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Lietuvių Literatūros Draugi- I 25
jos vajus už naujus narius l 
prasideda su vasario 1 diena. ' 
Visi ir visos privalome aplan
kyti kuo daugiausia lietuvių, ! 
išaiškinti jiems Draugijos 
lę ir 
les.

kalbinti juos j mūsų

proga noriu pasakyti

ro 
ei

'NAŠLĖS IR NAŠLAIČIŲ 
PADĖKA AMERIKOS LIE- 

TUVIAM U2. DOVANAS

RENDŲ BRANGININKAI 
DARO LABAI STIPRŲ 

SPAUDIMĄ KONGRESUI

AUSTIN RAGINA ĮVEST 
AMERIKOJ VERSTINĄ 

KARINI LAVINIMUšia 
dį kitą ir tūliems kritikams. , / ‘_______________
Pas mus judėjime yra ir to-1 > .i i. . iv. oi t • /vii**
kių “veikėjų.” kurie pei Amerikos Atstovas .1. 1 autose mkn luume Ginkluotis
metus laiko negauna nei vie-. Atominius Sekretus Laikyti, iki Būsime Pilnai Apsaugoti 
no naujo nario į organizaci-1 
jas, nei vieno dienraščiams; Washington.— Warrenas 
skaitytojo, neparduoda nei ; .
vieno šėro, bet visus kritikuo- Austinas, Ameukos at- 
ja ir patys save persistato la- stovas Jungt. Tautų Saugu- 
bai gerais ir teisingais. Jeigu mo Taryboje, ragino šalies 
jie ir šiame vajuje ne- ■ kongresą išleisti įstatymą, 

Į pagal kurį būtų įvestas ver
stinas karinis jaunuolių la
vinimas. To, girdi, reikią 
“taikai palaikyti”, sakė jis 
po pasikalbėjimo su prezid. 
Trumanu Baltajame Rū
me.

Austinas įspėjo Jungtines 
Valstijas nesiskubinti nusi- 
ginkluot arba mažint kari
nes savo jėgas. Jisai kartu 
pareiškė, jog senatas atmes 
siūlymus nusiginkluoti, iki 
visuose kituose kraštuose 
bus pilnai suvaldyta ir pa
žabota atominė jėga, kol

7.0-

ir

pasidarbuos, tai jų “kritikos” 
ateityje nebus vertos nei iš
valgyto kiaušinio!

Turčių spaudos tūli kolum- 
nistai nesiskaito su jokiu pa
dorumu ir teisybe. Constantine 
Brown seniau įrodinėjo, kad 
Vakarinė Ukraina ir Baltaru
sija. taip pat Vilnius ir Vilni
ja yra “grynai lenkų teritori
jos.”

Dabar, kada Lenkijoj liau
dis rinkimus laimėjo, tai jis 
sušilęs įrodinėja, kad Pama
rys. Silezija, Rytų Prūsija — 
atimtos nuo Vokietijos terito
rijos ir prijungtos prie Lenki
jos yra “grynai vokiečių te
ritorijos.”

Jis gerai žino, kad per šimt
mečius tos žemės buvo slavu 
apgyventos, kad jas vokiečiai 
tik buvo pavergę, bet jis bai
siai neapkenčia naujos tvar
kos Lenkijoj, tai gatavas ir 
Varšavą paskelbti “nelenkiš- i tuva 
ka.

Amerika bus užtikrinta, 
kad niekas negalės pavar
tot atominių ginklų prieš 
ją. Tuo tarpu Jungtinės 
Valstijos nerodys tikrųjų 
savo atominių sekretų, sa
kė Austinas. šios šalies se
natas ir kongreso atstovų 
rūmas bendrame savo posė
dyje, galų gale, spręs, ar 
bus gana suvaldyta atominė 
jėga visuose užsieniuose,, ar 
Amerika pilnai apsaugota 
nuo atominių ginklų ir ar 
jau bus galima atidengti a- 
tomines slaptybes kitiems.

Sausio 29 d. Austinas ra
portavo slaptam karinių 
kongreso komitetų susirin
kimui apie atominius daly
kus ir ginklavimosi klausi
mus.

LIETUVAI PAGALBOS 
TEIKIMO KOMITETUI 

LAIŠKAS
1946 m. Gruod. 15 d.

Sveikinu jus su šv. Kalė
domis ir Naujais Metais ir 
linkiu jums susilaukti kitų, 
laimingesnių ir geresnių.

Pirmais savd žodžiais dė
koju jums už šiokias tokias 
dovanėles, kurių gavau apie 
šešis dalykėlius.

Labai nudžiugau aš su sa- kaimo.

,vo mažais vaikeliais, gavusi 
šias dovanas. Nudžiugo ir 
net prayirlep maži mano na
šlaitėliai. r

Didelę paramą jūs nuims 
našlaitėliams ir mamai at
siuntėte.

Tuo kartu sudiev, nes ne
turiu ką daugiau rašyti.

Mano antrašas:
Prakopienė Petronėlė, 

Trakų apskrities, Aukšta- 
| dvario Valsčiaus, Totoriškių

Siūloma Pakelti Rendas 15 iki 25 Nuošimčią; Savininkai 
Apipila Kongreso Narius Laiškais ir Telegramomis

1
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VISOMS ALDID 
KUOPOMS

Rūbą Fabrikantą Sąjunga 
Stoja už Pilną Darbo 
Uniją Palaikymą

RAGINA APSAUGOT 
DOKUMENTUS NUO 
VALDININKU

500,000 BECUU 
BUS ĮGABENTA 
I ANGLIJA

Washington. — Namų sa 
vininkai iš visu šalies kam 
pų daro smarkų, neatiaidi 
spaudimą kongresui, kač 
žymiai pakeltų butų rendai 
(nuomas) arba visai panai 
kintų valdinę rendų kontro 
lę. Dieną ir naktį, kaip nuo
latinis tvanas, plaukia kon 
gresmanams ir senatoriams 
laiškai ir telegramos su ra
ginimais pabranginti gyve
namųjų namų rendas nuo 
15 iki 25 nuošimčių. Savi- 
n i n k a i iš įvairių 
valstijų taip pat 

dar-' susiuntė į Washingtona sa
vo agentus, kurie landžio
ja pas kiekvieną senatorių

ba jų tvarkymo panaikini- 
ma. 

c

Texas senatorius O’Da- 
niel siūlo tuojau pabrangin
ti rendas iki 25 nuošimčių, o 
nuo š. m. birželio 30 d. vi
siškai nušluoti valdinį ren
dų tvarkymą, šį sumanymą 
remia ir trys kiti senato fi
nansinio komiteto nariai.

Rendų pakėlimui 15 iki 
25 nuošimčių darbuojasi dar 
vpač republikonai senato
riai Bricker, Flanders ir to 
komiteto pirmininkas To
bey, taipgi Buck, Capehart, 
Cain ir kt. Tik demokratas ' 

__ ______ v senatorius Wagneris iš 
ir-kongresmaną; įkalbinėja New Yorko nedvejodamas 
arba “šmėruoja” juos bal- kovoja prieš rendų brangi- 
suot už rendų pakėlimą ar- nimą, už jų kontroliavimą.

V 
ir

i

i
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London. — Anglijos 
bo ministerija nutarė įsiga- 
bent pusę milijono pabėgė
lių, kaip reikalingų Anglijai 
darbininkų. Tai bus dau
giausia lenkai, jugoslavai, 
lietuviai ir kiti fašistiniai 
bėgliai. Bet Anglija priim- 
slanti ir 80,000 benamių žy
dų. Gabenimui į Angliją 
bus parinkti tokie, kurie 
tinka darbams farmose, ka
syklose, plieno-geležies lie
jyklose ir audimo pramonė
je. Anglijoj, tebelaikoma 
52,000 lenku fašistu karei- 
vių, bet jie neimami 
ban.

Washington. — Praneša
ma, jog prez. Trumanas ra
gins kongresą išleist įstaty
mą, kuris uždraustų prezi
dentui ir valdžios depart- 
mentų galvoms išsinešti 
valstybinius popierius. Re
publikonai sukėlė skandalą, 
kad buvęs šalies iždo sekre
torius Henry Morgen than 
ir buvęs vidaus reikalų sek
retorius Harold Ickes, išei
dami iš valdžios, pasiėmė 
tūlus savo departmentų ta
rimus, Įvairių derybų do
kumentus, pasikalbėjimų 
per telefoną rekordus ir ki
tus.

ui

r I

Jugoslavai Kaltina Ameriką I ORGANIZACIJOS
Už Sutarčių Laužymą ir 
Vokietijos Stiprinimą IR NAMŲ RENDOS

į

% ■**

London. — Jugoslavijos ; 
atstovas kaltino Ameriką ir 
Angliją, kad jos, girdi, atvi
rai laužo sutartis dėlei ka
rinių atlyginimų Jugosla
vijai ir Sovietų Sąjungai. savininku, kurie reikalauja 
Jugoslavų delegatas dr. Ivc-1 pabranginti rendas, kaip sa-

Ketunų Didžiųjų Robertas Hill, raštinin-

"Washington. — 90 nuo* 
šimčių visų laiškų ir teleg- 

’-j ramų, kas liečia rendas, at
eina valdžiai, senatoriams it* 
kongresmanams nuo namų

Washington. — Vyriškų 
Drabužių Fabrikantų Są
junga per savo atstovus rei
kalavo, kad kongresas pa
laikytų pilną unijų pripaži
nimą. Jie sakė senatorių 
komisijai, kad unija padeda 
išlaikyti pastovumą rūbų 
pramonėje. O jeigu nebūtų 
pilno unijos pripažinimo, 
tai siuvyklų savininkai su 
nelygioms algoms skirtingo
se šalies dalyse vestų nuo
latines tarpusavio varžyti
nes ir keltų suirutę pramo
nėje. Tai didžiulė pramone, 
kuri per metus pagamina 
vien vyriškų drabužių už

Knvga “Prisikėlusi Lie- 
” iau gatava ir yra 

siuntinėjama visoms kuo
poms ir pavieniams na-

Mr. W. T. Stone, kalbėda- j riams. Prašome visas kuopų 
mas Valstybės Departmento valdvbas šaukti visus narius 
vardu, pareiškė, būk apie į susirinkimus ir
“Ameriką neteisingai infer- a)!fhioti knyffą. 
muota visuomenė Sovietų Sų- ‘ įmokėkite
jungoj, Lenkijoj ir bendrai vy- 1 vV.zv.rr a

tu Europoj.” Kad “teisingai .duokles nz 1947 me US, is- 
informuoti,” tai netrukus bus rinkite delegatus ir (ielega- 
rusiškai kalbama iš amerikie- tęs i Moterų, A^DLD ir A- 
čiu radijo stočių Vokietijoj. į merikos Demokratiniu Lie-

Jeigu jau kalbėti apie tei- tuvių Trečiąjį 
singą informavimą, tai ką tas 
ponas galėtų pasakyti apie 
amerikinę turčių spaudą, kaip basčių narys negali ateiti į

kuopos susirinkimą, tai nu- gpo milionu doleriu.
A * W V V

Oficialiai Lenkijos Palestinos Žydai
Rinkimu Skaitmenys Paleido 1 Anglą

f So

dar-

suvažiavi-
mus.

Jeigu kur del kokiu prie-

ta spauda “informuoja” apie ' j
-Tarybų Sąjungą, Lenkiją, Ju-įnegkite jam knyga ir iško- 
goslaviją ir kitas liaudies res-1 p - . « • .i.. »-t-~
publikas? į v. , .siuos metus.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK SekretoriusMaskvoj spauda paskelbė; i 

kad tarybiniu inžinierių pa-1 
gaminti nauji lėktuvai — “j et 
planes,” — kurie 
būdu skrenda, jau daro
750 mylių į valandą — 
lyginasi su garso sparta.

raketiniu 
apie 
veik

Kaip čia dar neseniai, kad 
gauti i bulvių, tai mūsų šeimi
ninkės turėdavo stovėti eilėje. 
Dabar iš Washington© prane
šė, kad žemdirbystės depart- 
mentas sutiko, kad farmeriai 
gali sunaikinti 2.0,000,000 bu
šelių bulvių!

KoUėl ? Todėl, kad apskait- 
liuojama, .jog farmeriai turi 
net 45,000,000 bušelių bulvių 
perdaug.

Tokia tai “tvarka!? Pasau
lyje milionai žmonių badauja, 
6 kitur maistas naikinamas; 
Brazilija dešimtimis tūkstan-. 
čių kavos maišus verčia į jūrą. 
Pas mus bulvės naikinamos. 
Chinijoj milionai žmonių mirš
ta badu, toj, dalyj, kuri yra 
liaudies kontroliuojama, vie
nok jiems tų bulvių “gerašir
džiai” ir “demokratai,” kurie 
tiek daug rūpinasi Chinijos 
reikalais, nesutiktų atiduoti.

lektuųkite Jo duokles užj . nj Ketinsnis Amnestija 
. Graikijos Partizanam

Athenai, Graikija, saus. 
28. — Naujasis Graikijos 
premjeras -Demetrios Ma- 
xinos pasižadėjo suteikti 
amnestiją (kalčių atleidi
mą) kovojantiems respubli- 
kiečiams partizanams, jeigu 

' jie pasiduos valdžiai. \ 
---------------------- —__ i.. 

M

Anglų Valdžia Sako, Reikės 
Suskaidyt Palestiną

London.— Anglų valdžios 
vadai padarė išvadą, kad 
būtinai reikėsią paskirstę 
Palestiną i žydišką, arabiš
ką ir bendrąją (anglų val
domą) sritis.

Kongresmanų Komitetas Slaptai 
Tyrinės Valstybės Departmeųtą
Washington. — Kongreso 

komitetas užsienin, reika
lais nutarė smulkmeniškai 
ištirti valstybės departmen
ts jo politiką, ryšius su sve
timais kraštais ir to depart
ment valdininkus bei tar
nautojus. Komitetas pasiža
dėjo vykdyti nepartijinę 
prez. Trumano politiką, ku
rioje ^bendradarbiauja de-

mokratai ir republikonai. Į 
tyrinėjimus kviečiamas ir 
valstybės sejkretorius gen. 
Geo. Marshall.
Sako, jog Plati Medžioklė 
Prieš Raudonuosius Ken

ktų Maskvos konferencijai.
Tas komitetas prašo kitus 

kongresinius komitetus tuo 
ta'rpu susilaikyti nuo me
džioklės prieš vadinamus 
“raudonuosius” valstyb. de- 
jlartmente; sako, ablavoš 
prieš raudonuosius galėtų 
pakenkti -ateinančiai ketu
rių didžiųjų talkininkų kon
ferencijai Maskvoj, kovo 
mėnesį. Užsieninių reikalų 
komitetas pasižada laikyti 
griežtojo slaptybėje faktus, « . • •• _ J • _

Varšava. — Valdinė Len
kijos rinkimų komisija sau
sio 28 d. oficialiai paskelbė, 
kiek įvairių partijų atstovų 
išrinkta į seimą, būtent:

Valdinių partijų bloko — 
394 atstovai; St. Mikolaici- 
ko “valstiečių” 28; Lenkų 
Naujojo Laisvinimo-Vals
tiečiu partijos,. 7; Nepri
klausomųjų katalikui 3: 
Darbo Partijos 12.

Jeruzalė. — Žydai Irun 
Zvai Leumi teroristai pa- 
liuošavo savo pagrobtą an
glų teisėją Ralphą Windha- 
mą; ketino paleisti ir kitą 
pagrobtą anglą, bankininką 
H. A. I. Collinsa, buvusi ar- 
mijos majorą. Savo lapely
je Irgun Zvai Leumi sa
ko, tiedu anglai paleidžiami 
todėl, kad Anglija atidėjo 
korimą jų tautiečio Dov. 
Grunerio.

kovičius, 
užsieninių ministrų pava
duotoju konferencijoje, įta
rė, kad Amerika ir Anglija 
smarkiai finansuoja didžio
sios pramonės ugdymą Vo
kietijoje, o tai tokia pra
monė, kuri lengvai gali būti 
pavartota naujam vokiečių 
karui. Ivekovičius kaltino 
Amerika ir už vokiečiu ka
pitalo kaupimą ir slėpimą 
Austrijoj.

kas tokio senatorių komite
to. Specialis komiteto advo
katas Robertas L’Heueux į- 
spėjo, kad tik tuomet vendų 
kontrolė bus išlaikyta, jeigu 
eiliniai piliečiai, ypač ju or
ganizacijos to reikalaus. —• 
Reikalavimus galima siųsti: 
Committee on Banking and 
Currency, 303 Senate Office 
Bldg., Washington, D. C.
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Amerika Protestuoja, 
Esą, Prieš Rinkimu 
Varžymą Lenkijoj

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas su 
savo sekretorium Geo. Mar- 
shallu pryšakyje ’ kaltino 
Lenkijos valdžią, kad jinai 
persekiojus ir varžius prie
šingas jai partijas Rinki
muose; tuo būdu, Varšuvos 
valdžia, girdi, “sulaužius iš
kilmingus pasižadėjimus” į- 
vykdyti laisvus seimo rin
kimus. kaip kad buvo nu- 
tai^ta Krymo ir Potsdamo- 
Beflyno konferencijose.

Dar nežinoma, ką Jungti
nės Valstijos toliau darys, 
kuomet Lenkijos valdžia o- 
ficialiai paskelbs pilnas 
rinkimų pasėkas. 

-------
Stockholm. — Pernai Šve

dija išgabeno į užsienius ir 
pardavė 120,768 tonus laik
raštinės popieros.

-H--- - J‘
Paryžius.

Republikonai Perša 
Uždrausti Pilną 
Unijų Pripažinimą

Washington. — Republi- 
konu vadas senatorius Taf
tas reikalavo baustinai įsta
tymais uždraust pilną unijų 
pripažinimą (“uždarą ša
pą0). Tūli kiti reakciniai se
natoriai siūlė taip pataisyti 
Jungtinių Valstijų konstitu
ciją, kad būtų užgintas toks 
unijos pripažinimas. Taip 
jie kalbėjo senatorių komi
sijoje, svarstančioje repub- 
likono senatoriaus Josepho 
H. Balio pasiūlymą.

Seri. Bali ragina kongresą 
išleisti tokį įstatymą, kuris 
uždraustų pilną unijos pri
pažinimą ir užgintų Unijai 
vesti derybas >su bet kuria 
ištisa pramone.

i Bombanešio Nelaimėje Žuvo 
11 iki 12 Kariškiu
Albuquerque, New Mexico.

— Bekildamas nuo aikštės, 
užsidegė, nukrito ir sudužo’.' 
didelis armijos bombanešis

Anglija Žada Burmai !
“Nepriklausomybę”

London, saus. 28. — Ang
lija paskelbė, kad ji jau su
sitarus su tautiniais Bur-; 

t

mos vadais duoti tam kraš- B-29. Tapo užmušta bei su 
tui “nepriklausomybę.” Tai degė 11
panaši “nepriklausomybė”, Kalbama, kad tas bombane- 
kaip kad anglai Indijai ža- šis tarnavo atom-bombų 
dėjo... projektui.

iki 12 kariškiu

Egiptas Prašo Jungtines Tautas 
Ptiliuosuot nuo Anglų Armijos

Kairo, Egiptas. — Egipto ; premjeras Nokrašy Paša 
premjeras Mahmoud F. No- panaikintų 1936 metų sutar- 
krašy Paša nustebo ir su- tį, pagal kurią anglai tebe
pyko prieš Anglijos užsienio laiko okupacinę savo armi

ją Egipte. Jie taip pat rei
kalauja atšaukt 1899 metų 
sutartį, kuri leido Anglijai 
“dalyvauti” gretimo egip 
tiškojo Sudano valdyme.

<31

V 
jų 

f. S
reikalų ministrą Beviną. 
Nes Bevinas sakė, jog No- 
krašo Pašos valdžia atsto
vauja tik mažumą Egipto 
piliečių. Taip Bevinas kalbė
jo, pranešdamas, kad iškri-! 
ko anglų derybos dėl naujos i Sovietai Nesikiša į Egipto 
sutarties su Egiptu. Egiptąs : 
atmetė Anglijos siūlomas i 
sąlygas. |

Egiptas kreipsis j Jung
tines Tautas, kad priverstų 
ištraukt anglų kariuomenę 
iš to krašto ir pripažintų 
Egiptui Egiptiškąjį 
na, anglų valdomą. 
nOpoziciniai Egipto 
nariai reikalauja,

9uda-

pns- seimo
kad

ORAS. — Būsią lietaus ii 
šilčiau.

Philadelphijoj emigracinis 
skyrius išdavė Kyrilui Alekse- 
jevui prailginimo vizą. Kai}] 
žinome, Tarybų Sąjungos vy
riausybė reikalavo ta poną

grįžti į Maskvą ir atsiskaityti 
už padarytas valstybei finan
sines skriaudas. Jis. vietoj 
vykti namo, tai iš Meksikos 
atvyko pas mus. Kažin ką mū
sų “demokratai” sakytų, jeigu 
Tarybų Sąjungoj - kokį ameriT 
kietį, nuškriaudusį atstovybę, 
taip globotų tarybinė vyri.au- 
Rvhč *> »

--
Sušalo keli

Artglų valdžia planuoja 
pastatydinti 300,000 gyye^. 
namų namu šiemet.

. , ■ -.tr----- >■■■■ ■

Califdrnijoj dikčiai 
nigo. x -

Kivirčus su Anglija
Maskva. — Maskvos ra 

dijas užginčijo egiptinius 
gandus, būk Sovietai pasi
žadėję remti Egipto reika
lavimą atimt Egiptiškąjį 
Sudaną iš anglų globos ir 
prijungt jį Egiptui.

1 '
* * ^ 4
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Aukos ir Sveikinimai
t t

Laisves B-vės Šėrininku 
Suvažiavimui

Detroit, Mich.
Gerbiamieji: Prisiunčiu

Raketerizmas Amerikos Sporte
Niekur pasaulyj žmonęs nėra taip suinteresuoti 

sportu, kaip Amerikoje. Base-bolė, futbole, boksas, krep
šinis, golfas, bowling’as, tennis plačiai po visą šalį prak
tikuojama ir tai sutraukia daug stebėtojų, daug žmonių. 
Amerikoje ypačiai populiari base-bolė, futbole ir boksas 
(kumštynės). Šios sporto šakos ne tik sutraukia daug 
stebėtojų, bet jos knieste kniečia tuos stebėtojus “betin- 
ti” (eiti lažybų), — “betinti”, žinoma, pinigiškai. Per 
kiekvienas žymesnes tokių sportininkų rungtyneš^stebė- 
tojai ir nestebėtojai išleidžia milžiniškas sumas pinigų 
lažybomis.

Veikia tam tikros šaikos gengsteriškų “ekspertų”, 
kurie suima daugiausiai žioplelių pinigų.

Tos šaikos veikia organizuotai. Kad užtikrinti sau 
laimėjimą juo daugiau pinigų, jos, šaikos, susisiekia su 
sportininkais ir juos papirkdinėja; duoda tam>ar kitam 
sportininkui pinigų, kad jis “nusileistų” ir pralaimėtų ir 
kad visi tie durneliai, kurie už jį arba jo “tymą” “betins”, 
prakištų savo pinigus, kurie, aišku, patektų į gengsterių 
rankas.

Pastaruoju laiku iškilo aikštėn vienas toks papirkdi- 
nėjimų skandalas base-bolėje, Brooklyne. Kitas skanda
las kyla bokse po to, kai boksininkas Graziano prisipaži
no, kad jam tūli raketieriai siūlė net šimtą tūkstančių 
dolerių, jei jis “pralaimės” rungtynes (praeitą gruodžio 
mėnesį) savo nežymiam oponentui.

Tik pagalvokime: siūlyta net šimtas tūkstančių dole
rių už “pralaimėjimą”! Galima įsivaizduoti, kiek iš to 
raketieriai būtų uždirbę tą vakarą!

Tiesa, Graziano sakosi, jis nesutikęs parsiduoti ir 
tą vakarą dėl to atsisakęs boksuotis, pareikšdamas, kad 
jam skaudą strėnas. Bet faktas liekasi faktu, kad papirk- 
dinėjimai yra atitekami, kad Amerikos Sportas išsigimė, 
— doleris sukaneveikė jį ir šiandien eilinis pilietis nie
kad negali pasakyti, kaip tos ar kitos rungtynės baigėsi.

Pūvančioji kapitalistinė sistema užteršė, vadinasi, 
net ir sportą. Nors, tiesa, valdžia kišasi šiek tiek ir ban
do raketerius suvaldyti, bet kiekvienam aišku, kad ji to 
padaryti negalės. “Doleris kalba'— doleris tyli...”

Norint Amerikos sportą apvalyti, reikėtų pradėti jį 
valyti iš pat pagrindų.

Nuvertė Ispanijos Respublikiečių Valdžią
Ispanijos respublikos šalininkai buvo sudarę vyriau

sybę užsienyj, kaip anglai sako, “government - in - exile”. 
Valdžiai vadovavo Jose Girai, socialistas, ėjęs ministrų 
pirmininko pareigas. Prezidentu yra Martinez Barrio.

Šios vyriausybės tikslas: apvienyti aplink save juo 
daugiau respublikiečių, teikti moralę paramą pačioje 
Ispanijoje kovojantiems anti-fašistams, ruošti viską, 
kad, kai tik budelio Franko valdžia bus nuversta, sugrįž
ti Ispanijon ir imti krašto vadeles į savo rankas.

Bet Washingtonui ir Londonui, sakoma, Giral’o vy
riausybė nepatiko, — perdaug ji atrodė mūsų panams 
kairi. Dėl to buvo daroma viskas, kad juo greičiau Gi
ral’o valdžią nuvertus, suformavus dešinę valdžią ir tuo
met laukti, “kas buš.”

Reakcininkams pavyko. Žiūrėsime, kas seks po to.
Vienas yra aišku: tai, kas patinka Washingtonui ir 

Londonui, nepatiks Ispanijos liaudžiai. Kai tik ji išsilais
vins iš budelio Franko “globos”, Ispanijos liaudis tars sa
vo žodį. Washingtonui ir Londonui gali prisieiti ir 
vėl didžiai nusivilti, kaip dėl Mikolaičiko Lenkijoj.

$10 pasveikinimą Laisvės 
šėrininku suvažiavimui nuo 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo. Taipgi nuo savęs 
$1. Su gerais linkėjimais, 
M. Anrulienė, ižd.”

Essex, Conn.
“Sveiki Draugai: Sveiki

nu dienraštį LaiSvę, B-vės 
dalininkus ir visus nenuils
tančius bendradarbius. Da
bar laikas ir momentas, ku
riame gyvename, yra labai 
svarbus tarne, kaip šis tra
giškas pasaulis susitvarkys. 
Mes visi trokštame darbo 
klasės laimėjimo. Lai gy
vuoja darbo klasė! Lai gy
vuoja dienraštis Laisvė! 
Čia randate čekį sumoje 
$10. Viso geriausio, Juozas 
Alexaitis.”

Baltimore, Md.
“Sveikiname šį Laisvės B- 

vės dalininkų suvažiavimą 
su penkinė ir nusiperkame 
už dešimti dolerių Liet. Ko
op. šėrą. Draugiškai, P. ir 
J. Pivoriūnai.” ,

Lawrence, Mass.
“Draugai: LLD 7 Apskri

tys sveikina Laisvės B-vės 
suvažiavimą, vėlinamo jums 
geriausių linkėjimų svarsty
ti darbininkiškos Koopera- 
tyvės reikalus, taip pat ir 
dienraščio Laisvės, kuri gi
na mūsų darbininkų reika
lus ir visos žmonijos. Taip
gi malonėkite priimti nors 
mažą dovanėlę $10, visgi 
bus jums lengviau su fi
nansai. Draugiškai, P. 
Penkauskas, ižd.”

Lawrence. Mass.
“Draugai: Siunčiu surin

kęs aukų, nors mažai, bet 
geriau negu nieko. Aukavo :< 
LDS 125 kp, $5. S. Penkau
skas, $2. Po $1: P. Vakso- 
nis, A. Butėnas, P. Lipsevi- 
čius, S. Mlecko, P. Yurnys, 
75c. Po 50c :į J. Kodis, J. 
Chulada, John Melvidas, B. 
Chulada, J. Slaiviš, 35c. N. 
Zemis, 25c. Viso $14.35. 
Draugiškai, /S. Penkaus
kas.” .1 

i

Minersville, Pa.
“Gerbiamieji Draugai: 

Kadangi mūsų LLD 14 kp. 
silpna atsiųsti delegatą, tai 
mes nors nutarėm pasiųsti 
jums pasveikinimą su $5. 
Linkime jums kuo geriausia

apsvarstyti mūsų mylimos 
Laisvės reikalus, kad ji ir 
toliaus eitų tuo pabrėžtu 
darbininku klasės keliu, 
kaip iki šioliai ėjo, ginda
ma darbininkų reikalus. 
Taipgi, kad nesigailėtų duo
ti rimtos kritikos tiems fa
šistams, kurie visokiomis 
melagystėmis-mulkina mūsų 
mažiaus susipratusius dar
bininkus. Kp. Valdyba: Jur
gis Kupčinskas, pirm., Ona 
Shemberienė, sekr. ir Vin
cas Ramanauskas, ižd.” 

4

Lewiston-Auburn, Me.
“Gerb. Draugai ir Suva

žiavimo Dalyviai! Mes lin
kime jums pasekmingai ap
svarstyti visus mūsų dien
raščio Laisvės reikalus ir 
padaryti naudingus nutari
mus, gyveniman pravesti. 
Suprantama, tam reikia vi
sų vienybės ir stiprios ener
gijos, kurios pas jus, mano
me, netrūksta. O svarbiau
sia, mums reikia stiprios e- 
nergijos šio laikotarpiu kur 
vis dar Hitlerinė Swastika 
tebeplevėsuoja virš, mūsų 
galvų. Su pasveikinimu kar
tu prisiunčiame ir kelis do
lerius aukų nuo narių ir 
kuopos, taipgi ir pavienių: 
Iš kp. iždo $1.75. Po $1: F. 
A. Apšegai ir K. P. Wash- 
kiai, Brighton, Mass. ( Po 
50c: A. Llaudanskienė, J. 
Krapavickas. Po 25c. J. Ši
leikis, R. Šileikienė, A. Lau
cius, E. Naujokienė; V. 
Martinkus, K. Steponaitis, 
A. Steponaitienė, Helen Ži
linskienė, J; L. Apšegienė, 
M. Tamošiūnienė. Viso 
$7.25. Visiems aukavusiem 
ačiū! Su linkėjimais, drau
giškai, LDS 45 kp. A. Apše
gienė, sekr.”

Portland, , Ore.
“Gerbiamieji: Prašom pri

imti tą mažą auką nuo LLD 
4 kp. 'Sveikiname Laisvės 
B-vės suvažiavimą su $5 iš 
kuopos iždo, tardami —Lai 
gyvuoja mūsų dienraštis 
iziasvė dar, ilgus metus, 
taipgi ir jos štabas, taipgi 
vėliname geriausių pasek
mių suvažiavime. Draugiš
kai. J. Stupur.” t

Great Neck, N. Y.
“Draugai: Sveikinu Lai

svės B-vės suvažiavimą, 
lankiu sėkmingai pravesti 
.naudingus tarimus !aikras- 
čio Laisvės bujojimui. Au

Jūsų Nuomos
Ar jūs žinote, kad Jungt. Valstijų kongrese yra įnešti 

'(republikonų) net keturi biliai, besisiekią pakelti nuomų 
kainas net 15 nuošimčių?

Taip, republikonai ir reakciniai demokratai darbuo
jasi sukaitę toje linkmėje ir jiems gali pavykti pravesti 
gyveniman savo pasimojimus, jei visuomenė tylės, jei 
ypačiai organizuota visuomenė netars savo žodžio, tuo 
reikalu.

Jei namų magnatams bus leista pakelti nuomų kainos 
po 15 nuoš., — jie ten nesustos: kels aukščiau ir aukš
čiau, pastatydami milionus Amerikos žmonių į baisią pa
dėtį. ,

Tuo būdu, kol dar nepervėlu, nuomininkai privalo 
organizuotis ir būti pasiruošę savo reikalams ginti.

Tenka protestuoti prieš bilius, besimojančius iškrau
styti nuomininkų kišenius ir pačius nuomininkus — iš 
butų, kai jie negalės užsimokėti aukštų nuomų.

Be to, tenka daryti spaudimą į vyriausybę, kad ji ne
delsiant rūpintųsi statomu naujų gyvenimui namų.

Didžiajam bizniui pradėjus ruoštis kovoti prieš uni
jų užvestas bylas gauti tain vadinamą “portal-to-por- 
tal” mokesti, jis gauna paramos ir iš šių, taipgi eilės 
kitu didžiojo biznio globėju segate. Studijuoja, kaip 
pastoti unijoms išrinkimą tu mokesčiu (iš kairės) se
natoriai: Forrest Donnell iš Missouri, John S. Cooper 
iš Kentucky, Alexander Wiley iš Wisconsin ir James 
Eastland iš Mississippi, visi republikonai. (Portal-to- 
portal reiškia mokesti nuo to laiko, kada Įsakyta pri
būti Į darbą iki išėjimo iŠ darbo. Yra darbų, Į kuriuos 
atėjus tenka ilgai darbo laukti, o už laukiamąjį laiką 
nemoka.)

koju $5. Draugiškai, Ig. Ur
bonas.”

Red Lake, Canada
“Draugai: Sveikiname

l iet. Koop. Spaudo5’ B-vės 
suvažiavimą. Linkime jūsų 
tą pabriežtą tikslą kuo pui
kiausiai atsiekti. Kas link 
atstovų pasiuntimo į suva
žiavimą, mums nei a gali
mybės, kadangi mū.-ų kūo- 
na mažą skaičių narių turi. 
Tai prisideda finansiniai su 
$5. Draugiškai, LLD 152 
kn., sekr. M. Dudas.”

Cleveland, Ohio
“Draugai: Iš mūsų miesto 

aukos ir pasveikinimui Lai
svės B-vės suvažiavimui yra 
sekamai: V. Romondas, $6.- 
iTi. Po $5: B. Kirstukas,( M. 
I Aikašius, K. Mažanskienė 
$2. F. Sutkaitis, $1.50 Mr. 
Y Mrs. Baranauskąi, $1.25. 
Po $1: P. Bauža, J; Stripei- 
ka, J. Žemaitis, S. Rauba, 
Y. Krasnickas, G. Polton, 
M. Genaminskienė, J). Pet
rauskas, J. Dilis, J. S Lipei
ka, G. Žebrys, P. Bobka., J. 
D. Mankauskai, P. Nemura, 
A. Jonulis, S. Kaziloms, A. 
Sarulis, J. Warner, A. Moc- 
kaitis, 60c. Po 50c: A Kel
ly, Boikienė, Gurklis, J. 
Skodžius, 25c. Smulkių 20c. 
Viso $45.00. Draugiškai, S. 
K. Mažam”

Wilmerding, Pa.
Lietuvos SūnųK Kliubas 

sveikina Laisvės B-vės dali
ninkų suvažiavimą ir vėlina 
visiems dalininkams sveika
tos ir ant toliau darbuotis 
dienraščio Laisvės labui. 
Čia randate auką $10, kaipo 
paramą dienraščiui Laisvei. 
Draugiškai, Jonas Piontka, 
Fin. Sekr.”

Rochester, N. Y.
Mes, draugai ir draugės, 

per Mezgėjų Kliubą sveiki
name Laisvės B-ves suva
žiavimą su $10. Sveikiname 
visus delegatui, darbuokitės, 
draugai, mes pribusime į 
pagalbą kiek galėsime. 
Draugiškai, E. Čereškienė, 
rast., L. Bekešienė, pirm.”

Nuo pavienių asmenų ir 
organizacijų aukų gauta 
sekamai:

Chicagos ir apylinkės 
lietuviai, $277 (L. Prusei- 
ka).

LLD 198 kp., Oakland, 
Calif., $30 (Ks. B. Karosie- 
nė).

LDS 65 kp., Kenosha, 
Wis, $10.40 (A. Ruseckis).

LLD 153 kp., San Fran
cisco, Calif.,.$10 (V. Butkie
nė).

LLD 13 kp., Easton, Pa., 
$5 (L.. Tilwick).

A. Stakniūnas, Wilkes- 
Barre, Pa., $5.

Juozas ir Elzbieta Kas- 
močiai, N. Y. $2.

K ei v i iia <1 i e J) is, San si o

Kalbėdamas anglu ir indėnu biznierių mitinge New 
Delbi mieste, Pandit Jawdharlal Nehru, Visos Indijos 
valdžios viršininkas, reikalavo Indijai visiškos savival
dos teisių.

DARBININKŲ SVEIKATA 
'■ .1, J. KASKIAUCIUS, M. I).

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

ŠIS TAS APIE 
RŪKYMĄ

Kad rūkyt nesveika, su
tinka daugybė gydytojų ir 
higienos autoritetų. Yra ta
čiau skirtingų nuomonių 
smulkmenose, iš to ir įvyk
sta keistų interliudijų. Sa
kysim, tūli gydytojai tvirti
na, kad sveikatą labiausiai 
gadina nikotinas, kiti— kad 
anglies*viendeginis, dar kiti 
— kad piridinas, ar amoni- 
ja, ar taip kokia tabokos bei 
dūmų dalis. Daugumas tei
gia, kad veikiausia visos ši
tos ar dar kokios kitos dū
mų dalys gadina žmogaus 
organizmą. Derva (smala) 
yra viena tabokos dūmų la
bai žalinga sudėtinė dalis.

Dei•va yra vėžiagamis 
v e i ksnys (“carcinogenic 
factor”). Tabokos dūmų 
derva yra visų mokslininkų 
pripažinta įžymi vėžio atsi
radimo priežastis. Vėžio li
gos aliarmiškai padaugėjo 
paskutiniaisiais keliolika 
metų. Vis tai daugiausia 
dėl besaikiai paplitusio rū
kymo. Moterys begėdiškai 
sugadino savo pirmykštį 
gražų rekordą — ir skau
džiai atsiima savo atpildą 
už perdėtą rūkymą. Dabar 
vėžio ligomis jau daugiau 
serga ir miršta moterų, o 
pirmiau vis viršydavo vy
rai. Skandališka “civilizaci
jos” sėkmė! Daugelis pame
ta rūkyt, jau po laikui...

Nikotinas yra tabokos 
alkaloidas (pamatinė da
lis), vis tiek pat kaip mor-1

dūmų dalis. Šitų dujų kam
bariuose susidaro ir nuo 
krosnių, nuo žaizdrų, nuo 
automobilių čia pat gara
žuose ar kur pašiūrėse. La
bai gadina kraują, padaro 
įkirų mažakraujingumą (a- 
nemiją), kelia kraujospūdį, 
gadina arterijas, silpnina 

• visą organizmą.
Piridinas, amonija ir visa 

eilė kitokių cheminių tabo
kos dūmų dėsnių irgi daro 
savo žalos dalį.

Viską suėmus krūvon, 
rūkymas pirma laiko pada
ro žmogų senesnį. Yra tai 
pati galingoji skilvio bei 
žarnų opos priežastis, taip
gi visokių nemalimų ir rū
gimų priežastis. Pirma lai
ko sukietina kraujagysles 
(arterijų sklerozė), padaro 
mažųjų arterijų uždegimą, 
ir jose paskui sukrešėja 
vietomis kraujas, pasidaro 
užsikimšimai ir tų vietų 
gedimai: “thrombo-angitis 
obliterans”, “gangrene.”

Rūkymas padaro įkirią, 
įsisenėjusią gerklės slogą, 
jaudina ir gadina ir šiaip 
kvėpavimo takus — nosį, 
bronchinius vamzdelius, ga
dina ir pačią širdį (“tobac
co heart”). Jei tau prarūgę 
viduriai ir gal net išsivystė 
skilvio bei žarnos opa, tai 
veltuj bus tavo dieta ir be- 
sigydymas, jei visų pirma 
nepamesi rūkymo ir būsi 
ten, kur kitų prirūkyta.

Po $1: K. Tamošiūnas, j fipas yra opiumo alkaloidas 
B’klyn, N. Y., Ona Shembe
rienė, Minersville, Pa., C. 
Marks, Milwaukee, Wis., $1.
M. Baltrušaitis, Seattle,

arba atropinas — beladonos

Wash., M. Shulsky, Easton, 
Pa. ir Stella Labork, z Cen
terville, Mo.

Širdingai -dėkojame vi
siems!

Laisvės Adm-cija.

Sniegų Audros ir Šalčiai 
Numarino 11 Europięčiy

London, 28. —Vakarinė
je Europoje prisnigo nepa
prastai daug sniego ir siau
tė viėsi.diškos pūgos. PeT 
šalčius ir sniegų audras žu
vo bent 11 žmonių. Užšalo 
laivų plaukiojamos upės; 
tatai dar labiau apsunkino 
maisto pristatymą. / .  —,-■■■ ■ ■ i,

Washington. — Numato
ma greitas kaimyniškų ry
šių sumezgimas tarp Jung
tinių Valstijų ir Argenti
nos. <

(durnaropės) alka loidas. 
Grynas nikotinas yra be
spalvis skystis, kurs pasida
ro rudas nuo oro. Labai 
nuodingas. Nikotino purz- 
lai naikina augalų parazi
tu^. Ir nikotinu neretai 
apsinuodija gėlininkai: šilt
namiuose bei daigynuose jie 
apipurkščia gėles nikotinu, 
kad užmušus vabaliukus ir 
kirmėlytes. Ir patys jie pri
sikvėpuoja nikotino garų ir 
suserga. Galvą suima skau- 
dėt, galvą susuka, vemt 
verčia, tampo žiaukčiot, 
šaltas prakaitas išberia,'pa
sidaro silpna, alpu. Pana
šiai kaip esti, pirmutinį 
kartą papirosą užsirūkius.

Nikotino turi visos tabo
kos rūšys: vienos daugiau, 
kitos truputį mažiau. “De- 
nikotinuota” taboka vis tiek 
pat turi nikotino, gal tik 
kruopelytę maželiam

Anglies viendeginis (“car
bon monoxide”) yra neap
sakomai nuodinga tabokos

Kas Ką Rašo ir Sako
! AI, AI!' •

Rašydama apie Lenkijos 
)arlamentarinius rinkimus, 
^metonuko - Karpiuko Dir
žą sušunka: “Lenkija lieka 
šovietų verge-pastumdėle... 
Laisva Lenkija dingo...”

Pagal fašistinių vadukų 
galvojimą, lai vos Lenkijos 
jau nebėra dėl to, kad pil- 
mdskinipkai ‘ - fašistai, ku
riems vadovavo Mikolaiči- 
<as, prakišo rinkimus.

Taip galvoja ne tik Sme- 
.onukas su Karpiuku, — 
;aip galvoja visi fašistai ir 
ių pastumdėliai. Jiems toji 
šalis yra laisva ir savisto- 
ve, kurioje fašizmas engia 
aaudį, neleisdama's jai nei 
atsikvėpti.

Taip, tokios “laisvęs” 
Lenkijoje, atrodo, niekad 
nebus, nes ten liaudis pa
tampa savo reikalų tvarky- 
tote- . , ...

Bet demokratinė Lenkija 
bus laisva ir nepriklauso
ma! _ .
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B'lieve Me
By FRANK STULGIS

of the Soviet Lithuania! And 
he is being presented as one 
of Lithuania’s best known de
mocrats.

hates to do., and!
repeat himself. But I
of the Lithuanian :
DP’s .(Maybe the I

for, “displaced < . ..the propaganda

There is one thing that this 
columnist 
that is to 
the story 
Political
“DP” stands

] politicians”?) who cast their 
lot with the Nazis when the 
rest of Lithuania cast its with 
the USSR in the past war, 
sounds so repetitious... al
most to the point of becom
ing boring.
* No matter which “promin
ent” ‘Displaced Politician 
comes over, it is the same story 
all over again, once you dig 
down a little.

There is another thing in 
line of the 

j Lithuanian fascists that must 
j be understood. — They were 
! for the Nazis as long as the 
’Nazis were winning. They be
gan to talk about loving de
mocracy only when the Am
erican soldiers invaded Germ- 

' any. Then they crawled out 
! of their hovels amj their lang- 
' uage 
with

; fairy

v
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Brooklyn RuiLDerS Lodge 
To Be Best in Country

the February
Lodge, which

Trečias Pusi.

Šacikas, Lith Heavyweight 
Beats taboras; Dauguvietis 
Judges Boxing Match in Vilnius

somehow was in-line 
the “Ich nicht Nazi”

story. Now they say, Į already.
The crux of the whole mat-1 “We were only for an indep- 

ter is that they were for the į endent Lithuania all along and 
»Nazis, and they 1
Nazis nccupy Lithuania, later! Soviets, and when arc you 
worked .in the Occupation ! going to drop that atom bomb 
Government of Ostland, and. i on the Kremlin ?” 
when they saw the Nazis be- 
gining to lose, fled to Germ-! 
any and later to the Amer- j 
ican and British Zones of oc
cupation from where they are 
coming over here by the 
load .

One of the latest to 
over is ex-president of 
uania. Dr. Kazys Grinius. He 
is over 80 years old and we 
hate like the devil to be a 
party to saying something bad 
about him. However, 
week when Naujienos, pub
lished a biographical sketch 
of this ex-president, it stated 1 kind which carries a cash sur- 
that from 1941 thru* 1944, 
Dr. Grinius received a pension other 
from the Nazis. Also, that he fraternal organization offers.” 
was a member of the Quisling , . , , , , ,. ihe whole trouble with thatgovernment there. ' . . , . . . .statement which sounds so

One may say: “Well, he good is that the LDS has been 
was and old man and what is issuing policies with cash sur- 
wrong with getting 

• sion?” The fact of the 
is that anyone who 
anything about the 
knows that they 
a pension to anyone who was 
not their true and loyal friend.

Well, Dr. Grinius is now in 
the stateą. lie is being used as 
a sample of the type of man 
who had to flee the terrorism about ethics over there?

BROOKLYN. N. Y. — The 
Brooklyn LDS Builders Lodge 
is really making big plans for 
activity and growth during 
this year. At the meeting held 
last month, five new members 
were enrolled and more are 
expected at 
meeting. The
has some 80 members already, 
plans to run the figurq above 
the 100 mark before the year 
is up.

Activities which were lack
ing during the war years are 
being revived with a venge
ance., And there are plenty of 
things, for all members to do

helped the ' fought both the Nazis and the last fall that

boat-

Our old friend, Vitalis Bukš- 
■ naitis, wrote an article for 
; the SLA official organ, Tėvy
nė, about the virtues of that 
organization. Well,

: liad
good about it and Vitalis did!

someone
to think up something

come
Lith- Here is a gem taken from 

there. Extolling the dues rais
ing campaign to the skies 
(they call it “conversion” 
there) he says that the in

last isurance protection in the SLA
! is “not the usual group insur
ance type of policy, but the

render value — something no
Lithuanian American

* There is a Bowling League 
which this Lodge organized

; .is functioning 
very well already and is grow- 

! ing. Next season, it is hoped 
j to form a larger league and 
1 have a separate men’s and 
;girls’ section. The league now 
is a mixed league.

The Lodge is planning to 
send a men’s and a women’s 
team to the National LDS 
Bowling Tournament which 
will be held in Detroit during 
the first weekend in May. 
This will cost the Lodge over 
$300 and although the newly 
elected executive committee 
inherited less than a tenth of 
this amount, the members are 
working hard on several pro
jects, all of them centered 
around the big dance sched
uled for the last Saturday in 
March, the 29th at the beau-

tiful Imperial 
rooms, 790 
Brooklyn.

Ono of the 
traction there will be the 
“Case of the Lost Weekend” 
which is making such a hit 
already. Lodge members are 
really making the rounds sell
ing tickets, etc. It will be a 
sell-out if the enthusiasm con
tinues Jo grow.

Besides all this, the Lodge 
is organizing a discussion 
group from its members who 
are interested in more serious 
topics. The groups will call a 
meeting shortly and decide on 
definite plans. It is looked 
forward to by many LDS mem-< 
bers of this Lodge as well as 
of others.

The next meeting of the 
Builders will be on Wednes
day, February fifth at Laisve 
Hall, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y., and if you 
are a member it is your duty 
to attend. If you are not a 
member, you should come 
on that night and enrqll 
member. Last meeting, 
new members enrdljed 
way — let’s make it ten this 
meeting! We want to be the 
first to fulfill our quota of 20 
new members. Let’s have a 
good attendence and those 
who are not yet members — 
don’t be bashful — come over, 
too, and help us to enjoy our
selves in the finest organiza
tion in the country.

—A. Builder.

Broadway in

features of at- 
will be

over 
as a 
five 
that

Notes on The National LDS
> ■

Bowling Tournament
a pen- render values for almost ten 
matter j years! zAnd the LDS did not 
knows; have a dues raising camp- 
Nazis, aign 'or “conversion” to do

never gave 1 it. Another point is that the 
editors of the “Tėvynė” who 
know Iretter than Vitalis B., 
should not have allowed such 
an obvious untruth to pass. 
But then what do they know

Lithuanian Relief Goes All

The LDS National Bowling 
Tournament will be held in 
Detroit on May 2nd, 3rd, and 
4th. The first day will open 
the tournament with as many 
early arrivals as possible, plus 
local keglers, bowling their 
tournament games before the 
big influx of LDS Pinsters. It 
will be mainly out-of-towners 
on Saturday, May, 3rd and 
4th, according to current 
plans.

Bowling in the tournament 
will be “ten pins” — 
pins” — “king 'pins, 
ever name you like best for 
them. 1

‘large 
what-

Places hut... Lithuania
t '

Between the fruit cup and the candle-lit 
the demi-tasse a main course jBishop John 
of anti-Soviet propaganda was the National 

Conference.

luncheon was 
Mark Gannon, of 
Catholic Welfare 
Bishop Gannon 
$10,000 to open

the drive and also chipped in 
was the opening Į with some unchurchly cracks

Those eligible to 'particip
ate in the tournament include :

1; Any LDS member.

on
a return match 
iday, November

Proving that the first

was not a fluke, ša-
18 year old tool maker

VILNIUS, Lithuania. — ša
cikas, new flash Lithuanian 
boxer, scored another victory 
when he defeated Zaboras of 
this city in 
here
24ih, in the inter-city boxing 
rne et 
battle which he won the week 
before 
c'kas,
of the Kaunas harbor factory, 
again took- Z'Aboras by points. 
It was the most interesting 
bout of a series between the 
Kaunas and Vilnius teams ša- 
Okas won himself the heavy
weight berth on the Lireuan- 
..’fi team by knocking cut 
Bagdonavičius two weeks be-

three rounder 
and šacikas 
anticipating 
the opponent

both 
w ere 

every 
and 

: the

careful.
move of
looking for openings
first round. In the second, ša-
cJkas began to show some

Letters From 
Our Readers..

speed and got in some good 
punches. But in the third, .ho 
landed punch after punch on 
ms foe, taking the match on 
paints at the bell, šacikas is 
a relatively new boxer, having 
boxed only a couple of months 
as yet, but already holds the 
heavyweight title of his coun
try.

The inter-city meet was won 
by Vilnius, 10:6. It was 
opened by a greeting to the 
two teams by *Mr. Ūdras, 
chairman of the Vilnius physi
cal culture and sports com
mittee, and the chief judge of 
the meet, B. Dauguvietis, well 
known Lithuanian playwright 
and • lover of sports.

The first battle was in the 
fly-weight division between 
Valatka of Kaunas and Mati- 
kevičius of Vilnius. The youth
ful Valatka immediately broke 
into a slugfest, but the wiley 
and stronger as well as more 
experienced Matikevičius was 
easily able to duck all hard 
punches and, taking the of
fensive, won the bout by a 
technical knockout in the 
cond round.

The second victory for 
Vilnius team was taken 
Polinauskas who beat
Kaunas representative Laury- 
naitis on points. Ziminskas, of 
the Kaunas team, made an ex-

se-

dished out yesterday at a 
luncheon at the swank Astor contributed 
of the Waldorf Astoria.

Occasion* 1
• of the 1947 campaign of the ' aboLlt a friendly government. 

United Lithuanian Relief Fund p 
for $525,000*to be spent every- j ernrnent “the 
where but in Lithuania. The 
star of the show was former 
Postmaster General James A. 
Farley, who, is honorary chair
man of the 1947 campaign. 
Farley lamented, as did the, 
100 wealthy guests, that Lith
uania today is under “foreign 
military occupation/’ ■ • * ■* *

The organization, which is 
allegedly non-partisan and 
solely interested» in relief, 
readily^ admits that it has no 
intention of using any of the 
mbney it collects to aid people 
now ■ in Lithuania. Instead it 

■ expects to help the so-called 
displaced Lithuanians in Eu
rope who refuse to return to 
their homeland.

Most of these self-styled 
DPs are fascists, who fled to 
Germany after the Smetona 
dictatorship was overthrown 
in Lithuania in 1939. Many of 
them fought in the Nazi ar
mies against the Soviet Union, 
and some are wanted as war 
criminals foV their activities ih 
Lithuania when it was oc
cupied by the Nazis.

Another, speaker who graced

He termed the Soviet Gov- 
--------- „.j most malevol
ent dictatorship and oppress
or” in the world and advised 
the Lithuanians that “the price 
of human freedom is blood.” 
He learned that from his fa
ther, he said.

Jonas Budrys, who calls 
himself Consul General .of 
Lithuania, read a speech for 
Povilas Žadeikis, who calls 
hinmself Lithuanian Minister. 
Both are members of the dic
tatorial gang that was kicked 
out by. the Lithuanian people 

' and neither could now set foot 
pn the soil of their native land 
without being arrested for 
high treason.

a group of LįtĮi- 
American societies at- 
the relief outfit for its

In 1945 
uanian- 
•tacked 
failure to help the Lithuanian
people. /They charged that no
thing had been sent for dis
tribution in that country,/then 
recently liberated from Hit
ler’s* rule.

Mayor O’Dwyer sent a re
presentative to the luncheon, 
Joseph Piccirillo, deputy com
missioner of Welfare!

2. Any LDS, associate mem
ber who has been in the orga
nization for the six months 
prior to the Tournament.

3. Any Bowler in ^n 1 
Bowling League, provided 
participation is sanctioned 1 
the Bowling League and 1 
the Tournament Committee.

LDS
I his 

by 
by

News from Cleveland is to 
the effect that there will be 
several men’s and several wo
men’s v teams participating 
frorp, there. Of course, all\ the 
Detroiters wrįj be there and 
then Chicago is planning to 
send their 
participate 
organizing, 
not have to

Brooklyn is, planning to send 
one men’s and one women’s 
team to the Tournament. The 
teams are not yet set. but they 
will be chosen in the main 
from among the bowlers tak
ing part in the LDS Bowling 
League that is now going on.

—— H .

.^eague teams to 
and the girls are 
So the men would 
go alone. - •'■ ,»

P h i 1 a d e 1 p hia, Newark, 
Shenandoah, B i n g h amton, 
Youngstown, Akron, Buffalo 
and Rochester are urged to 
send their teams along and 
take part. . Other cities, too, 
should come in on this — the 
more the merrier. For further 
information, write to John 
Orman, Secretary, LDS, Na
tional Activities and Youth 
Committee, 419 Lorimer 
Street, Brooklyn 6, N. Y. If 
you plan to send a team,'get 
in touch with him. If you plan 
to go there, get in touch with 
him.

The National Tournament

Lith School in Brooklyn
Dear Editor: In my opinion 

the classes Wow being con
ducted in Lithuanian language 
and grammar at Laisve Hall 
in Brooklyn are a very good 
thing. My opinion is drawn 
from personal experience of 
attending it.

The lessons are on Lithuan
ian grammar, reading, writ
ing, speaking. For the little 
time that .is spent in class 
much knowledge can be ob
tained. A person feels proud 
of his knowledge of Lithuan
ian. The teacher is good and 
patient with the students. 
Classes are held on Saturday 
afternoons from 2 to 4 p.m. 
and on Monday evenings from 
7 to 9 p.m.

Younger as well as the old
er folks 
tending, 
what is 
sure you 
again.

can learn a lot by at-
Come over to see 

being done, and I’m 
will come again and

Joseph Bagis.

the 
by 

the

col lent showing in the feather
weight division by attacking 
Bulota of Vilnius without let
up as well as exhibiting an 
excellent defense, and win
ning by poipts.

Vilnius gained another 
point when Sozonovas wqn on 
points from Podbereckas of 
Kaunas. Among the welter
weights, Apuokas, of Kaunas, 
exhibited great power when 
right after the bell he put up 
a terrific attack against hiS 
opponent; Serovas, making 
four Ijnockdowns in the first 
r o,un d until the referee 
stopped the fight crediting 
th a Kaunas lad with a tech-K 
nical knockout.

In the middleweight divi- , 
sion, Kaunas was represented 
by the inexperienced fighter,'* 
Baruolis, who was knocked** 
out in the first round by-Mie-, 
kevičius of Vilnius. Light
heavies Daugirdas, of Vilnius, 
and Šimkus, of Kaunas, put 
up a heated slugfest. Neither 
of the boxers cared to cover, 
it seemed, and took some hard 
punches that could have been 
avoided. The fight swung de
finitely in Daugirdas’ favor in 
the second round and Jn the 
third, Daugirdas just chased 
the winded Šimkus around the 
ring, winning, of course, by 
points.

The end of the National 
Tournament will be marked 
with a big impressive banquet 
on Sunday, May 4th in Detroit. 
Here, the Detroiters ^tell us/, 
the prizes will be awarded and 
All the winners will be an
nounced. ' V

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

will be run on a handicap 
basis, so you should establish 
an average score as soon as 
possible. You‘can bowl every 
week and get the average for 
yourself. By running it on this 
basis, even if you have a re
latively low average, you still 
have a chance to be one of 
the winners if you do well at 
the Tourney.
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With the NaV’l LDS Bowling first game settled the issue, 
tournament approaching, in- and although Helen Yeskevich 
terest ' in the Brooklyn LDS rolled a 128, it wasn’t good 
Bowling League is mounting, enough. In the second game, 
The league games are becom- Tony dropped below average, 
ing more and more'exciting as but-was pulled up by Charlie 

1 Sipawitz when he made 14 
! pins above his regular score, 
jin the meantime, Amelia 
1 Young went down and, al
though Helen came thru’ al-. 
1 right, only six pins lower than.
the previous game, the Secret
aries had to concede again. In 
the third, Tony Navikas, was 
out for blood, missing a 200 
game by a mere' 9 pins and ' 
Charlie coming thru* 29 pins 
aj)ove his average game to sew 
the series up when Helen fell 
down and, although Amelja 
picked up some pins, it wasn’t ' 
enough. Navikas ended up 
with a 521 series, Puryenas 
with 439 and Dobinis, 463,

more games are played.
Last week, the Trustees took 

two out of three games from Į 
the Treasurers, leaders of the ; 
league, but dropped to third i 
place when the Auditors made 
a comeback by sweeping the 
Directors for three games. 
The Presidents made a come
back when they took the Sec
retaries over the hurdles for 
three games, too.

Determined to take over the 
league leadership in as short 
a time as possible,, the Trust
ees came out of their corner in 
thy first game fighting. Hele
na IncaS rolled a 132, Bill 
Malin, a 118 while both Do-1 for the best series games of 
binis and Orman didn’t quite I the evening, 
make their average scores, I 
giving up the game. In the The bowlers were honored
•second game, however, Dobi- with the visit of Al Pross, and
nis lead the attack with a 180 
and Orman followed suit with

Irene Sherry, former BuiLD- 
erS members. They bowled

a 122. The Trustees bowled two ^mes, Al starting out 
above average, too, but just)w’^1 a 75, but making with 
couldn’t get as hot as they a in second and all
were in the first tilt. In the 
final frame, the Treasurers 
fell down to slightly below 
Average scores and the Trust
ees took it by the narrow mar
gin of 13 pins.

But the two wins didn’t do 
the Trustees too much good 
in so far as the league stand
ings are concerned, for in an
other corner, the Directors 
were fighting a onesided bat
tle with the Auditors copping 
all three to eke out one game 
advantage over the Trustees 
in so far as league standings 
were concerned.

, t
While all this was going on, 

the 
the 
the 
for
score three straight victories, 
and overpower the one game 
lead 
had
fore. Tony Navikas’ 184 in the

,the teams putting in a bid for 
him. Irene didn’t’ do. so bad 
after laying-off bowling for so 
long, starting out with 67, but 
boosting her score to 81 in the 
second. A little more practice 
to get that old form back and 
they will make excellent ma
terial for the League.

And this is for otherfe who 
have not been coming around 
as yet: Bowling is on Thurs
day Nights, starting at 8 p. 
m., Schumacher’s Bowling Al
leys, corner Myrtle Avenue 
and Broadway, in Brooklyn.

TEAM STANDINGS

■į

I

A<!

%

¥

Presidents, who started 
evening one game behind 
Secretaries in the battle 
fourth place, rallied to

which the Secretaries 
established the week be-

mkON

■

W. L.
Treasurers 22 11
Auditors 19 14
Trustees 18 15
Presidents 15 18
Secretaries 13 20
Directors 11 21
Games tonight:

Treasurers vs. Secretaries;
Trustees vs.
Auditors vs.

Directors;
Presidents.

♦ . a ‘ .

■
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kad skambėtų!

davė daugiau kaip 
duoninių*grūdų.

sutinka* prasidedantį
rugių ir kviečių už-

darbo valstiečių susi- 
tuo reikalu įvyko 

valsčiaus apylinkėse.

Plečiasi Darbininku Miestelis
Prie atstatomoje celiuliozės 

bei popieriaus kombinato Klai
pėdoje kuriamas darbininkų 
miestelis. Griuvėsių vietoje sta
tybininkai atstatė ir perdavė 
eksploatacijon 105 gyvenamuo
sius namus, čia pat įveistas kul
tūros ir poilsio parkas. Kombi
nato darbininkai ir tarnautojai 
laisvalaikiu pasodino' parke 
apie 500 dekoratyvinių medelių,

pardavi- 
ir ru- 
grūdus, 

koopera- 
reikalin-

į V. '

......... n**
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)' ★ ★ ★

Paraše Petras Cvirka*^- —
9 

tina, žiūriu, pėščia klumpia... — sako bo
butė.

— Pranai, po šimts pypkių, išgert 
šiandien reiktų. Birbiluos sutrenkimas. 
Važiuosi?

— Važ... Užimkit, Kazimierai, stalą, 
aš tuojau po mišparų. Truktelėsim!'

Kas sekmadienį karčiamoje jo’balsas, 
jo užsakymas, jo rankos smūgis į stalą:

— E, žyde, ką čia srutas, atsiprašant, 
išrūgas neši! šen — cukrinės! šen — 
šermukšnines, su mėsa, žuvim, pipirais. 
E, kaip judi lyg girnų apatinis akmuo! 
Vikriau! Skorei! Čto!

Ir grįžta Pranas iš bričko.s galvą žeme„ 
vilkdamas, gargaliuodamas, atsagstęs 
Švarką, nežinia kur pametęs kepurę. Ar
kliams jo kažkoks šposininkaS uodegas 
nupjovė. Skrieja arkliai kur žemę, kur 
medžio viršūnę siekdami. Bet ne tie ar
kliai sudvėsę, kuriems tėvui Zidoriui gė
dą darė, — jis tuos pardavė, išmainė, 
priedo dėjo karvę, penkiasdešimts rublių, 
kad arkliai būtų — f ėst, kaip jis sakyda
vo, kad ugnį iš vieškelio skeltų ir vėl į 
vyskupišką karietą įkinkyt galėtų. Vie
ninteliam, vienturčiui — arkliai eiklūs, 
staininiai reikalingi.

— Dieve, Praneli, — iš ratų traukda
ma sūnų, jau švarką nuvilkdama rau
dojo Elzė, motina. — Ar gražu, apsivė
męs! Juokiasi iš tavęs visas svietas; Per 
jaunas ūžt... Visi giminės ifian sako... 
Praneli, kas sukruvino tavo kaktą?

—Mama... tt-ylėk!... Čia ne kraujas,— 
vyšninė. Su Korzonu gėrėm... su-su... kle- 
klebonu—ure-re-redninku!! Čto, ty mat- 
ka!

— Sūneli, nelaikąs gerti... Tėvelio kau
lai nesukrito, o tu jo kapą judini pro ka
pus girtas važinėdamas . . .

—Tylėk, sakau, mama, žiūrėk vištų, 
— aš šeimininkas!

Elzė rauda. Ak, kur dingai tu Zido
riau! O kaip būtum reikalingas su savo 
diržu apsisukti ir sūnui kaip veršiui pa
sileidusiam nugarą išskalbti. Tavo tėviš
ka ranka čia reikalinga!

Motina nei pykčiu, nei geruoju nieko 
nepadaro.

Kas tikėjo, kad toks, rodos, taupus, 
darbštus judrus vaikas į tokį purvą pa
virs !

Bėga motina į šešiapūdį ir skundžia
si:

— Nežinau, piršleli, į ką tas mano vai
kas atsigimė. Zidorius gyvas buvo, —* 
rodos, ramesnio niekur ir ' nesuieškosi. 
Jau tik jeigu taip toliau bus..' Susidėjo 
dabar su bernais, su perėjūnais visokiais* 
Aną dieną užeinu į svirną— paskutinius 
rugius žydams parduoda. Sakau, Prane
li, ką tu darai, ką tu sugalvojai?... O jis 
tyli kaip žemė. Kitą dieną, žiūtė'k, su 
nauju laikrodžiu pareina, saldainius per
ka... Baruos!, verkiu, keikiu, meldžiuosi, 
pagriebus pagalį puolu; manau duosiu, 
duosiu, užmušiu, kas bus — nebus. O 
jis nutveria mane, kai tik sumanau Įkir
sti, apkabina šitaip, sako, — mama, na, 
pašokim krakoviaką! Ir šokdina, kol ne
paleidžiu. — Negaliu mušti, piršleli,

« &J
KM
* £

(Tąsa)
Slampinėjo po kaimą gaujomis, visų 

dviedešimtamečių pravadyriumi.
Kas svirno duris kubilais užvertė? — 

nagi, Krukeliu Pranas... Kas šunis per 
naktį erzino? — agi. tas pats. O kieno 
arkliai iš ryto Tivinsko dobiluose dūzgė ?z
— Krukelio arkliai. Kieno septynios 
kiaulės įsikabinusios į morkas ir ropes 
Šešiapūdžio darže? — Krukelio!

O kur sūnus, kurį į kunigus ruošė, kur 
vienintelė paguoda, kurio galvą kunigai 
glostė? — Va, kalvėje sėdi ir kalvis jam 
mandrybių kavalierišką lazdžiukę kala, 
kad vienam gale būtų švilpukas, kitame 
bumbulas, kuris didelėse peštynėse pra
verstų, — priešui galvą praskeltų:

— A-laus, a-lau-lau! — pjudo šuni
mis kaimynai Krukelio kiaules, arklius, 
veja žąsis, gena iš pasėlių vištas. Kur 
dingo Zidoriaus, dievobaimingo kaimyno 
vaikas, kad piemenų ir ūkio nežiūri? — 
Sėdi... Pas siuvėją sėdi, naują švarką 
ant jo, lenkto liemens tiesia, nes bus pasi
šokimas kitą sekmadienį, o jam sakė: 
ateikite, jau, Praneli, ateikite... Be jūsų, 
nežinau, — nepradėsime! Armonika ne
rėks.

— Dievuliau tu mano, kur tavo akys, 
Praneli, kur tavo'gėda iki pietų miegoti! 
Visi dirba, kruta...

— Tegul kruta, mama, bernai, juk aš 
.šeimininkas! — ir apsivertė ant kito šo
no.

— Sūneli, kas iš to, kad tu šeiminin
kas, — matai, viena nieko neapliuobiu. 
Karvė koją išsilaužė, veršiukas kažin* kur 
dingo.
• — Mama, o skilandžio išvirei?

Ir taip kas sekmadienį — jaunimuose, 
kas šeštadienį — vakaruškose. Baltas pi- 
navijAs už kepurės dirželio, rusvų/ ūsų 
kuokštelis. Ne ūsų, o retų padaigų mig
la. Jau ir merginom mokėjo akį merkti, 
ir klernetą nešiojosi; putė pro abu galus 
polkas ir valsus, čia kiaule žviegdamas, 
čia avinu bliaudamas. Kągi,—Zidoriaus 
sūnus vienturtis. Laukai dideli. Tėvas 
paliko grašio, paliko pilnus aruodus grū
do ir saliamonišką pamokymą, kaip gy
venti ir turtus krauti, kad Krukeliu gi
minė būtų garbinga, su kunigais balia- 
votų,

— Ai, kas iš to vaiko pasidarė! Tėvo 
dar kaulai grabe neatvėso — žiūrėk, kaip 
jis riečiasi, kaip šėlsta. Rykščių reikėtų, 
lazdų... Motinos vietoje būdama jį suval- 
dyciau!

— Valią, mergele, perdidelę davė. Prie 
tėvo maža dirbo, glostė vis — kunigėliu, 
mat, norėjo padaryt, mokslu tepė. Kas iš 
to mokslo, kad dabar nei šuniui nei ka
tei... — seni kalbėjo.
- — Pamatysi, blogais keliais nueis. Na, 
dar jaunas, gali pasitaisyt. Reiktų to
kiam stiprios rankos, pagalio!

O jaunimas — ką ir bekalbėti! Ūkinin
kaičiuose drimeliavo, vis klernetą suėji
muose, šunbildose pūtė. Muzikantas ne- 
apgrajinamas. Kortos — slyste slydo 
rankbse, taurelę išmoko lenkti kaip tris- 
deširrįt metų karčiamoje sėdėjęs. Paduok ‘ pats matai, — kaip jį mušiu! Kitąsyk 

ką nedaryk, barkis — tyli kaip mūras, o 
savo daro — neklauso! Geriau, lengviau 
būtų, kad jis mane muštų. Ašaros man 
palengvėtų. Piršleli, ateik jau, pakalbėk 
su juo, pasibark, gal tavęs paklausys.

— Pasileido sūnus. Aš Zidoriui visa
dos sakiau, — mušk vaiką triskart per 
dieną, o valgyt duok kartą, ot, tai išaugs 
vyras. Mūsų tėvai taip mūs augino*.* 
Duok laisvę — atitruks lyg pavadis, ar 
pakinktus nuo ratų. — tarr-r, ir nuva
žiuoja...

Žinios iš Lietuvos
_ ________  

Duonos Ištekliai—Valstybei
Utena. —• Su dideliu susido- 

mėjimu apskrities darbo vals
tiečiai 
valstybinį 
pirkimą.

Gausūs 
rinkimai 
Anykščių 
Anykštiečiai pavyzdingai įvyk
dė privalomuosius grūdų prista
tymus, garbingai ištesėjo savo 
žodį, atsiliepiant į altajiečių 
kreipimąsi. Dabar savo susirin
kimuose jie nusprendė parduoti 
valstybei užpirkimp sąskaiton 
ne mažiau kaip 130 tonų rugių 
bei kviečių.

Sekančią dieną prie vartoto
jų kooperatyvo sustojo pirmieji 
anykštiečių vežimai su 
mui skirtais kviečiais 
giais. Pardavę savo 
valstiečiai apsirūpino 
tyve labiausiai jiems 
gomis prekėmis.

Rugių ir kviečių užpirkimas 
prasidėjo ir kituose Utenoj ap
skrities valsčiuose.

Kooperatyvai, kad galėtų ge
riau apiprekinti darbo valstie
čius, parsivežė įvairių naujų 
prekių.

Per pirmąsias dienas valstie- tverta dailia tvorele, viršum ka- 
čiai savanoriškai valstybei par-jpų pastatyti antkapiai su ati- 

600 pūdų tinkamais užrašais.
V. Ramūnas.

įrengė tinklinio ir krepšinio aik
šteles.

Darbininkų miestelis kasdien 
auga.. Ątstatomi dar 22 gyvena
mieji namai, skirti kombinato 
darbuotojams. Tiesios ir pla
čios gatvės vis labiau ilgėja, 
vis toliau tęsiasi elektros ir ra
dijo transliavimo laidai. Kiek
vienuose gyvenamuose namuose 
yra elektros šviesa, įrengtas 
reproduktorius.

Būsimais metais bus perduo
ta eksploatacijon 70 namų. Tai 
bus pirmasis Lietuvoje socialis
tinis darbininkų miestelis.

Panevėžiečiai Atsiliepė
Panevėžys. — Šiaulių miško 

ruošos aktyvas nutarė iššaukti 
Panevėžio apskritį į socialisti
nes lenktynes miško ^ruošoje. 
Šiomis dienomis panevėžiečiai 
aptarė šiauliečių kreipimąsi 
jį priėmė.

ir

Tarybinių Karių Kapai 
Pavyzdingai Sutvarkyti

Raseiniai. — Kelines mieste- 
ilio ir apylinkėj gyventojai pa
vyzdingai 
kare kritusių Q 
kapus. Kapiniu

sutyarkė Tėvynės 
arybinių karių 
) teritorija ap-

-- ,---------——
Kooperatyvai Plečia Maisto 
Produktų Prekybų

Alytus, XI. 28. — Apskrities 
vartotojų kooperatyvų sąjunga 
atidarė čia mėsos parduotuvę. 
Kiekvieną dieną valsčių cent
ruose ir kaimuose superkami 
šimtai kilogramų mėsos, kurie 
parduodami Alytaus gyvento
jams. Pradėjo taip pat veikti 
dešrų dirbtuvė, kurioje perdir
bama supirktoji mėsa. 

* * *
Gauti pranešimai apie naujų 

maisto produktų krautuvių ati
darymą Kaune, Tauragėje ir 
kituose miestuose. Šiomis dieno
mis organizuojamos naujos 
parduotuvės Vilniuje. Apskri
ties vartotojų kooperatyvų są
jungos darbuotojai vakar buvo 
išvykę į Švenčionyse įvykusį 
turgų ir supirko didelį kiekį 
mėsos sostinės gyventojams. 
Mėsa atgabenta taip pat iš. Mo

kėtų (Utenos apskr.).
Per artimiausius mėnesius 

respublikoje bus atidaryta 130 
krautuvių ir |45 kioskai, kurie 
prekiaus maisto produktais rin
koje susidariusiomis kainomis.

9 

čiuje pradėjo veikti 
politinė mokykla, 1 
45 asmenys.

Kelviriadkmin

i vakarinė1 amatų įmonės šiais mėtais t>a- 
kurią lanko I gamino daugiau kaip 10,000 

metrų medžiagos tautiniams 
kostiumams ir davė rinkai apie , 
6 tūkstančius įvairių meninių 
išdirbinių.

ati-

I
i

į

ę ■
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—- išjenks ir ūsą nusišluostęs vyriškai 
galvą pakratys. Papirosų pilnos kišenės, 
vis su geresniu kvapu, su karališkomis 
galvomis ir paauksuotais galais. Ir ūsą 
skuto. Mat, devyniolika išmušė. Vyras, 
ir dar vienatinis, vienturtis.

— Ū! buvo smagu. Mane Zidoriaus 
Pranukas palydėjo. Atspėk, ką jis man sa
kė... sakė tavo smakro duobutė tokia gra
ži... sakė, tu — medaus korys, tu lakštin
galėlė.

— Tai pašėlęs! Ką daugiau sakė?
— Zabelėle, sako, aš ilgai nelauksiu, 

. motina sena, — man žmonos reikia. Ir 
apkabino mane. Papeikęs, — bučiuotis 

’tvėrė.
— O tu?
— Aš? .Cha... tai, kvaila! Pene pasaky

siu. Na, — nieko!
Vyriokai, vis vienturčiai, su valia ū-, 

kiška, su kaklaryšiais, stumdėsi miesto 
rinkoje šventadieniais, jau ir urednin- 
kui, žandarams kepures kilnodami, kaip 
sau lygiems — zrastvuite, sakė. Pranas 
du brička atvažiavo prisivertęs kokį de
šimts merginų Į atlaidus. Kaip pinavijas 
tarp rožių.

— Tai sūnelis, sakau... Pats bričkoje 
su mergotpis i atlaidus atpoškėjo, o nio-

Petrinės—didelė šventė, Kiek žmonių, 
kiek vežimų suplaukia į panemuniečiuš, 
kiek limonado, alaus, degtinės išgeria 
lietuviškas ūkininkas. Pamokslas po pa
mokslo, mišios po mišių; geltonos, ąžuo
linio medžio klausyklos išneštoš į šven
torių po klevais lyg medaus koriai apgul
ti nusidėjėlių skruzdėlyno. Karūnos ir 
vėliavos vėdina įkaitusį orą; perkelinės 
skarelės, galvos, galvos^ galvos* Skrybė
liuotos, plikos, apžėlusios. Aitrūs prakai
to garas plūduriuoja viršum šventoriaus, 
rinkos ir viso miestelio, maišydamasis su 
dulkių debesiu ir rūgščiu kumelių šlapu
mu, kurios plačiai užtvenkia rinką.

(Bus daugiau)

t*.

"Biržai. — Vietos darbininkų 
ir tarnautojų iniciatyva Brolių 
kapinėse, kuriose' palaidoti ko-1 
vose prieš hitlerinius grobikus 
kritę Tarybinės Armijos kariai 
ir partizanai, pastatytas grani
tinis paminklas. Projektą šiam 
paminklui pabengė inžinierius 
architektas, drg. Vaičekonis.

Politinė Mokykla Valsčiuje
Klaipėda. — Priekulės vals-

Liaudies Dailiųjų Amatų 
Atkūrimas Lietuvoje .

Vilniaus “Dailės” salone 
daryta lietuvių liaudies dailiųjų
amatų paroda. Penkiolikos dai
lės įmonių eksponuotų darbų 
tarpe — dekoratyviniai audi
niai, meninė keramika, medžio 
raižiniai, gintaro išdirbiniai.

Gausūs siuvinių, mezginių, li
ninių audinių eksponatai liudija 
apie tai, jog Žemaitijoje, Dzū
kijoje, Aukštaitijoje ir kituose 
Tarybų Lietuvos rajonuose at
kuriami dailieji amatai.

Atstatytosios Klaipėdos, Vil
niaus,.Telšių ir Kauno dailiųjų

------ ---------
Baigiami šaldytuvu Atstatymo 
Darbai

Kaunas. — Greitu laiku pra
dės veikti šaldytuvai prie “Mai
sto” mėsos kombinato paukščių 
skyriaus. Atstatytame šaldytu
vų korpuse sumontuotas kom
presorius, šaldymo baterijos ir 
kiti įrengimai. Pirmapradė šal
dytuvų talpa —< 140 tonų pauk
štienos. Ateinančiais metais bus 
pradėta antrosios šaldytuvų ei
lės statyba. Paukščių mėsos 
šaldytuvų pajėgumas bus tris 
kartus didesnis, negu prieš ka
rą.
Koklinių Plytelių Fabrikai

Prieš karą Lietuvos koklinių 
plytelių fabrikai buvo labai po
puliarūs.

Dabar penktoji Statybinių 
Medžiagų Pramonės Ministeri
jos įmonė pradėjo gaminti įvai
riaspalves plyteles. Vien tik Ma
žeikių koklių fabrikas išleidžia 
iki 12-kos įvairios spalvos raš
tuotų 'koklių. Vilniaus koklių 
fabrike yra žymių meisterių, 
gaminančių menines šlifuotas 
plyteles.

Koklių gamybai išplūsti ren
giami nauji kadrai. Prie minis
terijos atidaryta FGA mokyk
la. “Krosnies” ir “Priekulės” 
plytinėse, Jašūnų, Vilniaus ir 
Mažeikių koklių fabrikuose or
ganizuojami technikinio mini
mumo kursai, vykdomas indivi
dualus darbininkų apmokymas.

Gamybos rekonstrukcija ir 
darbininkų kvalifikacijos pakė
limas įgalins jau būsimais me
tais išleisti 4 kartus koklių ply
telių daugiau, negu šiais metais.

i

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

; .*.*
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Collie, kongreso sandelio vedėjas, iš-

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA 
8684

Norman W.
dėsto naujųjų kongresmanų kambariams durų korteles. 
Pirmu kartu per 14-ką metų gavę kongrese didžiumą, 
republikonai, menama, stengsis pakeisti darbininkų 
Magna Carta — Wagnerio Aktą. Tačiau darbininkai 
yra pasiryžę jį apginti.

V* *
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus • 

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

Mylimiems PaSarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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VILNIES
KALENDORIUS 1941 METAMS

Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių 
informacijų* Taipgi gausiai yrą. dailiosios Jite- 
fatūrofe 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.
/fa svarbų kurinį galite gauti dienraščio Lais

vės knygyne. Laisvė duos 20% nuolaidos platin-, 
tojams, kurie ims po 5 egzempliof-ius ar dau- 

' giau. \
Užsakymus prašome siųsti:

Laisves Administracija
Brooklyn (i, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

| 427 Lorimer St

...... - —-------- --- ----------------- b
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1113 ML Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

g

B

» *
Liūdesio valandoj kreip
kitės prįe manęs dieną 
ar naktį/ greit suteiksi
me rųodernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.
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Netikėti Gelbėtojai Lietuvos
Jeigu kam pasitaiko girdėti 

pasiūlymą kokios netikėtos pa
galbos, tai gali bile ką nuste
binti. Kaip kas . gali apsi
džiaugti ir pareikšti savo di
delį dėkingumą. Bet turėjęs 
patyrimų iš gyvenimo, žino
ma, atsargiai apsižiūrės, ir 
pradės teirautis, kaip tai ir iš 
kur tokis geradėjas atsirado...

Panašiai atsitiko Phila. 
šiaurinės Dalies Liet. Republi- 
konų Susivienijimo mitinge, 21 
d. sausio. Dar mitingui nepra
sidėjus, jau sėdėjo eilėse jau
nas dailus kunigas, matyt, dar 
neseniai tapęs kunigu. Mitin
gui prasidėjus paprastai pir
mininkas paprašo apleisti salę 
nepriklausantiems prie drau
gystės. Kunigėlis nekreipė 
atydos į pirmininko primini
mą. Vėliau nariai paklausia, 
kaip čia atsirado kunigėlis! 

xJis atsako esąs pakviestas. 
Klausia, kas pakvietė, nesa
ko, visi tyli. Vėliau sakosi 
esąs ir delegatas. . . Kalbėda
mas pasisakė, kad jį klebonas

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

F. W. Skalius
(•Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
• Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigfe iki paskutiniam 

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

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

Tru - Ember Fuel Co., Ine. «
496 Grand Street. 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-koš - Vitaminų i. 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga ysa vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprinf 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame. I ' '

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

•\vqrų 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-jųz Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

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

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

Čepukaitis atsiuntė ir jie norį 
suorganizuoti visas draugijas 
ir kliubus dėl Lietuvai pagal
bos teikimo, čia tuojau “neda- 
verkos” pasiklausė, kaip tai 
kunigai gelbės Lietuvą, kuo
met jie sako — Lietuva suvis 
pražuvus? Tuomet kunigas 
aiškina, kad svarbiausias bū
siąs tikslas sujungti visus Phi- 
ladelphijos lietuvius ir politi
niam veikimui. Dabar esa ne
suorganizuoti ir neturi jokios 
reikšmės, niekas nesiskaito ir 
lietuvių vaikai negali gauti jo
kių iniestavų darbų. . .

Šie ir panašūs kunigėlio iš- 
' vedžiojimai, žinoma, negali 
apgauti tų, kurie turi patyri
mo Iš kunigijos meilės Lietu
vai. Kas neatsimena, kaip ku
nigija Lietuvoj ir čia, Ameri
koj, garbino carų valdžią, 
kad tai esanti nuo Dievo ? 
Vergiją, baudžiava irgi buvo 
nuo Dievo. Smetonos priespaiu 
da dar daugiau nuo Dievo. O

darbo žmonių valdžią, kur tik 
ji nebūtų, visur kunigija ir 
popiežius prakeikė.

, Dabartinė, pokarinė, sunki 
Lietuvos padėtis, nėra gelbsti- 
ma per lietuvišką kunigiją. 
Jie gelbsti tik tuos, kurie su 
naciais kariavo prieš talkinin
kus. i

Na, ir čia'klebono čepukai- 
čio vikaras organizuoja kliu
bus ir draugijas viso miesto, 
kad “pagelbsti Lietuvai!”
Taip, kliubas išrinko net ketu
ris delegatus nueiti1 į tą jų 
konferenciją, pasiklausyti ir 
parnešti raportą.

Ta konferencija, žinoma, 
turės priimti tarybininkų pa
teiktus planus. Jiems, mat, rei
kia sukelti $500,000, tai tik 
tuomet jie pradės “pagalbą” 
Lietuvai. Ten jau veikia bend
ras frontas, t^i Jono Griniaus 
ir kun. Matusevičiaus. Bet jų 
tikslas — prakbikimas Lietu
vos, o ne gelbėjimas, šelpi
mas jos. »

Tuom tarpu kunigų, neva 
apvienijimo lietuviškų draugi
jų, yra dar kitas tikslas. Ke
letas metų atgal mūsų klebo
nai, kaip nabašninkas J: Kau- 
lakis, taip ir kun. čepukaitis, 
niekino mūsų kliubus, kaip 
Šiaurinės Dalies Republikonų 
Kliubą, taip So. pusės vadina-

PAJIEŠKOJIMAI
Jeigu kas žinote kur Barbora Ja- 

nush gyvena, malonėkite pranešti se
kamu antrašu: M. B. U., Box 5393, 
Ilouston 12, Texas. ♦ (24-26)

J. J. KAŠKIAUČiUS, M. D.
530 Summer Aveuue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

, Artificialčs Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-F 
rikoniškaiš. < Rei-||: 
kalui esant ir|f
padidinu toki df| 
dydžio, kokio pa-\| 
geidaujama. Tai- > 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kanapas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

*Tel. GLenmore 5-6191

Į&!

k Stone Ave.
Broadway Lino

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

♦ TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

,9182 GOLD STREET, 
OZQNE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

v
.wM.il.!■ „ Ii.win. ........... 

| mą Laisvės Kliudą, kuomet 
iminėti kliubai vedė vajus už 
suvienijimą pašalpinių draugi
jų artijniausiose ' apylinkėse, 
kad jas sustiprinti finansiniai. 
Mūsų .klebonai labai priešino
si. Betgi apvienijimai įvyko vi
sose miesto dalyse. Suvienytų 
draugijų turtas pradėjo žy^ 
miai kilti. Tad kunigėliams 
užėjo dangiškas įkvėpimas 
skverbtis į buvusius laisvus 
kliubus. So. pusėj jau pora
metų, kaip kun. S. Raila įkėlė 
abi kojytes, Richmondo dalyj 
Muzikalėj salėj kunigėlis, dar
gi daktaru tituluojasi, tai Ma
tusevičius. Į North pusės kliu
bą, kuris yra turtingiausias ir 
iki šiol buvęs pažangiausias, 
jau išpildė aplikaciją tas jau- 
nutėlis, bebandantis tapti po- 
litikierium, kunigas. Kadaise 
Čepukaitis, bardamas .parapi- 
jonus už norą suvienyti šven
to Andriejaus draugijėlę, pa
sakė, kad geram katalikui ne
valia įeiti i namą, kuriame nė
ra kryžiaus ant durų ar sie
nos. . .

Dabar patys kunigai lenda 
į tuos, kaip jie sakydavo, “kar- 
čiaminius” kliubus, kur tik 
kalendoriai su apnuogintų 
mergų paveikslais kabo ant 
sienų. Tokis pasikeitimas ne
žada gero draugijoms.

Progresistas.

sandelis knygų 
IR ŽOLIŲ

.Aukso Alloriukas, maldų knyga. Tilžčs 
spaudimo,' 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoji lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldą knygelė. I’a-. 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ... ................................. 75c

Kantičkos, giesmių knyga .................... $2.50
Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; dauff juokų .............. 15c
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elenųtė ir Jonukas, gražios anysąkait. 25c 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai,

ką jie reiškia ................................... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai ................................................ .30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai

apie burtus ............   35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir

prova su socialistais, už dalinimų
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais........................:..........š................. 35c
Duktė Marių, graži apysaka .............. 25c
Duktė Gyvena I’ūstynėje—ir apie du

brolius ...............................   25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ......... ....<>............................... 35c
Kustacliijušas, apysaka iš pirmutinių

amž. kriksčioiij ..........,...., 35c
Girtuoklių Gyvenimai,, jų gadzinkos ir

kiloki elgesiai, su paveiksi................... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c 
Gudrus Piemenukus, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per '17 metų ................................ 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ........................................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa-
, sakymų, ir t.t.. ......      35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono

nosia ......    15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas,

su paveikslais ..................................  25c
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jcruzolimn 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nusjičjimai laimių 

rašant paikutes ......................   25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nęs iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi..........v..................... 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai 50c
Neužmokamas Žiedas, graži paslika ...: 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie

priveda žmogų .... ................................. 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .....   10Č
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir

viską paskui žinoti .............................. 65c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas

link šeimyniško gyvenimo ir lyties
dalykų ......................      $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25c

Pekla, Kur 'Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka .........   35c
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ....................................... $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........ 25c
Rymo Popiežius,ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ...........................  $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50
Virėja, iš 450 puslapių, visokių gas- 

padinystės pamokinimų ................... ($l,00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ;........ 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............;............................................... 50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. $1.60 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo

apie 350 visokių augmenų ,ir kain 
jie tinkami ......................................... 25c

laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su ,
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tua. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožes, pailių ir 'bile
kokio niežulio. Uncija ......     $1.25
Dvi uncijos ............. I............................ $2.25

v S
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Kraujo Valytojas ........................  60c
Nervų pastiprintojas . .............................. 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 

Wuo kosulio ir Kokliušo ........................ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......... 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės .... .'........................  75c
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinli

lovoje .......... ............. 60c
Viduertj valytojas ........  r..................... 60c
Nuo visokių remnatiškų sausgėlų ........ 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ........... i... 85c
Nuo šlapligės diabetų .......   85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .......   $1.25
Nuo Pailių ..............................................  85c
Nuo vandeninės ir širdies lįgų ........... 60c
Nuo nemalonaus kvapo ............... :......... 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ......... 85c
Nuo veneciškų' ligų ..................n.............. $1.25 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo

plkiskenas, sulaiko slinkimą ir 'nuo 
pražilimo ...........................ft,........................... 60c
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAIT1S, 
334. Dean St., jgpeiieeriiort, N. Y. ‘ • 

(adv.)

Mūšy skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius* kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje,

Norwoud, Mass.
Labai Svarbūs Norwoodp Pa
žangiųjų Lietuvių Susirinki
mai, Kurie Turi Įvykti Sek

madieni, Vasario 2 d., 
Lietuvių Svetainėje

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3 kp. susirinkimas pra
sidės 6-tą valandą vakare. 
Apart vietos reikalų, kaip tai, 
prisirengimas prie drg. J. Ga
šlūno prakalbų, kurios įvyks 
kovo 16 d., taipgi prie Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus prelekcijos 
sveikatos klausimu, taipgi bus' 
svarstoma Amerikos Demo
kratinių Lietuvių suvažiavi
mas, kuris įvyks kovo‘30 dv 
Brooklyn. N. Y. Dėlei viršuj* 
pažymėtų -reikalų, LDS 3 kp. 
nariai turime skaitlingai susi
rinkti !

*1'* *Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9 kp. nariams svarbu 
draugijos suvažiavimas, kuris 
įvyks kovo 29 d., Brooklyn,, 
N. Y. Taipgi LLD suvažiavi
mui reikia pasiruošti ir pa
siųsti atstovybę. Taipgi vietos 
reikalais turėsime pasitarimą, 
kad praeitų pasekmingai. To
dėl visi LLD 9 kp. nariai ir 
narės atsilankykite į susirinki
mą, kuris įvyks sekmadienį, 2 
d. vasario, Lietuvių svetainėje, 
8-tą valandą vakare.

^orwoodo Vyrų Choras ruo- 
šia savo metinį koncertą, kuris 
įvyks vasario 9 d., Lietuvių 
svetainėje. Bus tikrai puiki 
muzikalė programa, kurią pil
dys Montello Liuosybės Cho
ras, vadov. E. J. Sugar, taip
gi choro solistės Ona Minei-

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Vasario 2 d., įvyks prakalbos, 
sveikatos klausimu, kalbos dr. J. 
Repšys, iš Cambridge, Mass. Liet. 
Taut. Namo apatinėj salėje, 3 vai. 
dieną. Įžanga veltui. Rengia Biručių 
Draugystė ir Moterų Apšvictos Kl. 
— Kviečiame dalyvauti. (25-26)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvos Pagalbos Teik. Kom., 

viet. skyr. rengia užbaigtuvių vaka
rėlį, vasario 2 d., 4 vai. dieną, 408 
Court St. Visi vietiniai ir iš apylin
kės lietuviai esate kviečiami daly
vauti. Bus gėrimų ir -gorų užkandžių 
su maža įžanga. — Kom. (25-26)

MONTELLO, MASS.
Koncertas ir Cabaret Šokiai. Ren

gia Liuosybės Choras, vasario 1 d. 
Liet. Taut. Namo apatinėj salėje, 
No. Main St., kamp. Vine. Pradžia 
7:30 v. v. Koncerto programe daly
vaus: Phylis Washburn ir jos 8 ac- 
cordionettes; Liuosybės Choras, vad. 
E. J. Sugariui, Ona Mineikiūtė, solis
tė, kuri dalyvavo Chicagos Meno 
Festlvale ir Moterų Apšvietos Gru
pė, vadovaujant O. Mineikiutei. Bus 
gera orkestrą šokiams. Turčsifne 
valgių ir gėrimų. Įžanga 55c su tak
sais. — Kviečiame dalyvauti. — 
Kom. (25-26)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Korporacijos, 914 Bank 

St., šėrininkų susirinkimas įvyks 2 d. 
vasario, 2 v. dieną. Salėje 48 Green 
St. Visi šėrininkai būkite susirinki
me,* reikės rinkti valdybą 1947 m. ir 
aptarti Korporacijos reikalus. Kurie 
šėrininkai negyvenate Waterburyje, 
prisiųskite antrašus ir šėro numerį, 
tai gausite Užmokėti priklausančius 
dividendus. — J. Pabilionis, rašt.

(25-26)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario 2 d., Liet, sa

lėje, 29 Endicott St., įvyks Aido 
Choro metinis bankietas su muzika- 
le programa. Širdingai kviečiame vh 
sus dailės -mylėtojus būti mūsų ban- 
kiete. — Pradžia 5 v. v. — Kom.

■’ (25-26)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 2 d., 2 vai. dieną, 15-17 Ann 
St. Nariai majonėkite dalyvauti su- 
sirinkirhe, nes apart svarbių reika
lų bus du svarbūs LLD 2 Apskr. ir 
Laisvės šėrininkų B-vės konferenci
jų raportai. Turiu priminti, kad per
eitam susirinkime, &pie 25 nariai jau 
užsimokėjo už šių metų duokles, pa
darykime taip visi likusieji, tai bus 
gražus rekortas mūsų kuopai. — V. 
W. Zelin. (25-26)

Lietuviškas

TRAKIYRHJS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtine^

Geri Užkandžiai
Juozas, Zeidat

Savininkas
Jį

411 Grand St. Brooklyn
—...-;

•  . " ' ^-7.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

* MOTERYS
ĄMŽIAUS 18 IKI 40

Nuolatiniai, Pilnam Laikui Darbai

ATDARI DU ŠIFTAI
DIENINIS ŠIFTAS: 7:30 A.M. — 5:15 P.M.

NAKTINIS ŠIFTAS: 3:15 P.M. — 11:45 P.M.

Gera Alga -- Švarus Darbas
' KREIPKITĖS 9:30 A.M. — 3 P.M.

C. F. MUELLER CO.
180 Baldwin Ave. Jersey City, N. J.

PATOGIAI PASIEKIAMA IKI JOURNAL SQUARE
\ , (27)

kiūtė, Rožė Merkeliūtė-Stripi- 
nis ir duetiątės B. Petrick su 
Kundrotą, R. Barris, akordio- 
nistas, solo, Norwoodo Vyrų 
Choras ir pora ekstra nume
rių, kuriuos sužinosite tik at
silankę į koncertą. Koncertas 
bus tikrai puikus ir Norwoodo 
vyram reikalinga finansinis 
sustiprinimas, todėl meldžiam 
lietuvių visuomenę iš plačios 
apylinkės atsilankyti į šį kon
certą, kuris prasidės 3-čią va
landą po pietų. Tikietas tik 
85e. - • Žvalgas.

Hartford, Conn.
Dar Biskis Laisves Vajaus 

Reikalu
• Nors Laisvės No. 16, š.m., 

drg. Brazauskas paminėjo ge
rus vajininkų talkininkus, bet 
ne visus, tad norėčiau, dapil- 
dant, priminti visais gerus 
draugus talkininkus: Drg. 
Margaitis, iš Windsor, Jabai 
draugiškai stengėsi pagelbėti 
ir daug pagelbėjo. Dr-gė Nik- 
žentaitienė, draugai Raymon- 
dai, pagelbėjo. Ačiū labai už 
pagelbėjimą gauti naujų skai
tytojų.

Taipgi daug ačiū visiems 
naujiems skaitytojams ir atsi
naujinusiems Laisvės prenu
meratas. Ačiū visiems už di
delį draugiškumą. Turbūt, 
kiekvienam vajininkui, tai ge
riausias, kokį tik gali įsivaiz
duoti, draugas ar draugė, ku
rie draugiškai atsineša prie jo 
platinamo laikraščio ir sten
giasi* pagelbėti visokiais bū
dais. Tai ir smagu darbuotis.

Per praėjusį vajų neteko 
užeiti nei vieno blogo žmo
gaus. Laisvės skaitytojai visi 
draugiški žmonės. Abelnai da
bar lietuvių nusistatymai daug 
skiriasi nuo pirmesnių laikų. 
Man teko dalyvauti pirmiau 
vajuose, dabar v prieinamesnį 
žmonės, žmonės nori gauti tei
singų žinių iš Lietuvos. Jiems 
parodai telpančius raštus iš 
Lietuvos, labai noriai griebia
si skaityti. Dar užtinki, kad 
žmogus ir pažįsta ' tuos raso
jus. O tik mūsų vienintelė 
spauda ir gauna tiesioginiai iš 
Lietuvos raštų. Kitos sriovės 
jų negauna.

L. Žemaitiene.
/ "" .»

Žinios iš Lietuvos
Atstatomas Tiltas per Nerį
KAUNAS. — Vilijampolėje 

prasidėjo Neries tilto atstaty
mas. Atstatymo darbuose akty
viai dalyvauja Lenino rajono 
darbo žmonės.

Betono išdirbinių fabriko ko
lektyvo iniciatyva tilto staty
boje kasdien dirba daugiau kaip 
200' miesto įmonių darbininkų 
bei tarnautoj Q.
18,000 Pūdų Rugių bei Kvie
čių Pardavė Valstybei Gruz

džių Valsčiaus Valstiečiai 
ŠIAULIAI. Visose Gruzdžių 

valsčiaus apylinkėse įvyko gau
sūs darbo valstiečių susirinki
mai, skirti valstybiniam šių me
tų derliaus rugių bei kviečių su
pirkimui. Visi valsčiaus gyven
tojai nutarė aktyviai dalyvauti 
duonos .pardavime valstybei.

Šepelių apylinkės Norvaišų 
kaimo naujakurys Vla<|ps Me-

PATYRUSIOS
Marškinių operatorės
Patyrusios prie visų sekcijų 

Ateikite ir išklausykite mūsų 
mokestį

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

PATYRUSI FORELADY
GERA MOKESTIS

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

161 NO. BROADWAY
SOUTH AMBOY, N. J.

Tel. South Amboy 1-1023
(27)

REIKALINGA MERGINA '
Shorthand ir Typing Darbui 

Gera Alga ir Patogios Darbo Sąlygos
Kreipkitės j

VISAR BRASS MFG. CO.
100 NORTH 1ST STREET, 

BROOKLYN, N. Y. * c
Matykite Edward Adeikis

Telephone E V. 8-7615 .
(26)

džiūnas nutarė parduoti valsty
bei 100 kilogramų grūdų. Po 
(500 kilogramų grūdų parduoda 
daugelis Trumpaikelių kaimo 
valstiečių, čia pirmasis atvežė 
grūdus į ' vietinį kooperatyvą 
valstietis Alfonsas Kratas.

šio valsčiaus darbo valstie
čiai vieningai ntitarė iki Stali
no Konstitucijos dienos parduo
ti valstybei daugiau kaip 18,000 
pūdų rugių ir kviečių.

“Garbė Tarybiniams
Artileristams” •

KAUNAS, XI. 25 d. (“Tie
sos” koresp.). Pakilusia nuotai
ka praėjo susirinkimai, skirti 
Artilerijos dienai paminėti. 
Gausiai suėjo į mitingą “Meta
lo” fabriko darbininkai. Į juos 
kreipėsi įmonės direktorius d. 
Daugava, buvęs Tarybinės Ar
mijos artileristas. Jis plačiai 
papasakojo apie mūsų liaudies 
sukurtųjų ginklų t galią, apie 
didvyrišką Tarybų šalies karių 
kovą.

— Esu 1914 — 1918 metų 
karo dalyvis, — kreipėsi į savo 
draugus fabriko darbininkas 
drg. Tarasevičius. — Lyginda
mas ano meto ginklus su dabar
tiniais, aš gėriuosi ta milžiniš
ka pažanga, kurią padarė mūsų 
tarybinė artilerija. Visi mes 
taip pat didžiuojamės narsiųjų 
mūsų šalies karių kova. Garbė 
tayrbiniams artileristams!

Susirinkimai įvyko taip pat 
ir kitose įmonėse bei įstaigose. 
Daugelyje vietų buvo, organi
zuotos šventei skirtos foto pa
rodos. LKP (b) Kauno miesto 
Partkabinete eksponuotos nuo
traukos, o taip pat straipsnių iš
karpos iš laikraščių ir žurnalų 
apie tarybinę artileriją. Vitri
nos su specialiai parinkta lite
ratūra įrengtos centrinėje bib
liotekoje.

MEDUS
Laisves įstaigoje galite 

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

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

Laisves Ądm.
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Majoras Pasiūlė Leisti 
Publikai Balsuoti 
Nainy Klausimu

New Yorko majoras O’Dwyer 
praeitą antradienį savo rapor
te miesto taryboje iškėlė reika
lavimą gubernatoriui Dewey ir 
valstijos seimeliui leisti gyven
tojams parbalsuoti skyrimą 
fondų namų statybai.

Majoras sakė, kad iš valsti
jos iždinės turėtų būti skirta 
dar $h00,000,000 Subsidijoms 
statybai liaudžiai prieinamų pi
giomis ir vidutinėmis rendomis 
namų New Yorko mieste.

Miesto taryba ir vyriausybė, 
sakė majoras, privalo “visa 
energija paspausti” į valstijos 
ir federates valdžios organus, 
kad gauti “valstijos ir federa
tes paskyras namų statybai.”

Majoras įspėjo, kad jeigu 
gub. Dewey ir valstijos seime
lis tuojau neveiks tuo klausimu, 
tai ir numatytus 8 gyvenamų 
namų projektus mieste negalė
sime pastatyti.

AMERIKOS DARBO PARTIJA PASISA 
KE PRIEŠ NELYGYBE TAKSAVIME

Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko valstijoje pirminin
kas Hyman Blumberg pasiun
tė visiems valstijos kongres- 
manams ir abiem senatoriams 
paraginimą balsuoti ' “No” 
prieš mažinimą taksų 20 nuo
šimčių visiems.

Toks vienodas numažinimas 
taksų, kaip jau yra žinoma, 
nėra lygybė, bet didžiausia 
nelygybė. Jis biedniokui duo
tų kelis centus arba nieko, o 
milionieriams paliktų dolme
ne šimtus tūkstančių ♦dolerių. 
Gi šalies reikalams, išmokėji
mai milžiniškų karo skolų, pi
nigų reikia ir jie turės ateiti

iš kur nors. Neateis iš milio- 
n i erių, turės ateiti iš bied nuo
monės.
Darbo Partija Pasiūlė Tokią 

Programą:
Pakelti netaksuojamų įplau

kų sumą nuo dabar
$500 iki $1,500 pavieniui 
$2.500 porai.
* Palikti ir toliau taip 
namąjį “excise tax” ant 
susinių daiktų.

Panaikinti taksus ant
niausiu pragyvenimui reikme
nų.

Atsteigti perviršinių neimi 
taksus ant korporacijų.

esamų
ir iki

vadi- 
liuk-

būti-

Filmos-Teatrai

CIO Atsišaukė i Majorą 
Neleisti Išmėtyti 
Žmones iš Namą

New Yorko miesto CIO praei
tą antradienį kreipėsi į majorą 
O’D^yer su prašymu sustabdy
ti išmetinėjimą iš butų gyve
nančių projektuose, nors jų pa
jamos šiuo tarpu ir yra pakilu
sios aukščiau nustatytų turėji
mui teisės gyventi projektuose.

Unija nurodo, kad 2,700 šei
mų, kurias nuspręsta iškraus
tyti iš projektų, paneš didelius 
sunkumus, nes nėra butų kitur. 
Nuginčija butams autoriteto 
pirmininko Edward B. Butler 
pareiškimą, būk esą pakanka
mai vietų privatiškuose namuo
se.

CIO, primena, kad patsai ma
joras O’Dwyer nesenai pareiš
kė, jog miestui skubiai reikia 
bent 159,000 ^butu.

Darbiečiai Įteikė N. Y.
Seimeliui Namams 
Fondo Bilių

Brooklyno darbiečiai as.^em- 
blymanai praeitą pirmadienį 
Al ban ė j įteikė valstijos seime
liui bilių, kuriuorfii reikalauja 
skirti daugiau pinigų statymui 
visuomenei naujų gyvenamų na
mų. *

Senatorius Kenneth Sherbell 
ir assemblymano Samuel Kap- 
lan’o bilius reikalauja naujai 
paskirti namų statybai $500,- 
000,000 vieton . $300,000,- 
000, kadangi tokia suma jau iš
sisėmus. •

Assemblymanas
Murphy, Brooklyno 
tas, pareikalavo, kad 
stomas jo bilius, reikalaujantis 
tyrinėti pieno monopolį.

Sausio 28-tą šiluma pas 
59 laipsnius, bet nebuvo 
kordinė. šilčiausia 28-ta 
buvusi 65 laipsniai, 1916
tais, o šalčiausia — 1 žemiau 
zero, 19,25 m.

L

A

r-A-H

Graži Sukakties Puota

Radio City Music Hall

Antra savaitė rodoma nau
ja film^ “The Yearling,” tech
nispalve, gaminta iš Marjorie 
Kinnan Rawlings novelės, lai
mėjusios Pulitzer P r i.za. 
žvaigždėse 
Jane Wyman 
man, Jr.

Didžiojoje
spektaklis “Carn 
Markert’o, su paskubusiais šo
kėjais Patricia Bowman ir 
Charles Laskey. Taipgi vaidi
na komikas Gil Maison ir dai
nuoja lyriškas tenoras Robert 
Marshall, su teatro baletu ir 
orkestrą.

ven žvaigždėse. Ir vaidinimų- 
dainu aktai scenoje.

Gregory Pock, 
ir Cianide Jar-

Marcelei ir Antanui Navi
kam, williamsburgieciam, pra
eitą šeštadienį, sausio 25-tą, 
suruošta šauni 30 metų vedy
binio gyvenimo sukakties puo
ta Showboat patalpose, Jamai
ca Ave, ir Crescent St.

Jubilėjantams ^svočia buvo 
Navikienės draugė Auna Be- 
kešienė, kuri padovanojo puo
tai k'ėką ir gėles; svotu — 
Naviko dėdė Julius Rokas.

Sveikinimų - linkėjimų pro-! 
gramai pirmininkavo real-es- 
tatininkas Mačiulis. Kalbėjo 
Jurgis Bernotą, laidotuvių di
rektorius šalinskas, Bukšnai- 
tis ir daugelis kitų.

Greta sveikinimu, buvo ir.
* Igražių dovanų nuo daly vavo-• 

siu puotoje. A lek as ir Leoka- 
ja BekeŠiai iš Rochesterio, i 
taipgi brooklyniečiai Mr. ir1 
Mrs. Smith, negalėję atvykti, 
atsiuntė dovanas.

“Jaunavedžių” giminaičiai 
Jurgis ir jo sesutė Florence i 

‘Kazakevičiai su savo jaunais < 
draugais. Johnnie Blass ir Vi
to Žilinsku, dovanojo puotai 
muziką.
• Puotoje dalyvavo A. Griš- 

kauskienė ir jos duktė Anelė 
Prasauskienė iš Connecticut ir t 
Mr. ir Mrs. Mark ir Mildred 
McHenry iš Camden, N. J. Jš. 
Conn, ir New Jersey valstijų 
buvo ir daugiau svečių, bet 
juos visus neteko sužinoti. Di
džiumą apie 200 publikos su- 

/darė Navikų giminės ir visų 
dienų draugai brooklyniečiai.

Draugai Navikai yra malo-' 
nūs žmonės, dažnus mūsų 
pramogų lankytojai ir viso de
mokratinio judėjimo rėmėjai, 
ilgamečiai dienraščio Laisvės 
skaitytojai ir prieteliai. Turė
dami užsilikusių iš jubilėjinės , grupėms ir kandidatams patek- 
puotos svečių, jiedu praeitą ant baloto, 
sekmadienį negalėjo dalyvauti 
Laisvės bankiete, kur kas me-, 
tai ’dalyvaudavo. Tad, nusi- | 
bausdami save,’ Navikai auka-! 
vo Laisvei $6. O sūnus Tony, i 
ilgametis Aido Choro pirmau-1 
jantis dainininkas, nežiūrint į 
buvusios išvakarėse jo tėvams 
pagerbti puotos ir nuovargio, 
vistiek atvyko išpildyti Laisvei

1 pasižadėjimą veiteriauti Lais
vės bankieto svečiams.

Stanley Teatre
Penkta savaitė rodoma nuo

stabioji Tarybų Sąjungos nau
ja technispalve .filmą “Stone 
Flower.” Priedams rodo ir ki
tas trumpas filmas.

scenoje statoma, 
Russell

Brooklyno Paramount
Filmos “Song of the South” 
“Fftlcon’s Adventures” pra-ir

dėjo antrą savaitę.

New Yorko Paramount
Prie Times Square rodoma 

filmą “The Perfect Marriage,”

Ifcpann ir Prancūzu Temomis 
Filmos

Vienu kartu rodoma dvie
juose teatruose — 55th St. 
Playhouse ir 5th Ave. Play
house — filmą “Man’s Hope” 
baigia antrą savaitę. Filmą ga
minta remiantis Andre Mal- 
raux novele iš Ispanijos civi
lio karo; Darius Milhaud’o 
muzika.

Daugelis žymių teatro, lite
ratūros ir visuomeniškos veik- 

I los vadovaujančių žmonių jau 
I buvo atvykę filmos pamatyti.

Avenue Playhouse rodomoji 
komedija “The Well Digger’s 

! Daughter,” rodoma jau 19-ta 
■ savaitė.

PRANEŠIMAS
Henry D. Mahler,^Inc., 

siuntėjai privatiškų pundelių į 
Tarybų Sąjungą, skelbia da
bar praplėtę patarnayimą. 
Praneša, kad priima persiun
timui pakelius ir į kitas šalis. •

Maisto, taipgi naujų ir var- i 
totų drabužių pundelius siun
čia į Tarybų Sąjungą, Lenkiją, 
Rumuniją, Austriją, Čechoslo- 
vakiją, Vengriją, Jugoslaviją, 
Franciją, Belgiją, Italiją ir 
Vokietiją.

Firma siuntinius apdrau
džia. Informaciją apie punde
lius ir pasiuntimo kainas ga
lima gauti 637 2nd Ave., New 
Yorke, taipgi 500 E. 164 th 
St., Bronxe. Skelb.

per-
Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtadienį, sausio 30, įvyks 
Liaudies Teatro Valdybos ir knygų 
peržiūrėjimo kom. susirinkimas. 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 8 v. 
vak. Prašome dalyvauti. -- Valdyba.

(24-25)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi

teto Brooklyn© skyriaus . susirinki
mas įvyks sausio 30-tą, 7:30 vakaro, 
419 Lorimer St. Delegatai ir komite
to nariai būkite laiku. Koncerto ir 
baliaus komisija išduos raportą. Ir 
baigsime visus kitus darbus. Tai jau 
bus paskutinis mūsų veikimo susirin
kimas ir visas komitetas buš likvi
duotas.—Brooklyno Sk. sekretorius, 
A. Mureika.

JONAS LAZAUSKAS

Lawrence 
demokra- 

būtų svar-

ekė 
re- 
yra 
me-

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Ketvirtadienis, Šausiu 30, 1947

III E AMERICAN COP

Embassy Newsreel Teatruose dabar rodomoji filmą 
“The American Cop” parodo policiją daugeriopuose 
veiksmuose — susidūrimuose su kriminalistais, diriga
vime trafiko, o kai kada ir akušerių pareigose.

PARSIDUODA NAMAS 
949 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
šeimų namas, 2 apartmentai tušti.6 Seimų namas, 2 apartmentai tušti. 

Didelė krautuvei ^patalpa, nėra lense. $6500.
M.ŠAUKITE PRIES 5 P.

STAGG 2-2318

Persvarstys Rinkim y 
Įstatymus.

( Vasario 11-tą įvyks Albanej 
j viešas posėdis, kuriame organi- 
‘zacijų atstovai ir atskiri pilie
čiai galės pateikti savo nuomo
nes už ir prieš kai kuriuos rin
kimų įstatymus.

Pasiūlytuose svarstyti yra 
gerų dalykų, reikalauja praša
linti įvairius’ painiaviškus tech
niškumus. Tačiau taip pat yra 
nasiūlyta ir žalingi Brees biliai.

Vienas iš tų Brees bilių už
draustų partijų koalicijas — 
-antarves. Tai būtų smūgis ma
rumų partijoms. Faktinai, rin
kimuose begalėtų laimėti tiktai 

■ viena partiją, pati 
arba šiaip galinti 
'vairias “stiprybes” 
bes.

Williamsono biliai 
tų galimybę

PATAISA

Sausio 22 d. Laisvės laidoje 
buvo pranešta, kad susilaukė 
dukrelės Vincentas ir Mildred 
Valatskai. Tai buvo klaidingai 
suprasta. Valatskai susilaukė 
sūnelio, kurio “grandpa” ir 
“grandma” yra gerai žinomi 
brooklyniečįai - biznieriai, A. 
ir M.'Tautkai. Atsiprašome.

• A

DIENRAŠČIO LAISVES 
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

■lp?

(28)

VYRIŠKI T0PK0UTA1 
IR OVERKOUTAI

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
į Sovietu Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir j' 
Lenki j ą, Čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti

ją, Franciją, Rumuniją.
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS ‘

Maisto Pundelis No. 1, 
įskaitant visus muitus
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50 

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY D. MAHLER, INC. 
Bronx—500 East 164th St. 
Važiuot 3rd Ave. "L.” iki 161 St.
Manhattan —

637 Second Ave.
Tarp 34th ir 35th Streets

Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

□

ir

BEER & ALES

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

I

0- <3

♦

TONY’Srr

BULOVĄ!Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Valandos:

Padėka

didžiausia 
pavartoti 
ir gudry-

Visomis trimis dienomis ir •vakarais bus duodami 
kaišti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 

įvairių gėrimų.

i®

Praeitą sekmadienį New Yor
ke temperatūra buvo pakilusi 
iki 50 laipsnių, bet šiluma ne
buvo rekordinė. Sausio 26-tą, 
1916 metais, šilumos buvę 58

apsunkin- 
nepriklausomoms

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVcrgrcen 7-G868 , 
221 South 4th Street 

t

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Nauja| įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoųtų ir daro ant užsakymų.

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

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto)
Telefonas EV. 7-/1550-1-2

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

Bazaras Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street ‘Brooklyn, N. Yl

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

SaVininkas
306 UNION AVENUE

' GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Šiuomi norime pareikšti mū
sų nuoširdžiausią padėką vi
siems suruošusiems mums 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties puotą sausio 25-tą, 
Showboat patalpose..

Dėkojame atsiuntusiems iš 
toliau ir vietiniams už dovanas 
ir linkėjimus, svočiai ir pirš
liui, muzikantams, giminėms 
ir svečiams, atvykusiemsl iš to
liau ir visiems atsilankiusiems.

Antanas ir Marcelė 
Navikai.

Pavasaris? Gal ir neilgam, 
bet pavasaris yra New Yorke, 
jau kelinta diena šilta. • Pir
madieni šiluma pasiekė 54 
laipsnių. Antradienį tikėtasi 
daugiau. " *

. Kovo 7 Ji ir 9 March, 1947
VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra

t

Laukiame bazarui dovanų. Dienrkštis Laisve yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 
Amerikos Lietuviai privalo Temti Laisvę, privalo 
siųsti dovanlis bazarui

f J , ’ ■
• . i

: -y
mĮr.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVcrgreen 4-8578

ANTHONY ROGERS
- (Raudžius) 

328 Union Avenue
, Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS * 
S64 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

TeL KVewreen 4-8008

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |ew«lt . . . »24"

PATRICIA 
ir . $2475

CAMBRIDGE 
15 . . . $2973

MATRJO

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Ta!. ST. Z-Z178. Atttarw Vakarais.




