 
pavalgyti. Bet pastarosiomis 
38-mis dienomis žaksėjo po 60 
iki 70 kartų per minutę. Per 
58 dienas šio antrojo žaksėji
mo jinai nupuolė nuo 118 iki 
82 svarų. Buvo labai nusilpu
si.

šiai operacijai daktaras Sa-. 
muels taipgi buvo paskolintas 
iš karinės administracijos, 
prašymu prez. Trumanui.

Operaciją padarė Daktarų 
Ligoninėje, Jackson Heights. 
Mergina gyvena 122-67 134th 
St., Ozone Park.

Pastaruoju laiku 
veikti dešinysis tok

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

tą, 4 vai. po pietų, Ukrainian 
National Home, 218 Grand 
St., Brooklyne. čia bus sune
šę dovanų patys brooklynie- 
čiai.

Dabar kasdien atsiunčiama 
pundelių iš kitur. ,

Gale savaitės atvyksta sve
čių iš apylinkių su pundeliais, 
o kai kurie ir su vežimu dra
bužių.

Penktadieni Dirbo:
K. Balčiūnas, C. Bender, V. 

Burtkus, A. Mureika, J. W. 
Thomson, G. Wareson, K. 
Ruškys, K. Yotauta, St. 
kauskas.

Paskiausiais laikais 
drabužių ir čeverykų 
brooklyniečiai:

Lucy Makszycky 4 naujus 
sveteriukus vaikams.

Marcele Yakštienė pilną 
maišą pasiuvus mergaitėms 
nauju dresiukių. Jinai veik 
kiekvienu atvykimu iš Wood
haven į* Williamsburgą atveža 
nuo savo šeimos ar nuo kitų 
Žmonių gautų dėvėtų drabu
žių ir čeverykų.”

Sekami pridavė dėvėtų, kai 
kurie po labai daug daug ir 
gražių, gerai išvalytų drabu
žių ar gerų čeverykų, bet vie
ta neleidžia visas dovanas iš
vardyti :

\Vincas
peth atvežė 
švogerkos ir

J. Kairys 
kuopos)

M. Klimas
P. Gustaitis
J. E. Gužas
J. Puodžiūnas
Domicėlė Jakštienė (per S. 

Griškų)
K. Ruškys iš Elmhurst
P. Bečis nuo LPTK iš Great 

Neck

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Prenumerata

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

$3.75 Pusei Metų 
Kanadoj ir Pietą Amerikos 
Valstybėse $8 Metams ir 

$4.00 Pusei Metų
Europoje ir Kituose Toli
muose Kraštuose $9.00 Me

tams; $4.50 Pusei Metų

RONKONKOMA
8684 •>.

Zen-

davev • šie

Karlonas iš Mas- 
savų, taipgi nuo 
dukters.
(varde LLD 55

F. Prapiestis iš Paterson.
Kadangi Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komitetas paramą 
drabužiais ir xčeverykais tikisi 
užbaigti gale šio mėnesio, tad 
visi dar turintieji-išgalintieji 
ką nors dovanoti iš gatavų 
drabužių ir čeverykų ar 
džiagų prašomi paskubėti 

| bar paruošti ir pristatyti.

me-
da-

n

Niekad mūsų šalies istorijo
je seniau nebuvo buVę viena
me susirinkime tiek daug mo
kytojų, kiek susirinko Now 
Yorko švietimo Tarybos bute, 
ir prie buto praeito penkta
dienio popietį, sausio 17-tą.

Mokytojai susirinko reika
lauti algos priedo. Daug kitų 
darbo unijų, pilietinių ir poli
tinių organizacijų vadų atėjo 
jų reikalavimus paremti.

švietimo Tarybos butas, 110 
Livingston St., Brooklyne, bu
vo pilnutėlis vadovaujančios' 
visuomenei publikos, apsišar
vavusios faktais, norinčios 
nors žodi tarti, mokytojus pa
remti. Arti 10,000 netilpusiųjų 
Į salę ir koridorius vaikščiojo 
prie bildingo nešini plakatais, 
kortomis. Visuomenė infor
muota apie mokytojų reikala
vimą pastovaus pakėlimo al
gos $1,050 metams ir po $5 
per dieną pavaduotojams, ne
turintiems paskirtų pastovių 
darbų.

Greta pačių mokytojų, kab

bėjusių už padidintas valstijos, 
paskyras ir mokytojams už- i 
darbf taipgi gerinimą mokyk- ■ 
lų sistemos, kalbėjo miesto ta
rybos nariai Michael J. Quill 
ir Peter V. Cacchione, taipgi 
assomblymanas Samuel Kap
lan.

Iš pačių mokytojų kalbėjo 
Mrs. May Ileal y, Mokytojų 
Organizacijų Bendro Komite
to atstovė: Dr. Abraham Lef- 
kowitz iš AFL Mokytę jų
Gildijos
tojų Unijos 
atstovė.

Rinkėjomis su Višniausku 
Į buvo Mary (ne N.) Zeakas. 
Su A. Balčiūnu rinkėjose buvo 
ne Mary Wilson, bet jos duk
tė Geraldine Wilsonaite. Už 
netikslumus atsiprašo visi, pas 
kuriuos tos klaidos Įvyko.

Rose Russell, Moky- 
istatymda vystei 

Rep.

PATAISA
Sausio 12-tą Įvykusiame lie

tuviškos knygos 400 metų su
kakties minėjime, Schwabun 
Hali, Lietuvių Literatūros 
Draugijos knygų leidimo fon
dui rinkliavoje buvo praleisti 
vardai šių aukojusių : •

Wm. Skuodis $10. Jis buvo 
pažymėtas tarp aukojusių $1.

VYRIŠKI TOPKOUTA1 
IR OVERKOUTAI

Specialus Kainos Po: (

$21.75,' $28.75 ir $33.50
Naujai jsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 ♦
221 South 4th Street

VahnOos: į

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kap&kas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Gr abortas .
' Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

I «
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

t
Puikini Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamod 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN. N. Y

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ •
I •

459 Grand Street,
(Skersai huo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų įstaigų 

DEGTINES - VYNAI - ALUS 
PUIKI SALIUKfi’SV ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Kampas Palmetto St.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 2-9141

Tel. E Vergreen 4-8174

. BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES <151 Baltų, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

I BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGCNAS !
Ij 284 Scholes Street
j Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

[ Brooklyn, N. Y.
Tei. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

HI ..*•••
į 328 Union Avenue
H Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8008

LITUANICA SQUARE .

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. ' BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961?

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių, Daiktų
DEAN 

Uhw'ii . . . $2475

CAMBKIDGI 
M ... I297*

PATUC1A
- *247*

BEAUKI

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn. N. Y.

- r*L at. «-t!7». I Arti Grabam Avm Atrt*r» Vakarais. .

Kįį’.1,




