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į Georgia Valstija Banguoja

Balsai iŠ “Prakeiktosios
Žemės.”

Ką Už Tai Reikia Kaltinti?
Pilnas Delegatų Skaičius.
“United Europe.”
Panosėje Nemato.

Rašo A. BIMBA
Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brook lyne $8.00

Kopija 5c
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Dar taip neseniai Vokietija 

buvo visų amerikiečių “pra
keiktoji žemė.” Iš ten į pa-; 
šaulį veržėsi hitleriniai žmog
ėdros. Prieš juos iš Amerikos . 
traukė milijonai jaunų vyrų, 
kurių tarpe buvo desėtkai 
t ū k sta n č i ų Ii etų v i ų.

Daugybė tų mūsų vyrų ne- į 
besugrįžo. pasiliko kur nors ( 
amžinai ilsėtis, šimtai lietuvių ; 
motinų tebeverkia savo kritu
siu sūnų ir tebekeikia vokie
čius ir vokiečių žemę.

Iš tos žemės dabar veržiasi i 
balsai tu. kurie su vokiškais' 
žmogžudžiais pabėgo iš Lie
tuvos.

Keista ne tas. kad jie šau
kiasi, bet tas. kad yra tokių, 
kurie jiems simpatizuoja.

Demokratinės Jėgos 
Lenkijoje Lengvai 
Laimėjo Rinkimus

Per Fašistų Riaušes Užmušta 7‘ 
Kareiviai ir 16 Fašistų Banditų

Protestais prieš Kuklu k są 
Neva Gubernatorių

Leitenantas Ghbernatorins Tliompsonas Įsakė Sulaikyti bet 
Kokius Valstijos Pinigus nuo Kuklukso Talmadge’aus

Susprogus Graikijos 
Laivui, Nuskendo 
Apie 300 Žmonių

Negerai, kad su Lietuva 
sunku susisiekti. Bėda su laiš
kais. bėda su siuntiniais. . . 
Tas tiesa.

Bet neteisinga ir negražu 
už tai kaltinti Tarybų Lietu
vą. Argi kalta Tarybų Lietu
va, kad Jungtinės Valstijos 
tebelaiko Washingtone fašis
tą žadeiki “Lietuvos atstovu“ 
ir tebešeria jį Lietuvos pini
gais?

Kas nors truputį nusimano 
apie svieto reikalus, tas žino, 
kad negali būti normalus susi
siekimas ir susirašinėjimas tar
pe šalių, kada tarpe jų nėra 
normališkų diplomatinių ryšių 
bei santykių.,

Varšava. — Sekmadienį 
įvyko visuotini 
rinkimai, 
seimo atstovai 
Balsavimuose dalyvavo 12 
milionų piliečių, tai yra, a-, 
pie 70% visų, turinčių teisę 
balsuoti. Pranešama, kad 
demokratinės partijos statė 
savo kandidatus viename 
bendrame sąraše. Jų sąra
šas sudarytas iš socialistų, 
Darbininkų - Komunistų 
partijos narių, smulkiųjų ir 
vidutinių valstiečių ir vidu
rinės klasės-profesionalų.

Mikolaičiko neva valstie
čių partija atskirai statė 
savo kandidatus rinkimams. 
Visur mikolaičikiniams lei
sta dalyvauti rinkimuose, a- 
apart dešimties apskričių,

Lenkijos
Buvo renkama 

viso 444.

kur fašistai -teroristai susi
jungę su vadinamais “vals
tiečiais.”

Užsieniniai koresponden
tai Varšavoj ir aplinkiniuo
se miesteliuose pranešė, jog 
“turėjo progą balsuoti visi, 
kurie tik norėjo.” Balsavi
mai buvo slapti. Kai kur fa
šistai - teroristai suruošė 
kruvinas riaušes.

Varšavos radijas pirma
dienį paskelbė, jog per su
sikirtimus tarp užpuolikų 
fašistų, iš vienos pusės, ir 
kareivių, iš antros, buvo už
mušta 16 fašistinių banditų 
ir 7 kareiviai. Mikolaičikas 
nepatenkintas rinkimais, 
ketina kreiptis į teismus, 
kad panaikintų šiuos rinki
mus ir paskelbtų naujus.

O kas daugiausia trukdo tų 
normališkų ryšių atsteigimui?

Daugiausia trukdo smetoni- 
ninkai, tarybininkai ir visokio 
plauko fašistai. Jie_yra .kal
čiausi.

Tegul tatai supranta kiek
vienas Amerikos lietuvis.

Jau nebe labai toli Lietuvių 
Literatūros Draugijos suvažia
vimas. Vasario mėnesį jau 
prasidės delegatų rinkimas.

Ypatingai noriu kreipti dė
mesį kuopų Pennsylvanijos, 
New Jersey, New Yorko, Con
necticut ir Massachusetts vals
tijose. šiose keliose valstijose 
yra daugiausia kuopų. Jos ar
čiausia Brooklyno, kur suva
žiavimas įvyks.

Tuomi reikia susirūpinti. 
Nuo šių kuopų priklausys de
legatų skaičius. Labai svarbu, 
kad jos atsiustų suvažiaviman 
skaitlingas delegacijas.

Suimtas Agentas, Nužudęs ' REZIGNUOJĄS ITALU 
Mergina ir Supjaustęs 
Josios Kūną

Los Angeles. — Tapo a- 
reštuotas keliaujantis' agen
tas - pardavinėtojas Ro
bertas Manley kaip įtaria
mas JSlizabethos Short pa- 
smaugėjas. Ji buvo už mies
to išvežta, pasmaugta, lavo
nas pusiau perpjautas ir są
nariai apdeginti. Elizabetha 
Short buvo 22 metų gra
žuolė. Pirmiau ji tarnavo 
kariuomenės stovykloje.

Su Laivu Nuskendo net 
437 Graikai

Pagaliau knyga “Prisikėlusi 
Lietuva” jau gatava. Reikia, 
kad vasario mėnesio kuopų 
susirinkimai būtų skaitlingi. 
Tuose susirinkimuose visi na
riai jau gaus 1946 metų kny
gą. • •

Gerai pagarsinkite susirinki-■ 
mus. i

Atiduodant knygą, puiki 
proga iškolektuoti narines 
duokles už 1947 metus.

Athenai, sausio 20. —Nau
jausias pranešimas sako, 
jog su Graikijos laivu Hi- 
mara nuskendo bei dingo be 
žinios 437 asmenys. Tas lai
vas užvažiavo ant minos.

PREMJERAS ALCIDE 
DE GASPERI

Roma, saus.' 20. — Prane
šama, jog katalikas Italijos 
premjeras Alcide jie Gaspe- 
ri įteikė pasitraukimą (re
zignaciją) steigiamajam sei
mui. Jis nesutinka su kai
ri jų (socialistų ir komunis
tų) atstovų ir ministrų poli
tika.

NAMO SPROGIME ŽUVO 5 
VAIKAI IR TĖVAS

Pleasantville, Pa. — Sus
progo J. L. Emersonų far- 
mos namas ir žuvo penki jų 
vaikai, trijų iki 11 metų am
žiaus. Bandydamas vaikus 
gelbėti, tėvas dūmais už
troško. Sprogimo smarku
mas ištrenkė motiną per 
duris į kiemą, ir tik ji viena 

'išliko gyva.

Nužudė 3 Žmones, kad Galėtų 
Pasisavint Jų Automobilius

Ponas Churchill sudarė ko
mitetą propagandai už “Su- 
yienytą Europą.” Ton “Suvie- 
nyton Europon” nebūsianti 
priimta Tarybų Sąjunga. O 
tai reiškia, kad Churchill or
ganizuoja tam tikrų-"Europos 
valstybių bloką prieš 
Sąjungą.

Tik vieną dalyką 
Churchill pamiršta,
kad ne visos Europos šalys su
tiks šokti- pagal Anglijos mu- 
,ziką. ypatingai pagal tokią 
muziką, kokią Churchill gro
ja.

Tarybų

ponas 
būtent,

Georgija valstijoje ku klūks 
klaniečiai pasigrobė guberna
toriaus vietą ir žada jos ne
paleisti iš savo rankų. Jiems 
nereikia nei balsavimų, nei 
rinkimų. . , » f

Bęt smąlavirių Keleivis to 
nemato. Jam nesvarbu, kad 
čia fašistai kelia galvą.

New Haven. Conn.—Teis- reikią ugnies; todėl automo- 
mas kaltina Robertą Brad- bilio savininkas turi iškasti 
lev, kad jis kirviu užmušė duobę, ugniai sukurti. O iš- 
tris savo tautiečius negrus ! kasus duobę, Bradley smog- 
ir pasisavino jų automobi- į davęs žmogui kirviu į gal-
liūs, o paskui pardavė 
automobilius ir ga
vo po $1,000 už kiekvie
ną. Su Bradley’u tei
siamas^ ir jo pądėjėjas Wil
liam Lisenby, kuris liudija 
prieš Bradley.

Bradley, sakoma, įkalbė
davo aukai su automobiliu 
važiuot į mišką; įpasakoda
vo, kad jis ten “gaus bal
tą mergą”, ir būsiąs su
ruoštas piknikas; o piknikui

vą, užmušdavęs ir palaido
davęs toje duobėje.

Policija rado visų trijų 
užmuštųjų lavonus, pakas
tus tame miške.

Už tai jam* baisiai parūpo 
Lenkija. Keleivis šaukia: 
“Sekmadienį Lenkijoje įvyks
ta krūvini rinkimai.” “Teroru 
ir smurtu bolševikai laimės 
rinkimus.”-

Taip Keleivis rašė sausio 15 
dieną.• Rinkimų dar nebuvo, o 
jis jau “žinojo,” kaip tie rin
kimai eis ir pasibaigsj»

I

Atlanta, Gą. — Pasitrau
kiant demokratiniam Geor
gijos valstijoj gubernato
riui Ellisui Arnall’ui, priė
mė gubernatorišką priesai- 

i ką M. E. Thompsonas kaipo 
veikiantysis gubernatorius.

Piliečių balsavimais per
nai Thompsonas buvo iš
rinktas leitenantu-gitberna- 
torium. Kartu su Thompso
ns tada buvo išrinktas ku- 
kluksas Eugene Talmadge 
kaip gubernatorius. Bet 
Eugene Talmadge mirė 
pirm savo termino pra
džios. Taigi kukluksų vy
raujamas valstijos seimelis 
praeitą savaitę neva išrinko 
mirusio senio Talmadge’aus 
sūnų Hbrmaną Talmadge’ių 
kaip gubernatorių; ir Her
manas su talka valstijinės 
policijos ir kukluksinių gai
valų užėmė valdinius gu
bernatoriaus rūmus.

Buvęs gubernatorius Ar- 
nall kreipėsi į apskrities tei
smą, kad atmestų Hermaną 
Talmadge’ių, nes seimelis 
neturėjo konstitucinės tei-

sės jį išrinkti, ir guberna
toriaus vieta priklauso lei
tenantui - gubernatoriui 
Thompsonui.

Hermanas Talmadge iš 
pradžios užreiškė, kad jis 
nepaisys teismo sprendimo 
ir bus gubernatorium. Da
bar Hermanas sudvejojo ir 
jati sako klausysiąs teismo 
sprendimo:

Visuose Georgijos valsti
jos kampuose vyksta masi
niai susirinkimai, kurie 
smerkia Hermaną Talm
adge’ių už gubernatoriaus 
vietos užgrobimą. Mitingų 
priimtos rezoliucijos sako, 
jog Hermanas naciškomis 
priemonėmis pasikėlė į “gu
bernatorius.”

Veikiantysis gubernato
rius Tliompsonas įsake ge- 
neraliam Georgijos proku
rorui sulaikyti bet kokius 
valstijinius pinigus nuo 
Hermano Talmadge’iaus. 
Generalis prokuroras pripa
žįsta leiteųantą-gubftrnato- 
rių Thoinpsoną, kaip teisėtą 
veikiantįjį giibernatorių.

Žuvo 40 Partizanų, Kurie Buvo 
Prirakinti Laivo Dugne

Rafina, Graikija. — Už- Belinis ir kiti oficieriai šau- 
plaukęs ant minos, nusken- dė oran, uždrausdami kelei- 
do Graikijos laivas Himara viams bėgti nuo laivo. Beli- 
ties Kavaliani sala, 25 my- nis šąuke: “Nėra jokio pa- 
T_____  ą. vojaus! Laivas tik ant sek

lumos užplaukė ir ilsisi!” 
Bet už pusvalandžio laivas 
apsivožė, nugramzdindamas 
apie 300 žmonių.

Laivas turėjo aštuonias 
gelbėjimosi valtis, bet tiktai 
keturios buvo panaudotos. 
Laivo radijo operatorius 

• Georgas Greris, sakė, jog 
nuskendo ir dauguma mote- 

keleivių buvo tam tikras | d‘g la‘uk- ikį krant 
skaičius seimo narių ir pa- j sje^g 
lydovai karalaičio Pauliaus,. °
Graikijos sosto įpėdinio. Jie ' Kapitonas Belinis išsigel- 
lydėjo karalaitį, kuomet jis bėjo, girdi, paskutinis aplei- 
apvažinėjo šiaurinę Graiki- sdamas laivą. Bet praneši- 
ją. s I maS iš Athenų sako, jis bus

Laivo kapitonas Georgas kvočiamas.

lios nuo sostinės Athenų. 
Žuvo apie 300 žmonių, jų 
tarpe 40 respublikiečių-par- 
tizanų, kurie buvo gabena
mi ištrėmimui į salas. Visi 
partizanai buvo prirakinti 
laivo dugne. Laivo komanda 
neatrakino partizanų rete
žių net tada, kai laivas užsi
degė.

Išgelbėta apie 200 žmonių
-kareiviai ir tūli kiti Tarp ; ^tynfas vafan-
/n mum hiiiyn rnwi ril/vnc *■ 1 A v .

LENKŲ DEMOKRATAI Veteranas, “Beūždamas” dėl
S KELIS SYKIUS I
DAUGIAU BALSŲ 3

ANGLIJA SAKO, KAD JI NENORI NAIKINTI .
SAVO SUTARTIES SU SOVIETAIS

z f

London. — Anglijos val
džia pasiuntė premjerui 
Stalinui protestą prieš 
straipsnį, įtalpintą Sovietų 
komunistų laikraštyj Prav- 
doje. Tas straipsnis teigė, 
kad Anglija, girdi, faktinai

tęsti savo sutartį su Sovie
tų Sąjunga net iki 50 metų, 
kaipo “užtikrinimą” prieš 
bet kokius pavojus Sovie
tam iš Vokietijos pusės.

Kiti Sovietų laikraščiai į- 
tarė, kad anglai neardo ka-

naikina sąjunginę 20 metir 
sutartį su Sovietais, o vie
toj to anglai pabrėžia 
Jungtinių Tautų vaidmenį.

Anglija užginčija intenci
ją naikinti tą sutartį ir nu
rodo, kad aftglai siūlė pra-

rinių pramonių vakarinėje 
Vokietijoje ir planuoja leist 
vokiečiams atsiginkluoti, o 
kad nuramint Francija, tai 
pradėjo derybas dėl sąjun
ginės sutarties tarp Angli
jos ir Franci jos.

Hartforde, Conn., Mire Į Paskutinis J. Byrneso
Agnes Ramanauskienė
j Hartford, Conn.— Sausio 
20 d. po, trumpos ligos mi
re Agnes Ramanauskiene, 
Felikso Ramanausko žmo
na. Pašarvota Sagarino ko
plyčioje, Washington® gat? 
ve j e. Bus palaidota ketvir
tadienį, sausio 23 d. Rose 
Memorial kapinėse. Velionė 
buvo apie 47 m. amžiaus. 
Paliko dideliame liudėsyj 
vyrą, dų sūnus ir duktė-

(Žinią gavome telefonu.)

Valdinis Veiksmas

Varšava, saus. 20. —Pra
diniai suskaityti balsai ro
do, jog Lenkijos seimo rin
kimuose penkis kartus dau
giau piliečių balsavo už ke
turių demokratinių partijų 
bloko kandidatus, negu už 
vadinamus St. Mikolaičiko 
“valstiečius.”

UŽSNIGTAS NUO PASAULIO 
VISAS MIESTELIS

Belton, Montana. — Taip 
giliai apsnigtas šis mieste
lis,'kad jo piliečiai negali iš 
namų išeiti. Trūksta maisto, 
kuro ir gydytojiškos pagal
bos. Siunčiama gelbėtojai iš 
kitur, bet reikės šešių dienų 
laiko, iki gelbėtojai pasieks 

i apsnigtuosius.

Los Angeles, Calif. —Lai
vyno veteranas Henry R.. 
Smith, 20 metų, nušovė savo, 
žmoną Barbarą Annę, 19 
metų, ir pats nusišovė. Vis
kas prasidėjo iš džiaugsmo, 
kad žmona sugrįžo iš sve
čių San Francisco j. Beši- 
džiaugdamas, Smithas su 
pačia “ūžė” per visą naktį. 
Jiedu buvo susituokę tik 
pirm dviejų mėnesių.

Gilinai Uždarė Sovietam 
Radijo Stoti

Maskva. — Sovietai iki 
šiol turėjo savo radijo stotį 
Shanghajuj, Chinijoj. Da
bar chinų -valdžia uždarė tą 
stotį, kuri buvo vadinama

Washington, saus. 20. — 
James Byrnes pirmadienį 
pasirašė keturių didžiųjų 
talkininkų sutartis su ke> 
tūriais buvusiais fašistinės 
Ašies bendradarbiais — I- 
talija, Rumunija, Vengrija 
ir B u 1 g-a r i j a . Tia 
buvo paskutinis jo veiksmas 
kaip valstybės sekretoriaus. 
Byrneso vietą užima gen. 
Geo. Marshall. I

ORAS. — Nustosią lyti.

Dauguma Graikijos Seimo Narių 
Bando Išvyt Premjerą Tsaldarį
Athenai, Graikija. — Pa

sitraukė šeši liberalai ir re- 
formistai ministrai iš grai
kų monarchistų premjero 
Tsaldario valdžios. Vadai 
septynių seimo partijų, ne
sutinkančių su Tsaldario 
politika, pareikalavo, kad 
karalius Jurgis sušauktų 
savo karališkąją tarybą, pa-

GINČAI WASHINGTONE-AR PRIPAŽINT AR ATMEST 
NORVEGŲ SOVIETŲ SUTARTĮ DĖL ŠPICBERGENO?

* Washington.1—Eina gin
čai tąrp aukštųjų Amerikos 
valdininkų dėl to, kaip ši 
šalis turi atsiliepti į pradi
nę Norvegijos sutartį su 
Sęvietais dėl norvegiškų 
Špicbergeno salų. Norvegija 
susitarė iš.Vįen su Sovietais 
rūpintis tų salų gynimu. 
Norvegų valdžia pranešė, 
kad'jinai duotų Sovietam į- 

t si taisyt karines bazes Špic
bergene, jeigu su tuom su*

tiktų Jungtinės Valstijos, 
Anglija, Francija, Danija, 
Holandija ir Švedija.

Jeigu Amerika priešinsis 
Sovietų - Norvegų sutarčiai 
dėl Špicbergeno, Sovietai 
galės nurodyt, kad Amerika 
stengiasi įsigyt pastovias 
karines bazes šiaurinės Is? 
landi jos įr Greenland! jos sa
lose ir savinasi atimtas iš 
japonų Pacifiko Vandenyno 
salas, kaip amerikonų karo

, bazes.
Tūli Jungtinių. Valstijų 

genprolaųir admirolai sako, 
jeigu Sovietams būtų pripa
žintos Špicbergene bazės, 
tai Špicbergenas atsvertų 
karines Amerikos pozicijas 
Islandijoj ir Gre^enladijoj; 
todėl negalima būsią užgirt 
Sovietų - Norvegijos sutar
ties dėl Špicbergeno.

Tarptautinė sutartis po 
Pirmojo pasaulinio karo

uždraudė.bet kokius kari-

varytų Tsaldarį ir pakvies
tų kitą asmenį sudaryt nau
ją ministrų kabinetą. Libe
ralų, socialdemokratų ir ki
tų partijų vadai seime pa
reiškė, jog jie nesutiks da
lyvauti valdžioj, jeigu Tsal- 
daris ir toliau bus premje
ras. Šios septynios partijos 
sykiu turi daugiau, negu 
pusę visų vietų seime.

Seime yra 167 fašistai* 
monarchistai, Tsaldario ša- 

i lininkai. O prieštaraujan
čios jiems partijo's turi 181 
atstovą, tarp kurių yra 114

nius Įrengimus Špicbeigeno Įiberaiai, 27 socialdemokra-
salose. Sovietų Sąjunga at
meta tą sutartį, nes jinai 
buvo padaryta be Sovietų 
žinios. Sovietai jtĮ atmeta 
dar ir dėl kitos priežasties, 
— kad Japonija^ ir Italija, i 
priešai paskutiniame kare,,

i tai ir tt.

CHINŲ KOMUNISTAI 
ŽYGIUOJA

t_____ v___ __ ___  ___ t Nanking. — Chinų komu-
taipgi pasira'šė tą sutartį, i nistai atkirto Chiang KrfP 

--------------- -t--------------------- sheko tautininkams elektrą 
ir vandenį Changchune, 
Mandžurijos sostinėje.

Prancūzai smarkiai puola 
Viet Namo tautiečius.



Antras Pusi.
T. ■
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23 Metai Nuo Lenino Mirties
Sausio 21 dieną, 1924 metais mirė Vladimiras Ulja- 

novas - Lepinas, organizatorius Rusijos Komunistų (Bol
ševikų) Partijos, vadas liaudies ir vienas iš žymiausių 
marksistų.

Leninas, palyginamai, buvo nesenas žmogus, tik 54 
metų amžiaus, nes buvo gimęs 1870 metais. Leninas nuo 
studento dienų atsidavė liaudies kovoms už laimingesnį 
ir geresnį gyvenimą. Ypatingai į jį padarė didelę įtaką 
tas, kada caristinė valdžia pakorė jo vyresnįjį brolį Alek
sandrą už pasikėsinimą ant caro gyvasties.

Lenino didžiausias nuopelnas yra tame, kad jis at
gaivino marksizmo revoliucinę dvasią, kurią per dešim
tis metų įvairūs reformistai buvo užslėpę. Leninas per 
sunkias kovaš išauklėjo ir išlavino darbo žmonių parti
ją, kurios tikslas yra vadovauti liaudžiai, kad visos vi
suomenės reikalai gerėtų, o ne atskirų žmonių. Jis vado
vavo Rusijoj liaudies revoliucijai, įsteigimui tarybinės 
tvarkos ir jos apgynimui prieš kontr-revoliuciją ir užsie
nio imperializmo intervenciją. Jis nurodė tą kelią, ku- 

' riuomi turi eiti Sovietų Sąjungos žmonės kūrimui socia
listinės tvarkos ir ką turi daryti, kad šalis būtų galinga 
apsigynimui.

Jo mokslo teisingumą patvirtino patsai gyvenimas. 
Tie, kurie juokus darė, kurie pranašavo žlugimą tary
binės tvarkos, kurie netikėjo į darbininkų, valstiečių ir 
inteligentijos gabumus, tie skaudžiai apsiriko!

Leninas niekados nesak ė, kad kitose šalyse liaudis 
savo laisvę pasieks viską kopijuodama, kas buvo Rusijos 
liaudies revoliucijoj. Priešingai, jis mokino,fkad tose ša
lyse, kur kapitalizmo išsiplėtojimas yra pasiekęs aukšto 
lapsnio, tai liaudies išsilaisvinimo pradžia yra sunkesnė, 
kaip buvo Rusijoj, bet paskui ten bus lengviau statyti 
socialistinę tvarką. Jis mokino, kad mažos tautos nie
kados nėra pilnai nepriklausomos ir laisvos, jeigu jos 
nėra broliškais - federatyviais ryšiais su kitomis tauto
mis apsijungę apgynimui tos savo laisvės.

Leninas ir jo artimiausias draugas Stalinas visada 
sakė, kad ir mažiausia tauta, ji turi teisę laisvai gyvuo
ti. Ir savo žodžius jie parėmė darbais, kada po Lapkričio 
Revoliucijos paskelbė visoms buvusioms Rusijoj tautoms 

'ir tautelėms laisvę ir nepriklausomybę. Dabar tos tautos 
ta laisve džiaugiasi Tarybų Sąjungoj, jų tarpe ir lietu
vių tauta, kur nėra jokio tautinio pavergimo ir ištautini- 
mo. , •

Jau dabar blaivesni protai pasaulyj mato, kad Leni
no mokslas yra galingas ir teisingas, nes jo tikslas: liau
dies gerovė. Ir tą mokslą šiandien daugybė milionų 
žmonių įvairiose pasaulio dalyse supranta ar taiko savo 
šalių ir savo tautų laimingesnio gyvenimo pasiekimui. Ir 
su kiekvienais metais jis gauna vis daugiau pasekėjų, 
nes jo teisingumas darosi aiškesnis.

Amerikos liaudies reikaluose Leni
nas suprato didžiulę reikšmę Amerikos Revoliucijos už 
laisvę, jos vadų rolę ir mūsų šalies dideles galimybes. Jis 
matė diuelį išsiplėtimą industrijos, neišpasakyta pralo- 
bimą. turčių klasės, žiaurų išnaudojimą darbininkų kla
psės, pavergimą negrų rasės, greta to demokratines lais
ves ir liaudies kovas už laimingą gyvenimą ateityj.

WALLACE’O LAIŠKAS 
MARSHALLUI.

Vėliausiame New Repub
lic savaitraštyje redakto
rius Henry A. Wallace’as 
rašo atvirą laišką naujam 
valstybės sekretoriui gen. 
Marshallui.

Laiške Wallace išgiria 
Marshallą kaipo sugabų vy
rą ir pataria jam sutvarky
ti valstybės departmentą, 
nustatant, ryškias jo veik
lai gaires, pagal kurias mū
sų politika turi būti pakeis
ta.

Mr. Wallace nurodo? kad 
ligi šiol mūsų užsieninė po
litika buvo netikusi ir ji 
kenkė Amerikos vardui. Ta
rybų Sąjunga nūnai skaito
ma pasaulio tautų jų užta
rytoja, o Amerika— jų prie
šu. Kodėl? Todėl, kad mes 
rėmėme ir teberemiam tuos 
elementus, kurie prarado 
paskutinį pasitikėjimą savo 
tautose.

Chinijoje mes palaikome 
Chiang Kai-sheko reakci
ninkus, Europoje — Miko- 
laičikus ir jiems panašius 
sutvėrimus; Vokietijoje — 
sunacėjusjus gaivalus. Visa 
tai, Wallace’o nuomone, ne
ša Amerikai nenaudą ir dėl 
to laiško autorius, linkėda
mas Marshallui geriausių 
pasekmių jo naujose parei
gose, pataria jam sukti 
mūsų užsieninės politikos 
diselį kita kryptimi.

“10,000 PARTIZANŲ 
MUŠA RUSUS” ; \ 1 

. Tokią antraštę* (per išti
są puslapį) išspausdino 
Naujienos š. m. sausio 14 d. 
Esą, tokios žinios gaunamos 
“iš Europos”, o šį, specifiš
ka “žinia” buvo gauta “iš 
Hamburgo, Vokietijos”!

Toliau:
“Pasirodo, kad partizanų 

armiją komanduoja trys ge
nerolai... armija susideda iš 
lietuvių, bet joje yra ir len
kų, ii’ apie 1,000 vokiečių...”

Matot, kaip esama: par
tizanų armija “susideda iš 
lietuvių”, bet joje yra ir 
lenkų ir 1,000 vokiečių”! 
Vokiečiai, žinoma, yra nie
kas kitas, kaip naciai, vilk- 
žmogiai, kurie siaučia ir pa
čioje Vokietijoje ir kitur. 
Net Bavarijoje,-/kurią laiko 
okupavę amerikiečiai, tokių 
vokiečių banditų, besivadi
nančių “vilkžmogiais” ar 
“žmogvilkiais” (velniai juos 
ten žino!) yra daug ir vei
kia slapta, miškuose, puldi
nėdami demokratinius vo
kiečius ir amerikiečius. Len
kijoj jų taipgi esama.

Vadinasi, ir Lietuvoje, 
pasak Naujienų: iš 10 “par
tizanų” vienas yra vokietis 
nacis. Galimas daiktas, kad 
keli tūkstančiai yra lenkų 
fašistų. O jei dar įskaitysi
me kitų tautų fašistus, tai 
surasim, kad Lietuvoj .Nau
jienų globojamieji “partizą-< ŠLYKŠTUS PLEPALAS, 
nai” yra ^njekas daugiau,! Klerikalų Drauge tūlas 
kaip vokiškieji, naciai, len-1 Tadaųšas Dūdelė skelbia, 
kiškieji fašistai ir lietuvis- būk Maksimas Gorkis, “kai 
kieji sunacinti banditai. Vi-1 
si jie veikia; išvien, pulda
mi. beginklius valstiečius, 
stojančius už tarybinę san
tvarką Lietuvoje, puolan
čius geležinkelius ir visas 
kitas' visuomenines įstaigas, 
kad pakenkus: kūrybiniam 
darbui - Lietuvos tarybinėje 
respublikoje!

Lietuvoje tuos banditus 
vadina “vokiškaisiais” na
cionalistais. Pasirodo, jog 
pavadinimas jiems tinka 
šimtu nuošimčių. Tai pri
verstos pripažinti ir Nau
jienos !

Šitie banditai, rašo Nau
jienos, “labai griežtų prie
monių imasi prieš ipaneši- 
netojus, partizanai išžudo 
visas jų šeimynas...”

Vadinasi, ir čia Naujie
nos pripažįsta tai, ką mes 
seniai sakėm: kai valstietis, 
pamatęs vokiškuosius bei 
lenkiškuosius arba lietuviš
kus banditus žudant jo kai-

myną, praneša tai tarybi
niams organams, tai tokį 
valstietį “partizanai” užmu
ša, išžudydarni visą jo šei
mą !...

Tai įsidėmėtinas -prisipa
žinimas !

Amerikos lietuviai dažnai 
skundžiasi, kad jie negauną 
laiškų nuo savo giminių 
Lietuvoje. Bet ar jie žino, 
kad jų giminės nėra “par
tizanų“ (banditų) išžudy
tos?!

Labai galimas daiktas!
Supraskime tai, kad ban

ditams — vokiškiems na
ciams ir lietuviškiems bei 
lenkiškiems fašistams —jau 
pavyko išžudyti ne vienas 
šimtas lietuviškų šeimų — 
padorių žmonių, trokštan
čių Tarybų Lietuvai ir sau 
laimingo gyvenimo!

Tačiau klysta tas, kuris 
mano, būk tie vokiškieji na
cionalistai (banditai) visuo
met siautės Lietuvoje? Jie | 
bus išrankioti, bus išgaudy
ti, Tarybų Lietuva bus ap
valyta, Tarybų Lietuva bus 
rami, graži šalis, kokios 
trokšta lietuvių tauta.

Ką tuomet sakys Naujie
nos? Kur jos dės savo akis? 
Neskanu bus praryti šitie 
džiaugsmai, “kaip neskanu* 
joms praryti kadaise iššau
tas. rėkalas “three cheers 
for Hitler!”
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Wall Strytas Įsigali Vokietijoj
Dažnai spaudoj matome, kad iš Amerikos arba Ang

lijos okupuotos zonos Vokietijoj atsisakyta leisti išvežti 
vienas ar kitas fabrikas į Lenkiją, čechoslovakiją, Sovie
tų Sąjungą — kaipo atlyginimas toms šalims, kas buvo 
sutikta Potsdamo konferencijoj padaryti.

Atsisako leisti išvežti anglų arba amerikiečių gene
rolai. Kodėl? Todėl, kad jie arba jų bičiuliai yra susi- 
rišę su tais vokiečių fabrikais— turi ten Šerų. Siuvamųjų 
mašinų Singer Co. kartą protestavo prieš Sovietus, kad 
jie išvežė 
tai jį paėmė, tai rado, kad jis nepr 
kad jis buvo hitlerinės valdžios ir gamino ne siuvamas 
Mašinas, bet kulkosvaidžius.

Prieš karą Wall stryto kapitalistai Vokietijoj turėjo 
ifabrikų ir tūlų industrijų šėrų už $1,290,000,000 vertės.

“siuvamųjų mašinų fabriku”, nors kada Sovie- 
ausė tai kompanijai,

n 
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Dabar ateina žinių iš Paryžiaus, kad Wall stryto kapita
listai stengiasi įsigyti daugiau šėrų ne vien amerikiečių 
okupuoto j Vokietijos dalyj, bet ir anglų, o ypatingai 

■Aį Ruhro industrijos centre.
Mr. Trumanas, kalbėdamas J. V. kongrese, sakė, kad 

| Amerikos kapitalistai turi ieškoti vietą, kur jie užsie- 
' nyj. galėtų pelningai įdėti savo kapitalą. Aišku, kad Wall 

stryto- kapitalistai nesnaudžia, kad jie* stengiasi įleisti 
nagus, kur tik gali. Bet tie jų žygiai nevien nepadeda sek- 
tningai užbaigti antrojo pasaulinio karo padėties, bet 
sudaro naujas painiavas ir naujus pavojus ateityj.

ir

Redakcijos Atsakymai
J. Levandai, Brooklyn, N. 

Y. — Dėl to pastabos, ku
rią redakcija padarė prie 
“Franko Krųko” apysakos, 
redakcija nesijaučia kalta. 
Pastebėdami, kad “vienas 
lietuvis Brooklyno grąbo- 
rius net laišką parašė Lie
tuvon, pasisakydamas, kad 
jis esąs Cvirkos vaizduoja
mas graborius’/, mes vado
vavomės kadaise “Lietuvos 
Žiniose” tilpusiu rašiniu, 
kuriame buvo panašiai pa
sakyta. Apie Jūsų susira
šinėjimus su P. Cvirka nie
ko nežinome. Bet jeigu dėl 
mūsų pastabos tamsta (ar 
kuris kit. asmuo) jaučiatės 
užgautu,— atsiprašome, pa
kartodami, jog visa tai, ką 
rąšėme, rėmėmės anuo “L. 
Ž.” rašiniu, tilpusiu bene 
1937 ar 1938 m. “Franką 
Kruką” mes imame kaipo 
autoriaus įsivaizduotą, fik- 
tyvį asmenį, o ne kaipo re
alų, gyvenusį arba gyvenan
tį lietuvį biznierių.

DARBININKŲ SVEIKATA
Nuolatinis Nuovargis

Drauge daktare, patark 
man kai ką per Laisvę, nes 
aš jau seniai visai ištižau. 
Nebežinau ką ir daryt. To
kia vis nuolat nuvargus. 
Kad ir nedinbu ir paguliu, 
vis ti^ek pat. Vis apsnūdus, 
miegas ima, o kai reikia 
miegot, tai gerai nepamie- 
gu. Tingiu ir nenoriu kur 
ir išeit, nes gėdinuos, kai 
esu tokia visa ne sava! Re
gis, dar neesu tokia sena, 
bet silos nėra ir gana — ir 
labai neramu. Man eina 51 
metai. Valgyt galėčiau, bet 
mane gazai vargina, nors 
ir bandau pasirinkt tinka
mesnį valgį.

Sakau iš,anksto ačiū. Ir 
labai ačiū, kad nepatingėjai 
savo kelionės aprašyt. Tai 
turėjom smagaus pasiskai
tymo. Mes čia nukalbamu 
kad z gerai iš to padarius 
knygelę, tai būtų visa kas 
prie vietai. Nors aš išsikir
pus laikaus, bet gali išsimė-

(jis) nebenorėjo būti gra
mofonu, buvo Stalino įsa
kymu nužudytas.. .”

Ir tokį šlykštų melą Drau
gas spausdina savo skiltyse, 
kaip tikrąją “žinią.”

Gorkio mirtį priartino, 
bet priartino trockistai, di
džiausi Stalino-* ir viso re
voliucinio darbininkų judė
jimo priešai. Gorkis — my
limiausias Stalino draugas 
ir prietelius. Gorkis,— ger- 
biamiausias Tarybų Sąjun
goje rašytojas. .

Po Gorkio mirties, jo var
du buvo pavadintas, mies
tas, kuriame jis gimė ir au
go — Nižni-Novgorod’as. 
Jo vardu buvo pavadinta 
gražiausia Maskvos miesto 
gatvė — Tverskaja.

Na, ir akiregyj viso to, 
klerikalų pliuškis skelbia,' 
būk Stalinas Gorkį ,nužu-

Kai šitokiomis melų 
pluksnomis klerikališkas 
gaidys puošiasi, tai galima 
suprasti, ko verti visi jame 
telpa raštai!

v* X
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Benamiai veteranai, jų žmonos su plakatais apsistojo nakčiai Los Angeles parke 
---------------------i prieš stoką butų. Desėtkai policijos bematant subėgo ^‘saugoti”demonstruodami 

demonstrantus.

Atsakymas.
Nors Jūs, Drauge, nieko 

neminėjot mėnesiniu, bet e- 
su įsitikinęs, kad jos čia 
daug ką reiškia. Jūs vei
kiausia mėnesinių nebetu- 
rit, dėl vykstančios Jūsų or
ganizme gyvenimo pervar
tos. Kai sustreikuoja ir ne
beveikia tie moteriški inži- 
nukai — ovarai — kiauši
dės, tai ir energija ir jėga 
ir savijauta eina silpnyn.

Dėl viso ko, dėl patikri
nimo, pravartu Jums būtų 
nueit pas gydytoją. Gydy-
_______________ i------------

tojas tikrai pripažintų, ar 
Jums gyvenimo pervarta. 
Gal Jums kraujo slėgimas 
irgi nėra tikęs. O to nega
lima žinot be patikrinimo. 
Kraujospūdis visuomet la
bai daug reiškia. Jei per- 
aukštas — negerai. Bet jei 
peržemas irgi nėra gerai. 
Tai Jūs vely nueikite pas 
savo gydytoją. Beje, be gy
dytojo recepto vargu Jums 
būtų gauti • ir moteriškų 
hormonų; o jų Jums, esu 
tikras, labai reikėtų: fe
male sex hormone, estroge
nic hormone — karščiaga- 
miai hormonai. Galima jų 
gauti ir tablečių pavidale ir 
imti bent po 1 mg. (milig
ramą) kas dieną, per ko
kias 26 ar 27 dienas. Pas
kui gerai apleisti ketvertą 
dienų neėmus. O tada ir vėl 
imti. Labai tai padeda at
gaivint moters organizmą.

Būtinai vartokite ir mul-
■ tiple vitamins, bent po 1 
tabletę laike valgymo 3 kar
tus kas diena. Imkite vita-

i minus, kaipo maisto dalį,
■ visą gyvenimą, tai netaip
■ greit užeis senatvė.

Būkite dažniau ore. Kas 
diena pasivaikščiokite ge
rai. Tai labai, labai svarbu. 
Gerai taip daryt dieną ir vėl 
kada vakare, tai geriau pa
miegosite. Pakvėpuokite gi
liai, pasimankštykite. Ma
nau, kad nerūkote. Nerūky
kite ir nebūkite ten, kur 
prirūkyta, nes tai užkerta 
deguonies kiekį, būtinai 

j reikalingą organizmui.
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Klausimai ir Atsakymai
Gerb.’ Redakcija:—

Prašau atsakyti į šiuos klau
simus :

1. Kaip žinia, tai Lietuvoj irj 
visoj Sovietų Sąjungoj yra rei
kalingi dalykai, tai kodėl grąži
na pundelius, siunčiamus į So
vietų Sąjungą ir Lietuvą?

2. Niekur spaudoj neteko ma
tyti, kiek buvo Sovietų kareivių 
paimta į vokiečių . belaisvę ir 
kas su jais atsitiko? 
buvo minėta, kad kas 
nori juos leisti grįžti, 
turi teisę?

3. Kiek žinoma, tai
žydai neturi kur dėtis — nie
kas juos nenori priimti, tai ko
dėl Sovietų Sąjunga juos nega
li priimti? J. B.
ATSAKYMAI: .

1. Pundeliai, kurie grąžinami, 
tai ne todėl, kad tų dalykų ne
reikėtų' Lietuvoj, arba ir kitur 
Sovietų Sąjungoj, bet tam yra 
kelios priežastys: Viena, kar
tais adresato nesuranda, kita, 
tai muitą klausimas. Kada pun-

jų nęnori ten važiuoti. Gi orga
nizacijos, kurios įnori juos per
kraustyti į Palestiną ar kitur, 
taip pat nenori, kad jie ten va
žiuotų, nes jos nepritaria Socia
listinei tvarkai.

Sovietų Sąjunga yra Įsteigus 
žydų autonominį rajoną, prie 
Amūro upės, kuris užima 15,- 
000 ketviftainių mylių. Kraštas 
turtingas ir ten galėtų laimin
gai gyventi apie 4,000,000 žmo
nių. Tas kraštas — Biro-Bid- 
žanas dabar turi dar tik apie 
200,000 gyventojų, žydai šio 
autonominio rajono turi komi
tetą Amerikoj —American Bi- 
robidjan Committee, kuris ren
ka aukas, ragina išvietintus žy
dus važiuoti į tą kraštą, ketina 
padėti dėl 30,000 suaugusių ir 
3,500 vaikų persikelti ir apsi
gyventi. Dalis pasinaudojo vta 
proga., Kad ne visi žydai nori 
valiuoti į Biro-Bidžaną, tai juos 
kaltinti negalima, nes jie apie 
Sovietus per daugelį metų tik 
piktas pasakas girdėjo. Jiems 
pasakoja, kad jie bus perkelti 

delio siuntėjas neapmoka mui- i Palestiną — “žydų žemę,” kad 
i- jie bus perkelti į laimingą

Laisvėj 
nors ne
kas tam

Europoj

to, tai ten tas, kuriam jis pri 
siųstas, turi užsimokėti. Ir jei- Ameriką ir tt. Sovietų Sąjunga 
gu jis nenori, arba negali neatsisako priimti tuos, kurie 
muito užįsimokėt, pundeli? grą- nor* važiuoti ten ir gyventi, 
ži namas?

2. Kiek buvo Sovietų karei- i ylMlAO Įo I irTJIVfK 
vių belaisvėj/ tikrų duomenų i LlliiUiJ lo LILI U Y Vu 
neturime. Yra žinoma, kad vo
kiečiai kelis kartus daugiau tu
rėjo civilių Sovietų žmonių, iš
vežtų į Vokietiją sunkiems dar
bams dirbti. Kada Hitlerio ar
mija buvo sumušta, tai iš Rau
donosios Armijos užimto Vo
kietijos ploto grįžo į Sovietų 
Sąjungą apie 5,000,000 sovieti
nių piliečių, jų tarpe buvo ir 
buvusių kareivių. Iš anglų-ame-

'rikiečių okupuoto ploto taip pat 
grįžo virš 2,000,000 sovietinių 
piliečių. Bet dar yra amerikie- 
čių-anglų zonoj sovietinių pilie
čių, kaip Pabaltfios respublikų 
žmonių, kuriems hitleriški ele
mentai neleidžia grįžti į jų tė
vynes. Yra dar kaip kur ir bu
vusių Sovietų kareivių, išvežtų 
į kitas šalis, kurie dar negalėjo 
sugrįžti, bet tokių nėra daug.

3. Kas dėl žydų įleidimo į 
Sovietų Sąjungą, tai pirmoj 
vietoj reikia žinoti tą, kad daug

V:®ro”, Odininkų Laimėjimai
“Tigro” odos ir avalynės 

kombinato kolektyvas — Visa
sąjunginių socialistinių lenkty
nių dėl naujojo stalininio penk
mečio viršijimo dalyvis — prieš 
terminą įvykdė metinį bendro
sios produkcijos gamybos pla
ną.

Kombinato fabrikai išleido 
beveik pusantro milijono rub-' 
lių vertės gaminių, kas siekia 
101.6 nuošimčio metinio plano.

Lenktynių pirmūnų tarpe yra 
kietų odų fabriko darbininkai. 
Darbininkai čekutis, Drūteika, 
Derzinkevičius ir kiti sistemin
gai viršija dienines užduotis 
pustrečio karto.

Dabar kombinato kolektyvas 
kovoja dėl prieštermininio me
tinio plano įvykdymo asorti
mento atžvilgiu ir dėl viršum- 
planinės produkcijos



Tl’e&aS Pusi

Laikas Įsigyti Bilietus!!!

Įvyks Paskutinį Sekmadienį

SAUSIO JANUARY
BUS GRAND PARADISE SALESE

318 GRAND ST KAMPAS HAVEMEYER ST

PO BANKIETO BUS ŠOKIAI

gaminti vakarienę

Tuojau įsigykite Įžangos Bilietus
Bilietas $3.00 Asmeniui

GROS ŠOKIAMS
Vakariene bus duodama 6:30 v. vak

I

Muzika nuo 7-tos valandos 
«

Vien tik Šokiams Įžanga 60c.
Taksai Įskaityti.

Pernai viršaus šimto žmoniy grįžo 
nuo sales todėl, kad jau buvo pervelu ' ‘ i •
gauti vakarienes bilietu. Nepadary- *
kite tos klaidos šiemet.

* i i 
\

Įsigykite bilietus iš anksto, nes iš 
anksto turime žinoti ant kiek asmeny

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ

■. to: : 'U5V M-M .'it 4 T.
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Dienraščio Laisves Kaina Pakelta

‘ (Bus daugiau)
y.

Daraktorius praginė Praną, išreikala
vęs iŠ tėvo už prarytų, laikrodėlį keturis 
pūrus kviečiu.

W ;*Vz v

įįįM'

arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ ’ (APYSAKA) ★ ★ ★

—■ "i" ;Parašė Petras Cvirka—, ■■■»■■■ i .................

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

FRANK KRUK

portą: -
nešioėiU' ’

, sumušdavo savo varve- 
uičius ir, net ranką,, pri-

*

(Tąsa)
Jo rūbai buvo kaip ir daugelio ūkinin

kaičių, be ypatingo puošnumo, tvarkin
gai pasiūti keliaujančių siuvėjų. Jei siu
vėjas buvo juokdarys ir muzikontas — 
rūbai išeidavo linksmai išriesti, kvol- 
duoti ir lengvi. Jei siuvėjas taikėsi kie
tas, senas, kantrus ir rimtas — fūbns 
būdavo ilgai nešiojamas, nesenstąs ir 
sunkus. Bet kur tu matysi seną, užkie
tėjusį keliaujantį siuvėją, kad jis būtų 
nelinksmas ir ne muzikontas! Pranuko 
rūbai irgi buvo pasiūti vieno iš tokių mu- 
zikontų, ir jis pats atrodė su juodo milo 
švarkeliu kaip mažas, gerai aptemptas 
būbnas, virpąs ir skambąs nuo kiekvie
no prisilietimo. Kelnaitės gulė armonikos 
kvoldais. Bet jo kišenės buvo amžinai 
kiauros. Sagos jau tą pačią švarko krik
štynų dieną išlakstydavo, arba jis jas 
mainais sukeisdavo su savo draugais. 
Kelnaites jis suplėšydavo taip pat ne
gaišdamas, bet mokėdavo taip gerai vis
ką tvarkyti, taip viskas jam tiko, kad iš 
karto atrodė, jog iš jo išeis šaunus kava- 

-lierius ūsarietys, smarkus, guvus ir link
smas vyras. Jis buvo paruoštas kiekvie
nam netikėtam žygiui, atakai, atsitrauki
mui, verksmui, išdidumui ir garsiam ku
melioko žvengimui. Tai buvo tikras mu
zikos instrumentas. Norėdamas nuo mo
tinos paslėpt perplėštą rūbą, jis tokia pat 
spalva išrašaluodavo ties rūbb skyle sa
vo kūną, arba skalbinius, ir ramiausiai, 
lyg nekalčiausias avinėlis, sėdėdavo na
mie, klasės suole. ,

Jo veidas buvo gražiai nunokusio obuo
liuko išvaizdos, su raudonais skruostais. 
Nosis, vos išsikišęs ^bumbuliukas, bet to
dėl ausys didelės ir ^nulinkusios, kurios 
perkente mokytojo ir draugų negailestin
gą tampymą ir, jam bėgant, kresnojo 
kaip tikro meitėliuko. Tačiau jis buvo 
dar labai jaunas ir nekaltas, kad galėtų 
griebtis didelių žygių. Bet žiūrint į būsi
mą graborių atrodė, kad jis tą pačią va
landėlę gali pravirkti, prakiurti bliaut, 
išsiliet į lengvą, giedrią šypseną, nekaltą 
iki kavilumo, nors tuo metu jį apkaltintų 
didžiausioje vagystėje; arba savo ašt
riais katės dantimis (Krukeliu šeimos 
dantys visuomet buvo aštrūs ir pailgi. 
Dar savo jaunystėje Zidorius kartą įpy
kęs perkando šuniui uodegą.) pulti prie
šą iš pasalų, apgauti jį ir paniekinti. Vis
ko iš jo buvo galima laukti. Kartais jis 
parodydavo didžiausio užsispyrimo, ir 
kai mokytojas jį paklupdydavo ant pa
bertų klasės kampe žirnių, — nejudėda
mas išklūpodavo visą valandą viršaus. 
Bažnyčioje, kada prasidėdavo rarotus, ir 
vaikai turėdavo pakaitomis klūpoti po 
porą su cignovėliais visą valandą, Pra
nukas, gavęs dvi kapeikas, atklūpodavo 
už keturis ar penkis savo draugus. . Vi
suomet jo akys blizgėjo ir kirbėjo kaip 
maži klevo vabaliukai. Tai nebuvo jo tė
vo, šykštaus, daugiau ramaus, labai re
tai pikto ir labai retai duosnaus paveiks
las, ir tai nebuvo*jo motina, kuri buvo 
labai dažnai' baikšti, prietaringa, labai 
retai atvira, kartais klastinga, skubri, 
darbšti, bet visuomet savo darbuose pa
vargusi ir tingi, — tai buvo abu kartu — 
tėvas if motina. Pranukas buvo kažkas 
trečias tarp jų. Jis amžinai ką nors ry
žosi, judėjo, darė, kad būtų visų akyse, 
kad būtų matomas, gerbiamas, nešioja
mas ant rankų, ir jei .ne, tai nors nieki
namas. Bet visur ir visada stengėsi būti 
pirmuoju, .kokia kaina jam tatai bebūtų 
Reikėję pirkti.

• Jis išėjo iš mokyklos nebaigus jos nė 
vieno skyriaus, ištemptomis ausimis, vos 
vos išmokęs pasirašyt rusiškomis raidė
mis savo pavardę. Neišmoko jis gerai ir 
aritmetikos, jei tai lietė sausus7 ženklus, 
bet kur reikėjo Pranukui susidurt su dit- 

ėmis, .grivenomis ir gyvais daiktelis —
pde nepaprastų gabumų. Bet ar tai 

svarbu kunigui, giesmininkui, kavalie
riui. Tačiau tatai buvo svarbu kokiam 
nors amerikonui, biznieriui. Už pusę do- . 
lerio jis vargais negalais būtų išmokęs 
viską...

Teisybę kalbant, ne jis išėjo iš mokyk
los, bet jį išmetė. Daraktorius buvo keis
tas žmogutis, su pailga, rusva barzdele ir 
tankiais, juodais antakiais. Kai jis kalbė
davo apie skaičius, jo oda ant pakaušio

taip judėdavo, kad dažnai nedidelis, užsi
likęs nuo bado metų plaukų kuokštas nu
slinkdavo. ant pat nosies, arba staiga vėl 

1 kaip juodas šešėlis pašokdavo kažkur už 
pakaušio. Kai pasakodavo Didžiosios 
Rusijos imperijos istorija i/* reikėdavo 
paminėti kokį nors carų, arba velyčestvą,

s, kales vaikai, kur galvas 
skinu, kad jo eiecoriška di- 
■kaistvbe caras Aleksand- 
• ten nuogu, nepraustas ver- 

Ak-ksa.ndras įžengęs į 
neblDuk ten, telionok!

ras... — o. 
ši... Lauk’ 
sostą! Ncbliauk 

L.

Vasarą mokytojas dažnai atsinešdavo 
į mokyklą meškerių, ir jeigu jam užeida
vo noras žvejoti, o nebūdavo valo, — iš
siųsdavo savo studentus paieškoti po 
pievas šyvų arklių, o paskum, kai visa 
klasė įkibdavo savo daraktoriui tvarkyti 
žvejybos įrankius, jis išbėgdavo drauge 
su visu būriu į upe. Būdavo ir tokių at
sitikimų, kad vaikams jis užduodavo la
bai praktiškas bausmes, — padėti »jo 
žmonai skųst bulves, kūrenti krosnius 
ir skaldyti malkas, minkyti.tešlą. Iš ryto 
ateidavo jis į klasę dažnai tiek išsiblaš
kęs, kad vienąkart visą artimetikos pa
moką pravedė apatinėse kelnėse ir tik 

.kilus.mažųjų studentų alasui, Išbėgo. Ki
tą kartą daraktorius čia pat skusdavosi 
barzdą ir pasakodavo ką^iors iš imperi
jos istorijos ar katekizmo. Palikt ant sta
lo įvairius daiktus — buvo dažnas reiški
nys. Atsitiko, kad daraktorius paliko 
mažą rankinį moterišką laikrodėlį, kurį 
apipuolė elementoriai, uždavinynai ir is
torijos. Laikrodis atsidūrė Pranuko ran
kose. Vieni puolė iš jo atimt,—kilo triuk
šmas. Neturėdamas kur dėt-f- jis įsikišo 
laikrodį į burną. Tuo tarpu be liemenės, 
užsikabinęs diržą ant kaklo; pienuotu 
ūsu, įšoko daraktorius. Visi kaip pelės 
palindo po stalais, tik vienaš Pranukas, 
nesumesdamas kur pulti, stovėjo akis iš
vertęs, kažką skubiai rydamas.

— Laikrodį, laikrodį! — kukavo iš po 
suolų ir stalų uždavinynai, koteliai, ra
šalo bonkutės ir plunksnos. — Časy, gos-

Daraktorius suprato. Puolė tašyt Kru
kelį, bet buvo jau vėlu. Laikrodį, šarkos 
kiaušinio didumo auksinę atmintį, kurią 
parvežė iš Peterburgo daraktorius su 

..šimtais atsiminimų savo sužadėtinei, kai 
jis dar buvo Samaros vieno raitininku 
pulko kalvis, — Zidoriaus 'sūnus prarijo 
kai)) sūrio gabalėlį, be ašarų ir be spreng- 
sėjimų. Mokytojas, padedamas vyresnių
jų studentu, surišo . Zidoriaus vaiką ,ir 
puolė muši-, spaust pilvą, b’et laikrodžio

Sausio 5 d. LLD 161 kuopos 
susirinkime, kuopos sekreto
rius išdavė raportą iš pereitų 
metų. Raportas buvo žingei
dus.

,lš raporto pasirodė, kad per 
pereitą metą suaukota $646.— 
28. Tai iš tokio mažo būrelio 
lietuvių didelė auka. 520 dol. 
buvo Vilniaus Vėžio Ligos In
stitutui, o kiti dėl propagandos 
ir apšvietos reikalų. Turėjome 
parsitraukę iš Vilnies 1947 
metų kalendorių ir visi buvo 
parduoti ant susirinkimo.

Visi mūši) kuopos nariai jau 
užsimokėjo duokles už 1947 
metus.

šį metą Įvyks 
vimas, tai mūsų 
sumanymus tam 
Draugai, gerovė

LLD suvažia- 
pareiga duoti 
su važia irimui, 
mūsų organi

zacijos priguli nuo'‘mūsų. Kiek
mes duosime medžiagos, tiek 
mūsų organizacija bus stip
ri ir daugiau galėsime knygų 
išleisti dėl savo narių. Taigi, 
draugai, stokime visi į darbą 
su Naujais Metais it darbuo-' 
kimės dėl labo LLD organiza
cijos. Kalbinkime tuos žmo
nes, kurie dar nėra nariais; 
kad įeitų į mūsų eiles ir dar
buotųsi dėl geresnės ateities. 
Mes' turime gerus centro ko
miteto narius (išsirinkę, tik mes 
turime jiems padėti tą darbą 
stumti pirmyn.

Pereitais metais mes nete
kome gero, mylimo draugo, 
Tadeušo Ulskio, kuris mus ap
leido — mirė 27 d. lapkričio, 
1946 m. Mirė sulaukęs 71 
metų amžiaus. Į šią šalį at
važiavo 52 metai atgal. Tai 
gal buvo vienas iš tų pirmu
tinių lietuvių., kurie pradėjo 
atvažiuoti į vakarines Ameri
kos valstijas. Kaip visi lietu
viai, taip ir drg. Ulskis, atva
žiavo į šią šalį laimės ieškoti, 
kad lengviau galėtų sau gyve
nimą pasidaryti. *

Draugas Ulskis apsivedė 45 
metai atgal ir beveik per tą 
laiką gyveno Washington vals
tijoj. Buvo išvažiavęs į Monta
ną ant ūkės gyventi, bet pa
gyvenęs keletą metų, vėl su
grįžo į Seattle, kur ir gyve
no iki mirties.

‘Draugas Ulskis išaugino 
gražią šeimyną — vieną sūnų i 
ir .3 dukteris. Velionis buvo 
gero būdo žmogus, visada 'jį 
matydavai x ant parengimų, 
piknikų, prakalbų. Kur tik bū
davo koks parengimas, jis vi- 
sąda užimdavo pirmą vietą 
prie patarnavimo. Jis mylėda
vo ir pasišokti parengimuose. 
Būdamas jau 70 metų seni
mo, o parengimuose retą šokį 
apleisdavo. Tai buvo gyvas 
sįmogus. Iš amato buvo bačkų 
dirbėjas (cooper). Priklausė 
prie Cooper Unijos. Apie me
tai atgal jau palfiko darbą ir 
gyveno iš senolil pensijos ir 
“social security.”

Velionis prigulėjo prie se
nelių pensijos unijos ir ten ak
tyviai dalyvavo visokiuose uni
jos/,parengimuose. Kada būda
vo renkami parašai, ka‘d būtų 
galima kandidatus padėti ant

baloto, tai Ulskis surinkdavo 
daugiausiai parastu Nors kaip 
kur gaudavo#ir pabarti, bet jis, 
n e p y k d a v o ir sakydavo : 
“žmogus nežino, ką šneka.’į 
Jis daug darbavosi, kad sene
liai gautų pensiją, gydytojo ir 
medicinos pagalbą. Tas jiems 
pasisekė iškovoti.

1912 m. prisirašė prie LSS 
182 kuopos. Jis buvo pirmuti
nis narys ir išbuvo pilnu nariu 
iki pabaigai 1919 metų, kai 
socialistai atsiskyrė ir tokiu 
būdu LSS 182 kp. mirė.

1920 m., balandžio 1 d., su
sitvėrė LLD 161 kuopa, tuo
met draugas Ulskis buvo pir
mutinis tos kuopos narys ir iš
buvo geram e'stovyje pakol nu
mirė.

Prieš pereitus rinkimus aš 
nuėjau atlankyti jį ir paklau
siau : “O kaip bus su balsavi
mu, kad sergate?” Jis atsakė: 
“Aš manau, kad galėsiu bal
suoti ir atiduoti savo balsą už 
progresyvius kandidatus. Aš 
jau balsavau per pereitus 40 
metų, tai nemanau nė šį kar
tą apleisti. Nors mano sveika
ta nebenori tarnauti, bet savo 
pareigą vis gal atliksiu.”

Kaip matome, žmogus su 
mirčia kovojo, bet savo parei
gas vis norėjo atlikti.

Jis, turbūt, daugiausia yra 
pardavęs lietuviškų knygučių, 
negu bile lietuvis. Jis mokėda
vo prieiti prie visokių žmonių : 
katalikų, tautininkų ir progre
syvių. Jam tas darbas sekda
vosi ir jis tam turėjo gabumų.

Prigulėjo prie LLD 161 kuo
pos ir retai kada yra pralei
dęs susirinkimą. Jis visada tu
rėdavo laiko dėl darbininkų 
labo. Buvo geras vilnietis ir 
spaudos Tėmėjas. Su aukomis 
visada būdavo pirmojo vieto
je.

Paėjo iš Lietuvos Kauno rė- 
dybos. Paliko nuliūdime savo 
gyvenimo draugę, vieną sūnų, 
tris dukteris, tris brolius ir 
vieną seserį .Amerikoje. Vie
nas brolis gyvena Lietuvoje. 
Vienas brolis, Felix Ulskis, gy
vena Oregon City, Ore., o ki
tas, Antanas, gyvena Chicago- 

>

Priežodis sako: “nėra skir
tumo, kiek ilgai žmogus išgy
vena ant šio pasaulių, bot kiek 
jis nuveikia dėl labo žmoni
jos,” Mes ilgai atminsime, drg. 
Tadeušą Ulskį ir jo nuveiktus 
darbus.
^Velionis tapo palaidotas lap
kričio 30 d. Velionio karstą 
puošė gražios gėlės nuo LLD 
161. kuopos, LDK Gedimino 
Draugijos, Moterų Kliubo, 
nuo draugų ir nuo jo šeimos.

Draugui Ulskiui tebūna ra
mu ilsėtis šios šalies žemelėje, 
o jo šeimai reiškiame gilios 
užuojautos nuliūdimo valando
je! M. Baltrušaitis.

Dabar, kai mokslus sunūs baigė, — jis 
galėjo viskuo būti — akrobatu, imtynin- 
kų, vargonininku, kunigu ar: vyskupu, 
bet ta karšta ir minkšta geležis neleng
vai davėsi kalama. Ji plojosi, tyso, čia 
kibtėjo, čia vėl minkštėjo po neprityru
sio gyvenimo kalvio kūju. Tėvai neįsten
gė, geriau sakant ir nesistengė iš sūnaus ’ 
kąžin ką padaryt. Apsimąstė, pasikalbė
jo su šešiapūdžiu, su kunigu: vienintelis 
sūnus turėjo likti ūkyje, būti padoriu 
parapijoniu, vesti, ilgainiui susilaukti 
vaikų, didinti ir plėsti ūkį, būti garbingu, 
ir didžiu Krukeliu šeimos stulpu, ir iš sa- . 
vo pargriūvančio kamieno išleist atžalas, 
naujus Krukeliu šeimos diegus, kurie 
savo atveju turėjo gyvent šioje ašarų 
pakalnėje, auginti kiaules, laukti der
liaus, skolinti pinigus, imti tvarkingai 
nuošimčius, laukti kalėdojant kunigo, 
senti ir mirti. ' - z ,

Tėvų išmintis iš tėvo Zidoriaus lūpų;

' — Vaike, nebūk perdaug saldus ir per
daug kartus, kad tavęs neišspjautų. Ne- 
bliauk niekad. Jeigu dideliu balsu būtų 
galima lobius išlošti, jautis būtų turtin
giausias gyvulys pasauly. Tai, ši ts sūnau!

i

Su 1 diena sausio dienraščio Laisves 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
nų visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metams; $3.75 pusei metų.

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

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

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

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

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

_ ______ • ■ • ■ -■ ■

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Anlradien’s. Šausjn

ba užbaigta.
Sekantį kalbėtoją perstatė pa

bėgėlį, pabuvusį, jau plaukų 
gana netekusį kunigą. Kunigas 

i pasiliko kunigu, prisakė daug 
j sakinių, žodžių, o įrodymų ir 
faktų taip, kaip ir Zujus, nepa
sakė. Bet jo kalba buvo daug 

į švaresnė, negu redaktoriaus Zu- 
; jaus. Apart visko, jis pasakė,

Pittston, Pa.
Sutraškėjo, subraškėjo vieti

nėj spaudoj, kad kas ten tokis 
pasirodys sausio 5 dieną Wyo
ming klonyje. Ogi tas didžiulis 
rytmečio rūkas atplaukė,i Pitts- 
tono padangę ir patraukė į Šv. 
Kazimiero skiepą. Na, ir Pitts- 
tono lietuviai subėgo išgirsti
naujanybės apie Lietuvą tėvy-.kaip jie pabėgo ir pateko Vo- 
nę. Viso labo pasirodė svetainė- j kietijon, kas jau buvo pirmiau 
je suėję arti pora šimtų seniu-j rašyta. Pabaigoj savo kalbos 
kų ir bobučių, o jaunuolių tiek -prašė publikos'aukoti ir mels- 
susirinko, kad buvo galima su-|tis. Su Dievo pagalba jie išlais- 
skaityti ant rankos pirštų.

Garsiakalbis pradėjo švilpau
ti ir pasirodė pirmininkas su 
neišlavinta lietuviška kalba, 
stengdamasis ką nors pasakyti, 
vis atsisukdamas į užpakalį žiū
ri ir deda visas pastangas, kad 
pareikšti savo mintis, o vis ne
sikalba sklandžiai. Galų gale 
užprašė A. Galinską už pirmi
ninką, kuris išrėžė kalbą, pra
dėdamas nuo Pirmojo Pasauli
nio karo iki Antrojo pabaigos, 
tuomet perstatė “Garso”- redak
torių Zujų. Pono Zujaus kalbą 
sutraukus į krūvą, galima pa
talpinti į kelius sakinius. Iš 
visko matėsi, kad p. Zujus tar
nauja tiktai už tuos sudžiūvu
sius “sandvičius,” nes pakarto
tinai Sovietų Sąjungą vadino 
raudonaisiais fašistais. Tas sa
kinys “raudoni fašistai” redak
toriaus Zujaus buvo faktai ir 
įrodymai. Tuomi ir buvo jo kai-!

1 vinsiąx Lietuvą. Toliau pirmi
ninkas perstatė taipgi pabėgėlį, 
kokį ten gydytoją, kuris persi
statė, kad jis paeina iš Pennsyl
vania valstijos ir mainierių šei
mos. Pradėdamas kalbą, pareiš
kė, kad jis gyvais žodžiais per
statys “baisenybes” Lietuvoje. 
Na, ir klausykite, kokios ten jo 
baisenybės surastos: Kada bol
ševikai 
baisus 
d žioju 
tankai 
liais,

atėjo į Lietuvą, kaip 
debesys, orlaiviai skrai: 

ūždami per Lietuvą, 
ritosi lietuviškais ke- 

galinga Sovietų armija
pasirodė Kauno gatvėse ir ki
tuose miestuose, tuomet lietu
viai, dirbusieji ant laukų, su
stabdė savo arklius, apsikabino 
jų kaklus ir mąstė, kas bus to
linus. Ir kada jo draugas kokis 
ten Simonaitis, gabus kalbėto
jas, prisidėjo prie Sovietų ir 
važinėdamas po kolonijas su

(Tąsa 5-me pusi.)

KALENDORIUS 1947 METAMS
Svarbuš šaltinis mokslinių raštų ir visokių 

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

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c. (

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

Užsakymus prašome siųsti:

Laisvės Administracija —
427 Lorimer St., Brooklyn N. Y.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius
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prakalbomis, aiškino komunis
tų ideologiją, bet kadangi jis 
laikėsi savo “patriotiškos lietu
vybės,” tai buvo persekiotas 
esamos valdžios, ir paskui tas 
jo draugas “dingo.” Ir dar porą 
suminėjo, kurie “dingo be ži
nios.”

savo kalbą, nes labai gerai žmo
nės žino, kad Paleckis, kaip bu
vo prezidiume, taip ir dabar bū
na. Apie plaukų rovimą iš gai
lesčio, niekas tokio dalyko neži
nojo, apart šio daktaro-kalbė- 
tojo.

Paklausykite šitokio nuotikio: 
Jeigu žmogus turėtų nors biskį 
inteligentiškumo ir skaitytus! 
šiek tiek su faktais, tuomet ne
drįstų tokių naivių nesąmonių 
į publiką kalbėti, būtent: Ko
munistų Partijos nariai, kurie 
priėmė Sovietų Sąjungos reži
mą ir energingai dirbo dėl jos, i 
jie pasijuto, kad jie padarė di
delę klaidą. Tada jie nevvavosi, 
rovėsi plaukus nuo galvos, gai
lėjosi, kad jie dėjosi prie komu
nistų! O pats Paleckis, girdi, 
taip “žiauriai pamišo,” kad “ro
vėsi plaukus,” turėjo šaukti gy
dytoją ir už grotų laikyti. Jis 
taip baisiai susirgęs buvęs!

Tas vienas jo aiškinimas įro
do, kad jis kalba ne į žmones, 
o į kokias kopūstų galvas, ne
imdamas jokios atsakomybės už1

Prie užbaigos turiu pasakyti 
štai ką. Gydytojas, tarsi ko bi
jodamas, pradėjo raminti klau
sytojus, kad jau trumpoj atei
tyje, gal už kokių “šešių” mė
nesių Juozas Stalinas “brangiai 
užmokės už diplomatišką klai
dą,” nes Stalinas padarė tą pa
čią klaidą, kaip ir Hitleris 1936 
metais.” Mat, Hitleris, sako, su
leido nagus į vieną, į antrą ir 
trečią šalį, todėl jis ir žuvo. O 
Stalinas padėjo vieną koją į vie
ną šalį, ranką į kitą,' todėl jis 
dabar yra “baisioj padėtyj,” 
nes tose šalyse diplomatinis ju
dėjimas virte verda. Dėl to ir 
liko trumpas laikas, kada Sta
linas padėtas bus toj vietoj, 
kaip ir Hitleris. O kitus “diplo
matinius sekretus” gydytojas 
pasiliko slaptybėj, nepranešda- 
mas klausytojams. Sakė tik,

organizacijos She- 
rengia puikų ba- 
15 dieną, ant Mi
kam pas Main ir 

šokiams grieš

Lietuvių 
nandoah’ry 
lių vasario 
ners Hali,
C)ak gatvių. 
Walters orkestrą. Prasidės 8 
vai. vakare, šokiai tęsis iki? 
įžanga pigi, visiems tik po 50

žinote, kam bus skiriamas 
pelnas šio baliaus? Nagi, dien
raščiui Laisvei. Tai puikus ir 
pavyzdingas darbas.

Kiekvienam yra žinoma, 
kad mūsų dienraščiui Laisvei 
šiuo karo metu prisieina daug 
sunkumų pakelti, kaip tai:

“turėkite viltį ir melskitės,” ir 
Lietuva bus laisva pagal jo no
rą. *

Iš viso to jų jomarko niekas 
daugiau nėra, kaip tik išvilioji- 
mas tų kelių dolerių iš tų leng-

popieros trūkumą, darbininįkų 
trūkumą ir visokių kitokių 
trūkumų. Bet ji nenustojo lan
kiusi mūsų namus. Kaip tik 
priešingai — ji lankė mūsų 
namus, nešdama mums šviesą 
ir tiesą iš viso pasaulio. Drau
gai ir draugės, aš’tikiu, kad ji 
mums neš tą patį žibintuvą ir 
ant toliau. Todėl mūsų pride- 
rystė ir yra jai nors dalinai 
atsilyginti. Lankykime šį pa
rengimą kiekvienas, mylinti^ 
laisvę ir tiesą, kad Laisyė lan
kytų ant visados mūsųSiame- 
lius.

'Mūsų būtinas reikalas rem
ti tokius parengimus, nes jei
gu ne mes’ ir mūsų parengi
mai, tai ir mums jnūsų žibin
tuvai liautųsi švietę, praradę 
žibintuvus, liktume tamsoje. 
Kas gi tai norėtų šią dieną? 
Todėl visi, draugai ir draugės, 
traukime į šį parengimą!

Stasys Kuržinskas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

,

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

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 Virgini^i7-4499

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

Gražuolė Jeanne Legette, 
Balt. Namo sekretoriato narė, 
parodo kopiją J. V. budžeto 
ateinantiems metams. Jis rei
kalauja išleisti 37 bilionus do
lerių. Budžeto metai prasidės 
liepos 1-mą, baigsis birželio 
30-tą, 1948 m.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

bas atlikti, nes ten susirinko 
jau senyvi žmonės, kurie mažai 
skaito.

Susirinkimas buvo atlaikytas 
bažnytinėj formoj, prakalboms 
pasibaigus, klausimams vietos 
nebuvo. Aukų surinkta pora 
šimtų dolerių. Ten Buvęs.

Pasveikinsim Dienraštį Laisvę 
Jos Dalininkų Suvažiavimo 

Proga
Tam tikslui yra rengiamas 

bankietas. Jis įvyks ateinantį 
sekmadienį, sausio -(Jan.) 26 
dieną, 5 vai. vakare, 318 
Broadway. Bankietą rengia 
ALDLD moterys sykiy su ben
dra 2-ra kuopa.

Gaspadi.nės ir gaspadoriai iš 
anksto rengiasi gražiai pasi
tikti svečius su skaniais val
giais ir gėrimais.

Dainininkai Ignas Kubiliū
nas, Ruth Gitzus ir Emma 
Chulada pasižadėjo duoti pui
kią dainų programą.

Kaip matote, šis parengi
mas bus vienas iš gražiausią, 
kokį jau seniai esame Turėję 
Bostone.- Svečių dalyvaus ir iš 
tolimesnių kolonijų, 
J. M. Karsonas iš 
Mass.; A. Sebeika iš 
ir bus svečių iš kitur.

Kviečiame visus iš arti ir to
li. Savo atsilankymu paremsi- 
te savo mylimą dienraštį Lais
vę — savo vadą, švietėją ir 
mūsų reikalų gynėją, kuris su
teikia mums teisingas žinias iš 
plataus pasaulio, ypatingai iš 
mūsų senos tėvynės Lietuvos.

Rengėjai.

NEBUS

'FenlcU'

V

,4$$ %

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Nuobodaus momento kada jus dirbsit šį įdomų darbą 
-------------------------- ,

Ateikite ir Stokite į Mūsų Linksmą Atmosferą

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

Patyrusios Viena Adata Operatorės 
Arba Mes Išmokysime Pradines

Nuolatinis Darbas
(17)

draugai 
Lowell, 
Canton

Gręsia Streikas prieš Chica- 
gos Dienraščius

Chicago. —- Suklimpo de
rybos tarp šešių Chicagos 
dienraščių leidėjų ir Darbo 
Federacijos Išvežiotojų. Gal 
įvyks streikas. ,

Washington. — Valdinin
kai sako, kad dar bent per 
pusmetį negalima būsią 
svarstyt Jungtinėse Tauto
se apie atominės jėgos nau
dojimą pramonei.

MAŠINŲ OPERATORES
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 Busu 
Broad St., Elizabeth, jei 
kiniu, tai nuo Broad St.

28 iki Bayway

trau-
Busu

' SF'f

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

laidotuvių

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificialčs 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.

Kandidatai į Tarybų Lietuvos 
Aykščiausią Tarybą

(20)

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 Reikhlu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių J dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. 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 tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pąvydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieni), seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
gre'ivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

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

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

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

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
17.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus 
klaidas.

TONY’S
UP-TO-D^TE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 9 •

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus7| 
sudarau su ame< 
rikoniškajs. Rei-H 
kalui esant irj 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLcnmorc 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS .
Perbūdavo  ja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING <0.

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

BUVĘ GRŪMOTA ITALI
JOS PREMJERUI

N^ew Yorko policija skel
bia, jog kas ten grūmojo 
nužudyt Italijos premjerą 
de Gasper į, kada jis lankė
si New Yorke. Grūmojimo 
laiškas buvo perduotas po
licijai, o de Gasperiui pa
skirta stipri sargyba.

PAKELTA ALGA NE- 
WARK0 MOKYTOJAMS cionierius,

Newark, N. J. — Miesto 
valdyba vienbalsiai nutarė 
pridėti mokytojams po $600 
algos per metus, o kitiems 
civiliams miesto darbinin
kams - tarnautojams bent 
po $400.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų jr degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Raminančioji jo 
šiluma palengviina kankynę;

STRĖNŲ GĖLOS
>•> Prisidėk prie milionų tų, kurio 
, priHiokauja Johnson’s NUGAROS 

PLASTERIU — pagamintu taip, kad 
greit palengvintų pugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šj .piaster!, tai lyg nau-

• dotl kaitinamąją paduškaltę pačiame 
jūsų darbe, švelnūs vaistai sužadina • 
kraujo aplinktakų, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis Švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas.
• Johnson’s NUGAROS KLASTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau-

' damoj Vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse. .

(Pabaiga)

Profesorius Zigmas Že
maitis, Vilniaus Universite
to rektorius ir skaitlingų 
mokslinių veikalų autorius;

Justas Čiunelis, mechani
kas, įrankių meistras ir ge
riausias greitadarbis-sta- 
chanovietis Vilniaus odų 
“Tigras” fabrike, dalyvavęs 
didžiajame tėvynės kare;

Vladas Niunka, Tarybin. 
Lietuvos Respublikos minis
trų tarybos pirmininko pa
vaduotojas;

Juozas Banaitis, meno- 
dailes skyriaus galva Lie
tuvos ministrų taryboje, di- 
'džiai patarnavęs lietuvių 
tautai;

9 Jurgis Kunickas, Kauno 
apskrities Lapės valsčiaus 
valstietis^ dalyvavęs parti
zanų kovoje prieš hitlerinin
kų okupaciją;

Didžiulis, senas revoliu- 
kuris jau 1918 

metais pradėjo kovoti už 
Tarybinės Lietuvos išlais
vinimą nuo prispaudėjų, 
kuris ir dabar yra Lietuvos 
Aukščiausios- Tarybos pir
mininko pavaduotojas, pa- 
švęsdamas visas savo jėgas 
tautinei Lietuvos ekonomi
jai įr kultūrai kelti;.

Bronislava Butkeviciute, 
Vilniaus tabako fabriko su
perintendente ;

Dauguvietis, pagerbtas 
meno darbuotojas, valstybi
nio Lietuvos dramos teatro 
rožiserius ir gerai žinomas 
patri jotįnių lietuviškai-ta
rybinių scenos veikalų ra
šyto jąs;

Bronė Filipavičiūte, sta- 
chanovietė Šiaulių “Elnias” 
fabriko darbininkė;

Stimburis, Tarybinės Lie
tuvos' Respublikos ’ socialės 
būklės ministras;

Ruibis, linų^ apdirbimo 
fabriko darbvedis Plungėje, 
buvę^ darbininkas^

Gestatagienė, akušerė me- 
dikaliame sodžiaus centre 
Kretingos apskrityje; ' 

’ Žemdirbystes ministras 
Vildžiūnas;

Vytautas Stankevičius,

Kazlų Rudos gimnazijos di
rektorius, labai daug pasi
tarnavęs savo tėvynei karo 
metu;

Morta Sultienė, naujaku
rė Krakių kaime, Mažeikių 
apskrityje;

Jonas Bausis, Švenčionių 
apskrities valstietis;

Kasiliaųskienė, Kaišedo- 
rių apskrities valstietė, ap
dovanota Motinystės Gar
bės ordenu.

Dabar yra pakilusi di
džiulė patri jotinė banga 
tarp Lietuvos žmonių, ku
rie patys statė savo kan
didatus rinkimams į savo 
Aukščiausiąją Tarybą.

Lietuvos žmonės gerai at
simena fašistinį Smetonos 
seimą, kur tiktai fašistinė 
valdžia teturėjo teisę nomi
nuoti kandidatus. Tame fa
šistų seime nebuvo nei vieno 
darbininko, nei vieno dir
bančiojo valstiečio, nei vie
no tikro lietuvių inteligenti
jos atstovo.

Lietuvos žmonės žino, kad 
jų nominuojami kandidatai 
įvykdys jų pasitikėjimus ir 
gins jų reikalus, nes ir jie 
patys yra ėję kietuoju ke
liu ir dalyvavę kovose dėl 
Lietuvos išvadavitfio iš 
šistų ir vokiečių jungo, 
dėl gerai supranta lietuvių 
taftos troškimus ir lūkes
čius — sukurti naują ir 
puikų gyvenimą laisvojoje 
Tarybų Lietuvoj.

STALŲ APTARNAUTOJOS
, Pastovus Darbas

Taipgi daliai laiko gale savaitės.
Ideališkos darbo sąlygos.

Kreipkitės
HOWARD JOHNSON’S

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

Tel. NEW ROCHELLE 2-5076
(20)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOBILE MEC HANIKAI
Turi būt patyrę. Pastovus darbas. Gera alga. .

CLARK CHEVROLET CO. . 
1941 SPRINGFIELD AVE., 

MAPLEWOOD, N. J.
(17)

REIKALINGI
Tool - Die .Makers

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

ŠEŠTADIENIAIS 7 A.M. IK) 4 P.M
Reikia turėti mažiausia 8-nis metus patyrimo

VIENAME AR DAUGIAU 
Iš Sekamų Sakų:

CUT & DRAW WORK
ODD SHAPE FORMING AR 

EMBOSSING DIES
GENERAL METAL STAMPING

DIES
Išsimokyti būdais

LAIKRODĖLIŲ VIRŠAMS
DIE MAKING

i KREIPKITES
PERSONNEL DIRECTOR

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

fa- 
to-

GERA
VIETA DIRBTI

SO. BOSTON, MASS.
Lenino minėjimui masinis mitin

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.

x (16-17)

Mass.
— R.

UNION 
MANUFACTURING 

COMPANY
Squeezer Molders
Foundrei Paprasti

Darbininkai
(Dienom ar Naktim)

Millwright pagelbininkai 
Apšildymui ir kitokiem 

aptarnavimam darbininkui
5 Dienų Savaite

Progresyvis Fabrikas 
Agresyviam Darbininkam

Kreipkitės Pas Mus šiandien
UNION 

MANUFACTURING 
COMPANY

Personnel Office 
296 Church Street 
New Britain, Conn.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvės Pagalbos Teik, 

viet. skyr., susirinkimas įvyks 
23 d., 8:30 v. v., 408 Court St. Visi 
atstovai dalyvaukite, nes šis susirin
kimas bus paskutinis, todėl kad ei
name prie pabaigos su mūsų darbu, 
—r A. Skairius. (16-17)

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.

Kom., 
sausio

kitus miestus ir apmokame pašto

HURLEY
Brooklyn, N.

. WONDER LIVE 
6164B—Metro Sta., Dept. C,

FOUNDATION
Los Angeles 55, Calif

WHOLESALE and retail 
Beer> Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 18951 has been issued to the uajlersiRned 
to sell beer, wine and linuor at retail under 
Section K>7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 Manhattan Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND
657 Manhattan Ave.,

16-17)

SO. BOSTON, MASS.
Atydai ALDLD 2 kp., moterų. 

Sausio 23 d., 8 v. v., 318 Broadway, 
įvyksta ALDLD bendros kuopos me
tinis susirinkimas, kuriame bus ap
tarta daug svarbių dalykų. Visos 
draugės dalyvaukite. — H. T.

(17-18)

Kanados unijistai taip 
pat žada reikalaut atlygini
mo už sugaištą laiką nuo į- 
ėjimo pro fabrikų vartus iki 
sugrįžimo.

* New York. — Republiko 
nas Wall Stryto advokatas 
J. F. Dulles ragino stipriui 
Vokietijos ūkį.
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m. pasiliko ta 
Skodis, sekr.

Didžiosios 
vės iškilmės

Valdyba 1947 
pati: pirm. W.
J. Juška, fin. rast. J. Weiss ir 
ižd. J. Bartašius. Brooklyno namu koridoriu

je, E. 17th St., rasta savaitės 
amžiaus mergytė. Prikergta
me raštelyje motina prašo 
“gerai prižiūrėti.”

per motus turėta 
draugė O. Rugie- 
ir dabar dar tebe-

Linkėtina valdybai ir šiais 
motais gražiai darbuotis.

Koresp.

Turime pranešimų jau

Darbininkų Liaudies Centro 
suvažiavime, kuris Įvyks sau
sio 25 d., mūsų 
P. Semen.

Įstaigoje il

Šeštas Pūst

Dar Viena Unija Davė 
Raudonbaubiams 
Antausį 7

Labai garsiai ii- plačiai bu
vo kalbėta-rašyta.
United Electricąl,
Machine Workers 

sukilimas
Ypatingai tos

kaip CIO 
Radio & 
nariuose 

esąs ’’sukilimas prieš raudo
nuosius.” Ypatingai tos “re
voliucijos” laukta prieš visus 
pažangiuosius lokale 450-me, 
veikiančiame Sperry fabrike.

Šiomis dienomis įvyko loka- 
lo valdybos perrinkimai. Val
dyba, anot opozicijos, esanti 
visiškai raudona. Bet nariai 
išrinko ją visą ir toliau tar
nauti lokalu i.

Lokalo vadovybėje randasi 
Joseph Fitzgerald, prezidentas 
ir George Rooney, biznio 
agentas.

Opozicija, pasivadinusi 
“True Blue Party” gavo daug 
publikacijos iš Long Island 
Press, World Telegram ir iš 
reakcinio radijo komentato- 

• riaus Fulton Lewis, Jr. Jų vi
sas pastangas margis nunešė.

Išrinktoji pažangi unijos 
vadovybė laimėjimą rinkimų 
prieš tas atakas skaito darbi- 

i ninku užgyrimu vadovybės, 
kurios dėka Sperry darbinin
kai atsiekė aukščiausių tojo 
industrijoje esamų algų ir są
lygų.

Vadinamoji “raudona” val
dyba išrinkta didele dauguma 

... ? balsų. Fitzgerald i lokalo pre
zidentus gavo 2,071 balsą, jo 
oponentas AL Knudsen 1,205. 
Didelėmis didžiumomis balsu 
taipgi praėjo Fitzgerald slei- 

' * to kiti nariai: Petrino, Alberts, 
Redfern, Rooney, Orfinik.

HLMOS-TEATRAI
Stanley Teatre

Naujoji nuostabi Tarybų 
Sąjungos spalvinė filmą ^Sto
ne Flower” pradėjo labai sėk
mingą ketvirtą savaitę Stanley 
Teatre, 7th Avė ii’ 42nd St., 
New Yorke. . Ypatingai gale 
savaitės kartais susidaro ilgos 
eilės laukiančių įeiti į teatrą.
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LAISVES DIDYSIS BANKIETAS JAU O’Dwyer Perstatys
V w Hnirww a iswihiyv m 4

dienraščio Lais- dirbančiais
— suvažiavimas Ištaigūs sienų.

ir po jo bankietas — Įvyks šį - _____  4._______ .. ___ ..
sekmadienį, sausio 26, Grand ! daugelio kolonijų apie pribū- 
Paradise Ballroom, 318 Grand
St., Brooklyne.

Tai didžioji Brooklyno lie
tuvių puota, čia šimtai brook- 
lyniečių susieina pasilinksmin
ti tarpusavyje ir su daugerio- 
pais tolimais svečiais.

Tolimų svc^h?T Laisvės ban-j
kietus visuomet atsilanko gau-; bus duodama 6 vai. Prašomo 
šiai. Tai didžiadarbiai Lais-j visus Įsitėmyti laiką ir kitiems 
vės užrašinėtojai, bendradar
biai, šėrininkai ir skaitytojai 
suvažiuoja Į savo dienraščio 
suvažiavimus pasisakyti dien
raščio reikalais. Na ir pasima
tyti su visais laisviečiais —

! siančius svečius. Bet apie tai 
i kita karta, šiuomi tik norime 
i priminti visiems Įsigyti tikie- 
I tus iš anksto, kad galėtume 
Į būti dalyviais tos metinės iš- 
j kilmės. Rankioto tikietas $3.
i Vien šokiams 60c. Gros Pavi- 
į džio orkestrą.

V a k ai’ienė (kalakutienos)

pranešti. Vakarienė duodama 
taip anksti dėl to, kad suva
žiavimo dalyviai išalksta ir 
kad svečiai turėtų progą va
karieniauti su mumis, o mos 
su jais.

PASKUBĖS MOKSLININKAS KALBĖS 
LENINO MINĖJIMO MITINGE

, kaip Leninas 
i išvedė darbininkus Į pergalę, 
'kalbės apie tai, ką Leninas pa- 
| liko žmonėms kovoje prieš an- 
' tisemitizmą.

Savo Nusistatymą
Miesto Tarybai

Majoras O’Dwyer, tikimasi, 
kalbės New Yorko Miesto Ta
rybai ši antradienį Įvyksian
čiame. posėdyje, šioje prakal
boje jis perstatys savo pažiū- 
ras-nusistatymą Įvairiais mies
to reikalais.

šiame posėdyje taipgi, tiki
masi’, mažumu partijų tarybi- 
ninkai — komunistu ir darbie- 
čių kaunsilmanai — pareikš 
savo politiką miesto problemo
se.

Veteranams Studentams 
Uždėta Išlaikymas 
Mokyklos,

Lankantieji New Yorko 
Miesto Kolegiją veteranai stu
dentai, kurioms prisieina gy
venti Army Hali Įsteigtame 
bendrabutyje, yra labai nepa
tenkinti, “nerimsta.” Taip pa
reiškė Dr. Harry N. Wright, 
kolegijos prezidentas, savo ra
porto miesto švietimo tarybai.

Wright pareikalavo pasky
rų Army Hali išlaikymui, sa
kydamas, kad dabar visa na
mo išlaikymo našta uždėta ant 
tenai gyvenančių studentų. Jie 
gyvendami (mokindamiosi) iš 
mažų federalių paskyrų ir be 
to vos suveda galą su galu, 
sakė Wright.

dančio vajaus, kur mūsų kp. 
skiriama kvota gauti 8 naujus 
narius, draugai didžiumoje iš
sireiškė, kad mos ir šiame va
juje savo kvotą bandysime iš
pildyti. Vajininkais apsiėmė 
Weisas ir J. žemaitis. Jau 
gauta viena nauja narė — 
Mrs. K. Rachinsluenė. Tik ke
letą dienų pirmiau Mrs. Ra
ck inskienė su savo dukrele 
paaukojo Vėžio Institutui Vil
niuje. Mums labai malonu -tu
rėti tokią draugę savo kuopo
je. Mr. Rachinskas priklauso 
soti ą j am e susivienijime.

ls LDS 46 Kuopos Susirinkimo 
Ir Darbuotės

Trečiadieni, sausio 15 d. 
Įvyko kuopos metinis susirin
kimas. Narių buvo diktai atsi
lankę. Buvo patiekti kp. ko
miteto raportai.

Pirm. W. Skodis pranešė, 
kad mūsų kuopa, nors ir ne
nuveikė didelių darbų, bet, 
pagal mūsų narių skaičių ir 
vietoš sąlygas, mes pasirodė- 
mc neblogai. Tš senų nariu nei 
vienas neišsibraukė, o laike 
vajaus gauta 6 nauji. Mūsų 
kuopai skirta kvota išpildyta 
su dideliu kaupu.

Finansų raštin. pranešė, 
kad Įplaukų per metus turėta 
$500.36, išlaidų $410.46. Pa
aukota Vėžio Ligos Institutui 
Vilniuje 25 doleriai, Vilnies 
suvažiavimas pasveikinta su 
$5, drg. Burbai $5 ir Meno 
Sąjungai $5. Pirkta Lietuvių 
Liaudies Centro Šeras už $25.

Ligonių 
vienas, tai 
nienė, kuri 
serga.

Nariai duokles mokasi labai 
gerai, net ir šiame susirinki
me apie 7 nariai pasimokėjo* 
už visus 1947 m.

Perskaičius laišką
Centro reikale dabar praside-

Majoro prakaltos buvo ti
kėtasi pirmesniuose dviejuose 
posėdžiuose, bet jis atjdėjo. 
Dėl to atidėjimo buvo visokių 
spėliojimų. Menama, kad jis 
atidėjęs tikslu pirmiau išgirs
ti gub. Dewey prakalbą, jo 
pa’siūlymus tais reikalais, ku
ine liečia miestą. Sakoma, kad 
majoras nesutikęs su valstijos 
fondo paskyromis miestui ir 
kad aštriai kritikuosiąs Dewey 
dėlei nepakankamumo pasky
rų.

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Profesorius J. S. B. TIaldane, Į tais, taipgi tai, 
I visame pasaulyje žinomas | v 
j anglas mokslininkas ir rašyto- 
ijas, londoniškio Daily Worke- 
' r’io redakcinės tarybos pirmi
ninkas bus vienu iš žymiųjų 
kalbėtoji) Lenino minėjimo mi- I 
tinge.

Dvidešimt trečias metinis 
Lenino minėjimo mitingas 

' įvyks jau šio trečiadienio va
karą, sausio 22-rą, Madison 
Square Gardene. Rengia Ko
munistų Partijos New Yorko 
Valstijos Komitetas.I 

Mokslininkas kalbės nuo
, vienų pagrindų su Amerikos 
Į Komunistų Partijos naciona- 
' liais vadais ir su Albertu E. 
' Kahn, paskilbusiu priešfašis- 
; tiniu rašytoju, vienu iš auto- 
i rių “Great Conspiracy Against 
I Russia,” “SabotagCy” “Plot 
Against the Peace.”

žymiausiu vakaro kalbėtoju 
bus William Z. Foster, Komu
nistų Partijos nacionalis pir
mininkas; Robert Thompson, 

i šio karo didvyris ir šios valsti
jos komunistų organizacijos 
pirmininkas ir John William
son, nacionalis darbo sekreto-

Roxy Teatre 
filmą 

paremta ka- rius. Williamsonas aiškins ko- 
šnipų ir jų seklių munistų

James Cagney ir metams*sąryšyje su algomis ir 
priešdarbininkiškais biliais, da
bar esančiais Įneštais 80-me 
kongrese.

Mitingas pagerbs Įsteigėją 
Tarybų Valstybės, Rusijos re
voliucijos vadą. Profesorius 
Haldane kalbės apie Lenino 
Įtaką' į pasaulio mokslinį min
tijimą. Mi'K Kahn, kuris su Mi
chael Sayers dokumentaliai 
parodė svietui tarptautinį suo
kalbį sunaikinti jauną tarybi
nę respubliką 1918-1920 me-

13

programą 1947-48

Įdomi meno pro-

prasidės lygiai 
Ivgiai 10:30. Ti-

grama.
Mitingas 

7 :30, baigsis 
kietai nuo (50c iki $2.40. Iki
antradienio vakaro 8-tos va
landos. tikiotų po $1.20, $1 ir 
po. 60c dar galima gauti Lie
tuvių Komunistų Kliube. Pra
šome Įsigyti iš anksto tikintą. 
Kviečiame būti vienu iš virš 
dvidešimties tūkstančių daly
vių pasaulio darbininkų vado 
pagarbai mitinge.

Lietuviu Komunistu Kliubas. 
4-

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Rodoma nauja 
Rue Madeleine,” 
ro laiko 
veiksmais.
Annabella vadovaujančiose ro
lėse. Paskilbusioji Gracie 
Fields pirmu kartu išstoja te
atro scenoje asmeniškai. i

New Yorko Paramount •z • , ■**.
Rodo naują filmą “The Per

fect Marriage.” žvaigždėse 
Loretta Young ir David Niven. 
Priedams smagūs scenos ak
tai.

Brooklyno Paramount
Toliau rodo Irving Berlin’o 

‘*Blue Skies” su Bing Crosby, 
Fred Astaire ir John Caul
field žvaigždėse. Greta rode 
“Wife Wanted,” su Kay Fran
cis.

Radio City Music Hall
Rodo technispalvę muzika- 

lišką filmą “Till the Clouds 
Roll By,” su Judy Garland, 
Van Johnson, June Allyson, 
Robert Walker ir kitais. Di
džiojoje scenoje tebevaidina 
“Good Ship Holiday.”’

Ketvirtadienį pradės rodyti 
naują filmą “The Yearling.”

DANTŲ GYDYTOJAS

] )r. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

-į. Trys Dienos Jam

I 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.

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai Įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir ovcrkoutų 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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

I BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS ' 
i 284 Scholes Street
I Į 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 ),

Sutaupė Metus I

Yor-Abbey Pettinelli, New 
y fce, buvo nuteistas metus ka

lėti už loterijas. Bet bauda 
panaikinta po to, kada polici
jos kapitonas paliudijo, jog 
per tris dienas ir naktis pa
vojuje jo gyvybei, Pettinelli 
dirbo gelbėjime sužeistų ir iš
nešiojime užmuštų iš įgriuvu
sio apartmento, Harleme.

f

DIENRAŠČIO LAISVES
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

$3.75 Pifeei Metų 
Kanadoj ir Pietų Amerikos 
Valstybėse $8 Metams ir 

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

tams; $4.50 Pusei Metų

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Annabella, James Cagney ir Richaard Gonto naujoje filmoje “13 Rue 
Madeleine,” rodomoje Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50,th St., New Yorke. Vaiz
duoja Šnipus ir jų seklius. Teatras taipgi .turi turtingą gyvųjų programą.

Telefonas EV. 4-8698

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ 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 4-9612

, r.7. y ..„ J , ;.u ....-- -................................................................- ... ■ i,,,........ ;..




