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LLD Garbės Kuopos.
Mikolaičiko Ašaros.
Pakorė Caristus.
Jie Saviškius Žino.
Paderewski ir Pilsudski.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

1 LAISVE-LIBERTY
427 Lorimer Street, 
Brooklyn (I, N. Y.

..The Only Lithuanian Dally 
in the Eastern States.

Telephone: Stagg 2-3R78

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Mazukr.a;

*Shel-

Sovietai Kritikuoja ; Stalinas Priima Anglų Ministro Bevino
Atominę Amerikos Aiškinimą dėl Santarvės Su Sovietais

Pilnai duokles už 19 17 :n°- 
tus pasimokėjo arba j garbės 
kuopas įstojo sekamos kuopos:
24 k p., C. Brooklyn, sekreto
rius C. Bender/ 71 kp., Brid
gewater, sek r. \A. 
103 k p., Hudson, 
Kazlauskienė; 117
ton, sekr. J. Ragauskas- 
kp., White Plains, sek? 
Kraujalis; 1 18 k p.., W. Fr 
fort, sekr. F. Saučiulis: 
kp., Athol, sekr. J. Daubaras 
ir 221 kp.. Bloomfield, sekr. 
A. Lukchis.

Duoklių gavome iš sekamų ; 
kuopų: 25 kp.-. Baltimore, 
sekretorius J. Deltuva, mokė
jo už 46 narius; 20 kp.. Bing
hamton, sekr. S. Jasilionis. 
mokėjo už 59 narius; 43 kp.. 
Wilkes-Barir, sekr. B. Radze
vičius, 
Montreal, 
čius, 21 narį; t 
ford, sekr. B. Mulerank a,
25 narius; 126 kp., sekr. 
Grinkus, už 26 narius.

Monopoliją London. — Premjeras 
Stalinas priėmė užsieninio 

17B' Maskvai — Sovietų spau-1 Analuos ministro Bevino 
d? da griežtai peikia Amerikos i pasiaiškinimą, kad Bevinas 

planą dėl atominės jėgos j neatmetė abipusiškos kaia- 
tVarkymo pasaulyje. Žurna- i n^s nairalbos.sutarties tarp 

Naujieji Laikai rašo, Anglijos ir Sovietu Sąjun
gos.

Bevinas, kalbėdamas An
glijos seime gruodžio 22 d., 
pareiškė:

“Anglija su nieku kitu 
nesusiriša, kaip tik su pa-

Jei Anglija Pataisytų Sutartį, 
Sovietai Pailgintų Jos Laiką

Graikijoj Sudarytas' 
Kaip ir Jungtinis 
Ministru Kabinetas

las Naujieji Laikai
jog Amerika tyčia atidėlio-

1 ja .atominį nusiginklavimą, 
kad tuo tarpu galėtų dau
giau atominių bombų prisi
gaminti; sako: “Dabartiniu 

už 11 narių; 47 kp., laiku atominė jėga gamina- 
sekr. A. Morkevi-1• -- ------ ■ ma tiktai Jungtinėse Vals- reigomis pagal (Jungtinių

68 kp., Hart- tijose ir naudojama tiktai | Tautų) čarterį...
1 už atojnin. ginklams.” Naujie-i 

A'|ji Laikai įtaria, kad įvairūs^ 
Amerikos politikieriai su i 

i atominiais ginklais svajoja < 
Po balsavimų pergalės Len-. pasau]į užviešpatauti. Tas 

k>,oj demokratinė haudis . žurnalas reikalauja, kad 
paradavo virš 100,000 pilie. Jungt. Tautų Saugumo Ta- 
čių. Jie nešė grabą, ant kurio ! 7ba, uždraustų atominių 
buvo užrašyta: “čia guli žmo-: bombli dirbimų ir jų varto
jus, kuris mirė nuo anglų Ii-j imą. Jis taipgi įspėja, kad
gos.” Grabą sekė apsitaisę I Amerika planuoja diktuoti 
kaip Mikolaičikas, Churchill ■ atominei komisijai, kur 
rr kiti liaudies priešai, kurie turės gana šalininkų, 
liejo ašaras. i ----------------

ji

A. .*.**. GRĘSIA LONDONO KON-.Asaras lieja ne vien Varsa- '
voj, bet ir užsienyj. Tik pa- DUKTORIU STREIKAS 
galvokime, kokis tai reakci-; - -------
jai smūgis! Balsavimuose da- London. — Keleivinės Va- 
lyvavo 11,244,873 piliečiai ir:žjuotės Darbininkų Unija 
iš jų 9.00.,,682 balsavo už de- ■ reikalauja sutrumpinti dar- 
mokratm) bloką! Londono ir Į b ]aik .y 45 valand 
Wall stryto remiamos Miko- • < j • ... i -!• *iniziv ™ i savaitę, daugiau mokėti uzlaiciko grupes gavo vos 1,-1 , . Y . . s
154,847 balsus, ir tai atsitiko .dalbą sekmadieniais,^ nak- 
katalikiškoj Lenkijoj, kur nuo • ties metu ir uz ^virsvalan- 
kardinolo Ulondo iki eilinio džius. Jeigu valdžia ir kom- 
kunigo, visi puolė demokratinį j panijos nepatenkins šių rei- 
frontą ir pragaro kančiomis kalavimų, tai streikuosią 
gazdino tuos, kas balsuos už gatvekarių, požeminitp’gele- 
liaudies kandidatus.

dėl to 
prisi-

Tau to
mis, atšaukia dvidešimties 
metų santarvę su 
Sąjunga:

Anglų 
ministras 
pasiuntė Stalinui 
protestuodamas 
Pravdos straipsųį. Bevinas I .■ 
sakė, kad Pravda iškraipius 
jo mintį. Čia Bevinas rašė:

“G r u o d ž i o 22 d. aš, 
,iš< tikrųjų, sakiau, ką visi 
kiti didieji talkininkai sakė, 
būtent, kad jie savo politi
ką remia Jungtinių Tautų 
oganizacija.”

• Stalino Atsakymas
Stalinas sausio 23 d. šie

met pasiuntė Bevinui atsa-

Maskvos Pravda 
rašė, kad Anglija, 

■ dengdama Jungtim

kvmo laišką, kuriame, tarp 
kitko, sako:

“Aš prisipažįstu, kad 
man padarė siek tiek rūpes
čio tamsto's pareiškimas, iog 
Didžioji Britanija su nieku 
kitu nesusirišus, apart pa
reigų, kylančiu iš (Jungtim 
Tautų) čarterio.

“Tačiau, tamstos laiškas 
ir Anglijos valdžios pareiš
kimas visai išaiškina tą da
lyką ir nepalieka vietos ne
susipratimams. Dabai; aiš-

ku. jog tamsta ir aš laiko
mės tos pačios nuomones 
kas liečia Anglijos - Sovietų

“Kai dėl Anglu-Sovietų 
sutarties laikotarpio pratę
simo, apie kurį Anglijos val
džios pareiškimas specialiai 
prisimena, tai rimtai kal
bant, turiu pasakyti, jog 
pirm tokio pratęsimo reikia 
šią sutartį pataisyti — pa- 
liuosuoti ją nuo. apsiriboji
mų (rezervacijų), silpninan-

Sovietuv 1

užsienio
Bevinas

reikalų 
tuomet 
laišką, 

prieš tą

; žinkelių ir auto-bu^ų kon-
- | dukteriai ir motormanai.,

pakorė į 
Krasnovą, į

A. G. škuro, S. N. Krasnpvą, i 
T. L Domanovą, princą Klič- 
Sultan-Girei ir dar kelis kitus.

Visi 
priešai. 
Rusijoj 
tiečius 
Princas 
mandavo ‘‘Laukinę Diviziją 
kurios žvėriškumams vėliau, 
prilygo tik hitlerininkai.

Tarybų Sąjungoj 
generolus: P. N.

tai bjaurūs liaudies 
Jie žvėriškai naikino > 
darbininkus ir vals- 
Jaike piliečių karo.

Klič-Sultan-G irei ko-

10 Milionų Dolerių 
Chinijos Kolegijai

New York. — Rockefelle- 
rių Fundas paskyrė 10 mili- 
onu doleriu Medikalei Chi- 

' nu Kolegijai Peipinge, Chi- 
>nijoj. Ta kolegija buvo 

j ponų apiplėšta.

Kada Grigaičiai, šimučiai, IlrolhnA R
Bajorai ir Tysliavos nuolat rė- 11 liiaillllU O
kia prieš rusus ir visus Tary- j Virhv ValfKnmlniC 
bų Sąjungos gyventojus, taij’^v ’ dlUlIllIillUo 
jie tokius, kaip šie generolai, v. . .
visada laikė saviškiais. Nema-1 Paryžius. — Ankstasis 
žai jie ašarų išliejo ir dėl su-1 teismas įkaitino buvusį se- 
šaudyto Hitlerio agento Tu-, natorių ir Madagaskaro gu- 
chačevskio, nepaisant, kad jis bernatorių, Armandą Anne; 
buvo rusas. Jie saviškius pa-: tą, ir 7 kitus vadus buvu- 
žįsta ir rusų tarpe.

Vals-

sios fašistinės francūzų Vi
chy valdžios. Jie bendradar
biavo su naciais okupantais 
prieš Franci jos patri jotus 
ir .rėmė Hitlerio karą prieš 
talkininkus.

Paderewski 
pasikaustęs

iš Amerikos,

Washingtone išleido 
tybės department© dokumeft- 
tus VIII-je knygoje. Jie yra 
apie po Pirmoj Pasaulinio Ka
ro laikotarpį. Tarpe kitko, pa
rodo, kad lenkų muzikantas— 
pianistas Ignacy 
buvo hitleriškai 
užimti Maskvą.

Jis reikalavo
Anglijos, Francijos ir kitų di
džių valstybių duoti ginklų, 
pinigų, maisto ir jo “polska 
armija” tuojau išnaikins tary
binę tvarką Rusijoje.

Vėliau, kaip žinome, 1920 
metais, • “maršalek” Pilsudski 
tą pabandė, bet vietoj “pols- 
kos armijos” atsidūrimo prie 
Maskvos, tai Raudonoji Armi
ja stuksėjo j Varsa vos vartus.

Chinn Komunistai Užė
mė Gelžkeliii Mazgą

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkų 
vyriausybė pranešė, jog chi- 
nų komunistai atėmė iš jų 
vieną geležinkelių mazgą ir 
perkirto dvi svarbias tauti
ninkų geležinkelių linijas.

Tai istorija. Bet reakcinės 
Lenkijos istorija baigėsi 1939 
metais lenkų, tautos katastro-

fa! Lenkija atsteigta, apyieny- 
ta ne su Pilsudskių ir Pade- 
rewskiu politikos pagalba, bet 
su Boleslovo Bierut, Osubkos- 
Morawskio, M. Gomulka ir ki
tų, kurie surado teisingą len
kų tauiai kelią.

Jau Gana Plačiai 
Keliama Gyvenamų 
Namų Rendos

Washington. — Po 
tarimo sū prezidentu 
manu, generolas Philip B. 
Fleming, rendų kontroliuo
tojas, įsakė savo valdinin
kams įvairiose srityse pa
kelt būtų rendas tokiuose 
atsitikimuose, kur “namų | 
savininkams esą sunku iš-! 
siversti su dabartinėmis 
rendomis.” Ir jau 20,000 iki 
30,000 namų savininkų 
mėnesį gaus leidimus 
doms pakelti.

Žymėtina, kad dar
miau Kainų Administracija 
įgalino apie milioną namų 
savininkų pabranginti ren
das, nors drovėjosi tatai 
viešai skelbti.

pasi- 
Tru-

per 
ren-

pi r-

Maskva Smerkia Kariniu 
Atlyginimu Sustabdymą

Maskvos laikraštis Nau
jieji Laikai smerkia ameri
konus ir anglus už sulai
kymą Sovietam karinių at
lyginimų iš vakarinės Vo
kietijos. Sako, tai sutar
ties laužymas.

150,000 Plieno Darbininkų 
Reikalauja Daugiau Algos

Ir Stambių Pagerinimų
Sutinka Pratęst Senąją Sutartį iki Balandžio 30 d.

ja turėtų mokėti 10 nuošim- laiškutį: 
čių nuo visų savo dirbinių 
pardavimo.

Duoti darbininkams 10 
pilnai apmokamų švenčių 
per metus, neskaitant sek
madienių.

Suteikti iki vieno mėnesio 
apmokamų atostogų (va- 
kacijų) per metus darbinin
kams, dirbusiems šiai kom
panijai 10 metų ar daugiau.

Pusantro karto tiek mo
kėt už darbą šeštadieniais 
ir dvigubai už sekmadienių 
darbą.

Jeigu žmogus po trijų 
metų darbo paleidžiamas, 
tai jam turi būti duodama 
tiek primokėjimo, kaip už 
aštuonias darbo savaites.

Plieno Darbininkų Unija 
; taipgi per teismus reika
lauja iš kompanijos $500,- 
000,000 už sugaištą nuo 
1938 metu laika “nuo vartų t v t

H

Pittsburgh, Pa. — Pra
šant Jungtinių Valstijų 
Plieno Korporacijai, CIO 
Plieno Darb. unija sutiko- 
pratęsti savo sutarti su 
korporacija iki balandžio 30 
d. Kitaip sutartis išsibaig
tų vasario -15u d. •-Unija turi 
150,000 nariu.

Plieno darbininkų vadai 
stato kompanijai šitokius 
reikalavimus:

Žymiai pakelti algą. ’ •
Užtikrinti 40 savaičių 

pilnai apmokamo darbo per 
metus.

Mokėti darbininkams al
gą už visą sugaištamą lai
ką nuo įėjimo pro fabri
ko vartus iki pačios darbo 
vietos ir už sugrįžimo laiką 
iki vartų.

Pilnai pripažint 
darbavietėse.

Įsteigti gerovės ir apsau
gos fondą, į kurį kompani- iki vartų.

uniją

ARGENTINA UGDYS 
SAVO PRAMONE SU 
AMERIKONU TALKA

ANGLIJA GRŪMOJA 
KARINIU STOVIU 
PALESTINOS ŽYDAM

Buenos Aires, Argentina. 
— Argentinos prezidentas- 
diktatorius Juanas D. Pero
nas nusprendė smarkiai kel
ti savo krašto pramonę su 
Jungt. Valstijų paspirčia. 

! Nutarta kviesti visa eilė a- 
merikonų specialistų nau
jiem fabrikam statyti ir se
nuosius didinti bei naujo? 
vintį. Argentina pirksianti 
iš Jungtinių Valstijų tiek 
mašinų, įvairių įrengimų ir 
reikalingų medžiagų, “kiek 
tik amerikonai galės par- 

l duoti.”

čių šią sutartį.”
(Anglija siūlė pailginti tą 

karinės tarpusavio pagalbos
i sutartį net iki 50 metų.)

Atsakyme Bevinui Stali
nas taipgi primena savo pa
reiškimą Alexandrui Wer- 
thui, London Sunday Times 
korespondentui, 1946 r* 
rugsėjo 17 d. Tada Stalin^... 
sakė:

“Sovietų Sąjunga yra su-. habineta iš viešpataujančios 
sirišusi abipusiškos pagal • i -liaudiškų” m o narchistų 
bos šutarčia su Didžiąja partijos ir keliu mažesniųjų 
Britanija., prieš užpuolimą partijų. Naujajame kabine- 
iš Vokietijos jpusės. ’ i įe Tsaldaris taipgi palaiko-

“Tatai reiškia, — aiški- mas? kaip užsienio reikalų 
na dabar Stalinas, - kad ministras. Themistoklio So- 
Sov-i^tų Sąjunga turi parci- fup0 vadovaujami liberalai, 
gą link Didžiosios Britani
jos, neskaitant pareigų,1 
kylartčių iš (Jungtinių Tau-i 
tų) čarterio.”

' Bevinas Dėkoja Stalinui
Anglų užsienio 

ministras Bevinas sausio 24 
d. pasiuntė Anglijos am-

! basadoriui Maskvoje tokį

Athenai. —- Pasitraukus
, premjerui K.
j nauju Graikijos
tapo monarchistas dvari
ninkas Demetrios Maxinos, 

:74 metų amžiaus, buvęs 
nL ! Graikijos Banko guberriato- 
ias: rius. Jisai suorganizavo va

dinamą “sudėtini” ministrų

Tsaldariui, 
premjeru

reikalu

turintieji 48 iš 354 seimo na
rių, atsisakė eiti į Maxino 
valdžią*.

Tarp naujų ministrų yra 
socialdemokratas G. Papan
dreou, vienas Venizeloso li
beralas ir vienas monarchi
nis liberalas, tik nesvarbio
se vietose.

“Ma’onėkįte padėkoti Ge- i TEIS BUVUSI VALDININKĄ 
neralissimui (premjer. Sta- izAip YAM1INKTA 
linui) už jo labai atviųą ir!™,r •
pagalbingą pareiškimą ir 
praneškite jam. kad aš per
duodu tą jo pareiškimą ry
tojaus spaudai, sykiu su 
mano laišku jam iš sausio 
18 d.” '

Laimėję Rinkimus 
Komunistų Kandi- 
datai Brazilijoj

Washington. —'Kovo 12 
d. prasidės teismas prie! 
buvusį valstybės depart- 
mento valdininkėlį Carlą 
A. Marzanį, tariamą komu
nistą. Marzanį įkaitintas ii* 
2,500 parankoj taikomas už 
tai, kad jis slėpęs savo na- 

| rystę Komunistų Partijoj. 
• Pirmajame tardyme Marza- 
! nr sakėsi nekaltas. Jis “dėl 
koihunizmo” paleistas iš 
tarnybos pernai metų pa-

I baigoje.
Rio de Janeiro, Brazilija.

- Užtikrinta, kad Sao Pau-' BįįSią Užgrobti NaCltl • 
n va crime (riihornarnrinni ilo valstijos gubernatorium 
išrinktas Adhemar Barros, 
komunistu remiamas kandi
datas. Sao Paulo yra pra- 
moniškiausia ir turtingiau- 

, šia Brazilijos yalstija. Bar- 
i ros yra Progresyvės Socia
listų Partijos narys. Deši
nieji socialdemokratai rėmė 
milionierių Hugho Borghi, 
valdžios kandidata. v

Turtai Argentinoje
Buenos Aires. — Argen

tinos prezidento Perono 
valdžia įsakė užgrobti na
ciu ir kitu fašistinės Ašies 
piliečių fabrikus ir kitas 
nuosavybes, kurios esančios 
vertos $25,000,000.

tu’vSnu ’tX/LS Stalinas Nesutinka Ap-kitų valstijų turėjo pasise 
kimų socialistiniai ir de
mokratiniai kandidatai, ku
riuos komunistai rėmė rin
kimuose.

Jugoslavai Mirčia Nubaudė

Jeruzalė. — Anglų val
džia pagrūmojo įvest Pales
tinoj aštrų karo stovį, jeigu 
žydai, teroristai dar užpul- 
dinės anglus. Arabai užmu
šė savo tautietį agentą,,
kuris pardavinėjo arabų že- iDu Naciu Generolus 
mes žydams. Anglai uždrau- --------
dė savo kareiviams lankyti | Belgrad, Jugoslavija. — 
bet kokius teatrus Palesti- Jugoslavų teismo sprendi- 
noje. Anglų komisionierius mu, tapo mirčia nubausti du 
gen. Cunningham atmetė slaptosios nacių policijos — 
žydų prašymą dovanot gy- smogikų generolai August 
vybę nusmerktam mirti žy-1 Meissner 
dui teroristui Gruneriui.

ir Wm. Fuchs, 
i kaipo kariniai kriminalistai.

AIRIŲ VYSKUPAI IR SMETONININKAI KREIPIASI į 
JUNGT. TAUTAS, GIRDI, KAD “PALIUOSUOTŲ LIETU V Ą”
New York. — Penktadie

nio vak^r. Waldorf-Astoria 
viešbutyje įvyko bankietas, 
kuriame smetonininkai, ai
rių vyskupai - prelatai ir 
reakciniai amerikonų poli
tikieriai kurstė Ameriką 
prieš Tarybų Lietuvą ir 
šaukė aukęti tariamam 
Bęndrajam Lietuvių šal-

pos Fondui.
Arkivysk. J. F. McIntyre 

pasimeldė už tos kampani
jos pasisekimą. Vyskupas 
John M. Gannon ragino da
ryti spaudimą Jungt. Tau
toms, ■girdi, kad “išlaisvintų 
Lietuvą” nuo Rusijos. Par 
našiai kalbėjo ’ kardinolo 
Spellmano atstoyas prelatas

P. O’Boyle; fondo “garbės” 
pirmininkas James A. Far
ley, prieš - rooseveltinis de
mokratų >politikierius; fon
do pirmininkas kun. J, B. 
Končius; Darbo Federacijos 
pasiurifinys, neva gerieralis 
Lietuvos konsulas Jonas 
Budrys, kuris perskaitė ir 
vadinamo

vo” Povilo Žadeikio pareiš
kimą, ir kt.

Jie mojosi šiemet sukelti 
$525,000 pinigų tam fon
dui, girdi, šelpti 80,000 “iš- 
vietintų” lietuvių (fašisti
nių pabėgėlių) Vokietijoje.

“Lietuvos atsto-
Hamburg. — Anglies sto

ka čia krikdo mokyklas.

sikeist Oficieriais
Maskva., — Anglija pa

siūlė, kad Sovietai siųstų 
tam tikrą skaičių savo ofi- 
cierių ir karinių studentų į 
Angliją, o anglai siųstų ati
tinkamą skaičių savo oficie- 
rių ir karinių studentų į 
Sovietų Sąjungą.

Premjeras Stalinas pra
nešė Anglijai, kad Sovietai 
negali priimti tokio anglų 
pasiūlymo.

Kardinolai prieš Demo
kratiją, Sako Maskva

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad New Yorka 
kardinolas Spellmanas, kaip 
ir Lenkijos, Vengrijos, Vo
kietijos ir kitų kraštų kar
dinolai, iš tikrųjų veda ko
vą prieš demokratiją, nors 
sakosi kovoja tik prieš ko
munizmą . v

ORAS. — Būsią lietaus.
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SMETONININKAI IR
TARYBŲ LIETUVA

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

■ ■

P1 r m a d i e i lis, Sausi o 27, lO'lT*

PASVEIKINIMAI IR AUKOS 
LAISVES BENDROVES 

SUVAŽIAVIMUI

Modernišką radiją ir rekordavimą vartoja U.N. po
sėdžiuose Lake Success, »New Yorke, perduoti veik vi
sam pasauliui sesijų eigą ir išlaikyti tos eigos rekordus 
ateičiai. ' . .

“Rapolas Skipitis, buvusio 
Lietuvos diktatoriaus A. Sme
tonos kavalierius, atsibalado- 
jęs į Jungtines Valstijas, 
pradėjo didelę kampaniją 
prieš dabartinę Lietuvos vy
riausybę. Jis laksto su pra
kalbomis ir rašo laikraščiuo
se. Jis bando pralenkti savo 
mokytoją Goebbelsą propa
gandoj prieš bolševikus. Dar
bininke jis piškina:

Paguodimas
\ • .................... ....................................

Rašo Dr. J. Baltrušaitiene
Tenenusimena mūs rū

pestingasis Baltimorietis, 
kad tūlas asmuo, būk bu
vęs laisvamanis, atsitraukė 
nuo savo idealų ir nuėjo 
prie palaimintųjų. Svarbu
sis klausimas yra, kodėl jis 
tai padarė?

1. Jis galėjo būti pasyvus 
katalikas, tad žingeidumo 
dėlei jis bičiuliavo su laisvų 
įsitikinimų žmonėmis. As
meninio gyvenimo prieti
kiai gal paveikė jį ant tiek, 
kad be jokio žingsnio atgal 
jis parodė atvirai, kuomi vi
suomet buvo. Jis savo kau-

v Drauge Baltimorieti, su 
tokiais mums nepakeliui. 
Jie kartais, būdami su mu
mis, daug blėdies pridirba, 
tramdydami mūs žingsnius 
prie šviesos.

Kitos priežastys apleidi
mo savo idealų tai šeimyni
nis persekiojimas ir proto

Besiruošiant Prie Suvažiavimų
Šių metų kovo mėn. pabaigoje, kaip jau buvo pra

nešta, Brooklyne įvyks net trys svarbūs demokratinių 
’ lietuvių suvažiavimai. Prie jų pasiruošti laiko-jau'nebe

liko perdaug — tik du geri mėnesiai.
Kovo 28 d. šaukiamas lietuvių moterų suvažiavimas. 

Šiuo metu Amerikoje veikia nemažai lietuvių moterų pa
skirų kliubų, bei kliubų, priklausančių Lietuvių Literatū
ros Draugijai. Daug mūsų draugių moterų darbuojasi 
visose mūsų organizacijose ir draugijose, veikdamos iš
vien su vyrais. Moterys suVažiuos aptarti kai kuriems 
reikalams, susijusiems su tvirtinimu viso demokratinių 
lietuvių moterų judėjimo ir aptarimui, kaip įtraukti į 
bendrąją veiklą juo daugiau moterų, kurios ligi šiol neda
lyvauja mūsų visuomeniniame gyvenime.

Būtų gerai, kad ne tik moterų kliubai bei draugijos, 
kurias išimtinai sudaro moterys, išrinktų savo atstoves, 
— svarbu, kad ir tos organizacijos, kurias sudaro vyrai 
ir moterys — pav. ŲDS kuopos, bei chorai, — išrinktų 
savo atstoves dalyvauti moterų suvažiavime. Tos pačios 
atstovės galėtų dalyvauti ir Trečiajame Demokratinių
Amerikos Lietuv. Suvažiavi me, įvyksiančiame kovo 30 ’ kę padėjo į šalį, 
dieną. ’J • j 2- Jeigu buvo palinkęs

Kovo 29 d. įvyks Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos suvažiavimas. Jau seniai šį Draugi
ja savo suvažiavimo nešaukė. Mums rodosi, jie turėtų 
įvykti dažniau. Tuo būdu šis suvažiavimas turės didžiu
les svarbos ne tik pačiai Draugijai, bet ir visam Ameri
kos lietuvių kultūriniam darbui, jo plėtojimui. Litera
tūros Draugija vaidina svarbų vaidmenį mūsų gyvenime. 
Tai kultūros švyturys, kurio šviesa pasiekia abiejų Ame
rikos kontinentų lietuvius.

Gyvenimas šuoliais keičiasi, keldamas naujus reika
lavimus iš mūsų organizacijų. Suvažiavime, tuo būdu, 
bus apžvelgta tai, kas jau nuveikta, ir bus nustatytos 
gairės ateities darbams.

Svarbu, kad visos ALDLD kuopos vasario ir kovo 
mėnesių susirinkimuose visapusiai svarstytų organizaci
jos reikalus, ir siųsdamos savo atstovus Suvažiaviman, 
pateiktų savo kolektyves mintis dėl ALDLD tvirtinimo ir 
jos darbų gerinimo.

Kovo 30 d. Įvyks Trečiasis Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas. Tai bus kur kas platesnis, pilnesnis suva
žiavimas, kadangi šin suvažiaviman kviečiami visi demo
kratinio nusiteikimo Amerikos lietuvių kliubai, organi
zacijų kuopos ir draugijos siųsti savo atstovus. Šičia bus 
iškelti platesni klausimai, kuriuos suvažiavę atstovai tu
rės aptarti ir padaryti atitinkamus žygius tarimams gy- 
veniman pravesti.

Taigi, kaip matome, kovo mėnesio pabaigoje visi ke
liai ves į Brooklyną.

Ruoštis prie suvažiavimų privalome visi, privalome 
dabar!

prie laisvos minties ištiki
mai, tai tuomi ir pasikaki- 
no, taip sakant, rūd^s su
ėdė jo laisvą mintį.

Kad būti laisvų pažiūrų, 
tai neužtenka vien apleisti 
tikybines pareigas. Būti 
toms laisvoms idėjoms, išti
kimu • reikia be atlaidos 
žengti su gadynės išmin
ties, tikrovės tyrėjais ir ži
novais, vlhna žengyne. Q tai 
galima tiktai lankant prog-

•Su šiųjų dyynučių pora 
nėra ko kovpti, — tai ap
gailėtini elementai, neatsa
kingi už apsileidimą. Pir
mas, neatsveria busimojo/ 
gyvenimo draugo nusista
tymo — žūt-būt jį arba ją 
paveikti ir dominuoti savo
mis idėjomis; antrasis visiš
kai neatsakingas, tad nėra 
nei šen nei ten jo minties 
nusistatymo.

Dar viena priežastis me
timo visų progresyvių ide
alų į sąšlavyną, tai pasikil- 
nijimas imtis prie biznio. 
Buvus, laisvamaniui, ku
ris sugrįžo prie bažnyčios, 
karštai prijaučia visos da
vatkos ir. dąvatkynai,. tad 
kad ir jie suprastų esą iš
naudojami,. vistiek jį rems,

“ ‘ 1941 metų birželio 14 
dieną .bolševikų NKVD .pa
darė masinius areštus. Greta 
vyrų areštavo moteris (net 
sergančias bei gimdančias), 
vaikus ir net mažyčius kūdy- 
kius. Areštuotus sugrūdo į 
gyvulinius vagonus, užkalė 
juos ir po kelias dienas ne
prileido jiems paduoti nė 
maisto, nė vandens lašo. To
kiose sąlygose vežė tuos ne
laimingus nieko nekaltus 
kankinius po kelias savaites 
Į Sibirą bei į Kazakstaną. 
Kiek vėliau pasisekė nustaty
ti apytikrį aukų skaičių: jų 
buvo nemažiau 40,000 žmo
nių.’

“Nupiešęs tokį baisų vaiz
dą, Skipitis džiaugiasi, kad 
už savaitės laiko bolševikai 
gavo į kailį ir turėjo išbėgti 
iš Lietuvos. Net 100,000 Lie
tuvos vyrų stoję naciams į 
talką ir padėję išvyti bolše
vikus. Bet naciai vistiek iš
vaiko naują Lietuvos vyriau
sybę.

resyvių žmonių prelekcijas, | kartais geriau, kaip savąjį.
diskusijas; skaitant mokslo 
žmonių parašytas knygas; 
klausant per radiją dienos 
klausimu debatų, pasaulinių 
žinių ir visa tai suderinant, 
kad išeitų logiškos išvados, 
paremtos gyvu, taip sakant, 
sučiuopiamu dalyku, ne ko
kia misterija, prietaru. *

Bendravimas draugijose 
su vienminčiais ir 1.1.

Ir vienval statant sau 
klausimą: — Ar tai'teisy-

{kaltinti!
Ėuvusis kongresmanas, Andrew J. May, du broliai 

kapitalistai Garssonai ir jų “padėjėjas” Joseph F. Free- 
manas tapo įkaitinti suokalbyje, kyšystėje ir korupcijoje. 
Juos įkaitino federalinė grand džiūrė Washingtone.

Šis įkaltinimas, žinoma, dar nereiškia kaltinamųjų 
pasmerkimą — tai reiškia tik tiek, kad dabar kaltina
mieji bus teisiami federaliniame teisme, kur jie turės 
progos gintis, statant savo liudininkus, ir t.t.

Tačiau visvien reikšminga, kad šis įkaltinimas buvo 
padarytas. Kongresmanas May (iš Kentucky valstijos), 
kaip žinia, savais laikais buvo J. V. kongreso militarinių 
reikalų komiteto pirmininkas. Karo metu šis komitetas 
buvo labai galinga įstaiga kongrese. Paminėtieji du 
broliai kapitalistai gavo iš valdžios net $78,000,000 ver
tės užsakymų kariniams darbams ir tuos užsakymus, pa
sak grand džiurės, jie gavo per “pasidarbavimą” kong- 
resmano May, kuriam jie davę kyšių.

Kongresmanas May kadaise dėjosi, pernelyg dideliu 
patrijotu ir aršiu Tarybos Sąjungos puolėju ir raudon- 
baubiu.

Taigi Amerikos visuomenė atidžiai stebės šios bylos

Bent vienas, kuris aplei
džia savo sielos balsą, rei
kalaujantį laisvės, žengia 
atgal į ten, kur nereikia 
naudoti savąjį protą — už 
jį, jis žino, protauja jo pa
vergėjai, juodasis interna
cionalas ir darbininkų kla
sės kiti pavergėjai .

Prie' katros kategorijos 
Baltimorietis savo klijentą 
priskaitys, nežinau, bet te
atsimena, kad progresui 
neužstos kelio nei jo, nei 
daugelio kitų nedakeptų lai
svės pasekėjų atsitraukimas 
iš laisvės mylėtojų eilių.

Laisvės idėjos medis, kaip 
ir kitų idėjų filozofinio po
būdžio, lėtai auga; rodo tai 
ir pasaka pradžios krikščio
nybės, kada ėmė Kristui 33 
metus, kad suradus 12 pa
sekėjų, iš kurių vienas bu
vo tikras išdavikas, jo par
davėjas, o du pavojaus lai
ku jo išsižadėjo. Ar manote, 
kad laisvoji mintis šią die
ną kitaip auga? Kogi dre
ba prieš saują progresyvės 
minties žmonių tūkstančiai 
bažnyčių ?

“Kad tarybinė valdžia ve
žė iš Lietuvos žmones, tai ne 
paslaptis. Bet kodėl ji Vo- 
žė ? Pats Skipitis sako, kad 
už savaitės vokiečiai užpuo
lė. Tarybinė valdžia jau ži
nojo, kad karas greitai įvyks. 
Aišku, žmonėms negalėjo pa
sakyti. Ji vežė tuos, kurie 
atlikę galėtų padėti naciams. 
Nelaimė, kad nedaug jų iš
rinko. Likusieji fašistai daug 
raudonarmiečių ir aplamai 
tarybinių žmonių nužudė 
smogdami nacių, ginklais iš 
užpakalio.

“Tarybinė valdžia bandė 
ir vaikus išgabenti, kad jiems 
nereiktų kentėti nuo karo ir 
okupantų. Bet nesuspėjo. 
Šiame atsitikime, buvo labai 
kilnus darbas, tik vėlai pra
dėtas. Už tai daug vaikučių 
žuvo karo metu arba nuo al
kio Okupacijos metu.

Bet kai tik vokiečiai buvo 
išvyti, tarybinė valdžia su
grąžino 78,000 Lietuvos be
žemių ir mažažemių žemę, 
kurią naciai buvo atėmę. Da
vė gyvulių, įrankių, sėklų. 
Vaikučiai mokinasi veltui. 
Viso 300,000.

E Maišatė.
Tėvynė užsimanė pasauliui paaiškinti, kaip Sovietai 

“kolonizuoja” rusais Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraštus. 
Girdi, “rusų kolonistai įsistiprina Baltijos pakraščiuose, 

g Taline (Suomijos sostinėje.—Red.), kur 1939 metais gy
veno 100,000 gyventojų, atvažiavo daugiau, negu 300,000 

i rusų....”
Visas pasaulis ligi šiol manė, kad Talinas yra Tarybų 

Estijos sostinė, bet Tėvynės redaktorius tą miestą kažin 
kokiais išskaičiavimais nukėlė į Suomiją!....

Kitas dalykas: ligi šiol Tėvynė ir kiti tos veislės 
laikraščiai skelbė, buk į Pabaltijį atvežami kalmukai,

Indianos senatorius Homer Capehart ir Wisconsin 
sen. Alexander Wiley noriai prisideda prie republiko- 
nu oasimojimo sunaikinti Fair Labor Standards Aktą.

mongolai, krikizai ir totoriai, bet,,štai,, dabar, vienu sy
kiu viskas pasikeitė:Prusai; rusaiU.. . - .

Tikra maišatė.viešpatauja tūlų žmonių^ galvose!

“O kaip Smetonos režimas 
atsilygino tiems, kurie po 
pirmo karo kovbjo už Lietu
vą? Virš 60,000 valstiečių, 
daugelis jų tarpe savanorių, 
buvo išparduota iš varžyti
nių. Reikalaujantiems geres
nio gyvenimo buvo kalėjimas 
ir kulka. Tūkstančiai neteko 
sveikatos kalėjimuose. Buvo 
panaikinti rinkimai, panai
kintos partijos, organizacijos. 
Tiktai fašistai buvo laisvi.

“Aišku, dabar kita meda
lio pusė. Dabar fašistai ir vi
si fų draugai uždrausti. Nc- 
kurie pasodinti kalėjimai!, o 
kiti gal kerta malkas kur Si
bire. Bet jie tą užsitarnavo. 
Per penkiolika metų jie en
gė Lietuvos liaudį. Prie nar
čių jie padėjo naciams. Net 
ir tada, kada Hitleris blaš
kėsi Berlyne, laukdamas pa
skutinės valandos, jų drau
gai Vokietijoje šaukė savo 
žmones kovoti prieš sąjungi
ninkus. '
c “Dabar, po tokio karo ir 
tokio baisaus nacių siautėji
mo, Lietuvoje vargo užten
ka. Bet jie turi laisvę naikin
ti tą vargą. Lietuvos žmonės 
atsikels. Bet ką siūlo smeto-, 
naciai?’ Kitą karą, kuris vi
sai pribaigtų. Lietuvą.”

Montello, Mass.
“Sveikiname Laisves šėri

ninkų suvažiavimą, linkėda
mi geriausio pasisekimo. 

‘ Liet. Literatūros Draugi
jos 6 kp., $10.

Po $5: George Shimaitis, 
Marijona - Jonas Gutaus
kai.

Po $2: Petrė-Antanas 0- 
rintai, Kazimiera - Frank 
Čereška. )

Po $1: P. Baron, P. Sinke
vičienė, P. Klimas, J/Vai- 
taitis, M. Budrikis, Anta
nas Čerkasas, M. Patsienė, 
K. Beniulis, J. Vaitiekūnai, 
Edvard Sugar, Simon Vis- 
man. Viso $35. Draugiškai, 
G. Shimaitis.”

Hartford, Conn.
“Gerb. L. Šėrininkai ir 

Konf. Dalyviai: Mes, LDS 
79 kp. nariai, negalėdami 
dalyvauti su jumis, tai 
sveikiname jus su $5 dova
nų. Vėliname jums kuo ge
riausiai daryti tarinius mū
sų dienraščiui Laisvei. 
Draugiškai, Boles Mul’eran- 
ka, kp. ižd.”

Plymouth, Pa.
“Gerb. Draugai: LDS 60 

kp. laikytame susirinkime^ 
12 d. sausio, nutarta paau
koti $5 Laisvės B-vės suva
žiavimui, pasveikinti dele
gatus ir prašome pravesti 
gerus tarimus. Draugiškai, 
Ona Krutulienė.”

Detroit, Mich.
“Gerbiamieji: Mes, LDS 

86 kp. nariai sveikiname 
Laisvės B-vės šėrininkų su
važiavimą ir visus delega
tus, vėlindami mūsų laik
raščiui kuo geriausio pasi
sekimo savo darbe ir kad 
galėtų pasiekti visus lietu
vius Amerikoj, apšviesti 
juos ir privesti prie geres
nio darbininkiško suprati
ngo. Prisidedame su maža 
auka $5. Draugiškai, N. Be- 
lunas, $ekr.”

Los Angeles, Calif.
“Daug Gerbiami Draugės 

ir Draugai: Sveikinam ju
mis ir linkime geriausio pa
sisekimo šiame Laisvės šė
rininkų sūvažiavime, ypa
tingai mums ' svarbu toli 
nuo jūsų gyvenantiem, kad 
jūs suruoštumėt būdus, kaip 
kuo daugiausia praplatinus 
Laisvę tarpe tų lietuvių, ku
rie vis dar yra klaidinami' 
ir išnaudojami per atžaga
reivių spaudą. Šiuo trumpu 
laiku pirkom Laisvės Šerų 
už $20 ir taipgi įdedame čia 
mažą dovanėlę $5. Draugiš
kai, LDS 35 kp. valdyba: P. 
Pupis, pirm., M. Pūkis, 
rašt., P. Repečka, ižd.”

Rockford, UI.
“ALDLD 2P’ kp. sveikina 

Laisvės B-vės suvažiavimą ■ 
su $5 ir linki daug gerų da- j 
lykų pravesti. Draugiškai, i 
J. Rulis, prot. Sekrt.”

Bridgewater, Mass. z
“Gerb.- L. Šėrininkai: 

Mūsų maža lietuvių koloni
ja ir vis eina mažyn, bet 
mes, likę keli draugai, stem 
giamės paremti mūsų spau
dą. Sveikiname Laisvės šė
rininkų suvažiavimą ir siun
čiame šias aukas nuo šių 
draugų: Jonas ir Konstan- i 
ei ja Kalveliai, $2. Po $1: S. I 
Kirslis, K. Pesliš, A. Mažuk-; 
na, F. Kazeliūnas ir S. 
Skerstonas. Viso $7. Geriau
sios laimės ateityje mūsų 
judėjimui. John Kalvelis.”

Hamilton, Canada*
“Liet. Kooperatyvės Ben

drovės Laisvės Suvažiavi
mui. — Brangūs Draugai: 
ALDLD 113 kp., įvykusiame

visuotiname narių susirin
kime, sausio 19 d., visi šir
dingai sveikiname su $10 
auka L. B-vės suvažiavimui 
ir linkime didelio pasiseki
mo ir ilgai gyvuoti dienraš
čiui Laisvei. A. Petronis, 
kp. pirm.; M. Doveikienė, 
kp. rašt.”

Dorchester, Mpss.
“Draugai: Sveikinu L. 

B-vės šėrininkų suvažiavi
mą su vienu nauju šėrinin- 
ku, tai J. Vaznis (du š* $10) 
ir $2 kaipo auką nuo savęs. 
Draugiškai, A. Buivid.”

Kenosha, Wis.
“Draugai: ALDLD 8 Ap- 

skrit. sveikina Liet.'Koope
ratyvės Spaudos B-vės da
lininkų suvažiavimą, vėlin
dami geriausio pasisekimo 
ir tvirto nusistatymo švies
ti, mokinti Amerikos lietu
vius pažangos keliu. Čia 
prisiunčiame $12. Po $5: 
LLD 8 Apskr., Ch. Kęselis. 
Po $1: K. Pakšienę ir Ch. 
Yutis. Taipgi ir LLD 94 kp. 
$5. Viso $17. J. Morkevi- 
čius, pirm. J. Baltutis, sekr. 
K. Pakšienė.”

Inglewood, Calif.
Gerb. Laisviečiai: Mes, 

LLD 145 kp. nariai, siunčia
me sveikinimą Laisvės B- 
vės dalininkų suvažiavimui. 
Čia randate $10 ir vėliname 
geriausio pasisekimo suva
žiavimui. Taipgi $1 nuo ma
nęs. Draugiškai, A. Bush.”

Pittsburgh, Pa.
Jonas Urbonas prisiuntė 

blanką, ant kurios sužymė
ta aukos Laisvės šėrininkų 
suvažiavimui sekamai: LDS 
157 kp. (Cuddy), $4. Ant. 
Pipiras, $2. Po $1: J. Urbo
nas, A. Grigaitis, Frank 
Urbonas, Juozas Kodis, P. 
Mačienas. Viso $11.

Detroit, .Mich.
“Gerb. L. Ad-cija ir dar

bininkai: Mes, LLD 188 kp. 
nariai, mūsų susirinkime 
sausio 19 d., apkalbėjome 
dienraščio Laisvės šėrinin
kų suvažiavimą, ir nutarė
me, »kad būtinas reikalas su
kelti finansinę paramą mū
sų dienraščiui, tad čia ran
date vardus, kurie aukavo: 
Pranas Gustaitis, $20. M. 
Masis ir šeima $3. .Po $2: ‘ 
D. Grina, S. Tvarijonas, P. 
Jočionis. Po $1: Alex Bra- 
zevičius, K. N. Bilūnai, A. 
Kvetinskas, N. Grabauskas, 
B. Aleibis, A., Deps, A. Kup
revičius, J. Valiukas. Viso 
$37. Draugiškai, S. Tvari- 
jonas.”

__ /Nuo pavienių asmenų; au
kų gauta:

Po $2: Juozas Ragažins- 
kas, Chester, Pa., , J. Ang
lis, Billerica, Mass.

Širdingai dėkojame vi
siems.

Laisvės Adm-cija.

RAGINA TAISYT AMERI
KOS BIZNIO SUTARTĮ 

SU FILIPINAIS
Manila. — Filipinų sena

torius Tomas Confesor rei
kalavo,^ kad jų prezidentas 
Manuel Roxas pataisytų 
biznio sutartį su Amerika. 
Ta sutartis duoda ameriko
nams biznieriams “lygias 
teises” su vietiniais Filipinų 
biznieriais.

Trumanas Paveda -Renčias 
Kongreso Malonei

Washington. — Prezid. 
Trumanas sakė, kad reikią 
palaikyti rendu kontrolę gy
venamiems namams, bet 
girdi, kaip kongresas nu
bars, taip bus gerai...
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tas Indijos Mokslo Darbuo
tojų Sąjungos prezidentu.

I ta indėnu m mslininku 
suvažiavimą buvo specialiai 
pakviesti 5 amerikonai mok-

liauka i vali as 
o dar žmogus 
doza thvrodi- 
tatai d? m ii 

ir skatina jį

genocide” reiškia

mas prieš Krnrurialui 
n o c i d o ” n u s i k a 1 ti m u s.

“G nocid.e” žod\s sudėtas 
iš dviejų lotAiiškų žodžių: 
“gens’” — (gentė.

i

Pirmadienis, Sausio Laisvė—Liberty, Lithuanian Trečias Pusi.

ITARWTINIS ■
ĮSTATYMAS

Kakline-Thyrčidinė

vvrai. 9 anglai ir 3 kanadie
čiai mokslininkai. 2 francū- 
zai.ir vienas chinas.

Šie užsieniečiai mokslinin
kai davė referatus bei pa
skaitas. kiekvienas pasižy
mėjęs darbais savoje moks- i 
lo srityje. j

Pasiklausyt tų moksliniu- Į 
kų paskaitų bei kalbų su- į 
gūžėjo tokia skaitlinga in-; 
dėnų studentų ir apšviestu-' 
nų minia, kad negalėjo su-Į 
tilpt į jokią salę. Todėl buvo ■ 
įtaisytas didžiulis šėtras 
(tent), panašiai kaip ke
liaujančiam cirkui. Sausa
kimšai užsigrūdo šėtras 
klausovais. 1

Pristigus vietos, keli šim
tai klausovų apsėdo šėtro 
takus, ir dar daugelis turė
jo likti lauke. Todėl šie, su-: 
spitę aplink šėtrą, iš lauko : 
pusės per valandas klausėsi ■ 
'mokslininkų kalbų, sklei-, 
džiamų per radijo garsia-1 Upiu srov0mis daugiau- Taip ir už 4 nekaltai susau- 
“n T-,, .-i , . , i šia pasinaudoja arčiausiai | flytus Lietuvoj daugelis kai-
bėjo profesorius Harlow I Prlc gyvenantys; žinom-. tųjų tui aUaky ti. 
Shapiev, Harvardo Univer- ,,os srovėse daugiausia dai -1 
siteto Astronomijos Obser- i1 Wia labiausiai progre-| 
vatorijos direktorius. Jį! "u interesuojantys, 
perstatė vienas Indijos mi
nistras; anglą Tirofesor. P.! 
M. S. Blackettą perstatė 
pats Indijos seimo vadas 
Nehru.

Apie tai rašydamas, prof. 
Shapley sako:

“Aš, deja, su apgailesta
vimu turėjau pranešti, kad

Jadviga Dzido, buvusi Lenkijos partizanu judėjime, 
tebenešioja žymes, užsilikusias naciams darant medika- 
liškas praktikas ant jos gyvo kūno. Jinai liudijo teisme 
prieš 23 hitlerinius daktarus, kurie vartojo žmones vie
toje gvinejišku kiaulaičių.

Griežia Dantimis ir Džiūsta, 
Kai Velniški Jų Norai Žūsta

Nebūtų skaudulio — ne- giasi gavę tą, kas jiems tei- 
reikėtų operacijos. singai priklauso. Lai anie 

sau žinosi, lai jie griežia 
Visos žmonių srovės be- dantimis ir džiūsta, kadangi 

veik prilygsta upių sro- jų nedorieji geidimai žūsta, 
į vėms — visos jos galų gale 
■ suplaukia į vieną jūrą 
i viena dideli tikslą. V k u

Gerieji darbai būna šim
teriopai atlyginami, blogie
ji — šimteriopai nubausti. 
Taip ir už 4 nekaltai sušau-

ištisa tautinė arba religinė 
žmonių grupė. Taip darė 
naciai, ' naikindami žydus, 
čigonus ir dalinai rusus 
tiktai todėl, kad jie skirtin
gų tautų žmonės. Pats “ge
nocide” žodis yra išrastas 
amerikinio Duke Universi
teto prof. R. Lemkino.

Nacių filosofai pirm ka
ro, atvirai rašė, jog žemių 
užėmimas rytuose ‘ (Lenki
joj, Lietuvoj, Rusijoj) reikš, 
kad vokiečiai aptuštins tų 
kraštų gyventojus — paliks 
gyvus tik vokiečiams pagei
daujamus, o kitus išnaikins.

Tada dar nebuvo tarp
tautinio įstatymo prieš 
“genocide”, pagal kurį būtų 
buvę galima teist ir baust 
tokius skirtingų tautų bei 
religinių grupių naikinto
jus./Todėl Goeringas, ir ki
ti nacių vadai Nurnberge 
buyo nubausti tiktai kaip 
žmogžudžiai ryšium su 
r u.

i

Nancy Drury iš Louisville, Kentucky, parinkta “pos
ter girl” šių metų “March of Dimes” kampanijai. Mer
gyte buvo ištikta vaiku paralyžiaus jai esant dvejų 

^metų amžiaus. Pritaikius gydymą, ji pilnai pasveiko.

Faktais Remti Margumynai 
— Krieno Surasti Lobynai

ka-

Dvarininkams, ba j o rams, 
i grafams ir kitokiems po- 
• nams gal priklauso titulai; 

Kairioji žmonijos srovė j bet žemė pi'įklauso artojam, 
vra pati naujausioji. Ir ko-i ’
dėl neduoti jai teisės ir pa-1 Esant belaisvėje, kur eisi 
varnos tinkamai pasirodyti Į ar neisi, vis susidursi su 
ir parodyti, ka jinai gali? j keturiomisxnelaisvės šieno-

GARSINIAI-GREITO
LĖKIMO PAVOJAI

VAIKAS AR MERGAITĖ- 
PAGAL 'NORĄ

Edinburgho Universiteto 
prof. F. A. E. Crew tvirti
na, kad, vaduojantis vėliau
siai darytais bandymais, at
eityje vedusioji pora galė
sianti nustatyti savo busi
mųjų kūdikių lytį pagal sa
vo pageidavimą.‘Tai reiškia,

Tuomet kilę didieji smarkūs 
vėjai tas žuvis išneša į pa
danges ir iš ten jos krinta 
ant tos salos gyventojų. Tai 
ir padarė pagrindą posa
kiui, kad kur tai lyja žuvi
mis.

mis.

Jeigu kaklinė - thyroidinė 
liauka persilpnai veikia ir 
negana siunčia savo sulčių 
į kūną ir smegenis, tai žmo- 
gus būna aptingęs ir sunku r 
jam protauti.

Jei kaklinė 
duoda .sulčiu, 
nurvia cera 
uju niliukiu, 
judresniu 
greičiau dirbti, eiti ar bet 
ka veikti. Tačiau, klausi
mas. ar greitumas po tu pi
li ūki u užvalo-vmo reiškia 
pagerinta, tikresnį proto 
veikimą?

Gal apie tai galima bus 
spręsti iš sekamo, žiurkėms 
padaryto bandymp.

Tą bandymą padarė new- 
vorkietė vidurinės mokyk
los studentė Paulė Semiat’- 
aitė, 17 metų amžiaus, da
lyvaudama jaunųjų moksli
ninkų varžytinėse.

Semiataitė pasigamino iš 
lentelių klėtką su painiais, 
klaidinančiais koridoriukais 
ir klėtkos viduryje įdėjo 
kvepiančio žiurkėms mais
to. Vienoms žiurkėms jinai 
i kraują įleido kaklinės 
liaukos sulčių, o kitoms ne.

Vienas ir kitas žiurkes 
Semiataitė pirmiau išalkino, 
o paskui leido į klėtką. Ji 
norėjo patirti, ar kaklinės

I liaukos skysčių priedas pa-
1 dės žiurkėms greičiau sura
sti klėtkoje maistą. Ir štai 

ce^‘ kas pasirodė: 
krasaženklio

■

i

I

V.

berniuko arba mergaitės,— 
priklausant nuo jų pačių 
susitarimo, o ne nuo “liki- 

i mo.”

I

DIDŽIOJI VAGYSTĖ 
TIK Už 1 CENTĄ
Pavogimas bent vieno 

to vertės
Jungtinėse Valstijose skai
toma didžiosios vagystės 
(grand larceny) nusižengi
mu su atatinkama tam pa
bauda, — kaip kad ir už di
deles pinigų sumos pavogi
mą.

Jei lėktuvas skrenda dau 
giau kaip 750 mylių per va- i 
landą, tai nuo trynimosi į 
orą labiau įkaista laivo “no
sis”, negu verdantis van
duo, sako Amerikos genero
las Malcolm C. Grow. No
rint skristi greičiau už 
garsą, todėl reikėsią įrengt 
šaldytuvus lėktuvų prieky
je. Patirta, jog žmogaus 
kūnas negali atlaikyt dau
giau, kaip 500 mylių grei
čio per valandą.

Lekiant garso smarkumu, 
oro siautimas susprogdintų 
plaučius, suardytų veidus 
ir gal nulaužtu rankas ir 
kojas, sako gen. Grow. Gar
so greitis yra 764 mylios per 
valandą žemai ir 666 mylios 
valandai 35',000 pėdų aukš
tyje. Norint taip smarkiai 
skristi, todėl, turėtų būti 
įtaisyta lakūnui stipri, akli
nai uždara klėtka. N.

i

LENTELĖ LAISVĖS 
STATULOS RANKOJE

Didžioji Laisvės Stovyla 
savo kairėje rankoje laiko 
.lentelę, ’kurioje yra Įrašyta 
data Jungt. Valstijų Nepri
kiai! somybės Dėklą raci j os 
— liepos 4, 1776.

B

M J
CHIN V RANDONIEJI 
ŠIKŠNOSPARNIAI.

Chin i jos artistai piešėjai 
savo paveiksluose šikšno
sparnius vaizduoja raudo- 

i no j spalvoj ir tokie paveiks- 
Į lai Chinijoj yra labai popu
liarinki, kadangi raudona 
spalva ir šikšnosparnis pas

Progreso stabdžiai visuo
met yra buvę, — visoje žmo- 

; istorijoje. Progreso 
i eigos, tačiau, niekas nesus- 
i tabdė. Ir nesustabdys!

V uUl Vz J CI Ll [ 1 CAllvOvlj JLY vi \ A • •

joks Amerikos vaidininkas i 
nedalyvauja savo moksliniu-1 \1P - 
kų suvažiavimuose.” j ‘ 

Indija turi jau 20 univer-j 
sitetų. Talkon techniki- j 
niams universitet. skyriams 
yra kviečiama inžinieriai ir 
darbvedžiai iš audyklų, plie
no fabrikų ir kitų dirbyklų.

Profesorius Shapley sau
sio 21 d. pranešė iš Delhi, 
kad neseniai pradėta staty- 

‘ ti dar dvi svarbios moksli
nės Indijoj įstaigos. Viena 
bus Nacionalė Fizikos La
boratorija, panaši kaip A- 
merikos Bureau of Stand
ards Washingtone ir sykiu 
kaip Anglijos Fizikos Labo- 
rntnriia arti Londono Kito zmi° F1 cc\y vmi> imu jųjų. J , cl | idėjų pranokėjai buvo degi-nauja moksline įstaiga bus i J 4 1 J 
Pramoninių Tyrinėjimų La-' 
bo rato rija. Be to, planuoja
ma statyt dar šeši moksli- • 
niai indėnų institutai.

K

Per miškų gaisrus 1945 
m. Jungt. Valstijose išdegė 
bent $5,000,000 vertės me
džių.

Sukto politikieriaus kiše- 
uuje visuomet rasi akmenį.

Tamsiaisiais viduram
žiais progresyviai, naujųjų

• narni- ant laužų; jų kūnai
, sudegė, bet idėjos—ne. Idė- 
ios, ypač laisvės idėjos — 
msunaikinamos.

Tie nelemti saumyliški in- 
I teresai, tie prakeikti išnau- 
dojimo parazitiški geismai 
— • tai nuodėmingiausia 
turtingųjų ypatybė ir yda. 
Prieš tai nūnai eina didžiau
sios kovos, dėl to visokį ne
sutikimai, nuomonių skir
tumai, demagogija ir visi 
kiti paraliai. Tas viskas ga
lų gale išsikristalizuos ir 
kovą laimes skriaudžiamie
ji—tikrai, neišvengiamai!

NEPAPRASTAS 
VYNO “LAKŪNAS” .

Imperatoriaus Tiberijaus 
valdymo gadynėje tūlas 
Norvellius Torquatus vienu 
išsigėrimu išlakdavo tris 
galionus vyno iš milžiniškos 
taurės, ir tai jis padaryda
vo paties imperatoriaus Ti
berijaus akyvaizdoje.

Reakciiu daug buvo pra
eityje; gali būt dar jų daug 
’• ateityje. Bet pasiryžė

liam kovūnam kančios ne
baisios, net mirtis nebaisi. 
Tame todėl ir glūdi reakci

ni bergždumas.

Netekę minkšto migio ir 
skanaus ėdalo, krokodiliaus 
ašaromis verkia visokie bu
vę išlepeliai, dykaduoniai ir 
buožės. Bet milionai buvu
siųjų nuskriaustųjų ir pa
žemintųjų, šiandien džiau-

r

Išmokiniiųui kitų, pir
miausia reikia išsimokslinti 
patiems. Bet kur mokslas 
yra monopolizuotas ir tik 
išteklingajai klasei privile
gijuotas, — pirmiausia rei
kia tokią blogą mokslo sis
tema išlaisvintį iš monopo
lijos ir padaryti ją lygiai 
ir lengvai prieinama visiem.’

Nugarmėjo į bedugnę ka
daise viešpatavę feodalai; 
nugarmės ten K* jų broliai 
kapitalistai su visomis savo 
bu r žu az i n ė mis u o d egomis.

Pr. Krienas.

Pienas ir Dantys
Piene yra apščiai kalcio, 

o' kalcis tarnauja kaulams 
ir dantims. Naujesnieji tyr 
rimai rodo, kad pienas taip
gi prilaiko dantis nuo gedi
mo.

žirniariešu:
nėra riešutas, bet vaisius, 
priklausantis žirnių ir pupų 
daržovių šeimai.

s

Nedidelis karinis Ameri
kos lėktuvas P-84, varomas 
švirkščiamųjų dujų (jet) 
jėga, skrenda iki 611 mylių 
per valandą. Jis vadinamas 
Th u nd ei; j et.

Lepumas naikina atspa
rumą. šiurkščiau užaugin
tas vaikas bus atsparesnis 
ir todėl '— 'pasekmingesnis.

KROKODILIAUS
SMEGENYS '

20 pėdų dydžio krokodi
liaus smegenys vospripil-

8eiarbatos chjnus simbolizuoja džiaug- 
puodeii. . * sma ir laime.

* V k

KĄ REIŠKIA 
“BISCUIT”.

Kietųjų pyragaičių ang
liškas pavadinimas ‘biscuit’ 
paeina iš francūzu, kalbos, 
reiškiant — du sykius kep
tą. Originalįai tokie pyra
gaičiai buvo du sykius kepa
mi, kad būtų sausi ir kieti.

KUR LYJA ŽUVIMIS
IR KODĖL

Ant St. Lawrence salos, 
Beringo Jūroj, žiemos metu 
sniegas tartum smiltys 
grimsta į jūrą. Todėl žuvys 
būna priverstos iškilti į pa- 
viršį ir ten jos lede įšąlą. 
Bet nuo spaudimo ledas su
lūžta ir žuvys pasiliuosuoja.

PAGEDĘ SENES BASTOSI DIDMIESTY
Įčiepijus šunį, jis vie

niems metams apsaugomas 
nuo pagedimo. . Dauguma 
gyvulių gydytojų (veterina
rų) New Yorke ir Brook- 
lyne čiepija šunį už 3 dole
rius. •

Pasiutę šunes pernai Di
džiajame New Yorke aprie
jo 102 žmonės, o šiemet jau

VIENINTELIS ASMUO 
TOKIOSE PAREIGOSE

William Howard Taft’as 
buvo vienintelis Amerikoje 
asmuo, turėjęs dvi aukš
čiausias pareigas šalies val
džioje. — Jis buvo vyriau
sias teisėjas ,ir Jungtinių 
Valstifu prezidentas.

IŠDAVIKO ARNOLDO 
GEROJI PUSĖ

Jungt. Valstijų revoliuci
niame kare su Anglija pas- 
kilbęs išdavikas Benedictas 
Arnoldas pradžioje buvo 
mylimiausias George Wash- 
ingtono generolas, nepapra
stų gabumų* karvedys. Jis 
taipgi skaitėsi tame 
didvyriu, laimėjusiu 
bųjį Saratogos'mūšį.

kare
svar-

tris. Miesto gatvėse 1946 
metais šungaudžiai paėmė 
113 pagedusių šunų.

Didžiajame New Yorke y- 
ra 600,000 šunų, ir miesto 
sveikatos skyrius buvo nu
taręs įsakyt visus juos įčie- 
pyt, bet įsakymą atidėjo, o 
davė tokį patvarkymą:

Jeigu palaidas arba ką

:.:Lt įt,

WWW?

nors įkandęs '• šuva, ypač 
Brooklyne,ar Queense, taps 
suinltas, tai jis bus 6 mėne
sius laikomas tam tikrose 
privačiose šuninėse ir šuns 
savininkas turės mokėti po 
dolerį dienai už šuns užlai
kymą; o jei sučiupto šuns 
savininkas per dvi dienas 
neatsišauks, tai jo šuva bus 
sunaikintas, t •

ALIEJAUS PIRTIS 
DRAMBLIAMS

Londono žvėrinčiuje kiek
vieną metą drambliams yra 
duodamas aliejinis masa
žas, arba taip jie gauna ap- 
švarinimą. U’ 
kiai dramblio 
sunaudojama

. liejaus. .

Žiurkės, kurioms buvo 
duota kaklinės liaukos sy
vų, greitai bėgiojo po klėt
kos koridoriukus. Jos. daž
niau klydo, kartotinai atsi- 
durdamos tuose pačiuose 
aklinuose kampuose, ir ne
žiūrint greitumo, perilgai 
sugaišo.

Žiurkės, kurios negavo
kaklinės liaukos sulčių, lė- ' 
čiau ėjo per klėtkos korido- <’ 
riukus, mažiau klydo į akli- t V 
nūs kampus ir greitai sura
do kelią į maistą. Šios . 
žiurkės pasiekė ‘sau pietus 
per 6 sekundas iš viso! ‘A

Metinėse jaunųjų moksli
ninkų varžytinėse visoje ša- 
lyje dalyvavo 16,558 vidų- C 
rinių mokyklų studentų. Iš - :

I to skaičiaus buvo parinkta'
4- I r 4- n .4 11 Lv 1 n * t Irn Mtiktai 40 gabiausių moksli
nių jaunuolių dėlei galutinų, 
apdovanotinų varžytinių. 
Tarp tų 40 pateko ir Semia- 
taitė už savo išbandymą, 
kaip kaklinė liauka atsilie-O 
pia gyvūno judrumui ir 
protiniams jo gabumams-.

.M
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NAUJAS VAISTAS 
REUMATIZMUI

Jau seniai vartojamas sa- 
licilatų chemikalas, paga
mintas iš tūlų gluosnių žie- V i 
vių, kaip gyduolė nuo reu- 
matizmo skausmų. Dabar 
Mayo Klinikos daktarai, 
Rochestery, Minn., atrado, 
jog pridėjus Paba vitamino k 
prie salicilatų, geriau gydo
ma reumatiški uždegimai. • 
Pajba yra vienas iš B vita- ‘T f 
minų, o pilnas mokslinis jo 
vardas — paraaminobenzoic 
acid.acid.

- Nuo nuodingų žolių Ame
rikos ganyklose žūva tiek 
gyvulių, kad pasidaro far- 
meriams $15,000,000 nuosto- < 
liu per metus.

Kiekvienai to-
“maudynei”
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Naujame Kelyje
----------------------------------- J---------- ----------------------------------------------------------------- ■

(Tąsa)
“Aš žemiau pasirašęs Michailas Mala- 

kyšnikas, Panemunės miesto ir apylinkės 
tvarkos dabotojas, uredninko laipsnyje, 

s'" apjodamas su savo arkliu Sierenkiu, kurį 
pirkau nuo j^ Šviesybės Ziemskio už pen- 
kioliką rublių ir vienų šunelį ’ iš geros 
kurtų giminės... Kaip jau anksčiau pažy
mėjau, — apjodamas man paskirtą ra
joną ir budriai saugodamas, ar nematyt 
kur nors išsišokimų ir maištų prieš mūsų 
Visagalio Viešpaties, Šviesiausio Monar
cho, Caro Mikalojaus valdžią, pasiekęs 
Kruopių kaimą... (Kalbamas kaimas yra 
apie tris varsnas nuo miestelio, pasukus 
į kairę nuo upelio, ir į dešinę nuo grafo 
Svistalskio miško, kuriame pernai per 
suruoštą Jo Šviesybės Ziemskio me
džioklę buvo nušauta trys vilkai, dvi 
lapės ir kitokių žvėrių... kaimas susideda 
iš septyniolikos gyventojų, lietuvių, kal- 
bąnčių armėniškai; gyvo inventoriaus tu
ri šešiasdešimts karvių, penkiasdešimts 
kiaulių ir daug kitų gyvulių, kurie minta 
žole, kaip visiems mums yra žinoma...). 
Pastebėjau aš ir mano arklys, kuris bu
vo taip pat pabaidytas ir nikstelėjo deši
nę priešakinę koją... didelį būrį žmonių, 
bėgančių į mano pusę ir šūkaujančių. Iš 
pradžių aš pamaniau, kad tai lydi nabaš-

* ninką, nes čia žmonės laidojami ne taip, 
kaip mūsų garbingame, .šventame Pe
terburge, o su didžiausiais šauksmais ir 
grabas yra... Tik geriau įsiklausiusi, ma
no prityrusi budri ausis ir įsistebėjusioji 
kairioji akis, su kuria geriau matau, pa
matė apie du šimtus kaimiečių, vyrų, 
moterų ir kitų neištikimų valstybei žmo
nių, traukiančių su basliais, matyt, no
rinčių mane nuginkluoti ir užmušti. 
Kiek mano ausys gebėjo... (kairioji ausis 
mano kiek sugedus, nes prieš porą metų 
buvo uždegimas ir dabar aš ją laikau už- 

' kimšęs vata su kamparu), girdėjau ne- 
draugingus šūkius prieš carą, Visagalį 
mūsų Viešpatį... Gindamas savo garbę ir 
saugodamas mūsų Visagalio Monarcho 
šventus įstatymus, aklai jo klausyti, aš, 
kaipo tvarkos dabotojas, norėjau šitą pa
siutusią minią sudrausti, iššaudamas tris 
kartus į orą. Tačiau turėdamas su savim 
tik vieną šaunamą ginklą, — pistolietą, 
kuris man buvo išduotas Kazaniuje 1890 
metais, gavusiam uredninko vietą tame

B pačiame mieste... turiu pranešt, kad auk- 
, • ščiau minėtas pistolietas buvo gerokai 

aprūdijęs ir šoviniai, kuriuos man išda
vę tarnybos viršininkas Šapkinas, buvo 
du kartus storesnį už pistolieto tūtą...

' Kad tokiu būdu beginant save ir Jo švie
sybės Monarcho garbę, paspaudus gaidu
ką neišdavė jokio balso, ką gali paliudyt 
pro šalį ėję du elgetos, kurie yra sulai
kyti ypatingam tardymui, mano žinio
je... Minia, išgirdus šūvį, kurį aš pada- 

r riau su burna, ką aš mokėjau nuo sėnų 
' laikų, dar tarnaudamas kunigaikščio 

Vandelėjaus pulke... ištempiant liežuviu 
lūpą, — nesustojo, bet aiškiai pasidalino 
į du pulkus ir puolė korpusu iš kairės ir... 
Turiu čia pranešti, kad aš, kaipo geriau-

• sias buvusio Jo Didybės kunigaikščio 
Vandelėjaus pulko kardo karys, išsitrau
kiau čia pat minimą daiktą ir paraginęs .

* arklį pentinais karjeru puoliau į sukilu
sių kaimiečių minią, drąsiai sklaidyda
mas juos, ir tuo pačiu šaukdamas caro

xgarbei ir t.t. ir t.t. buvau parblokštas ir 
kritau be sąmonės, ką 'gali paliudyti du 
minėti elgetos, kurie mane pastatė ant

g , kojų.,
: Išaiškinus sekančią dieną dalyką, man
I pačiam vadovaujant tardymui, buvo nu

statyta, kad maištą ruošė prieš Jo Di- 
denybės šviesiausio ir Aukščiausio Mo
narcho valdžią Kruopių kaimo ūkininkas

:• Zidorius Krukelis ir, jo žmona Elzė; ypa
tingai pasižymėjo jų aštuoniolikos metų

Į sūnus Pranas... Be to sulaikytas ūkinin- 
| kas Bartašiūnas Kazys, Mykolaitis ir 

kalvis Bručkus, pas kurį rasta kalvėj į-
I vairių gudriai pritaisyti/ šovimui gelež-
! galių ir Viena įkaitinta štanga,, iš ko
{ matyt, kad sukilimo būta ginkluoto. Auk-' 
I ščiau minėtus maištininkus, organizatp- 
1 rius, — Krukelį, jo žmoną, sūnų ir šunį, 
j o taip pat rekvizuotą kiaulę, kuri kalti-
J ninku parodymu buvusi šio maišto prieš
i carą priežastimi, jau gerokai subadyta ir 

apdeginta, laikau daboklėje iki Jūsų
i ; Prakilnybės, pono Policmeisterip atskiro

parėdymo. Žemiau minėtus asmenis, kai
po mažiau kaltus, paleidau už piniginį ir 
mėsišką užstatą, kurio sąrašą paduodu 
atskirame lape.'

’ Michailas Malakyšnikas, 
Panemunės miesto ir apylinkės 

uredninkas.”
Toks buvo uredninko raportas, į kurio 

turinį noru atkreipti brangaus skaityto
jo domesį, nes šis retas dokumentas mū
sų herojaus Pranuko gyvenime suvaidins 
didelį vaidmenį,.

3.
įsikišus klebonui ir išsipagiriojus u- 

redninkui, po geroko tardymo, kurį vedė 
iš Kauno atvykęs policmeisteris ir kaž
koks rauplėtas valdininkas, tačiau, su į- 
tarimo žyme, Zidorius su sūnum, žmona 
ir degląja buvo paleistas, bet jo draugys
tė su kiaule pasibaigė.

Jis nebedarinėjo deglės, nemetė žarnų 
ir uodegos likučių varnoms, nepūtė pūs
lės, kurią visuomet mėgo prikimšti žir
nių ir pakabinti virtuvėje po balkiu. Sė
dėjo giliai susimąstęs ir susirūpinęs, — 
ko .gero užsitraukė caro ir vyriausybės 
nemalonę! Ką gali žinoti,.gal jo akys 
kiaulėje matė besėdintį šėtoną.

šešiapūdienė ir artimiausios kaimynės 
padėjo sudoroti deglę. Zidorius .pasišėrę 
gyvulius, pavaikščiojo po dirvas ir grį
žo, kai pirmoji dešra ir du inkstai gero
kai pravirę plūduriavo riebioje sriuboje, 
kurioje smarkiai badė pagaliuku sūnus 
Pranas geresnius gabaliukus, rydamas ir 
smarkiai mėtydamas plikinamą liežuvį į 
visus šonus, o iš jo burnos ritosi kūlys 
garų. Prano linksmos akys tėvą kiek nu
ramino.

Bet smagiausia valandėlė ūkininko 
Krukelio namuose, skerdžiant kiaulę, 
būdavo, jei pakliūdavo senas, suklypęs ar 
priklydęs veteranas — šuo, katė... Tai 
buvo žaislas mažiems, suaugusiems, ir 
rimtiems šeimos nariams, neturintiems 
be bažnyčios ir vestuvinių puotų jokių 
teatrų. Išpūstą, prikimštą žirnių ir gerai 
išdžiuvusią kiaulės pūslę užrišdavo nelai
mingam šuniui ar katei ant uodegos ir 
paleisdavo. Karaliau visagalis! — koks 
neapsakomas/juokas ir’ašaros pro juoką 
būdavo tada Zidoriui. Jis suklupdamas, 
kretėdamas ir leipdamas nuo negalėjimo 
juokdavosi iš dulkančios su pūsle katės.

— Oi, negaliu, Elziuk, negaliu! — 
spausdamas skaudantį šoną sakydavo 
Zidorius.

Ir jeigu tokią pramogą ruošdavo, — 
būtinai ateidavo pasižiūrėt ir šešiapū- 
dis, kuris pats namie visokius teatrus su- ' 
galvodavo. Jaunas būdamas iš juodo gai
džio, juodo avino ir juodos katės jis viri
no velnią. Sako, kad velnią tikrai išvi
rę, bet todėl to šposo dalyviui, siuvėjūi 
Dionyzui, išgąsdintam velnio, pilve už
augo puodynės didumo guzas, nuo ko 
vargšas ir pasimirė.

Jeigu jau kaimynas pūslę senai katei 
ar šuniui rištų, o nepakviestų šešiapū- 
džio, užpyktų tasai kaip kažin ką. — Fit, 
kaimyne! — sakytų jis, — manai aš ti- 
jatrų pats nesugalvosiu... Pamatysi, ką 
su pūsle padarysiu!

Kalbamą kiaulės dorojimo dieną nie
kas apie pūslę neužsiminė. Tuščia jos, ir 
taip galva pilna visokių rūpesčių! Vis 
dėlto Skerstuvių vakarą atėjo vienas ki
tas, kuris padėjo kiaulę gaudyti. Užsi
mezgė kalba apie uredninko pasiutimą ir 
ar'ta žinia gali pasiekt patį carą, šešia- 
pūdis tvirtino, kad į kiaulę labiausiai len
da velnias. Buvęs atsitikimas, kad ir į 
Meikonio aviną \velnias įlindo, o. kas 
svarbiausia — nieko negalėję padaryti. 
Papjovę, — ėmęs ir pasprukęs be galvos, 
(V bėgdamas šaukęs žmogaus balsu vokiš
kai-: — Muter pykšt, muter triokšt!

— Ką tatai reiškią, piršly? — klausė 
Zidorius. , »

— Žinai, kaimyne, — atsakė šešiapū- 
dis rydamas kepenis, — vokiškai visi vel
niai šneka. ?

Visą naktį Krukeliui nėjo miegas, nors '■ 
Elzė jam kasė nuganą, apklojo ir savo 
šiltu šnarpšti m u turėjo jį palenk t į snau
dulį. Du kartus Zidorių suėmė keistas 
sapnas. Rodos, priėjo prie jo lovos, ne 
tai velnias, ne tai uredninkas Michailas 
šu nagais ir pareiškė: .

. 'z (Bus daugiau) ,

Vilnius. — Mažas žmogus,' il
game kaimiškos rudos gelum
bes apsiauste, išlipo iš vagono 
Vilniaus stotyje. Ilgai jis dairė
si aplinkui. Nematytas, naujas 
gyvenimas atsivėrė prieš akis... 
Gatvės pilnos skubančią praei
vių ir automašinų, žiburiais 
tviska langai, dūmais apsisiau
tę ilgi fabrikų kaminai.

Suvirpėjo jauna širdis, štai 
pagaliau jis prie savo kelionės 
tikslo. Štai kur atkeliavo, pali
kęs užpakalyje savęs smėlėtą, 
akmenimis ,nusagstytą tėvo že
mę Semeliškių valsčiuje,z Naciū- 
nų kaime . ..

Už keliolikos minučių kuklus, 
šviesiaplaukis vaikinas jau bu
vo Jacenevičiaus vardo gatvė
je, prieš didžiulius trijų- aukštų 
namus. Laiptuose Zigmas Vėže- 
lis sutiko būrį į save panašių 
jaunuolių, kurių dauguma buvo 
aprengti naujais šiltais rūbais.

—Į mokyklą atvykai? — už
kalbino kažkas. — Mes taip pat, 
tik dieną anksčiau, iš Šiaulių...

Už poros valandų Zigmas Vė
žei is jau buvo įrašytas į FGA 
mokyklos Nr. 8 mokinių sąrašą. 
Jam nurodė lovą bendrabutyje,, 
pamaitino, nuvedė 'į pirtį, o pa
skui į rūbų sandėlį.

V— Vėželis, — papasakojo! 
mokyklos direktorius Blechefis, 
— yra vienas iš 75 jaunuolių, 
kuriuos mes priimame šiuo me
tu į mūsų mokyklą. Tai busimie
ji Odos ir avalynės pramonės 
kvalifikuoti darbininkai - spe
cialistai. Viso iki šiol mokyklo
je turėjome 150 auklėtinių. Da
bar mūsų kontingentas padidė
jo iki 275 asmenų. Iš jų pareng
sime avalynininkus,x paruošė- 
jus, rimorius, odos galanterijos- 
gamintojus, šaltkalvius, stalius. 
Valstybė kaip mūsų, taip ir kitų 
FGA mokyklų auklėtiniams ne
mokamai duoda rūbus, maistą, 
patalpas, mokslą. Jie gauna už 
savo darbą atlyginimą.

Kitų metų kovo mėnesyje 
FGA Nr. 8 mokykla išleis savo 
pirmąją specialistų laidą. O bir

želio mėnesį — ir tuos, kurie 
dabar įstojo. Tai busimieji 
penkmečio planų vykdytojai, 
mūsų pramonės kadrai, nauji, 
sumanūs tarybiniai specialistai.

Stojantieji dabar mokyklon 
apiberia klausimais senesnius 
draugus, teiraujasi, kaip moky
kloje gyvenama, kaip darbas. 
Ir kalboms nuo ryto iki vakaro 
nėra galo ...

Būrelis atvykusiųjų apspito 
vieną iš seensniųjų bendrabu
čio gyventojų. Ukmergiškis Vy- 
tautasf Janulevičius nors turi 18 
metų, bet pats jau savarankiš
kai dirba prie ranto mašinos, 
kuri siuva padus ir rantus. FG 
A mokykld jam taip pat davė 
pastovų gyvenimo kelią.

—Mano tėvą vokiečiai atsi
traukdami sušaudė, — kalbėjo 
jis — o motina dingo be žinios 
konclageriuose, Vokietijoje. Li
kau vienas, kaip pirštas. Atvy
kau aš prieš keletą mėnesių į 
mokyklą. Priėmė, o dabar jau 
nusprendžiau — liksiu gyventi 
Vilniuje ir dirbsiu fabrike.

t

FGA Nr. 8 mokykloje moko
si ir 45 mergaitės. Visos jos su
daro .odos galanterijos grupę. 
Dalis auklėtinių vakarais lanko 
suaugusių gimnazijas.

šešiolikmetė Elena Montri- 
maitė, iš Raseinių apskr., Gir

kalnio valsčiaus, neseniai grį
žo iš atostogų mokyklon. Ji pa
sakoja :

— Kai mane pamątė motina 
ir seserys, jos nebežinojo ką sa
kyti. Kai, vykau į miestą — jos 
būkštavo, kad man vienai bus 
sunku, o kai dabar atvažiavau, 
atsistebėti.negalėjo, aš sveika ir 
aprengta, čia mokykloje gerai 
maitinama. Visos kaimo mer
gaitės pavydėjo ir klausinėjo, 
ar ir jos negalėtų į šią mokyk
lą važiuoti. Ko laukiat, draugės, 
—atsakiau. Juk dabar vėl pri

imami auklėtiniai.. .
FGA Nr. 8 mokyklos korido

riuose skamba žingsniai. Aiš
kiai ir tvirtai savo rūmuose

įžingsniuoja senesnieji mokiniai, 
dar neperdaug drąsiai ir kuk
liai vaikščioja tik dabar , priim
tieji.

Bet praeis kiek laiko . .. Ma
žažemio Vėželio sūnus ir dešim
tys į jį panašių pripras prie tų 
aukštų, šviesių mokyklos kam
barių, sutaps su judriu jaunu 
kolektyvu, susiras čia daugybę 
nuoširdžių draugų ir mokinsis 
įdomaus fabriko žmogaus ama
to.

O mūsų krašto pramonė lau
kia naujų kadrų. Tų kadrų, su 
kurių pagalba per naująjį stali
ninį penkmetį atstatomosios ir 
nJujos mūsų pramonės įmonės 
sutvaskės kūrybiniu alsavimu.

A. Mickūnus.

grama buvo išpildyta gerai.
Tarpe programos kalbėjo 

prof. B. F. Kubilius apie spau
dos svarbą abelnai, oįapie dar
bininkiškos spaudos svarbą 
ypatingai. Prie pabaigos kal
bėtojas atsikreipė į publiką, 
kad prisįdėtų su auka, pasiun- 
čiant Laisvės šėrininkų suva
žiavimui pasveikinimą. Aukų 
surinkta $48.70. Visiems au
kavusiems širdingai ačiū. Au
kotojų vardai bus paskelbti 
vėliau.

Norwood, Mass.
Gražiai Parėmėm Spaudą
Sausio 12 dieną, LLD 9 

kuopa ir Moterų Kliubas 
bendrai surengė bankietą su 
muzikale programa. Nors pu
blikos ir buvo nedaug, bet, 
abelnai, parengimas pavyko 
pusėtinai. Gaspadinės M. Tra- 
kimavičienė, S. Budrevič-enė,
M. Krasauskienė, O. Zarubie- 
nė, Preibelienė ir A. Galgaus- 
kienė bei J. Družienė. ne tik 
kad dirbo prie valgių gamini
mo, bet prisidėjo ir su auko
tais valgiais: su kugeliais, py
ragais ir kitokiais skanėsiais/
N. Grybienė aukavo viską prie 
kavos. Geriausios tikietų pla
tintojos buvo N. Grybienė ir 
J. Družienė. Jos pardavė dau
giausia tikietų. Labai ačiū, 
kaip gaspadinėms, taip ir ti
kietų platintojams už jų gerą 
pasidarbavimą.

Muzikalę programą išpildė 
Norwoodo Vyrų Choras ir R. 
Niaura iš Izlington. Pianistė 
buvo Olga Zarubaitė. Pro-

* šiuom syk serga 2 mūsų ge
ri darbuotojai: J. Casper ir A. 
Karalienė. J. Casper jau su
grįžo iš ligoninės, o A. Kara
lienė randasi Šventos Elzbie
tos ligoninėje, Foregt Hilte. 
Liąkime jiems greito pasveiki-' 
mo.

širdingai ačiū visiems, ku
rie kuomi nors prisidėjo prie 
šio parengimo.

J. Galgauskas.

SOVIETAI LEISIĄ AT- 
STEIGT SOC-DEMOKRA- 
TŲ PARTIJĄ BERLYNE

Berlin.— Pranešama, kad 
Sovietų vyriausybė savojoj 
Berlyno daly j kviečia deši
niuosius socialdemokratų 

i vadus į derybas dėl jų par- 
i tijos atkūrimo. ' 
i

Kuomet andai dauguma 
socialdemokratų sovietinėje 
Berlyno dalyje susijungė su 
komunistais į vieną Socia
listinės Vienybės Partiją, 
tai dešinieji socialdemokra
tų likučiai nustojo gyvavę 
kaip partija.

New York. — Mokytojai 
baisuos, ar streikuot dėl to, 
kad permažai jiems alga 

į pakeliama.

PHIIADELPHIJOJ LENINO MINĖJIMO 
MASINIS SUSIRINKIMAS

Jack 
STACHEL

Henry 
WINSTON

Nacionalis Jugt. Valstijų 
Komunistų Partijos 

Apšvietos Direktorius.

Nacionalis J. Valstijų Komunistų 
Partijos Organizacinis 

Sekretorius.
PHIL BART,

Komunistų Partijos Pirmininkas Rytinei Pa.

-''Garsioji N. Y.
RADISHEV

Šokikų ,Gfupė

Didieji Amerikos Dainininkai 
LAURA DUNCAN 

AL MO§S

DEŠIMTIES INSTkUMENTŲ ORKESTRAS

MET Broad ir Poplar Penktad., Vas. 21—8 P.M.
Tikictai (60? ir $1.24) pardavinėjanti dabai 250 Broad St., Locust Bookshop, 

269 S. 11th St., Morning Freiheit, 338 S. 5th St.

SHENANDOAH, PA

PUIKUS BALIUS
Rengia L.D.S. 34 Kuopa

• Įvyks šeštadienį

Vasario 15 February
MainieriŲ Salėje

Kampas .Main ir Oak Sis.

WALTER COOPER’S ORCHESTRA 
Gros šokiams

Šis parengimas yra dienraščio Laisves naudai. 
Laike vajaus mes nesuspėjome parengti ką nors 
sustiprinimui Laisvės biudžeto, tai rengiame1 da
ba^. Visa plačioji Shenandoah apylinkė privalo 
dalyvauti šiame parengime ir tuomi paremti 
dienraštį Laisvę.
Įžanga 50c Asmeniui. —Rengimo Komisija.

4« —M —— « —— ■ — M —— ■ — M — M — ■ — M —« M — ■ — M — U — ■ — ■ N — « —■ —t

i GREEN STAR BAR & GRILL 
j LIETUVIŠKAS KABARETAS 
|. Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
į pas “Grecu Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti 
1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. ,
| Geriausias Alus Brooklyne

1 PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI J!

■
i 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Į
1 (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 |

————————————————————

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 (JkAND ST. ' BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA. PA.

Telefonas Poplar 4110
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Girardville, Pa.
Didelis Gaisras

Sausio 22 dieną, 3 valandą 
ryto, Girardville turėjo vieną 
iš didžiausių gaisrų šio miesto 
istorijoj. Gaisras sudegino de
šimts gyvenamų namų ir vie
ną gaisrininkų namą. Skai
čiuojama, jog nuostolių pada
rė net $350,000.

darbo, gaisras tapo sukontro
liuotas, ale iš viso bloko liko 
tik trys gyvenami namai.

Apart gyvenamų namų, su
degė viena iš didžiausių Gi- 
rardvillės čeverykų krautuvių, 
ugniagesių namas,v barzdasku- 
tykla ir vienas saliūnas.

Gaisro priežasties tikrai ne
žino, yra tiriama. ^Kilo stai
giai, viduryje nakties iš namo, 
kuris randasi 130 East Main 

i Street, Gaisras buvo staigus,
Sakoma, ugnis pasirodė štai-1 žmonės tik spėjo išbėgti, 

giai, išsiverždama per langus kaip stovi. 0 kiti tik su nak. 
ir stogą, viduryj bloko ir i tįnįajs drabužiais išbėgo iš ug-ir stogą, viduryj bloko ir j 
trumpą laiką išsiplėtojo j abu
du šonus. Su baisiausiu pleškė- 
jimu ugnis bematant apėmė 
daugiau, kaip pusę bloko,' pa-1 
versdama visus namus į vieną 
ugnies kamuolį.

Gaisrininkai suvažiavo iš 
apylinkių miestukų, bet turėjo 
didelio keblumo kovoti su. ug
nimi. Rytas buvo vienas iš 
šalčiausių šią žiemą, tai visi 
vandenio lianai buvo užšalę. 
Tas labai sutrukdė gesinimą, jam išsinarino 
o be to, siautė didelis vėjas, peties. Apie 10 diefių gulėjo 
nešdamas ugnies liežuvius Į ' 
visus šonus. Bet j tris valan- ‘ 
das po- sunkaus ugniagesių ■

nies. K.

Camden, N. J
Pas mumis naujienos šiuo 

kartu nelabai geros. Ką tik 
sutiksi, kiekvienas nusiskun
džia, kad nesveikuoja, dau
giausia, kad serga gripu. Drau
gų Patalavičių sūnus Dominin
kas tapo sužeistas dirbtuvėje, 

kaulai kairio

ligoninėje, o dabar randasi 
namuose. Giminės, draugai ir 
pažįstami, malonėtų ligonį at
lankyti ar nors atvirutę atra
šyti. Antrašas yra šitas: 1353 
Dayton St., Camden, N. J.

Jau 10 mėnesių, kaip minė
tas jaunuolis parėjo namo, iš
tarnavęs Dėdės Šamo kariuo
menėje 3 metus ir pusę. Karo 
laukan nebuvo issiųstas dėl to, 
kad buvo sužeistas Teksu 
valstijoj lėktuvų nelaimėje. 
Buvo išsinarinęs tas pats pe
tys, kaip dabar, žinodamas 
motinos silpną sveikatą, nieko 
apie tai namo nerašė. Dabar 
tik pasisakė, kacl jam jau an
tru kartu tas pats susižeidi- 
mas pasikartoja.

Kitu kartu parašysiu ką 
daugiau iš mūsų apylinkės. O 
šiuom kartu užteks. ,

Camdenietis.

Baltimore, Md

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Sausio 20 dieną, apie 11 vai. 
nakties Įvyko šiurpi tragedija. 
Baltimore & Annapolis trau
kinys mirtinai suvažinėjo Bro
nę Pužaičiutę, po vyru Mrs. 
Colliflower, kuri gyveno po j

i num. 2126 Penrose Ave. Buvo | . 
tiktai 35 metu amžiaus. Vie
tinė spąuda .spėja, būk jinai 
pati papuolusi po traukiniu. 
Traukinio vairuotojas, inžinie
rius Willett sako, kad jis pa
matęs moteriškę, gulinčią ant 
bėgių, bet nespėjęs traukinį 
sustabdyti. Bronė tūlas laikas 
sirgo nervų suirimu,
vedanti tyrinėjimą, kad 
rai nustatyti tragedijos 
žastį.

A1 e k sa n d ras Pužaitis,
nes tėvas, yra geras darbi
ninkiško judėjimo rėmėjas. Ne 
kartą yra aukavęs dėl mūsų 
parengimų.

Reiškiu giliausią užuojautą 
Bronės tėveliams dr visiems gi
minėms šioje liūdnoje valan
doje. O tau, Brone, ilsėtis am
žinai.

Lw* ’p;

i ■*!* i i it *

v*» u

už ištiki-
mai
darbo dviem savaitėm. . .

..ir parodymui mūsą jums dėkingumo 
tarnavimą per 20 metu, mes jus atleidžiame nuo

LOWELL, MASS

Policija 
tik- 

prie-

Bro-

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Jos Deltuva.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Puikiai Pavyko Namo Ati
darymo Iškilmės

Lowellio Lietuvių Piliečių 
Social is Kliubas pagaliau pui
kiai įsitaisęs nuosavą namą po 
Nr. 14 Tyler Street, gruodžio 
29 dieną praeitų metų, suren
gė šaunią namo atidarymo iš
kilmę, gražiai įrengtose’ sve
tainėse.

Kadangi namo atidarymas 
įvykdytas ceremonialiai: su iš
kelta Amerikos vėliava namo 
išjaukyje' su sudainavimu šios 

'įimno ir Lietuvos tau
tinio himno-ir su gražiu kon
certiniu programų, tad šitokis 
Įvykis čionai, tarpe Lowellio 
lietuvių, rokuojamas dar pir
mu istorijoje. Ii; tai yra^ di
džiai vertinamas pažangiųjų 
žmonių tokis įvykis, < kuris pa
siliks visų atmintyje.

šalia visko, bankietas buvo 
labai skoningai ir gausiai pa
ruoštas mūsų kruopščiųjų šei
mininkių ir maistas priduotas

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiėmą 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

REKORDAI
“Visokią Rusią”

Artificialės Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI 
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas ' 

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

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugos! 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 į 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 tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
IŠ Veg. Broth galima

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-r? 
rikoriiškais. Rei-; ? 
kalui esant ir 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kumpas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lino

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

426 LAFAYETTE STR

Matthew A. 
BUYAUSKAS

sveika ir 
ar jauno, 
apskritus metus, 
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 

'waru 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 & Parąjpy Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
•paudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes. apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turf atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
|7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokią vyną ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
j Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

į dailiai nuteiktus skobnius, 
kuriuos gražiausiai puošė pa
tys svečiai ir viešnios, nusėdę 
tirštomis eilėmis viršutinėje ir 
apatinėje svetainėse.

Viršutinėje svetainėje, prie 
galvinio stalo sėdėjo gerbia
mas mūsų miesto gaspadorius: 
—h is honor Mayor of the City 
of Lowell, Mr. Leo A. Roy; 
taipgi Dr. Paul C. Panagiota- 
kos, chemijos profesorius ir 
mokyklų komiteto narys; taip
gi kiti svečiai — veteranai ir 
šiaip svečiai bei viešnios.

Miesto gaspadorių ir D r. 
Panagiotaką perstatė publikai 
ir pakvietė juos kalbėti kliu- 
bo manadžerius veteranas 
Stasys Paul enk a, Jr. O dainų 
programai pirmininkavo J. M. 
Karsonas. Stanley gerai atli
ko savo užduotį.

Svečiai dainininkai ir kartu 
publika pirmučiausia sudaina
vo Amerikos himną ir Lietu
vos tautinį himną akompanuo
jant draugei Emmai Chula- 
dienei. Paskiau sekė gražių 
dainų programas, kurį paau
kojo kliubo istorinei iškilmei 
Naujosios Anglijos šaunieji 
menininkai, kurie linksmino 
ir žavėjo gražiai nusiteikusius 
svečius. Jie buvo šie: Ignas 
Kubiliūnas, žymus dramatiš
kas baritonas iš So. Bostono 
ir Ruth Gittzus .(Gicevičiutė) 
iš Bedford, Mass., plačiai ži
noma soprano. Jiedu dainavo 
solus ir duetus. Nesigailėjo jie 
gražių sudainavimu, todėl 
svečiai jiems nesigailėjo karš
tų dėkojimų, reikalaudami vis 
daugiau išėjimų. Jiems 
panavo Rūtos sesutė 
Chulada.

Toliau labai gražiai 
bai vykusiai sudainavo
puikių dainų, taip pavadinsi
me : So. Bostono Trio, kuris 
visuomet sudaro garsųjį" Be
vardį Kvartetą, bet šį kartą 
vienas iš dainininkų negalėjo 
pribūti, tai dainavo trio. Ja
me dainavo'Stasys Paura, ge
ras muzikos* mėgėjas ir pui
kus dainininkas; ?Robertas J. 
Niaura, labai malonus teno
ras, jis sudainavo ir keletą 
puikių solo; gi Petras švedas, 
taipgi gana tvirtas ir gražus 
basso ir geras dainininkas. Jis 
sugebėjo kitų dainininkų bal
sus padengti ir palaikyti bei 
palydėti puikiose melodijose.

Kuomet Niaura gerai pa
linksmina publiką dainomis ir 
taisydamas plaukus gražiai 
padabina moteris So. Bostone 
ir Dedhame, kartu su Yvonne, 
tai Petras Švedas ten, kur nors 
So. Bostone, dailiai vyrams 
plaukus nukerpa, švelniai nu
skubi ■— nupucuoja Vyrų vei
dus ir taipgi gražiai dainuoja 
kvartete. Tai vis 
naudingi žmonės.

akom-
Emina

ir la- 
keletą

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavopa pianuslš di

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

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

NrTūEmga'g

■hiHmHhMII

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5169 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 115 Troy Ave., Borough of Brooklyn,, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ’ ' .

ERNEST SPINELLI & ,
SALVATORE MORRONG1ELLO

115 Troy Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 19058 has been Issued to the undersigned 
to sell Ixj.er, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 807 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kihgs, to lx? consumed 
on the premises.

GEORGE WINETSKY
807 Sutter Ave,, W Brooklyn, N. Y.

the

Nežinau tos paslapties, ką 
daro draugas Paura; Bet ži
nau, kad ir jis daug gero 
žmonėms daro, taip puikiai 
dainuodamas/ pats ir kitus 
traukdamas prie dailės. Tai 
vis garbės verti žmonės! To
dėl ir publika mokėjo juos vi
sus Įvertinti šioje . iškilmėje, 
karštąi plodama ir jiems ačiuo- 
dama. Dainininkai paliko pas 
mus gražų prisiminimą. Labai 
ačiū!

Pianu akompanavo dvi ger
biamos lietuvaitės — žymios 
pianistės. Tai buvo draugė 
Emma Chuladienė, kuri jau 
daug kartų yra patarnavus 
mūsų parengimuose, tad lai 
bųna ir šį sykį jad didelis ačiū.

xGi trio dainuojant ir Niau- 
rai solo dainuojant, akompa
navo mūsų brangi jauna vieš
nia ir dar pirmą kartą pas 
mus Lowellyje, draugė Olga 
Zarubiūtė iš Norwood, Mass. 
Ačiū Olgutei už patarnavimą 
mūsų kliubui!

Mes suprantame, kokį svar
bų darbą atlieka pianistės 
koncertiniuose programuose. 
Pusė dailumo nebūtų be jų pa
galbos! Todėl mes labai dė
kojame už puikų patarnavi
mą visiems dainininkams ir 
taip lygiai pianistėms — Em
mai ir Gigai!

žmonių bankiete buvo daug, 
kiek galėjo tilpti abiejose sve
tainėse. Nors oras buvo nepa
prastai blogas: snigo ir dribo 
iš viršaus šlapias subjuręs mi
šinys, kad nei kelio negalima 
buvo įžiūrėti.

O baimė buvo tame, kad 
jeigu pradėtų vėliau šalti, tai 
didžiausias pavojus ant kelių 
susidarytų. Vienok svečių tu
rėjome iš gana plačios apylin
kės : Norwood, Dedham, Bos
ton, Cambridge, Bedford, Ha
verhill, Lawrence, Methuen, 
No. Chelmsford, Mass, jr Na
shua, N. H. Iš Lawrence ir iš 
Bostono, tai buvo po didelį 
skaičių žmonių. Kaip gaila, 
kad negalėčiau vistiek visų iš
vokuoti. Tad visiems vienu žo
džiu kliubas taria širdingą 
ačiū už atsilankymą ir stam
bią parąmą!

Taipgi ačiū draugui Anta
nui Kupsčiui už atvežimą dai
nininkų ir kitų, ir tai viskas 
paaukota šiai'iškilmei.

Didžiausias ačiū draugams 
dainininkams už paaukojimą 
gražiausio savo triūso mūsų 
kliubo gerovei. O draugui Ku
biliūnui, tai dar ir už parda
vimą tikietų, nemažai iš anks
to. Gi draugui M. Davidoniui 
ačiū už pardavimą, su pagal
ba draugo Penkausko, dau
giausia tikietų toliau nuo Lo
wellio. 1

Draugė Drazdauskienė pri
kepė ir aukojo skanių grūzdų. 
O draugė B. Chuladienė pa
aukojo gražiai aprengtą stik
linę dėžę, kuri davė gerai 
Įplaukų pačiame parengime. 
Tas viskas kartu padarė šią 
mūsų istorinę iškilmę labai 
puikiai pavykusia. Dabar ‘Lie
tuvių Pil. Kliubas siekiasi prie 
kitų — tolimesnių pasisekimų, 
kuomet jau statybos darbas 
pas mus pasibaigė.

Gerai pavyko ir Naujų Me
tų pasitikimo vakaras, nors, 
žinorųa, čia* jau buvome tik
tai vietiniai žmonės. Bet vis
tiek dar su tokiu pat ūpo pa
kėlimu užbaigėme senuosius 
metus if“ sulaukėme naujuo
sius.

Beje, kliubo iškilmėje, mies
to irta j oras Mr. Roy pagyrė 
mus ir kreditavo už nuosavo 
namo Įsigijimą ir už progresą, 
kokį Lietuvių Piliečių Socia
lia Kliubas padarė savo gyve
nime.

Majoras linkėjo mufns ir at
eityje tuo pačiu progresu žy
giuoti.

Linkėjo mums gražių pasi
sekimų ir daktaras Panagiota- 
kos. Jis ypatingai užgyrė, kad 
mes mokame ip sugebiame or
ganizuoti ir palaikyti tokius 
kliubus.

J. M. Karson

visuomenei

Harrisbutg, Pa.—Nuo šio 
šeštadienio bus panaikintas 
degtinės 4 rącionavimas 
Pennsylvanijo.L

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SEIMININKE
Mokanti virti. Guoliu ant vietos.

Atskiras kambarys. Paaugėję vaikai.
Geras darbas tinkamai moteriškei.

$30.00 I SAVAITĘ
TELEFONAS NAVARRE 8-6586

. (28)

PATYRUSIOS
Marškiniu operatorės
Patyrusios prie visų sekcijų

Ateikite ir išklausykite mūsų 
mokestį

Kiekvieną vakarą 5 P.M. iki 8 P.M.
Taipgi

PATYRUSJ FORELADY
GERA MOKESTIS

M &U. SHIRT CO., INC.
FACTORY NO. 2

161 NO. BROADWAY 
SOUTH AMBOY, N. J.

Tel. South Amboy 1-1023
(27)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

f

JAUNAS VYRAS
Elektros Indžinierius

(Electro-Mechanical Line)
Turi turėti patyrimo nuo 1 iki 3 metų 

ir automobilį.
WAVERLY PRODUCTS. Ine.

BENHAM AVE.,. BRIDGEPORT. CONN.
(22)

Detroit Mich
Apie Našliu ir Gyvanašlių Va
kariene, Kuri Įvyko Sausio 18 

d., Draugijų Svetainėje
Minimos grupės vakariene 

skyrėsi nuo kitų Detroite ren
giamų vakarienių tuomi, kad 
nebuvo kelių šiftų, nebuvo nei 
pirmi;jų, nei antrųjų. Visi su
sėdo prie stalų vienu syk.

Vakarienė buvo surengta 
ne dėl pelno, bet dėl stipres
nio draugiškumo. Ir tuomi pat 
pagerbimui dviejų našlių, ku
rie jau pasidarė nebe našliais. 
Leonas Sinkus apsivedė su Ju
lia Plungiene (tai senokai įvy
ko). Sinkų pagerbimui buvo 
suteikta dovana.

L. Sinkus, ačiuodamas už jų 
pagarbą ir dovaną, pareiškė, 
kad nors jis nedaug dirbęs 
našlių ir gyvanašlių tafrpe, bet 
esą jam linksma, kad toje gru
pėje esą visokių pažiūrų-įsiti- 
kinimų žmonių ir kaip gražiai • 
sugyveną. “Kadangi jau mes 
esame ne našliai ir išsitraukė
me iš jūsų tarpo, bet jei jūs 
priimsite, kaipo garbės narius, 
tai mes dirbsime visi iš vieno,” 
pareiškė Sinkus.

Maistas buvo skaniai paga
mintas, kurio buvo daug. Prie, 
maisto čia dar suteikė gero 
vyno po didelį gurkšnį.

Po vakarienei, visi pasi- 
sklaistę kalbėjosi vieni su ki
tais, o kas norėjo, tai minkš
tino maistą su visokiais skys
timais.

Visą našlių ir gyvanašlių 
apąratą varo Petrė Vilnienė. 
Ji daugiausia dirba. Ji buvo 
ne tik gaspadinė, bet ir va
karienės vedėja.

Neturint gyvanašlio arba 
našlio “gradžueišion” ir pirmą 
syk dalyvaujant jų tarpe, te- 

"ko matyti žmonių, kurių nebu
vau matęs (esu jau 17 metų 
detroitietis ir daug matęs, bet 
čia buvo daug nematytų).

Vakarienėje dalyvavo kele
tas paaugusių bernų. Kai ku
rie iš jų žiūrėjo su linksmom 
akutėm į vieną ar kitą “naš
laitę.

Anglų spaudoje pastebėjau 
kad Stephanie Masis “runina’ 
(kandidatuoja) į Recorders 
Court teisėjų. Laimingo jai pa
sisekimo !

Spartakas.

Sumažėjo Kainos Turguose
Vilniaus, Kauno ir kitų res' 

publikos miestų turguose žymiai 
sumažėjo žemės ūkio produktu 
kainos. •

Palyginti su liepos mėnesiu, 
jautiena turguose atpigo be
veide du kartus. Kainos sviestui, 
lašiniams, kiaulienai sumažėjo 
nuo 30 iki 70%. Didelę įtakai 
'turgaus kainoms sumažinti tu
rėjo įsteigimas žemės ūkio ko
operacijos krautuvių tinklo, per 
kurį darbo > valstiečiai pardavi
nėja savo produktus.

I
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Darbiečių Balsuotojų 
Skaičius ^viniai 
Padaugėjo

Pirmadienis/ Sausio 27 3 947

•i®
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Policija ir Mušeikos 
Prieš Pikietus

CIO Taryba Remia 
Mokytojus

Brooklvne Partiečiai 
įteikė Riliu Apsaugai 
Rendauninky Didžiojo New Yorko CIO 

Taryba pasiuntė telegrama 
New Yorko mokytojų konfe
rencijai pareiškimą, kad dar
bo unijos rems bile kokį mo
kytojų žygį, kokio tiktai mo
kytojams reikėti! imtis gavi
mui pragyvenimo brangumui 
ir mokytojų profesijai atitin
kamų algų.

Now York Merchandise Co. 
darbininkai praeitą šeštadienį 
pareiškė protestą prieš firmos 
vartojimą streiklaužių, samdy
tų mušeikų ir policijos prieš 
streikierius.

Firmos šapos, 32 W. 2 3rd 
St., Nev Yorko, yra užstrei- 
kuotos pastarosiomis 14-ka 
savaičių.

Praeito penktadienio rytą 
firma bandė išvežti skobų pa
ruoštą krovinį per pikietą. 
Krovinį lydėjo 35 policistai, 
penkiomis mašinomis, būryje 
esant trim saržentam ir dviem 
detektyvams. Bet kada važia-; 
vusius paskui sunkvežimį 
streikierius kompanijos mušei
kos sustabdė, nuėmė mašinos 
motoro rakta ir grasino strei- 
kieriams. policija nesikišo.

Arthur Osman, CIO Whole
sale & Warehouse Workers

Koimmish] Neliečia 
Priesaikos (Oath) 
įstatymas

New

JONAS LAZAUSKAS
dar

to.

ko-
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

sa-

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE(28)

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI .
Laisves Adm. aa

r

TIK PASIGARSINIMUI

svarbių Valandos:

|>

Jeweler

paaugo 
tūkstančių.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 
* Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreCn 4-8054

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tei. EVergreen 4-8003

jau arti metai 
nebuvo paskelb-

Ketvirtadienį buvusi iki 14 
laipsnių nupuolusi tempera
tūra penktadieni vėl pakilo iki 
55 laipsnių.

le- 
at-

. Trylika šios valstijos vidu
rinių mokyklų studentų, trys 
iŠ Brooklyno, dalyvaus galu
tinoje kompeticijoje gauti

jo 
pratęstu

Mūsų skaitytojai raginant’ 
••emti tuos biznierius. kuri* 
'keikiasi dienraštyje Laisvėje

darbo partijos 
kad darbi- 
laiku tanti

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKĘ ĮSTAIGA

t
SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų.
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku» 

steičiua bu naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Raudonasis Kryžius New 
York o mieste šiemet siekia su
kelti $6,153,600. Brooklyno 
dalis toje kvotoje yra 886,000. 
Visai šalįąi skirta $60,000.000.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

prasmėje tasai
Walker 

specialiai buvusį i.š- 
Ku ’Klux Klaną

REIKALAUJA ĮSTEIGTI 
VALSTIJ1NE AUKŠTOJO 
MOKSLO IŠTAIGA

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Joan Crawford, kuri su John Garfield yra žvaigždė
se Warneriu dramatiškoje filmoje “Humoresque,” ro
domo] Hollywood Teatre, Broadway ir 51st St., New 
Y orke.

BULOVĄ!

PATRICIA
*247«!7 [.well

4

RANDAyOJIMAI
PASI RANDAVO JA NEFORNIšIUOTAS AP- 
ARTMENTAS, 4 rūmų npartmentas. RENDA 
$12 moderniniame 12 Seimų name. Paseidau- 
ja.ma suaugusių su superintendento patyrimu.

Kreipkitės greit. SHEAFE COMPANY
029 THROOP AVE., BROOKLYN, N. Y.

(22/

PARSIDUODA NAMAS 
949 GRAND STREET 

BROOKLYN. NT. Y.
(’> Seimų namas, 2 apartmentai tusti. 

Didelė krautuvei patalpa, nėra lease. $6500. 
ŠAUKITE PRIEŠ 5 P. M.

STAGG 2-2318

• Valdinė rinkimų taryba šio
mis dienomis paskelbė skait
lines užsirašiusių partiniais 
balsuotojais. Raportas rodo, 
kad darbo partijos balsuotojų 
skaičius per metus 
trim dešimtim
Vien tiktai New Yorko mieste 
252.318 asmenų 
bieč’ais nrao'ta

užsirašė dar- 
ipal’U mėnesi 

įvykusioie registracijoje.
Tpj dfl’uvjj»n trečdalio visu 

vžs’rašiiisii' rennblikonais Re- 
publiknna’S užsirašė 714.946 
bnIcuntoiai. G’ toji nartiia yra 
senolė. nuo ios anyžiaus imt ir 

i-ii GOP (Grand 
Old P«rtv). Ji regnlia»“iui po
litikai) ia ir ne karta valdžio
je buvo ia’i mm vidurio nra- 
pito šimtmečio Darbo Partita! 
tik nrieš desūtka ’^XpT-^'ine.

Tas sveikas < 
augimas parodo, 
ninkai vali greitu 
didesniąją šalies partija. Tik 
reikia tas suprasti ir vieningai, 
taip pat veikliau to siekti.

Demokratu partijos balsuo
tojais užsiregistravo 1,555,- 
551 asmuo.

Ragina Statvti Miestui 
Nuosavus Paštus

< >>

IŠ I.PTK BROOKLYNO SKYRIAUS KONCERTO-BALIAUS
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Brooklyno skyrius, 
baigdamas penkis rhetus savo 
darbo Lietuvai pagalbos tei
kime, sausio 19-tą, buvo su
rengęs koncertą ir balių.

Koncerto programoje dai
navo Aido Choras, vadovybė
je Jurgio Kazakevičiaus; Ai
do Merginų Sekstetas su Alice 
Stasiūnaite prie piano; Vytu
rėlis, orkestrą, vadovaujama 
Edwardo Sidney - židžiūno, 
taipgi jaunutis armonistas Al

abinas’Augulis. Buvo atvykę ir 
; Aido Vyrų Choro narių gru- 
: pė, bet ne'visi, grupė kitų ne- 
' atvyko, tad susirinkusieji vy- 
(rai nusisprendė permažame 
skaičiuje nedainuoti.

Antanas Bimba, nacionalio 
komiteto pirmininkas, pasakė 

i gerą prakalbą, aiškindamas, 
lėl ko Lietuvai pagalbos dar- 

; bas baigiamas. —Mes numato
me, — sakė' kalbėtojas, — 

i kad Lietuva pati jau pradeda 
i pasigaminti pusėtinai daug 
' visko, kas jai reikalinga ir 

Westinghouse mokslui stipen- i1<a^ ,su diena pasi-
dijas. BrooJdyniečiai yra Her- L^131. re,ikmen4
man Bieber, Arthur Paul Mat- 
tuck ir Leonard Stuart Taylor. 
Viso dalyvaus 9 mergaitės ir 
31 berniukas, iš 16-kos valsti
jų.

Jaunuoliai buvo parinkti iš 
3,197 aplikantų.

Galutinas kontostas Įvyks 
Washingtone, kur jie bus nu
vežti ir per 5 dienas klausys' 
įvairių lekcijų, kontesto rengė- i 
jams, apmokant visas jų/išlai-1 
Has. Vyriausi 2 laimėtojai gaus : 
$2,400 stipendijas keturiems I 
metams, kiti aštuoni $400 sti- i 
pendijas keturiems metams.

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley sako, kad 
rendavojami pašto skyriams 
bildingai perbrangiai atsieina, 
yra nepatogūs paštininkų dar
bui ir kliudo teikti geriausi pa
tarnavimą visuomenei.

Apskrityje yra 31 skyrius. 
Iš tų 27-niems vieta esanti ren- 
davojama. Ron domis išmoka
ma $266,000 per metus. Po 
tiek išleidžiant, miestas greit 
Išsimokėtų bildingų pastaty
mo. leša^ ir turėtų smagesnes, 
tinkamesnes darbui ir žmo
nėms aptarnauti patalpas, 
ko viršininkas.

Lenktyniuos už 
StipendHas

Queens Medikališka Drau
gija šiomis dienomis paskelbė, 
kad spaudoje didelis būbniji- Į 
mas ir reikalavimas armijos 
daktaro prašalinti merginos 
žaksėjiiną buvęs nereikalin-| 
gas. Draugija sako, kad tai 
tik operacijukė ir kad mieste 
radosi daug daktarų, galinčių 
ją padaryti, šimtai tokių pa
daryta, sako draugija.

New Yorko valstijos sena
torius Kenneth Shcrboll ir as- 
semblymanas Samuel Kaplan, 
darbiečiai, bendrai įteikė vals
tijos seimeliui du bilius apsau
gai rendauninkų, kad jie ne
taptų “bejėgėmis aukomis” 
dėl stokos namų ir polnagro- 
bystės. . .

Vienas darbiečių įteiktų bi- 
lių reikalauja valstijiių rendų 
kontrolės įstatą pratęsti iki 
1948 metų. O antrasis meta
miems iš namų rendauninkams 
duotų metus laiko pasiieškoti 
kito buto.

Skandalijama,, kad Brook
lyno kalėjimo tūli kaliniai gy- 
vęnę geriau, negu kokiame 
žaismių kliubelyje. Pavyz
džiui, buvęs pabėgęs iš kalė
jimo ir pagautas Christopher 
Eisis sakėsi su keliais dole
riais “uždirbęs” kalėjimo $470 
gembleriaudamas.

mašinų Vilniaus Instituto įren
gimui, dar galėjo prisidėti, 
pats atnešdamas savo auką 
komitetui po programos. Sakė, 
kad komitetas dar galėtų nu
pirkti geležinius “plaučius,” 
jeigu greitu laiku dasidėtų ge
roka suma pinigų. Tik arti
miausiu laiku, kadangi komi
tetas nori darbą baigti.

J. W. Thompsonas, Brookly
no skyriaus pirmininkas, buvo 
vakaro vedėju.

Tariame nuoširdų ačiū vi
siems programos pildytojams, 
taipgi gaspadinėms, kurios 
taip rūpestingai gamino mais
tą — J. Augutienei, M. Yakš- 
tienei, K. Rušinskienei, M. 
Zeakas ir dirbusiems priezkitų 
darbų — P. Babarskui, F. 
Reinhardtui, S. Griškui.

J. Stuko orkestrą grojo 
Įvairius šokius iki vėlybos nak
ties.

didėja. Kad Lietuva ateina į 
Lą laipsnį, kuriame pati jau 
>ali apsirūpinti ir dėl to mū- 
•ų pagalba darosi nebe taip 

‘■eikalinga, kaip buvo, kada !
. Lietuva tebebuvo sunaikinta, | 
kada šimtai tūkstančių žmonių | ...
buvo' be drabužio ir daugelis inkimas 
be pastogės.

Kalbėtojas dėkojo visiems 
i už nepaprastai gražią priejau- 
į tą Taryb. Lietuvai buvusiose 
Įai juodžiausiose dienose. ToS 
pagalbos, sakė jis, Lietuvos 
čmonės niekad neužmirš. Mū- % 
su broliška pagalba pasiliks 
žinoma Lietuvos istorijoje.

Aukų šį kartą nebuvo rink
ta. Bet, jeigu Ifas (lai! norėjo 
prisidėti dapirkimtii

Senatorius Francis J. Maho
ney ir Irwin Steingut, Nflw 
Yorko valstijos seimelio ma
žumos vadas, bendrai įteikė 
seimeliui bilių, kuriuomi rei
kalauja skirti iš valstijos kędo
$50,000,000 įsteigimui valsti 
jos universiteto.

Komu n istų parti j os 
Yorko valstijos organizacija 
per saviškį Įstatymdavystci 
pirmininką S». W. Gerson pa
reiškė. kad partijos neliečia 
Archinal bilius. Tasai bilius 
leidžia general iam prokurorui 
veikti nr’oš po priesaika gy- 
v u o j a n č i as oi “gan i z a c i j as.

Gerson sako, kad kai kurie 
reakciniai republ ikonai gal 
hmidvs naudoti ta Liliu nra- 
dėiimui raganų gaiidvmo. Bet 
ias bilius nnnalinčia komunis
to ar Lile kurios kitos politi- 
nnc. nortil’os.

Komunistai tą bil’ii pava
dino Hearsto rentiniu ir pa- Lokalo 65-to prezidentas, kri- 
ragino to biliaus įteikėją |tikavo tokį policijos elgesį, sa- 
Cnnro-e Archinal. Queens re- 
nnblikona. reikalauti genera
vo nrokui’oro. kad jis pa
skelbtu vardus tūkstančio 
klansmenu. Tie vardai jo ran
kose randasi 
laiko, bet 
ti.

Tikroje 
bilius tik 
įstatymą, 
leistą prieš 
1925 metais.

Gerson nurodo, kad komu
nistų partija, kaipo politinė 
organizacija, neturi jokios 
priesaikos ir kad tą visą lite
ratiški žmones žino. Per 22 
metus buvimo knygose tas 

| įstatymas nebuvo vartotas 
i prieš komunistus ar prieš ko- 
į kią kitą partiją tiktai dėl 
' kad jis nepritaikomas.

“Komunistų partija yra 
i gali politinė organizacija, 
j virai perstatanti žmonėms 
i vo programą. Ji visuomet 
! vojo neamerikoniškas grupes, 
kaip anti-negrišką, anti-semi- 

! tiška, anti-katalikišką Ku Klux 
Klaiia. . .”

kydamas: “Kada prisieina 
saugoti mūsų piliečių gyvybes 
ir turtą, mūsų policijos de- 
partmentas skundžiasi neturįs 
pajėgų. . . bet streiklaužiavi- 
mui atrodo turįs spėkų net 
perdaug.” K.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

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

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

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

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

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

puiki saliuke su atskiru įėjimu, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Sėkmingai ir daug nudirbęs 
per tuos kelis metus Lietuvos 
pagalbai, su pabaiga 12-to 
Siuntinio, šausio paskutinę 
dieną, užsidarius drapanų Lie
tuvon siuntimo centiMi, LPTK 
Brooklyno' skyrius baigsime 
savo darbą.

Skyriaus Paskutinis 
Susirinkimas

LPTK Brooklyno skyriaus 
įvyks sausio 30-

tą, 7:30 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje. Visi delegatai ir 
komiteto nariai būkite laiku. 
Koncerto-baliaus komisija iš
duos raportą iš savo veikimo 
ir bus daugiau raportų.

Šis jau bus paskutinis mūsų 
veikimo susirinkimas ir visas 
komitetas bus likviduotas.

LPTK Brooklyno 
Skyr. Seki’., 
A. Mureika.

Raya Garbousova, Ray Lev ir Richard Dyer-Bennet 
jgroja j Concert Hall Society nesudaužomus rekordus 
daugelį nepaprastų, iki šiol nebuvusių užrekorduotų
kompazicijų.

MEDUS
Laisvės įstaigoje galite 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Prenumerata 

Jungtinėse Valstijose 
$7.00 Metams 

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

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

tams; $4.50 Pusei Metų
--------- ---------------—...........

Peter
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 ScHoles Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenu® 
< Brooklyn, N, Y.

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOkLyNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS 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

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 . $247s

N o

3

m

CAMBRIDGE

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tek st. z-siia.

Brooklyn, N. Y
Atdar* Vakania.




