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Abekui Paminklas.
Chinija ir Mes.
Fašisto Sąžinė.
Priešu Globojimas. 
“Nuo Vartų iki Vartų.
Paalasavos ir Nutils.

Rašo A. BIMBA

ChicagieČiai galvoja drau
gui Fredui Abekui pastatyti 
paminklą Tautiškose Kapinė
se. Tam tikslui suorganizavo 
komisiją ir jau pradeda rinkti 
aukas.

Sumanymas gražus ir visu 
remtinas. Drg. Abekas, gy«as 
būdamas, turėjo draugu visur. 
Jis buvo gražus pavyzdys nuo
širdaus veikėjo, šiame cbica- ! 
giečių žygyje juos, sveikins vi
si pažangūs-lietuviai.

Tokio.— Du vyrai peiliais 
! subadė krūtinę, galvą ir 
ranką japonui socialistui

Mūsų armija pasitrauks iš į Katsumiui K i k u n a miui, 
Chinijos. Mūsų valdžia nebe-i Darbo santykių Kongreso
sistcngs sutaikyti Chiang Kai- 
sheką su komunistais.

Taip paskelbė mūsų valsty
bes departmentas.

Gerai ir padarys. Jau seniai 
aišku, kad mūsų kišimasis i 
Chinijos vidujinius reikalus 
tiktai drąsino Chiang Kai she- 
ko valdžią kurstyti civilini 
karą.

Bet neužtenka armijos iš
traukimo. Mūsų valdžia ture- 1 , * *
tų visiškai sulaikyti bet kokią 
Chiang Kai-sheko valdžiai pa
ramą. Ji neatstovauja Chini
jos žmonių. Jinai yra reakci
nė diktatūra. /

Neseniai mirė nuoširdus se
nas komunistų veikėjas Char
les Krumbein. Paliko nuliūdi
me žmoną Margaret Cowl ir 
tūkstančius draugui

Apie tai išgirdo ir Stasys 
Strazdas ir Keleivyje paskel
bė, kad “mirė retas Chamele
onas.“ Ir sako: “Chas. Krum- • 
bein — žydų kilmės žmogus.“ 

, Matote, buvo žydų kilmės, 
už tai jį Strazdas plūsta ir 
bjaurioj a. ,

Mums žmogaus kilmė, ver
tinant jo darbus, nesvarbu. 
Svarbu, kas jis buvo ir ką jis 
veikė. Tiktai fašistai giria ar
ba peikia žmones pagal tau
tinę bei rasinę kilmę.

Strazdui ir kitiems fašistinės 
ideologijos šinkoriams gal bus 
ramiau ant širdies, jeigu į au
si pasakysime, kad Charles 
Krumbein buvo vokiečių-fran- 
cūzų kilmės žmogus. Jo tėvas 
buvo vokietis, o motina fran- 
cūzė.

Komercinė spauda pradėjo 
gailiai ašaroti dėl vokiečiai ir 
japonų likimo. Juos rusai bol
ševikai. esą. baisiai nuskriau
dę. Is Vokietijos jie veža ma- Coy atvažiavo iš Minneso- 

tos valstijos susituokti su 
juom kalėjime, nors už va
landos pirma, negu jos vai
kinas bus pasodintas j elek
tros kėdę.

šinas.
savinę buvusius japonų turtus.

Ta pati istorija. Po pirmo
jo karo toji spauda tuojau vo
kiečiams dovanojo visus jų 
griekus, pradėjo prie jų lai
žytis ir jiems pataikautų Gi 
mūsų valdžia teikė jiems di
deles paskolas.

Visa toji politika 
prie hitlerizmo.

privedė

Staiga labai pagarsėjo tei
sėjas Frank A. Pickard su sa
vo patvarkomu, kad samdyto
jas turi mok!ėtį darbininkui al
gą nuo to laiko, kai darbinin
kas peržengia .per dirbtuvės 
vartus arba slenksti.

Darbininkai pradėjo eiti 
teisman ir reikalauti tokio ap- 
mokėjilno. Išsigando samdyto- 
tojai ir valdžia. Išsigando ir 
pats teisėjas Pickard. Dabar 
jis apsiėmė savo tąjį huospren- 
di peržiūrėti.

Ot, jeigu Lenkijos žmonės 
būtų balsavę \ už Mikolai- 
čiką. Jie būtų labai patikę 
Amerikos reakcionieriams. Bet 
jie balsavo kitaip — balsavo 
taip, kaip jiems geriau. Už tai 
dabar ant jų kalnus verčia re
akcijos šalininkai. <

Išsigąsti nereikia: paalasa- 
vos ir nutils.

Lenkija paliuosuos didelę '1 1* 1•J • • • 1 1 ‘ •
Mexico City. — Tūkstan

čiai meksikiečių niokosi an- 
£ių kalbos.

yra svarbiausias 
partijai, darbininkų judeji- 
mui ir visai tautai.”

kad amerikonai “stengiasi 
suardyti” vokiečių Darbo 
Unijų Sąjungos pareigūnų 
rinkimus, bando “sunaikint 
unijas ir pakirst šaknis
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i Subadytas Japonu 
Socialistas, Darbo 

i Unijų Vadas

vadui. Kikunami dabar gu
li ligoninėje. Nenaudėliai 
nudavė esą unijiniai elek- 
trininkai; sakėsi norį pasi
kalbėt unijos reikalais ir 
tuoj «puolė Kikunamį pei
liais.

CHURCHILLAS NORI 
[VELT AMERIKĄ I 
PALESTINOS KARį

London. — Buvusis Ang
lijos premjeras Winstonas 
Churchillas, k a 1 b ėdamas 
seime, vėl šaukėsi Amerikos 
talkos, esą, padėti Anglijai 
sutvarkyti Palestinos daly
kus. O jeigu Amerika ne
prisidės prie Palestinos ka
ro tarp žydų, iš vienos pu
sės, o anglų-arabų, iš ant
ros, tai Churchillas “ragi
no” Angliją “pervesti tą 
kruviną ir gėdingą atsako
mybę Jungtim Tautoms.”

Du Jaunuoliai, Nužudę 
Geradarį, Bus Mirčia 
Nubausti

Nashville, Tenn.— Teis
mas nusmerkė mirt elektros 
kėdėj J. D. Sandusky, 19 
metų amž., ir J. T. Kelly, 20 
metų. Jie įprašė automobi
listą J. Ed. Sprouse pavė
žint juos, o paskui pririšo 
jį' prie medžio, sušaudė ir 
pasisavino jo automobilį.

Kelly’o mergina Ramona

Trys Plėšikai Sušaudė 
Phila. Policininką

Philadelphia, Pa. — Trys 
vyrai, išplėšę kelis šimtus 
dolerių iš didęlio “marketo”, 
sulindo į automobilį pabėg
ti. Policininkas Cecil Ing
ling, laisvu nuo tarnybos 
laiku, be ginklo ir civiliuose 
drabužiuose, bandė plėšikus 
sulaikyti ir,užšoko ant ša
lutines automobilio lentos. 
Plėšikai suvarė jam .5 re
volverio kulkas, ir polici
ninkas čia jau mirė, bema
tant savo žmonai ir dviem 
vaikam.

Policija, po vijimosi ir 
šaudymo, suėmė Ed. Hou- 
ghą; kaip vieną nužiūrimų 
piktadarių.

Madrid.—Francūzų spau
da pranešė, jog kas ten pa
šovė Ispanijos diktatorių 
Fr. Franko. Užsieninė 
Franko ministerija ’tatai 
užginčijo.
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MacArthur Buvo Paruošęs Armiją prieš 
Japonų Valdžios Darbininkų Streiką

<a

GelžkeKo Komnani’a Prašo 
Pabransint Važiavimą, nes 
“Negana” Jai Pelnu

Washington.—New York. 
New and Hartford
geležinkelio kompanija pra
šo, kad Tarpvalstiiinė Pre
kybos Komisija leistu pakelt 
keleivines kainas. Kompa
nija paskutiniu laiku pava
rė kelis tūkstančius darbi- 
kų; pasakoja, būk jos “išlai
dos viršija pelnus.”

Senatas Spręs Gilią 
Prieš Algą “Nuo 
Vartų Iki Vartų”

Washington. — Turbūt, 
jau šją savaitę senatas 
spręs sumanymą, kuris rei
kalauja uždraust atlyginti | 
darbininkams už sugaištą 
laiką nuo įėjimo pro fabriko 
vartus iki savo darbo vie
tos ir už sugrįžimo laiką 
iki vartų. Tatai pranešė re- 
publikonų vadas senatorius 
Robertas Taftas. Unijų už
vedamos bylos, paremtos 
Aukščiausio Teismo spren
dimu, galėtų išreikalaut iki 
5 bilionų dolerių atlyginimo 
už taip sugaištą laiką nuo 
1938 metų, jeigu nebūtų iš
leistas priešingas tam įsta
tymas, kurio reikalauja ir 
reakciniai demokratai.

Jankis Nestabdė Žagintojo 
Ir Tapo Išteisintas

Peiping, Chinija. — Kari
nis amerikonų teismas iš
teisino marininką W. Th. 
Pritchardą. P r i t chardas 
buvo kaltinamas už tai, kad 
jis nestabdė kito jankių ma- 
rininko, kuris žagė chinietę 
studentę, nors Pritchardas 
arti buvo ir viską matė.

Anglų Biznieriai Nesutinka
* apleist Palestiną
London. — Anglijos biz

nieriai kelia protestus prieš 
valdžios įsakymą iškrausty-, 
ti iš Palestinos visus tikrai 
nereikalingus ten anglus, o 
visų pirma jų moteris ir 
vaikus.
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Komunistų Partija Skiria Vasario 12-16 d. Smarkiai 
Kovai prieš Pavojingus Darbininkams Bilius

'New York. — Amerikos- 
Komunistų Partijos Nacio- 
nalė Taryba paskyrė vasa
rio 12 iki 16 d. laikotarpį 
pasmarkintam veik imui, 
kad galima būtų sumušt į- 
teiktus kongresui prieš-dar- 
bininkiškus sumanymus. 
Nacionalės Tarybos atsi
šaukimas, pasirašytas par
tijos pirmininko Wm. Z. 
Fosterio ir sekretoriaus Eu
genijaus Denmso, sako:

“Šiandien gresia didžiau
sias istorijoj krizis Ameri
kos darbininkų judėjimui.

^Kongresui duota dau
giau kaip 200 bilių-sumany-

Norinčius Streikuoti. Alkanus 
Žmones MacArthuras Lygino su 

Kariniais Kriminalistais
I . /

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur, liepdamas atšaukt 
visuotiną japonų valdžios 
darbininku streiką, įsakė 
savo raitininkų divizijai 
tuojau pasipuošt veikti 
prieš streikierius. MacAr
thuras savo pąliepime vadi
no '5,600,000 Japonijos val
diniu darbininku ir rašti
ninku “mažaj; mažuma” ir 
lygino juos su ta japonų 
“mažuma, kuri neseniai ive- 
dė Japoniją į karinį sunai
kinimą.” 4.

Taip gen. MacArthuras į- 
žeidė darbininkus, kurie 
reikalavo daugiau algos, 
kad galėtų nuo bado apsi-

Kontrolierius Pripažįsta 
Gerus Gyvenamųjų Namų 

Savininkų Pelnus
Washington. — Laikina

sis kontrolės direktorius 
Ph. B. Flemingas prisipaži
no, kad jis buvo pagaminęs 
įsakymą pakelt butų rendas 
10 nuošimčių. Tuo pačiu lai
ku Flemingas liudijo pini
giniam senato komitetui, 
jog namų savininkai šiais 
laikais, nežiūrint rendų 
kontrolės, gauna 45 nuošim
čius daugiau pelno, negu 
pirmkariniais 1939 metais., 
Kontrolierius Flemingas sa
kė senatoriams, kad dabar
tines gyvenamųjų namų 
rendos “bendrai gana geros

Nuoga, Sužeista Mergaite Ištrūko 
Iš Automobilio nuo Žagintojo

Yreka, Calif. — Tapo su
imtas Jack Kyle Perry, 34 
metų, kaltinamas, kad jis 
įsivadino automobilin pavė
žint jauną studentę, o išva
žiavęs už miesto užpuolė ją 
žagti ir grūmojo papjauti, 
kuomet jinai nesidavė. Lai-j tė kliudė automobilio dure-

mų prieš darbininkus. Vie-į 
ni biliai reikalauja panai
kint unijų pripažinimą fab
rikuose. Kiti ragina atimti 
streiko teisę, įstatymais už- 
girt teismų drausmes-in- 
džionkšinus prieš darbinin
kus, apšlubint (-Wagnerio 
Darbo Santykių Aktą” ir

- “Dabar atsiduria pavo
jui kiekvienas laimėjimas, 
kokį’tik darbininkai yra iš
sikovoję. * » ’ , ‘

, “Griežčiausi prieš-darbi- 
ninkiški biliai planuojama 
priimt kaip įstatymai iki 
kovo mėnesio.

ginti. — N. Y. Posto ko
respondentas Martin dėl to 
rašo:

“Dabar (Japonijos) dar
bininkai gauna tiktai vieną 
penktadali tokios algos, ko
kios reikėtų gyvybei palai
kyti, o du penktadalius ir 
tos pačios algos jie turi su
mokėti kaip taksus valdžiai. 
Tuo tarpu juodosios rinkos 
biznieriai, spekuliantai ir 
kontraktoriai kuopia sau bi- 
lionus jenų pelnų, už ku
riuos jokių taksų nemoką.’”

Streiko komiteto vadas 
Yoš-iro lyi. buvo priverstas 
per radiją atšaukti streiką. 
Ir jis gailiai verkė atšauk
damas. 

i

ir teisingos.’ ’
Buvo pasklidę gandai, 

kad prez. Trumanas įsakęs 
pakelti butų rendas 10 nuo
šimčių. Dabar Flemingas 
pats sau prisiėmė atsako
mybę už planuotą rendų pa
branginimą. Kartu jis pra
nešė, jog prezidentas sutin
ka pakelti rendas tokiuose 
atsitikimuose, kur namų sa
vininkams esą “sunku išsi
versti.”

Galų gale, Flemingas siū
lė palaikyti rendų kontrolę 
dar vienus metus nuo atei
nančio birželio mėnesio.

kydamas mėsininko peilį 
mergaitei prie gerklės, Per
ry privertė ją nuogai nusi
rengti ir sužalojo jos veidą 
ir subadė rankas, kada 
mergaitės priešinosi.

Besispardydama mergai-

“Kiekviena unija, kiek
vienas jos skyrius turi tuo
jau pranešti savo kongres- 
manams ir senatoriams, kad 
darbįninkai kietai priešina
si visiem Jokiem sumany
mam.

“Reikia ndlionai^ telegra
mų, laiškų ir prašymu api
pilti kongresą, kad nedrįstų, 
užgirti tuos bilius: reikia 
siusti ir delegacijas i Wa- 
shiuptonTl pareikšt pasi
priešinimą tai reakcininkų 
kampanijai.

“Sudrebės kinkos prieš; 
darbininkiškiem kongres- 
manam ir senatoriam, jei 
darbininkai ir šiaip žmones

Paryžietis Papjovė Pačią, 
Supjaustė Jos Kūną ir 
Išmėtė Gabaliukus

Paryžius. — Roger Duc- 
retot, buvęs požeminio ge
ležinkelio tarnautojas, pa-1 savo marininkus iš Chini- 
pjovė savo žmoną; smulkiai jos. Tuo tarpu Californijoje 
supjaustė jos kūną pjūkle- 1,000 marininkų yra gata- 
liu ir skustuvu; sudėjo kūno.[vai ^paruošta plaukti į Chi- 
gabalėlius į mažus ryšuliu-' niją šį pirmadienį. Jie pa
kus ir po truputį išmėtė, ei- vaduotų ilgiau tarnavusius 
damas į darbą arba šiaip. Chinijoj marininkus, ku- 
vaikščiodamas. Taip jis pri-: rjem jau laikas namo grįž- 
sipažino teisme.

Green Neigia CIO 
Siūlymą Sykiu 
Gint Unijas

Varsa va. — Anglijos ra-
1 diias skleidžia tokias len-' 

deracijos vykdomoji taryba kiškas kalbas, kadmis esmės 
faktinai atmetė CIO pirmi- kursto Lenkijos fasistus žu- 
ninko Philipo Murray ragi- dyti demokratinius_ vaidi
nimą, kad abidvi organize- ninkus Jr dabartinės val- 
cijos tuojaus darytų sutar- džios^ rėmėjus, sakė Lenki- 
tinus žingsnius ir atremtų jos užsienio reikalų ministe- 
prieš - unijinius sumanymus T’ija. Jungtinės Valstijos, su

Miami, Fla. — Darbo Fe-

Jungt'inių Valstijų kongre
se. Federacijos pirmininkas 
Wm. Green savo laiške Phį- 
lipui Murray rašo, kad CIO 
unijos, girdi, turi' pirma 
“sugrįžti atgal pas savo mo
tiną” Darbo Federaciją, ir 
tik tuomet būsią galima 
kalbėti apie bendrą veikimą 
prieš žalingus darbininkams 
įstatymų sumanymus.

Sako, jog Amerika Dirba 
Naujus Atominius Ginklus

Washington. — Amerika 
gaminasi ne tik atom-bom- 
bas, bet ir kitus, visai nau
jus atominius ginklus, kaip 
prasitarė vienas atominės a- 
merikonų komisijos ’ narys. 
Jis kalbėjo kongreso komi
tete, svarstančiame įvairius 
atominius klausimus.

, i

les, ir jos atsidarė. Tuomet 
jinai iššoko iš automobilio 
ir pabėgo. Paskui ji, besnie- 
gant, nuoga sugrįžo į vieš
kelį, sustabdė kitą autojno- 
bilistą G. Duncaną ir pa
prašė, kad ią namo parvež
tų. Duncano žmona apren
gė ją, ir tada mergaitė bu
vo nuvežta į ligoninę.

Philadelphia, Pa. — Čio- 
naitinis dienraštis Evening 
Bulletin nupirko seną dien- 

* raštį Philadelphia Record ir 
j Camdeno, N. J., Courier ir 
| Post.

580 redakciniu darbinin-
CIO Laikraštininkų 

Gildijos nariai, streikavo 
nuo pernai lapkričio 7 d.

gas ir suplanuoti bendrus prieš Recordą, Courierą ir
■ Postą; taip ir parbloškė

pakels galingą savo balsą.
“Darbo Federacija, CIO 

ir Geležinkeliečių Brolijos 
kiekviename mieste ir val
stijoj turi sujungti savo j ė- • J 1 i • 1 *1
L 
veiksmus prieš tuos bilius.

“Nėkiek negalima gai-' šiuos tris laikraščius, 
šuoti! ’ ' į 

cionalė Taryba šankia kiek-1 Sov,?tal Gina Vokiedų Um 
viena partijos narį smar
kiai stoti į šią kovą, (ypač) ____ _
nuo vasario 12 iki 16 d. Tai vai Berlyne užprotestavo, 
yra svarbiausias reikalai kad amerikonai “stengiasi
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Nauji Marininkai 
Prirengti Plaukt 
j Chini ją

Washington. — Valstybės 
departmentas praeitą savai
tę buvo paskelbęs, kad Ame
rika atšauks beveik visus 

ANGLIJA-AMERIKA 
i “REMIA FAŠISTUS," 
iSAKO VARŠAVA

savo protestais prieš Lenki
jos rinkimus taip, pat, gir
di, drąsina demokratijos 
priešus ir remiasi tiktai tų 
priešų pasakomis.

Kaltinamas Buvusio 
Meksikos Prezidento 
Giminė Kaip Žmogžudis

Mexico City. — Tapo a- 
rešfeuotas Luis Avila Bin
der, buvusiojo Meksikos 
prezidento Avilos Camacho 
seserėnas, ir du kiti vyrai, 
kaip žmogžudžiai.

Vienas jų, vartodamas 
kulkosvaidį, apšaudė auto
mobili, kuriame sėdėjo mek
sikietis judamųjų paveikslų 
aktorius Jorge Velez su 
žmona ir Velezų drauge 
Maria de Richardi. Kiti du. 
vyrai prisidėję prie sąmok
slo nužudyt aktorių. Bet nu
šauta tik Maria de Richar
di, o aktorius išliko sveikas. 
Tai buvo jau antras ban
dymas nužudyti tą aktorių.

Philadelphijos Bulletin 
Pirko 3 Kitus Laikraščius

jas nuo Amerikonų
Berlin. — Sovietu atsto-
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Apie Tūlus Jugoslavijos Berniukus
New York Times (sausio 31 d.) paduoda neilgą, bet 

įdomią žinią iš Jugoslavijos sostinės, Belgrado. Žinia 
tokia: 1944 m. iš Zagrebo miesto, kuris yra Kroatijoj 
.(katalikiškoj šalyj, įeinančioj į šių dienų Jugoslavijos fe- 
deratyvę liaudies respubliką), buvo išgabenta į Austriją 
49 berniukai. Jie buvo paimti iš parapijinės mokyklos 
Ramsau mieste, Austrijoj, buvo patalpinti į kitą kata- 

- likų religinę mokyklą, kad padarius juos katalikiškais 
misijonieriais ir sugrąžinus į Jugoslaviją “Dievo žodžiui 
skelbti.” Tai buvo tuomet, kai Kroatijoje prasidėjo dide
lis partizanihis judėjimas prieš hitlerininkus.

Šitiems mokiniams buvo skelbta: jūs turite patapti 
misionieriais - kunigais, nes jūsų tėvus Serbijos partiza
nai išžudė, — partizanai, kariavę prieį hitlerininkus ka
ro metu. Vaikuose ta propaganda prigijo. Jeigu mūsų 
tėvus nužudė partizanai - komunistai, tai mes pri
valome būti kunigais ir tėvų žudytojams atkeršyti!... Mes 
esame našlaičiai; mes esame vargdieniai... sakė berniu
kai.

Pagaliau Jugoslavijos vyriausybė ėmė tų vaikučių 
ieškoti. Kai juos surado, sugrąžino namo. Ir kas gi pasi
rodė? Berniukai rado savo tėvus gyvus. Tūli jų tėvai 
buvo partizanų eilėse — kovojo prieš hitlerininkus, kiti 

^šiaip sau padorūs žmonės ir gyvena, kur gyveno!...
XL Vadinasi, berniukai pamatė, kad. kunigai, minyškos 

ii “mokytojai” jiems šlykščiai melavo, — melavo 
d pašmeižus komunistus, kad pašmeižus anti- 
i

ir kt

.1
Argi tai nėra šlykštus klerikalų darbas? Argi jis 

nepanašus lietuviškų fašistinių elementų melams?
i Taip elgtis, rodosi, gali tik paskutiniai latrai, prasi- 

radėliai. Bet fašistai, istikrųjų, ir yra tokiais paskutiniais 
latrais ir prasiradėliais: jie meluoja ir meluodami neraus
ta!

Tarp Amerikos lietuvių tokius medus mala LAIC’as— 
tai melų malūnas, palaikomas pinigais, surinktais “Lie
tuvai gelbėti”! •

Prisikėlusi Iš Karo Griuvėsių Lietuva
Tik išėjo iš spaudos Lietuvių Literatūros Draugijos 

nauja knyga, “Prisikėlusi Lietuva”, kurią parašė Anta
nas Bimba po apsilankymo Lietuvoj. Knygoj apibūdinta 
Lietuva, kokia ji buvo išvijus hitlerininkus ir kokia jos 
ateitis. Pasitikime, kad lietuviai knygą atydžiai perskai
tys ir susipažins su mūsų tėvų, brolių ir seserų padėtim.

Bet tarybinė Lietuva jau daug pasiekė atsistatyme 
po to, kai knygos autor. ten buvo. “Izviestijose” iš gruo
džio 3 d. Tarybų Lietuvos prezidentas,’Justas Paleckis, 
rašo apie atsiekimus. Iki to laiko Lietuvoj jau buvo at
statyta 1,700 fabrikai, dirbtuvės ir kitokios įstaigos, ir 
160 naujų įmonių pastatyta. Lietuvos‘industrijoj dirbo 
45,000 darbininkų. Tarybinė vyriausybė suteikė žemės 
80,000 buvusiems bežemiams ir mažažemiams.

Lietuvos prezidentas Paleckis rašo, kad mokyklas 
lanko 350,000 vaikų ir studentų. Mokslo reikalams skirta 
didelės sumos pinigų, vien mokslinių tyrinėjimų reika
lams į metus išleido 17 milionų rublių. Buvo suteikta 
pagalba 25,000 motinų ir šeimų, kurios turi daug vaikų, 

• ta pagalba viršija 70 milion rublių. Sveikatos reikalams 
j metus laiko išleista 93,000,000 rublių.

“Pravdoj” iš gruodžio‘21 d. rašo A. StJsenko apie 
Klaipėdos prieplauką ir kraštą. Ir ten jau daug atsiekta, 
atstatyta 45 fabrikai ir dirbtuvės. Prieplaukon kasdien 
atplaukia laivai, o reikia žinoti, kad Klaipėdą naciai 
.buvo visiškai sugriovę. Klaipėdoj veikia didžiausia visoj 
Lietuvoj elektros gamybos stotis. “Aušra” fabrike grei- 
tadarbiškai pasižymėjo Orderaitė ir Tribulytė; “Gulbė” 
fabrike — Zastartaitė ir Kačkytė, elektros gaminimo 
Stotyj — Rimkytė ir Šupinytė. Visas miestas gerbia mo
kytoją Einienę, daktarę Radavičienę už veiklą. Jonas 
Žąsinas su grupe laivakrovių iškrovė iš laivo prekes per 
šešias ir pusę valandos, kur paprastai imdavo apie 50 
valandų laikb. Klaipėdos krašto valstiečiai perdavė vy
riausybei 30,000 pūdų grudų daugiau, kaip iš jų buvo 
prašyta. Taip eina atsistatymas Lietuvoj.

h “Nekalta“ Austrija
' Londone, užsienio ministrų pagelbininkų konferen- 

K ęijpj, kalbėjo Austrijos, kancleris Figl, kuris reikalavo, 
-kad* Austrija nebūtų skaitoma, kaipo priešo valstybė, 
kad tub jau nustatytų jos rubežius, ištrauktų ūš Austrijos 
armiją, priimtų ją į Jungtinių Tautų organizaciją, grą
žintų austrus karo belaisvius- ir nereikalautų iš jos už 
karo nuostolius atsilyginimo. Amęrikoj komercinė spau
da austrų reikalavimus remia ir ją stato greta Jugosla
vijos ir Albanijos. '

Kokis tai pasityčiojimas iš didvyriškos kovos jugosla- 
I vų ir albanų! Jugoslavijoj per virš penkis metus ėjo baL 

sus karas. Ji laikė sukausčius apie 450;OOO Hitlerio ar-

KAS KA RAŠO IR SAKO
KAIP PRIEŠAS FABRI
KUOJA APIE TARYBŲ 
LIETUVĄ ŽINIAS

Tarybų Sąjungoj yra kaL 
nuota sritis, vadinama Al
tajum. Ji guli tarp Mongo
lijos ir Sibiro. Praeitais 
metais šios srities kolekty
viečiai, valstiečiai ir kiti že
mės specialistai suvažiavo į 
savo kongresą ir išleido pa
reiškimą visiems Tarybų 
Sąjungos žmonėms, — pa
reiškimą apie savo derlių, a- 
pie savo laimėjimus. Tasai 
pareiškimas buvo išspaus
dintas Lietuvos dienraštyje 
Tiesoj (1946 m. spal. mėn. 2 
d.) Tarn kitų dalykų, alta- 
jiečiai šitaip sakė:

“Mes, Altajaus laukų dar
bo žmonės, šiais metais iš
auginome puikų derlių, šim
tai mūsų kolektyvinių ūkių 
prikulia rinktinių Sibiro 
kviečių po 12 ir daugiau 
centnerių iš hektaro. Kulun- 
dino rajone ‘Pravdos’ vardo, 
‘Lenino atminimas,’ Pugačo- 
vo vardo, Budiono vardo, 
‘Tarybų valdžia’ ir daug ki
tų kolektyvinių ūkių suren
ka po šimtą pūdų iš hekta
ro iš viso užsėto ploto. To
kių kolektyvinių ūkių šiais 
metais Altajuje nemaža.

“Būtų gėda mums,' kolek
tyvinių

valstybių pla-
atitin karnų

kad Al ta
ukių vals- 
tary bines 

pasitu-
nepaprastai

ūkiu žemdirbiams, 
neturėti šiais metais tokio 
derliaus. Altajus nuo seno 
buvo laikomas aruodu mūsų 
Tėvynės rytuose. Kolektyvi
niu ūkiu Altajus padaugino 
šio aruodo garbę, padarė ją 
dar tvirtesne ir pastovesne.”

Toliau:
“Mes prisiimame šiuos įsi

pareigojimus :
“1. įvykdyti metinį grūdų 

pristatymų planą kiekviena
me kolektyviniame ir tarybi
niame ūkyje visiškai prieš 
laiką iki 1946 m. spalio men.

traktoriaūs plūgas. Altajaus 
kraštas pasidarė derlingu ir 
turtingu javų aruodu bei 
pramonės arsenalu, kuris 
ypatingai didelį vaidmenį su
vaidino Didžiojo Tėvynės ka
ro metu. Altajaus, kaip ir ki
tų Tarybų Sąjungos tolimo
jo užnugario sričių, pramo
nė'bei žemės ūkis laimėjo ko
vą prieš fašistinės Vokietijos 
pramonę bei žemės ūkį, aki
vaizdžiai parodė net ir ak
linusiems ekonomistams bei 
geografams, kad į senuosius 
buržuazinius
nūs reikia įnešti 
pakeitimų.

“Nenuostabu, 
jaus kolektyvinių 
tiečiai, tik prie
santvarkos pradėję 
rimčiai gyventi, 
myli savąją valstybę ir jaut
riai reaguoja į kiekvieną jos 
reikalavima.” v *
Vadinasi, Altajaus krašto 

valstiečiai - kolektyviečiai 
paskelbė visoms tarybinėms 
tautoms džiugias žinias dėl 
puikaus derliaus/ dėl lai
mingo gyvenimo. šis jų pa
reiškimas buvo skaitytas 
net ir tūluose Lietuvos vals
tiečių mitinguose, kad su
pažindinus juos su Altajaus 
krašto žemdirbių džiaugs
mu.

Bet, štai, ką iš to viso pa
darė “Argentinos Lietuvių 
Balsas”, vadinamas socialis
tų laikraštis:

MARIJAMPOLIEČIAI 
' ŠELPIA ALTAJŲ

“Krosnoj, Igliškėliuose
kituose valsčiuose valstiečiai 
svarstė okupantų priduotą

ir

atsišaukimų .nup Altajaus 
kolcho.zninkų. Mat, Altajaus 
valdišku dvarų baduoliai 
prašo, kad Lietuvos valstie
čiai jiems duotų duonos.

“Nepaisant, kad okupaci
nė valdžia lupa baisius mo
kesčius nuo Lietuvos vals
tiečių, bet- minėtų valsčių 
ūkininkai pristatė 1,200 tonų 
grūdų pasiuntimui badaujan
tiems Altajaus kolchoznm- 
karais, apie ką skelbia pati 
okupantų leidžiama spauda. 
Tik pagalvokite: Altajuje vi
siškai nebuvo karo. Reiškia. 
29 metus valdžia ten viską 
taip atima nuo valdiškų dva
rų dvarokų, kad jie privers
ti prašyti paramos iš karo 
sunaikintos Lietuvos, dar ne 
taip seniai susovietintos. . . ”

Ar matote? Ar supran
tate? “Argentinos Lietuvių 
Balsas” apvertė viską aukš
tyn kojomis, pareikšdamas, 
būk Altajaus žmones prašą 
iš Lietuvos valstiečių duo
nos!...

šlykštesnio melo, rodosi, 
niekas negalėtų išgalvoti.

ten Uruguajaus “Darbas”, 
parodydamas Pietų Ameri
kos lietuviams, kaip Tarybų 
Lietuvos priešai, kur eina 
Tarybų Sąjungos šmeižimo 
reikalas, viską maišo su 
purvais.

Ne vienas “Balsas” taip 
elgiasi. Taip elgiasi ir šiau
rės Amerikos anti-tarybiški 
lietuviški laikraščiai. Me
luoja, klastuoja ir tomis 
klastomis maitina nelaimin
gus savo skaitytojus!

Prikrauna sunkvežimi maistu išdalinimui streikuo
jantiems Philadeiphia-Camden CIO Laikraštininkų Gil- 

x dijos nariams. Prikrovejais-dovanotojais y •'a CIO Nat. 
Maritime Unijos nariai. Daugelis kitu uniju taipgi yra 
teikusios paramos. 580 giljijiečių jau nuo lapkričio 
streikudja prieš “liberalo” J. David Stern’o leidžiamus 
Philadelphia Record ir Camden Courier-Post.

Mr. Byrnes Politikos Bankrotas Chinijoj
Kada Mr. James Byrnes 

“susirgo” ir pasitraukė iš 
Valstybės sekretoriaus vie
tos, tai buvo aišku, kad 
prie to jį privedė jo “tough” 
politika užsienio reikalais.

Chinijos klausime Mas
kvos konferencijoj jis pasi
rašė, kad Amerikos ginkluo
tos jėgos bus ištrauktos. 
Bet Amerikos marinai, la
kūnai ir karo patarėjai bu
vo Chinijoj, gelbėjo gene
rolui Chiang Kai-shekui ka-

A. a. Jonas Liaudanskas

“2. Iki Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 29- 
tų.jų metinių dienos pristaty
ti valstybei viršum plano 6 

i milijonus pūdų grūdų.
“3. Įvykdyti ražienų ari

mo planą ir tuo pačiu suda
ryti tvirtą pagrindą aukštam 
sekančių metų derliui.

“Mes kviečiame kolektyvi
nių ūkių valstiečius ir-, vals
tietes, visus socialistinės 
žemdirbystės d a r b u o tojus 
pasekti mūsų pavyzdžiu. Mes 
iššaukiame mūsų kaimynus 
— Novosibirsko, Omsko sri
čių ir Krasnojarsko krašto 
kolektyvinių ūkių valstiečius 
ir valstietes prigimti įsiparei
gojimus ir įsijungti į socia
listines lenktynes su mumis.”

Dėl to atsišaukimo, “Val
stiečių Laikraštis” (išeidi- 
nėjąs Lietuvoje) padarė to
kių pastabų:

“Daug kas Lietuvoje ma
žai žino apie Altajaus kraš
tą, ne visi girdėjo apie jo 
stepes ir aukštas snieguotas 
kalnų viršūnes.

“Praeityje menkai apg>v 
ventas, neištirtas, koloniza* 
cinis carinės Rusijos užkam
pis be savo pramonės, be ge
ležinkelių, — taip atrodė 
Altajus praeityje, taip da
bar jis vaizduojamas dauge- 

, lyje buržuazinių vadovėlių
bei knygų.

“Bet prie tarybų valdžios 
amžiams nuslinko nuo Alta
jaus kalnų ir stepių btržu- 
azinės bei dvarininkiškos 
vergijos šydas. Pranyko se
noji laukinė krašto dykuma. 
Kalnų papėdėse išaugo >fa- 

, brikų ir gamyklų miestai bei 
( miesteliai, laukines, žolėmis 

apaugusias, stepes išpureno

(Tąsa)

Agitatorius atsako, kad kai 
tu nesupranti, tai taip tau 
ir atrodo. Na, sako, štai tu 
dabar rūkai pypkę — paro
dyk man savo tabaką. Tas 
ištraukė pačką “bakūno.” 
— Na, žiūrėk, —sako agi
tatorius, — matai čia tą 
bandaroliją ir lį kap. Tai 
tik už ta pakelį tabako jau 
tu sumokėjai carui pusant
ros kapeikos. Caras cukrų 
parduoda Anglijai be mui
tų po 8 -kap. už svarą; aš 
tau parodysiu laikraštyj pa
rašyta; tu moki 16 kap., tai 
už kiekvieną" svarą caras 
gauna’nuo tavęs po 8 kap. 
Arba, pažiūrėk, ant ^rbatos 
pakelio bandarolijos, — ir 
t.t. Valstietis sako: — neži
nojau... tai rup.... Aš pa
klausiau žydo gaspadoriaus 
(kupiškėnai visi gerai jį ži
nojo —žydas 
gūžti ant h 
vyras yra,
bužiais apsirengęs? Na, sa
ko, tai “ponaitis” nežinai— 
tai Jonas Liaudanskas —tai 
labai gudrus žmogus ir jis 
labai neapkenčia caro val
džios ir jį jau seniai val
džia nori pagauti, bet nepa
gauna. Nagi, sakau, ma
čiau ant rinkos ir žandarą 
ir uredninką, o gal prista- 
vas jau atvažiavo. Žydas 
nusišypsoja ir sako, kad po 
to, kai “učitelį” nušovė, tai 
ir žandaras ir uredninkas 
žiūri, kad jis jų nepagau
tų... Aš paprašiau gaspado
riaus, kad pašauktų jį į ma
no kambariuką. Ateina. Aš 
persistačiau, kad esu Šimo
nių valsčiaus, laikinai pil
dantis pareigas valsčiaus*

su dideliu 
, —kas tas 

ą juodais dra-

miją, ji neteko virš 1,200,000 piliečių kovoj prieš, nacius. 
Albanijoj tas pats. * '

Gi Austrijoj nebuvo jokio sukilimo prieš nacius. Aus
trų pulkai ištikimai Hitlerio armijoj kariavo prieš Sovie
tus ir kitas šaljs. Ir dabartinė Austrijos vyriausybė yra 
naciškai-kataljkiškai reakcinė. Austrija už savo griekus 
tuhi užmokėti, kaip ir Vokietija.

Rašo Simonas Janulis.
raštininko, ir noriu pasikal
bėti su juomi. Jis labai nu
džiugo. Sako: “girdėjau a- 
pie tamistą jau gerokas lai
kas ir vis norėjau susipažin
ti.” Išsikalbam daugiau va
landos. Pasirodo, žmogus 
baigęs, ir tai negalutinai, 
tik pradinę Kupiškio moky
klą, bet gerai apsiskaitęs. 
Žino apie Galilėjų, Koperni
ką, Bruno; skaitęs 
plačiai apie Inkvi
ziciją ir net prisiminė 
Marksą ir Engelsą. Iš kur, 
sakau, sužinojai apie jų 
raštus ir darbus? Paaiškino, 
kad keletą metų atgal buvo 
nuvažiavęs į Odessa ir dir
bęs dirbtuvėje, tai ten dar
bininkai visi žino apie tai ir 
apie Leniną ir duodavo jam 
skaityt knygučių apie tai 
ir retkarčiais net slaptą 
laikraštuką “Iskrą.”

Pasikalbėjus, jis mane už- 
kviečia būtinai užvažiuoti 
tą pačią dieną pas jį į na
mus — tik 4 verstai pake
liu į Šimopis. Ten bus ir 
daugiau draugų, sako, aš 
pasirūpinsiu.

Jis išėjo. Aš išėjau taip 
pab šio to nusipirkti. Sugrį
žau ir radau jį laukiant. Va
žiuojame pas jį. Radau jo 
senukus tėvus ir dvi seseris, 
Uršulę ir Elzbietą — abi 
susipratusios merginos — 
moka iš atminties beveik vi
sas tų laikų revoliucines 
dainas. Pasišaukė savo kai- 
minką Oną Soboliauskaitę 
(dabar Jakavonienė, gyve
na netoli Lewiston, Me., ir 
dabar mūsų draugė) ir kad 
gi užtrauks savo jaunais 
skardžiais halsais revoliuci
jos dainas. Rodos, klausy
tum ir klausytum.

Pradeda rinktis draugai 
— tai z vietiniai — Petras 
Kapickas (tėvas brooklyniš- 
kio “Laisvės” kaimyno, Pet
ro Kapicko), Čirvinskas, 
Dulksnis. Pribūna'iš Kosa-' 
nų kaimo ir garsusis Juozas

Medeikis. Pasikalbėjome. 
Priskyrė jie mane prie sa-. 
vo social-demokratų kuo
pos,-kuri, vėliaus aš sura
dau, buvo gana didelė, ir 
nutarėme sutartinai veikti.

Pradėjo temti ir Liau
danskas sako, kad jau nak
tis, tai pavojinga čia būti 
ir jam ir man, nes gali už
klupti dragūnai. Sako4 ei
siu ant nakvynės į savo 
“tvirtovę”, o toji “tvirtovė” 
tai buvo sekantis nuo jų 
kiemas — Onos Jakavo- 
nienės ir jos sesers Emilijos 
(dabar Krapavickienės, Le
wiston, Me., ir dabar mū
sų draugės) svirnas. Svir
nas stovėjo ant aukštų pa
matų. Svirne buvo didelis 
kuparas, kur buvo sukrau
ti drabužiai ir audiniai tų ; 
pažangių mergaičių, Onos 
ir Emilijos/ Atitraukus tą 
skrynią, grindyse buvo iš
plauta didelė skylė, kad len
gvai ir didelis žmogus galė
jo išlysti po svirnu, kur 
susilenkus galėjai eiti. Pę 
grindim iš fundamento bu
vo išmušta didelė skylė, 
kad žmogus lengvai galėjai 
išlysti. Ta skylė iš oro buvo 
tik lengvai atitinkamai pri
dengta, kad atrodytų viskas 
tvarkoje... Palei tą skylę 
sodnas ir dideli kelmai ag
rastų. Tai, jeigu užpuola po
licija su dragūnais, tai tuo- 
jaus skrynią atitraukia ir 
po svirnu pakėlęs ran
kom tą kuparą ir vėl už
traukia ant skylės ir pro 
fundamentą, jau sodne tarp 
krūmokšlių ir agrastų kel
mų — požemiu palei tvar
tus ir paklonėje — laisvas, 
ypač, kad tas ablavas dary
davo ; išimtinai naktimis, 
nes jei dieną kur pasirody-, 
davo dragūnai, tai visame 
kaime nerasdavo nei vieno 
vyro.Y Toji slėptuvė išgel
bėjo ir mano kailį keletą 
mėnesių vėliaus.

(Bus daugiau)

re prieš liaudį. Tas atvedė 
prie to, kad net Chiang 
Kai-sheko studentai tūks
tančiais demonstravo prieš 
ta intervencija su plakatais: 
“Gėt out of China!”, ‘% S. 
Army Go’ Home!”, “China is 
not an American colony!”, 
“Get out or we’ll throw you 
out!”

Eilė Amerikos korespon
dentų rašė, kad marinų ki
šimasis į Chinijos vidaus 
reikalus taip sukėlė žmones 
prieš Ameriką, kad tą ne
būtų padarius jokia agitaci
ja per dešimts metų.

) ’Dabartinis Valstybės sek
retorius George Marshall 
dar namo važiuodamas is 
Chinijos jau kritiškai tą 
politiką apibūdino. Dabar 
Valstybės departmentas pa
skelbė, kad ištrauks iš 
Chinijos marinus ir kitas 
ginkluotas jėgas. * Kuo 
greičiau tas bus padaryta, 
tuo bus geriau Amerikos 
vardui ir pasaulinei taikai.

Bet reikia atminti,- kad 
karo jėgos ištraukiama jau 
tada, kada Amerikos gink
lais liko apginkluota apie 1,- 
500,000 generolo Chiang 
Kai-sheko armija ir paruoš
tą karui prieš liaudį. Kores
pondentas H. R. Lieber
man rašo, kad reakcijos ar
mijoj viskas yra Amerikoj 
pagadinta, nuo lėktuvų, 
tankų, trokų, kanuolių iki 
uhiformų. Prie to, ten dar 
liks tūkstančiai Amerikos 
oficierių, kaipo patarėjų, 
lie dirbs generolo Chiang 
Kai-sheko naudai.

Generolas Chiang Kai- 
^hekas ir reakcija gavę tiek 
laug Amerikos ginklų tiki
si užkarti savo valią liau- 
ižiai. Bet Chinijos komunis- 
;ai ir demokratai, kurių į- 
;aka nuolatos auga, tikisi 
lugalėti reakciją ir iškovoti 
iaudžiai ir šaliai laisvę.

Generolas George C. Mar
shall, naujasis valstybės se
kretorius (ministras).



Pirmadienis, Vasario
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DIDIS KARO BAKTERIJŲ FABRIKAS KŪNO JĖGŲ ATSARGA
Keturi tūkstančiai moks

lininkų, vyrų ii- moterų, 
nuolat darbuojasi, kad iš
vystytų Amerikai mirti
niausių apkrečiamųjų ligų 
perus - bakterijas.

Armijos technikai, iš sa
vo pusės, stengiasi išras.t 
būdus tinkamai paskleisti 
tas bakterijas būsimoje ka
rinio priešo žemėje. Daro
ma nauji išradimai leisti 
choleros, tifo ir kitų pavo
jingų ligų perus, kaip mig
las iš lėktuvų, apkrėsti jais 
geriamąjį vandenį, marinti 
priešo gyvulius, dumti tam 
tikras bakterijas į priešo 
laukus ir taip naikinti ja
vus, ir t.t.

Tokie pasiruošimai bak
teriniam karui daromi jau 
nuo 1941 metų rudens Det
rick Stovykloje, arti Frede
rick miestelio, Maryland 
valstijoje. Ir bakteriniai ty
rimai ir atradimai laikomi 
tokioje aklinoje slaptybėje, 
kaip ir atomines bombos se
kretai. Griežtai slepiama 
ir vardai visų vyrų ir mo
terų, dirbančių tame kari
niame bakterijų projekte.- 
Armijos sargai dieną

Kuomi Buvo Amerikonai, 
Besėdint Kaune Smetonai-

Nemalonūs dalykai yra 
nenutylimi.

Yda, kaip yla, — ilgai
niui išlenda iš “maišo.”

Dviejų gadynių kryžke- 
lyje, einant į naująjį žmo
nijos gyvenimą, kertasi kla
siniai interesai, eina arši 
kova už atsilaikymą — vie
nu misti svetimu triusu, o1 
kitų — nusikratyt parazi- i 
tu s.

Smetoniniais laikais, Lie
tuvon nuvykę viešnagėtis 
lietuviai buvo vadinami 
“auksinėmis kiaulėmis.” Ju 
auksą, aišku, smetonininkai 
mokėdavo sau išsivilioti ir 
— “auksinėmis kiaulėmis” 
juos tituluoti...

Kaune būdavę taip: jeigu 
ne “auksinė kiaulė” — tai 
ne amerikonas! To reikalą-! 
vo visa tų laikų aplinkuma.!

Kaune tais laikais net bu- į 
vo gaminamos ir pardavinė
jamos “auksinių kiaulių” 
misinginės ir varinės repli-' 
kos, kurias kai kas turi par- 
sivežę Amerikon “atmin
čiai”—prisiminti, kas jie ta
da buvo Kaune...

Iš tų “auksinių kiaulių” 
fašistuojanti mūsų “mėly- 
nakraujai”,dar ir dabar pa
sinaudoja — gauna iš jų fi
nansinės paramos. Todėl 
anapus barikadų, pas “mė- 
lynkraujus” gyvenimas pul
suoją normališkai.

Kas kita Lietuvoje dabar: 
nugaišus ten fašizmui, nu
gaišo kartu ir visos “auksi
nės kiaulės.”

Tamsūnai betgi dvasinių 
smūgių nejaučia ir pašaipos 
nesupranta.

Reikia tikėti, kad Lietu-! 
voj dabar kiaulės bus savo j 
vietoj, o padorus žmogus! 
bus žmogumi. Visokiems 
dykaduoniams tai, žinoma, | 
jau negerai.

naktį kuo budriausiai saugo 
tą projektą.
Vadinamas “Pigus” Ginklas

Išvystyti pikčiausios rū
šies bakterijas, kaip karo 
įrankį^ Amerikos valdžia iš
leido jau 50 milionų dolerių. 
Bet tai esą pigu, lyginti su 
atomine bomba, sako gene
rolai. Juk 2,000 milionu do- 7 * v
[erių išeikvota, iki trys pir
mosios attfm-bombos buvo 
pagamintos. O maro ligų 

j perai gal net greičiau par- 
' blokšią priešą, negu atomi- 
i lės bombos.

Kartu su karin. bakterijų 
paruošimu yra gaminami 
ir nauji nuodų ginklai. Vie- 

; nu iš tų nuodų amerikonai 
i naikino ryžių derlius japo- 
I nu užimtose salose, pieti- 
i niai - vakarinėje Pacifiko 
i Vandenyno dalyje.

Teisina Bakterinį Karą
Amerika nesidrovės pa-

vartoti bakterinius ir ano
dinius savo ginklus, jei kils 
naujas didelis karas, kaip 
ispėja admirolas Ross R'. 
McIntire. Jisai sako:

“Suprantama, jog bakte-
ir! rinis karas baisus, bet ir vi

Kur gražu — ten akys; 
kur skaudu — ten rankos. 
Tai ’ labai daug reiškiantis 
posakis., 

f---- ;—
Švara ir tvarka—geriau

si dorovės pamatai.

Kiaulių neganęs, ponu ne-! 
būsi; ir “auksine kiaule” I 
nebuvęs — fašistų nefinan-' 
ruoši. »

Reikia narsumo, drąsos ir! 
išmanymo eiti progreso ke-j 
liu.

Uždrausk. išnaudotojui 
sauvaliavimą ir tuomi atim
si jam gyvenimą.

Mėgstantiems naujuosius 
lietuviškus žodžius, štai 
vienas, dildele— pielyčia, 
nuopięlninkas. Dūdelė, nuo 
dildinimo, gana atsakantis 
tam tėrminas.

Vieni nori nepriklauso
mybės laisvai dykaduoniau
ti ir gyventi išnaudojimais; 
kiti — nepriklausomybės 
nuo vergijos ir išnaudojimo.

Bėgimu niekados nepa
naikinsi bėdos.

Nesveika yra norėti dau
giau, kuomet jau turi pa
kankamai.

Reikia išmokt gyvenimo 
smūgius priimti patiems, 
kaip kad ir duoti/ juos ki
tiems. Pr. Krienas 

AR ELEKTROS KEDE IŠ TIKRŲJŲ NUMARINA NESMERKTOJI?
Gydytojai ginčijasi, ar 

elektros kėdė iš tikrųjų nu
marina nusmerktąjį, ar tik
tai rodosi, kad piktadaris 
numarintas. ’ v

Marinimui 1 e i d ž iama 
smarki elektros srovė, 2,000 
iki 2,300 voltu ir 11 iki 
13 amperių. O moksliniai y-1 
ra įrodyta, kad tokia elek
tros srovė nenumarina, tik 
suparalyžiuoja nervų cent
rus, sustabdo kvėpavimą ir 
užtroškina žmogų, jeigu

soks karas baisus. Jeigu 
mes kada kariausime, mes 
turime karą laimėti. Mes 
negalime būti minkšti, kas 
liečia ginklų pasirinkimą, 
nes labai galimas daiktas, 
kad ir priešas vartos pana
šius ginklus.”
Generolas Alden H. Waitt, 

armijos bakterinio ir che
minio skyriaus galva, pa
brėžia, jog beruošiant bak
terijas kaip ginklą, jau pa
daryta daug šalutinių, žmo
nėms naudingų atradimų — 
atrasta eilė naujų čiepų 
(skiepų) bei cheminių vais
tu. €

Pavojai Tyrinėtojams
Dabar pažiūrėsime į pa

vojingus darbus, kuriuos 
mokslininkai atlieka, tobu
lindami bakterijas karui ir 
šalutiniai atrasdami nau
dingus dalykus.

Štai, mokslininkas laikė 
rankoje stiklinėlę su mirti- 

I nais bakteriniais psittakosio 
nuodais. Rankos delne buvo 
lengvas paviršutinis įdrės
kimas, o stiklinėje mažytis, 
nepastebėtas įskilimas. Ne
žiūrint 'visų atsargumų, 
taip ir nuvarvėjo bakterinių 
nuodų lašelis. Po keleto va
landų %uėmė mokslininką 

i baisusis psittakosis (vadi
nama papūgų liga). Moks
lininkas, sakoma, “ramiai”
stebėjo ligos eilgą ir jos 
reiškinius. Pagalinus, jis pa
juto, kad pati jo gyvybė at
siduria ant • svarstyklių. 
Tuomet jis griebėsi čiepų, 
kurie tokiuose bandymuose 
buvo išvystyti kovai prieš 
psittakosį. ' Skiepai gerai 
veikė, ir žmogus išliko gy
vas.

Grupė mokslininkų darė 
bandymus pastiprintiems 
bakteriniams anthraxo nuo
dams. Apkrečiamoji anthra
xo liga daugmeniškai mari
na galVijus, o dažnai ir 
žmones. 25 mokslininkai, 
.nežiūrint visų apsisaugoji
mų, apsikrėtė šia liga, grei
tai buvo išberti bjauriais 
skauduliais ir būtų mirę, 
jeigu ne čia pagaminti čie- 
pai, kurie juos nuo mirties 
išgelbėjo.

Bakterijų Stiprinimas
Mokslininkai atrenka sti

priausias, gaiviausias bak
terijas ir veisia jas. Iš nau
jos veislės išskiria dar 
smarkesnes, nuodingesnes 
bakterijas. Tatai jie kartoja 
šimtus sykių, išvystydami 
vis pavojingesnius ligų pe
rus. Tatai ir vadinasi bak
terijų stiprinimu.

Taip jie stiprina bakteri
jas choleros, tularemijos 
(vadinamos kralikų ligos) 

I ir kitų baisiųjų, mirtinųjų 
! ligų, taipgi botulizmo (mai- 
i sto nuodijimo) bakterijas ir 
! įvairias kitas.
čiepų ir Gyduolių Išradimai

Viso 80 tyrinėtojų buvo 
(Tąsa 5-me pusl.i

kvėpavimas nėra dirbtiniu 
būdu palaikomas. Daugely
je aptroškimų buvo dirbti
nis ‘kvėpavimas palaikomas 
net per 12 valandų, iki žmo
gus atgavo savo kvėpavimą 
ir atgijo.

33,000 voltų elektrinė sro
vė nutrenkė vieną darbinin
ką nuo bokšto 3Q pėdų že
myn ir jis buvo atgaivintas. 
Vienam X - spindulių tech
nikui sukniubus ant elektri
nės lentelės Bellevue Ligo-

John L. Levvis’o advokatai Welly K. Hopkins ir 
Henry Kaiser, ju portfeliai išpurtę dokumentais, išei
na iš J. V. Aukščiausio Teismo, kur jiedu apeliavo 
United Mine Workers Unijos ir jos prez. Lewis’o bylą. 
Apeliacijai vartojo argumentą, kad žemesnysis teismas 
sulaužė NorKs-LaGuardia aktą. Aktas neleidžia diktuo
ti darbininkams drausmėmis ir aukštomis baudomis.

Faktais Remti Margumynai- 
Krieno Surasti Lobynai

SUNKUSIS VANDUO
Taip vadinamas sunkusis 

vanduo, naudojamas atomi
niams tyrinėjimams, iš pa-, 
žiūros atrodo, kaip papras
tai geriamasis vanduo, bet 
jo vertė 20 sykių tiek, kaip 
aukso tame pačiame svory
je. Viena tokio vandens 
“pante” kainuojanti $8000.

KIAULĖ PAKORĖ VAGĮ
Marylando, valstijoje 1819 

metais buvo toks atsitiki
mas, kad negyva kiaule pa
korė savo vagį. Benešant 
grobį, vagis buvo sustojęs 
prie medžio pasilsėti ir pa
sidėjo naštą ant šakos, ran
komis laikant dubeltavą 
virvę, užrištą už kiaulės ko
jų. Kaž kaip jo grobis nu
slydo ir anapus šakos nu
krito žemyn, virvė užsinari- 
no už kaklo, pasmaugdama 
ir pakabindama jį ant tos 
pačios šakos, kartu su jo 
pavogtąja kiaule.

VYNU IR ALUM 
GIRDOMOS VIŠTOS

Franci jos farmeriai buvo 
neseniai pranešę, kad duo
dant, vištoms kasdien po 
biskį vyno, jos deda gausiau 
kiaušinius. Dabar iš Long 
Beach, Californijos, prane
šama, kad ten vienas ame
rikonas daro panašius ban
dymus su alum. Vienai savo 
vištai, •vadinamai Matilda, 
jis kasdien duodąs po. stiklą 
alaus ir pastebėjęs, kad jo
jo “Matilda”’ pradėjo gau- 

ninėje New Yorke, 75,000 
voltų srovė perbėgo per jo 
kūną. Tada jis buvo įdėtas 
į vadinamus “geležinius 
plaučius” ir taip palaikytas 
>dirbtinis jo kvėpavimas, iki 
žmogus atgijo.,

Tūli gydytojai, todėl, tvir
tina, kad nuo elektros kė
dės gyvas, žmogus nuima
mas ir, tik darant jam 
skrodimą, papjaunamas.

Nusmerktų žmogžudžių 
Ruthos Snyder ir Juddo 

šiai dėti kiaušinius. Sako, 
jei kaip, tai “Matilda” galė
sianti sumušti visus gau
saus kiaušinių dėjimo re
kordus toje valstijoje.

TOLI NUĖJUSI KATĖ
Kaip toli gali keliauti ka

tė, parodo šis atsitikimas.— 
Tūlas C. E.. Smith, iš Uti
ca, N. Y., sakosi turįs ka
tę, kuri nusekė jį, važiuo
janti automobilium, nuo 
Buffalo, N. Y., iki San 
Diego, Calif., — beveik 3000 
mylių.

___s.--  
GERIAUSIAS BŪDAS 
GAUDYTI VĖŽIUS

- Jūroje vėžiai gaudomi 
tam tikrais bučiais, arba 
spąstiniais narvais, kurių 
viduje paprastai dedama 
tam tyčia prašvinkinti dvo
kiantieji krabai. Tą dvoki
mą užuodę, vėžiai lenda į 
bučius, kuriuos • paskum 
žvejai ištraukia ir taip pa
gauna vėžius. Dabar, sako
ma, dar geresnis būdas yra 
vėžiauti, naudojant vietoje 
krabų gerai kerosine įmir- 
kytą paprastą mūro plytą. 
Kerosino smarvė esanti tin
kamiausia tam priemonė.

TRIKOJIS KUMELIUKAS
Ant Isle of Ely, Anglijoj, 

augąs kumeliukas tik su tri
mis kojomis, — tur-įs dvi 
pasturgalines ir tik vieną 
pryšakinę. Nepaisant to, 
arkliukas esąs gana greitas 
ir vikrus.

Gray advokatas 1928 me
tais reikalavo leist kvėpavi
mą gaivint po to, kai dak
taras pripažins juos numa
rintai^ elektros kėdėje. Ad
vokatas bandė sulaikyt nuo 
jų kūnų skrodimo, kad gali
ma būtų atsteigt jų kvėpa
vimą ir įrodyt, jog elektros 
kėdė nenumarina. Bet kalė
jimo viršininkas del tam 
tikrų teisminių ceremonijų 
atmetė advokato reikalavi
mą. - '

Kartais žmogus iš vidaus 
taip suiręs, kad jis, rodosi, 
turėjo seniai mirti, o jis vis 
tiek gyvena. Vieną tokį pa
vyzdį aprašo dr. Richard 
C. Cabot ir Russell L. Dicks 
savo knygoje “The Art of 
Ministering the Sick.” •

Tūlas, pažiūrėt sveikas, 
gražus, senyvas vyras buvo 
automobiliaus suvažinėtas 
Bostone. Nugabentas į ligo
ninę, jis už valandos mirė. 
Gydytojams užklausus apie 
jį, vyro žmona atsakė, kad 
jis visuomet buvo veiklus 
fiziniai ir protiniai ir nie-; 
kuomet nesirgo. Bet' kada 

i gydytojai padarė kūno 
skrodimą, jie štai ka atra
do: 1

Abudu žmogaus plaučiai 
sužaloti džiovos, bet apgiję. 
Sugedusios kepenys (jak
uos), ir kraujas jau neplau
kia per jas, bet sriovena 
naujais keliais viršuj ir apa-, 
čioj kepenų. Tas vyras tu
rėjo įsisenėjusią inkstų Ii-: 
gą; žymi inkstų dalis sunai
kinta, bet likę tiek atsargi
nės inkstų medžiagos, kad* 
jis dar galėjo gyventi. Su- 
kietėjusios ir susiaurėjusios 
arterinės kraujagyslės, bet 
širdis tiek padidėjus ir su
stiprėjus, kad • sugebėjo 
kraują varinėti po kūną.

Tas žmogus turėjo ne
sveikai aukštą kraujo spau
dimą per eilę metų, bet jis 
to nežinojo. Jis jautėsi svei
kas, bet turėjo keturias 
mirtina ligas. Keturi gyvy
biniai organai buvo paga- 

Įdinti, bet kūnas panaudojo 
j atsargines savo jėgas gyvy- 
: bei palaikyti. Taip, audrai 
! bloškiant, laivas šiurpulin
gai pasvyra į vieną šoną, 
bet vėl atsitaiso.

žymus amerikonų gydy
tojas Walter Cannon saky
davo: “Žmogaus kūnas turi 
tiek jėgų gintis nuo ligų, 
kad reikia stebėtis, kodėl jis 
bent kada serga.” Daktarai 
žino, kad 90 iš kiekvieno 
šimto ligonių savaime išgys, 
kad ir be jokių vaistų, jei
gu jiems bus duota gana 
poilsio ir tinkamo maisto, ir 
jeigu jie turės dvasinę ra
mybę.

Žmogaus plaučiai daug 
didesni, negu reikėtų tik gyr 
vybei-palaikyti; todėl jis ga
li gyventi ir po to, kai 
džiova sunaikina dalį plau
čių. Likusioji dalis tuomet 
smarkiau veikia.

Daktaras Trudeau mies
telyje Saranac, N. Y., turė
jo tik vieno plaučio sveiką 
dalį ir per 40 metų dirbo 

į savo profesijoje, gydyda- 
| mas kitus.

Operacijų patyrimai ro
do, kad ir du penktadalius 
kepenų išpjovus, žmogus 
gali gyventi.

Sąnario operaciją beda
rant, kartais užrišama ir 
nukerpama 30 iki 40 krau
jagyslių; tad kyla klausi-

Moksliniai patirta, kad 
žema; nedaugelio voltų elek
tros srovė ’ greit sustabdo 
širdį ir tuoj numarina, o 
aukšta,' tūkstančių voltų 
srovė elektros kedėje tiktai 
kvėpavimą suparalyžiuoja 
ir aptroškina. Tad krimi
nalistą paskui pribaigiu 
daktarai, skrosdami jo kū
ną. J. C.

New Yorke truputį pin
ga kiaušiniai ir sviestas. 

mas, kur dėsis kraujas, ku
ris tomis kraujagyslėmis 
tekėdavo. Kūnas suras nau
jus šiam kraujui kitus ke
lius, tai viena; o kita, žmo
gus turi daug daugiau krau
jagyslių, negu būtinai reikė
tų gyvybei palaikyti.

Žmogaus viduriuose yra 
apie 22 pėdos žarnų, ir 
kada išpjaunama ketvertas 
pėdų žarnų, tai sugijus, jis 
nejaučia beveik jokio skir
tumo.

Kada sugenda širdies 
vožtuvai (čiaupos), negali 
pilnai užsidaryti ir tinka
mai kraują pumpuoti, tai 
širdies raumenys palaips
niui storėja ir stiprėja. Šir
dis, paprastai tokio dydžio 
kaip • kumštis, pasidaro to
kia didelė, kaip du arba 
net keturi kumščiai; taip ir 
palaiko kraujo apytaką.*

Kuomet išpjaunama vie
nas nesveikas inkstas, tai 
kitas tuoj pradeda augti, 
dvigubai padidėja ir atlie
ka dviejų inkstų darbą.

Kitas gamtinis kūno ap
sigynimas yra poilsis. Saky
sime, žmogus nikstelėjo 
arba išsinarino rankos rie
šą. Pirma negu gydytojas 
atvyks ii- aptvarstys, jau 

: gamta tvarsto riešą — jis 
sustingsta zir pasidaro taip 

' skaudžiai opus, kad žmogus 
i bijo- riešą pajudinti. Vadi
nasi, gamta duoda riešui 
poilsio.

Kuomet fiziniai ar dva
siniai skausmai pasidaro 

■ nepakenčiami, žmogus ap- 
' alpsta. Tai gamtos įsaky- 
mas: “Pasilsėk!”

Štai žmogus pasipašina 
pirštą nešvariu pašinu, ir 
žaizda ima pūliuoti. Kas y- 
ra tie pūliai? Tai yra mi
rusieji baltieji kraujo gaba
lėliai bakterijų ėdikai. Juos 
kraujas atsiuntė į žaizdą, 
kad gintų kūną nuo kenks
mingų bakterijų. Baltieji 
kraujo gabalėliai puolė 
bakterijas ir patys mirė ko
voj. Jie sudarė apgynimo 
sienelę tarp atakuojančių 
bakterijų, iš vienos pusės, 
ir laisvosl kraujo apytakos, 
iš antros pusės. Vieni krito 
kovoj, ir iš jų baltųjų kūne
lių susidarė pūliai; užtat 
kraujas atsiuntė naujas ei- 
Igs kovūnų, daugiau baltųjų 
kraujo gabalėlių.

Beveik kiekvienas apendi- 
ko (aklažarnės) uždegimas 
reikštų žmogui mirtį, jeigu 
baltieji kraujo gabalėliai 
neatitvertų skaudulio pir
ma, negu gydytojas padaro 
operaciją.

Kūnas visų pirm gydosi 
gamtinėmis savo jėgomis, o 
daktaras gali tik gamtai 
padėti. J. K.

Cariėnės Katrės
Meilužiai

Rusų carienė Katerina 
Didžioji turėjusi 32 meilu
žius, dėl kurių išleidžiusi 
99,820,000 rublių — apie bi- 
lioną dolerių, rokuojant 
šiandieninės perkamosios 
galios valiuta. Jinai taipgi 
yra davusi tiems savo mei
lužiams 107,800 žmonių 
vergijon, kaipo dovaną ir, 
esą, buvusi pirmutinė mo
teris pavadinti vyrus “vil
kais.” Tai sužinota iš carie- 
nės Kateriuos laiškų, ku
riuos jinai rašiusi Potiomki
nui.
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411 Grand St. Brooklyn

Užsakymus prašome siųsti:

Laisvės Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Taip, jis buvo tikęs bosui. Tik Ameri
ka galėjo iškelt ir išaugint tokią retą sė- 
klą-savo palaimintoje žemėje. Jis turėjo' 
visus gerus tolimų kelionių ir aukso ieš
kotojo privalumus, nors į tai ir nesiver
žė. Jis turėjo savy nuostabių tėvų visas 
gerąsias ypatybes. Jei bus reikalas—mo
kės kęsti neėdęs keletą dienų ir niekam 
to neparodys, ir jeigu jis užsispirs — ne
praleis cento ištisus metus; bet kaltais 
jis bus duosnus iki kvailumo, duosnus 
pačiam sau, ką nekartą apverks ir iš 
naujo mokysis. Tasai žmogus galėjo 
kąst iš pasalų ir maldaut, jis galėjo tą 
pačią valandėlę juoktis ir verkti. Tai 
buvo labai senas, kartu labai naujas, bet 
išbandytas muzikos instrumentas, kurį 
ir sudaužius galima vėl suklijuoti ir grie
žti dar puikiau. Iš karto buvo galima 
matyti, kad savo kuklumu ir susilaikymu 
jis skyrėsi nuo savo* bendrakeleivių. Bet 
kajutės draugai jį kalbino ir kibo į drau
gystę, nes jis buvo tikrai vienišas ir jau
nas. Vienas nęt paklausė žiūrėdamas į 
jo rūbus, kurie buvo gana padorūs, paly
ginus su trečiosios klasės keleivių triny
čiais. '

I

— Pasakykite, kaip amerikoniškai 
“valgyti”... Prauda, mums rodos, kad 
jūs Amerikoje buvęs...

— O, ne! — jam patiko toks geras 
kumečių jo išvaizdos įvertinimas. Net 
perdaug geras. — Ne, aš pirmąkart.

— Kur jūs dirbote anksčiau? Ūkyje?.
— Taip... Susipykau su tėvais dėl mer

ginos. X
Ir vyrukas sumezgė palinksminančią 

ir graudžią istoriją apie nelaimingą 
meilę.

— Na, jūs jaunas dar. Sveikas, tvir
tas jūs. Amerikoj tokie nepražūva. Pa
dirbsite kiek, galėsite ir savo merginą iš- 
sirašyt. <

Jis pasakė, kad taip, ir jie juo patikė
jo. Vienas net siūlė tabako, ir pasakojo 
apie savo gyvenimą. Antrasis,^ buvęs 
dvaro darbininkas, jį kvietė prie savęs, 
nes sumanė parašyt pažįstamiems laiš
ką. \

—- Tai ką, brolau, Amerika greitai!'
— Yes! — atsakė jaunuolis šituo keis

tu, pirmąkart laive įsikalusiu žodžiu. 
Dieve, koks tai buvo gražus, pilnas mu
zikos žodis! Jis tik, rodos, tokiems kaip 
jisai sugalvotas. Jis kartoj.o tą žodį ty
lomis, krutindamas lūpas ir šypsojosi 
kaip geležėlę radęs. —- Yes!

— Yes! Būsime amerikonais ir kalbė
sime ----yes, — atsakė jam bendrakelei
vis rašąs laišką. —Aš įrašysiu šitą žodį. 
Štai dabar iau rašau. Teeul laužia ber-

>» <■ » . —1^» * -• - *■

į Dabartiniu laiku yra daug 
i įvairių ligų, su kuriomis sun- 
i ku kariauti. Paskaitos tema, 

' | “žmonės ir Jų Ligos” apima 
plačią dirvą. Mes esame gir
dėję, kad mūsų šalyje serga 
apie 18,000,000 žmonių vėžio 
liga, mes taipgi esame'girdėję, 
kad 10,000,000 žmonių serga 
nuomariu. Ko mes galime ti
kėtis iš naujų vaistų, kaip tai, 
sulfa, penicillin, streptomycin, 
nepheren ? šitokiais ir kito
kiais klausimais galėsite susi
pažinti. Visus kviečia komite

tas. H. J.

»

Rengiamės Dalyvauti Svarbio 
se Dr. F. Boriso Paskaitose

W o r c e s t orio Literatūros 
Draugijos Moterų kuopa čio
nai nori painformuoti worces- 
teriečius ir apylinkės lietuvius, 
kad vasario 9 d., kaip dvi ir 
pusė po pietų Dr. F. J. Bori
sas duos įdomią paskaitą svei
katos reikalais. Paskaita įvyks 
29 Endicott St. Kadangi iš ei
lės ši paskaita bus trečia ir 
Worcester! o žmonės turėjo 
progą jį išgirsti pirmą ir ant
rą kartą kalbant ir didžiai pa- 
siganėdino jo patarimais, to
dėl mūsų komitetas rengia 
jam trečią paskaitą. Karo lai
ku Dr. Boriso nebuvo galima 
gauti. Jis apie Bostoną negy
vendavo, nors buvo darytį 
bandymai. Svarbiausia, mūsų 
komitetas nori, kad draugai ir 
draugės worcesterieciai įsitė- 
mytumėte laiką šių paskaitų.
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Dienraščio Laisvės Kaina Pakelta
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Garsioji N. Y.
RADISHEV

Šokikų Grupė

Washington. — Panaikin
ta kainų kontrole tūliems 
naminiams ir iš svetur įga
benamiems moliasams.

Didieji Amerikos Dainininkai
LAURA DUNCAN 

AL MOSS

bažnyčią. Yonkers 
yra tarpe seniausių 
kolonijų Amerikoje, 
daiktas, kad pirmie- 

1884 m.

MET Broad ir Poplar Penktad., Vas. 21—8 P.M.
Tikietai (60c ir $1.21) pardavinėjami dabai 250 Broad St., Locust Bookshop, 

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

London. — žydų Agentū
ra reikalauja, kad anglai 
greitai įleistų didelį skaičių 
benamių europinių žydų į 
Palestiną.

Henry * 
f WINSTON

Nacionalis J. Valstijų Komunistų 
Partijos Organizacinis 

Sekretorius.

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

PHILADELPHIJOJ LENINO MINĖJIMO 
MASINIS SUSIRINKIMAS 

Jack 
STACHEL

Nacionalis Jugt. Valstijų 
Komunistų Partijos 

Apšvictos Direktorius.
PHIL BART,

Kornunistų Partijos Pirmininkas Rytinei Pa.

Yonkers vyrai ir moterys at
vyko iš Italijos, Lenkijos, Ai
rijos, Škotijos, Vokietijos, Če- 
chosiovakijos, Anglijos, Rusi
jos, Švedijos, Austrijos, Kana
dos, Vengrijos ir daug kitų 
Mažesnių šalių. Sunkti atspėti, 
kaip žmonės iš tų įvairių kraš
tų tęn nuvyko.

1854 m., vokiečiai 
dainų draugiją. 1869 
pradėjo savo bažnyčią.

Lenkai rado Yonkers apie 
1865 m., vėliau įsteigė Šv. Ka
zimiero 
slovakai 
slovaku 
Galimas
ji slovakai atvyko 
1887' m. jie pradėjo apdrau- 
dos draugiją ir pasistatė savo 
bažnyčią.

Pirmas sinagogas įsteigtas 
1887 m. Nariai buvo iš Veng
rijos. 1892 m. ukrainiečiai 
įsteigė bažnyčią. Tuo pačiu m. 
rusai pradėjo atvykti į Yonk
ers. Čia randasi daug žmonių 
italų kilmės. Jie pradėjo at
vykti 1900 m. ir dabar ten lei
džia laikraštį. Suomiai turi du 
laikraščius nuo 1910 m. ir 
Karpato-rusai turi savo tautiš
ką namą ir savaitraštį. Pagal 
Yonkers tradicijas, graikai se
kė italus. Jie turi savo kliubus, 
savo bažnyčią.

FLIS-i—Common Council.

Yonkers, New Yorko vals
tijoj, neseniai minėjo savo 300 
gimtadienį. Europoje tokio se
numo miestas yra jaunas mies
tas. Bet Amerikoje, kur se
niausias miestas^ St. Augusti
ne, Floridoj, buvo ..įsteigtas 
1565 m., — Yonkers yra tik
rai senas miestas.

Per tris šimtus metų šis 
mode r n i nis industriališkas 
miestas vystėsi ir prie to išsi
vystymo prisidėjo ne žmonės 
vienos tautinės kilmės, bet 
žmonės daug tautinių kilmių, 
visi atvykę iš anapus jūrų ras
ti progų naujoje šalyje.

Pirmas gyventojas buvo ad
vokatas iš Olandijos — Adri
aen van der Donck. Jis laivu 
plaukė Hudson upe, išlipo iš 
laivo, kur Napperham upė 
įplaukia į Hudson upę ir fe
nais apsistojęs įsteigė malūną. 
Buvo 1646 m., 23 metai po 
įsteigimo pirmos apsigyvenimo 
vietos ant Manhattan Salos.

•Tame šimtmetyje anglai 
įveikė olandus. Yonkers tada i 
tapo dalis anglų kolonijos New 
Yorke ir buvo priskaitytas 
prie Frederick Philipse neju
dinamo turto. Philipse nebuvo 
anglas. Jis gimė čechoslovaki- 
joj. 1779 m. po Revoliucijos 
karo, New Yorko valstija 
konfiskavo didesnius dvarus.

Aštuonioliktame šimtmetyje 
ir pradžioje devynioliktojo, 
Yonkers buvo kaimas, su gra
žiomis ūkėmis, malūnais ir 
kalvių šapomis. Jo vandeninė 
jėga pritraukė olandus kolo
nistus, anglus ir daug kitų 
naujų gyventojų iš seno pa
saulio ir iš kitur į naują pa
saulį. Yonkers žymiai prisidė
jo'prie industriališkojo am
žiaus.

Ir kada Yonkerso industri
jos augo, lygiai augo.gyven
tojų skaičius. Vėliausias, 1940 
m. United States Cenzas, už- 
rekordavo 142,598 gyventojus. I

— švilpt. — Čia pasakotojas Nušvilpė. O! 
ten fabrikėliai! Ugu! Viskas ten elek- 
striku varoma. Sako, kur jis gyvena, tai 
toks namas, kad tikrai didesnio merą. 
Čia dimniausia, — kaip tu įlipsi! Nebi
jok, — įlipa. Pareini, sako, — kyšt pirš
tą paseiliojęs prie tokios misinginės vir
vutės, — šiūst, ir sėdi pačioje viršūnėje. 
Štai, ką elekstrikas Amerikoje daro. \ 
Šimtą drigantų atstoja. Ot! — Ege, Įtai
syta! Gyvatės, antikristai tie ameriko
nai ! /

... tai, atvažiuok, — šviesoje, kultūro
je kažkokioje, sako,'gyvensi. Siunčiu»tau 
šipkarte, — o atvažiavęs nesigailėsi. Da
bar, girdi, aš jau tiek pinigų turiu, kad 
galėčiau dvarą nupirkt,.ir pulką kareivių 
laikyt su anuotomis- bet, esą, nenoriu ka
riaut. Kam man kariaut, girdi. Ir be to 
elekstHkas viską padaro... > Caro ’gaila, 
mat!

Kitame būrelyje vėl kalbėjosi:
— Jis mamose dirba... vyras 

Prašo, — atvažiuok, pasiilgąu
zuikio skrandele. Justinas vis taip špo
singai mane vadino, kai dar nevedę bu
vome... Vis sakydavo: na, zuikio skrande
le, dumiam į Ameriką, pamatysi, koks 
ten bus gyvenimas. Aštuoneri metai 
jau... Rašo vis laiškus, įdeda vis pinigo. 
Rašo, — zuikio skrandele, nemanyk, kad 
Amerikoje auksas žemėje voliojasi. 
Kraujas pro burną prasiveržia, kol dole
rį užplaki.,Dirba mano vyrelis Pensilva
nijoje, ten ta pati Amėrika. Darbas .esąs 
sunkus. Užgriuvę jau ten jų šimtai. 
Saulę retai kada mato, mano Justinas. 
Kai taip parašė, — prašiau Jjirkų Ta
mošių suguldyt graudų laišką. Surašėm, 
kad tuščia jų, tų pinigų... Eik tu namo, 
užgrius. Kad tu tik sveikas būtum. O 
dabar, parašė laišką, — atvažiuok, greit 
pribūk! Tuksi širdis, kad negero kas... 
Silpnas buvo vyrelis, žinau, kad sveika
tos neturi.

— Taigi, vieniems Amerika, kitiems'
— kaip Dievas duoda’!

— Betgi sako, kad Amerikoje tik rei
kia^ galvą turėt, netingėt — didelius pi
nigus užvaro.

— Neturiu nei giminių, nei artimųjų. 
Čia neturėjau tėvynės, švaraus rūbo, kąs
nio duonos. Stumdė visi kaip šunį, gal ir 
ten nepadvėsiu, — įsiterpė naujas.

Maža geltonplaukė mergytė, nusitvė
rusi didelę riestainių rinkę, verkt. Nebu
vo girdėt iš tolo jos balso pro bendrą 
triukšmą, bet ji verkė, trypė kojomis ir 
reikalavo savo motinos. Vakar jos motiną 
po audros jūrininkai įkišę į maišą išme
tė į gilų vandenį., Prieš dvi dienas mar
kets, moteriškė . kalbėjo apie Ameriką 
dusdama iš džiaugsmo. Ją atsiima naš
lys, kuris per laikraščius paieškojo pa
čios. Jie susirašinėjo, — ir dabar plaukė 
i nežinomos šeimynines laimės uostą. Jos 
,našlys, kurio fotografiją ji visiems rodė, 
dirbo vienoje'Bostono kepykloje... Beran
kis, bet turėjo* gražią, medinę ranką su 
linkstančiais pirštais. Ranką jam nunešė 
viename mašinų fabrike. Kepykloj nieks 
jo negalėjo pavaduot; su savo dešine jis 
tokius margus-ir gražius pyragus lipdė! 
Jis labai norėjo savo antrąją žmoną pa
matyti. Vargšas surado jai ir darbą, ir 
lovą baltai paklojo, ir gėlių puodelį nu
pirko. Ten — kiti gėlių vardai ir kitoks 
jų kvapas. Visa tai jis mažajai našlei 
brėžė laiškuose. Pamatys, kas toji Ameri
ka, kas tai per sutvėrimas žmogaus ran
kų, kokie miestai, kas tie gatvėkeriai, 
būldingai, kas toji šaltakošė, piknikai, 
apie kuriuos iš prisiųstų laikraščių skaitė 
ir mažai suprato. Mažoji dukrytė galės 
lankyti mokyklą, paskum koledžą. Ji iš- 
augs grakšti, eikli, greitai ir lengvai iš
moks kalbą> pamils naująjį vienarankį, 
tėvą. Ji bus tikra jankė ir savo kavalie
riams sakys — šiur, arba — yes!.

Y-es. Vieną dieną mažutė našle susirgo 
jūros liga, paskum kažkas įsimetė į plau
čius, ir ji mirė beveik šypsodamos, laiky
dama ryšulėly savo būsimo vyro, beran
kio kepėjo adresą ir mažą fotografiją.

Vienam Amerika čia, o kitiems — ten. 
Niekas negali žinoti žmogaus kelionės 
galo.

Mažutė mergaitė pasiliko be motinos.' 
Verkė mergaitė.

(Bus' daugiau)

KALENDORIUS 1941 METAMS
Svarbus šaltinis mokslinių raštų ir visokių 

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

KNYGA Iš 288 PUSLAPIŲ
Prirengė L. Jonikas

Išleido Dienraštis Vilnis
Kaina 50c. '

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

*PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
8TAGG 2-A)43

Štai, dabar jau rašau. Tegul laužia ber
niokai galvas.

...— Mano brolis dirba Linkolne, po
pieriaus fabrike. Jis ten dabar vyres- 

‘ niuoju. Sako, atvažiuok, broleli, darbo 
ki$k nori. Dešimts dolerių į savaitę ma
žiausiai uždirbsi. Sako, vakarais sau įsi- 
rėdęs, pasipuošęs išeini į gatves, į stry- 
tus, kaip ten vadinama. Tau niekas ne- 

• *rūpi, — nori eini į teatrus, į sportus, sa
ko, piknikus, sa^o... Ką, girdi, — atva
žiavęs manęs nepažinsi, vienas pilvas, sa
ko, iš manęs. Nutukęs esu amerikoniškai, 
turiu dvi eilutes, ketveri as batų poras, 
du laikrodžius. Vienas laikrodis, rašo 
brolis, su gegute. Iš ryto giedodamas ma
ne gražiai į darbą, sako, kviečia. Atsikeli, 
rašo, tuojau — ūžt po šiltu, po šaltu van
deniu, — kokio tik' norį,! Susišukuoji 
gražiai, nueini, pavalgai> prie balto stalo. 
Viskas ant laikrodžio, rašo: — bam, bam, 
bam — išmušė. Reiškia, turi pakilkit eit. 
Sako, ne taip kaip ten pas jumis sų na
gais mėsą ėda, vis bjauriai nesiprausę už 
lašinių griebiate. Nuo to, girdi, aš atpra-

| tau, vaikine... x
į/ Jaunuolį su girinio obuoliuko veidu 
patraukė nediduko žmogaus, su riesta 
nosiuke, plati, įtikinanti, rankomis ve
džiojama kalba. Jeigu pasakotojui reikė
jo parodyt, kaip Amerikoje maudosi, jis 
stojosi ir pylė ant savęs įsivaizduojamą , 
vandenį. Kai reikėjo parodyti, kaip nati-J 
jas jo brolio laikrodis gegutė kukuoja, jis 
kukavo. Negalima buvo nepatikėti to

7

...— Viską su auksiniais šaukštais ten 
valgo. 0 paskum į elekstriko, vežimą, ir

įį ■ s- ■' .. ; vV/A s •••- •£' ' Al- V" ' ‘SK 'iii’' j-r .. k< į

Su 1 diena s'ausio dienraščio Laisvės 
kaina tapo pakelta. Dabar Laisvės kai
nų visose Jungtinėse Valstijose $7.00 
metalus; $3.75 pusei metų.

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

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

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

Laisvės Administracija.

MATTHEW P. BAITAS 
(BIELIAUSKAS) . 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA. 

t

Telefonas Poplar 4110
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Pirmutinis Lietuvių Piknikas

ja- (30)

pa-
9

Tuos, Kurie Tarnavo,” Int.
ELEVATOR OPERATORES

SOUTH BOSTONAS VEIKIAN. M.

tas ir prieš mirtingiausius i

SUPERINTENDENT
886 MAIN ST.

J. M. Kartonas, BRIDGEPORT, CONN.

Cleveland, Ohio (33)>

Detroit Mick
zy-

, 5 DIENŲ SAVAITĖ
NUOLATINIS DARBAS

Licensed Undertaker

816 Clinton Streetthenarių231 Bedford Avenue
Hoboken, N. J.

(29)

N. Y.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D

kitus miestus ir apmokame pašto

Antrašas

ir Stono Avė.
Broadway Lino

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

$&

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

ritlmboldt 2-7964

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

44 Valandų Savaitė. Gera Alga 
Sekmadieniais Nedirbama

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

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
13th Avenue, Borough of Brooklyn,

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

Tel. SOuth 8-5589.

INDĖNAI SMERKIA AN
GLUS, UŽPUOLUSIUS

KREIPKITĖS
BUILDING

Ql Dalia w’tcylkiiVtnr Ulfs Ul. 1 LIL! 0LFUB M 4U.

.•Fit *

•Jp 
bO 

< ■ x'

progų dainininkams 
ir rengėjams būtų

Man rodosi, kad tas 
eitųsi ir su rengimu

Kreipkitės i
MR. HELLER

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

■ ’■ ,?• .A

REIKALINGOS
Moteriškes

FOUNDATION
Loa Angeles 55, Calif

OPERATORES
x Patyrusios

Prie sijonu ir siiortiskų aprėdalų. 5 Dienų 
Savaitė. Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

LUXOR SPORTSWEAR, 17 BUTLER ST., 
NORWALK, CONN.

(30)

susirasti 
ja važiuoti

Po obalsiu “Atsiminkime
Association of Machinists Lokalas 402 Šventėmis išdali
na virš tūkstanti dovanėlių veteranams Kingsbridge li
goninėje, Bronx. Čia pnatdmasis lokalo prez. Robert

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

REIKALINGOS
PATYRUSIOS OPERATORES 

DIRBTI PRIE ROBES 
UžDARBYS 65c IKI 85c Į VALANDĄ 

NUOLATINIS DARBAS. LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

ROSECRAFT ,
BREED BLDG^ 16 MAIN ST., NORWICH, CONN, 

ar kreipkitės
ROYAL ROBES PLAINFIELD, CONN.

gabumo graduation.
nepaprasto .todėl, kad

studentai užbaigia
Universitetą į keturis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

'i

Duodama uniformos ir bliuskutės 
Nemokamai apdrauda po 3 menesių

• Ir daug kitų Šalpų

Alcoholic Beverage Control Law at 
Street, ' Borough of Brooklyn, 

Kings to be consumed off the

LENA KAPNER
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro'Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš ankstesnes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies

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

paveiks- zw 
krajavusAg|| 
su ame-r, ■ 

lis. Rei-! / JS

VITAMINŲ SANDELIS '
Pirkdamas įš 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.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
Woodhaven, n. y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

9

Karo Bakterijų 
Fabrikas
— (Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

netyčia apsikrėtę tomis li
gomis, bet nė vienas nemi
rė. Juos išgelbėjo nąujai iš
rasti čiepai ir vaistai.

Žymėtina, kad mokslinin
kai, veisdami kaskart smar
kesnes karines bakterijas, 
tuo pačiu larku išradinėja i kuose, 
čiepus ir vaisfus, apsaugai | 
nuo panašių bakterijų iš I 
priešų pusės.

Pranešama, jog tame sa
vo darbe jie suradę būdus, 
kaip žmonių amžių pailginti' pab^ia^iaiutiniu

ti. Kai ’kurie jų atradimai ^įdžia ‘ būtu“Fšleidus 
patarnausią ir kovai pries I 
vėžio ir džiovos ligas. Pa
tirta, jog karinė muštardi- 
ne nitrogeno duja padėsi 
gydyti tam tikru rūšių vė
žį. Naujai pagamintas che
mikalas BAL yra gyduolė 
apsinuodijusiems gyvsidab
riu ir aršeniku. Išrasta vais-

cyanide nuodus. Karine ner
vų ardymo duja DFP pasi
rodė naudinga gyduole akių 
ligai glaukomai, akies o- 
buolio susidrumzdimui, ku
ris iki šiol vesdavo į apaki
mą.

Bedarant karinių bakte
rijų tyrinėjimus, atrasta ir 
čiepai gyvuliams nuo įvai
rių ligų; chemikalas 2-4-D, 
kuris naikina piktžoles lau- 

nekenkdamas 
vams, ir t.t.

Bjauriausio Ginklo 
Teisinto j ai

Generolai, teisindami 
siruošimus į bakterinį karą,

If ‘ atradimų naudą. Nes jeigu
į tiek 

pinigų ir sutelkus tiek mok- 
; slo jėgų grynai moksli- 
. niams, nekariniams, tyrinė- 
i j imams, tai būtų atrasta 
daugiau naudingų žmonėms 
dalykų.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

" Penn-* TW

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra ‘vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mą tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-tieš įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
IŠ Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir

' gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

bo can, kurįo užtenka per visus motus su prisiuntimu tik $5.50. 
ced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie- 

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

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

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

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 
išlaidas.

WONDER LIVE 
8164B—Metro Sta., Dept. C,

warų
3.

n am,

Naujai susitvėrusi LLD 45- 
ta kuopa nusitarė turėti dėžu
čių pikniką ant Gulfport pik
nikų vietos, prie Boca Ciega 
Bay. Tai bus pirmas lietuvių 
piknikas St. Ęetersburge. Pik
nikas įvyks sekmadienį, vasa
rio ( Feb.) 9 d. Pradžia li
tą valandą- ryte.

Mūsų draugės atsineš į pik
niką dėžutes su gardumynais,' 
su gardžiais valgiais, o vyrai 
praves varžytines ant tų dėžu
čių ir po tam prasidės drau
giški pietūs. Papietavę galėsi
me draugiškai pasikalbėti, pa
simaudyti jūrų Vandenyje ir 
pasikaitinti po skaisčios saulu
tės spinduliais iki saulutė nu
sileis. Paskiaus bus vakariniai 
užkandžiai.

Šiame piknike dalyvaus lie
tuvių iš daugelio, žieminių ir 
rytinių, valstijų lietuvių kolo-1 
nijų. Taipgi tikimės, kad į šį 
pikniką atvažiuos svečių ■ iš.

• Tampos, Orlando ir Miami.
Kelrodis: Atvažiavus į St. 

Petersburgą, reikia 
22nd Ave. So. ir
iki 55th St. So. ir čia, pasukus 
po kairei, važiuoti iki van
denio, ir čia rasite pikniko 
vieta šalia Gulfport CAsino.

—J. N. S.

LLD 22-ros kuopos susirin
kimas įvyks pirmą ketvirta
dienį, vasario (Feb.) 6-tą d., 
8-tą vai. vakaro, Maniuszko 
svetainėje, 1073 — 97th St.

Bus svarstomi svarbūs rei
kalai kas link LLD suvažiavi
mo, kuri įvyks kovo mėnesio 
29 d. Brooklyn, N. Y. ir kiti 
svarbūs suvažiavimai, ir pa
rengimai. Ateikite visi drau
gai, kuriems tik laikas lei
džia.

Taipgi užsimokėkite duok
les už šiuos metus, nes reika
lingi centrui pinigai del leidi
mo šviesos ir knygų.

Atsiveskite naujų 
prie kuopos prirašyti.

šiame susirinkimo gausite 
1946 metų knygą “Prisikėlusi 
Lietuva.”

REKORDAI
“Visokių Rūšių” %

Artificialčs Gėles ■ 
Pasveikinimų Kortelės 

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra“ 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.50

Pas

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

Fotografas
i Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių nr pavienių. 
■Iš senų padarau 
’.naujus paveiks- z 
lūs ir ] 
sudarau 
■rikoniškais. __
kalui esant iry 
padidinu tok i*ol| 
dydžio, kokio pa-’H 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prje Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

- TUNER1S
Perbūdavo  j a pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

mus, Lowelly, draugės susi
domėtų tokiuo žingsniu.

Moterų judėjimas yra be 
galo svarbus visuomeniškame 
judėjime. Jis daug kartų svąr- 
besnis pasidaro, kuomet jis 
savistoviai' organizuotas, bet 
bendrai vedamas.

Tai yra mano trumpi įspū
džiai >iš so-bostoniečių gražaus 
parengimo Laisves naudai, ku
ri surengė LLD 2-ra kuopa, 
šių metų sausio 26 dieną.

Jų parengimas įvyko Liet. 
Pil. Kliubo viršutinėje svetai
nėje, 318 Broadway.

Čia neturiu tikslo užvaduoti 
So. Bostono korespondentus, 
visai ne. Manau, vietiniai ko
respondentai parašys apie tą 
parengimą smulkmeningiau ir

NOTICE is hereby given that License No. 
C 480 lias been issued to the undersigned to 
distribute beer at wholesale under Section 107 
of the 
7706 -
County of Kings to be consumed off the 
premises,

JOSEPH C. LEONARDO 
CLARA LEONARDO & JOHN MONGEIJLI 

Shoie Road Beverage Distributors
7706 -- 13th Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12408 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at rotrfll under Section J07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1750 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off 
premises.

SOLOMON L. SIMMONS 
1750 Fulton Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12687 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2026 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 

the

Alcoholic Beverage 
— Avenue I.

County of Kings‘to be consumed off 
• premises. .

BENJAMIN LIPSCHITZ & 
ARTHUR PEPPER 

(L. & S. Dairy)
29’26 '-•• Ave. I, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 'under .Section 107 of 
the 
576 Grand 
County of 
prefriiscs.

576 Giand St.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12534 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1! 118-20 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE ENSLER
1018-20 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 12746 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the' Alcoholic Beverage Control ’ Law at 
1119-21 Washington Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ABRAHAM SEMP & JOSEPH SCHATTEN 
1119-21 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12672 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 

,County of Kings, to be consumed off the 
.premises.

• ISIDOIl MANN
334 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

tinkamiau jį įvertins, bet noriu 
tiek pasakyti, kas smeigėsi 
mano mįntysna besėdint ten 
svetainėje, iš vienos pusės ei
lėje su dd.: Yurkevičium, Bui- 
vidu ir Buzevičium, iš kitos 
pusės —7 Žeimiu ir kitais, prie 
ilgo skobnio, nudėto skonin
gais valgiais ir išsigėrimais. 
Ir besiklausant .gražiai dainuo
jant Rūtos Gicevičiutės ir Ig
no Kubiliūno.

Svečių nuotaika buvo puįiki- 
maloni, tokiame visų bendra
me nujautime, jog tai suėita 
gana plačios publikos sveiki
nimui liaudies dienraščio Lais
vės.

Mano mintyse tuomet ve 
kas smeigėsi: Juk So. Bostono 
LLD 2-roji kuopa per pasta
ruosius kelis metus gerai ir 
pavyzd ingai veikė ir veikia. 
Kuopa turi savo eilėsty gražų 
būreli labai veikliu ir sumaniu 
draugių moterų.

Nors kuopa organizatyviai 
yra viena, tačiau moterys su
daro gražų savistovį veikimą 
įvairiuose klausimuose, kas ei
na visam judėjimui ant nau
dos. \

Kuopa bendru mastu daug 
darbavosi karo laimėjimui, 
Tarybinės Lietuvos žmonių 
gelbėjimui; o tam darbui už
sibaigus, gal būt bus pirmuti
nė dabar be atidėliojimo 
griebtis suruošti šį puikų ban- 
kietą pasveikinimui savo dien
raščio !

šis parengimas gražiai, sur 
puolė kartu su pačios Laisvės 
šėrininkų suvažiavimu ir ban- 
kietu. TaR rejškia, kad Brook- 
lyne ir So. Bostone buvo kvė
puota ta pačia dvasia ir to
mis pačiomis ^mintimis dalin
tas!. Ten ir čia vienodai svei
kinta Laisvė. So. Bostone svei
kinimais sudėta $50. Gi 
Brooklyne, žinoma, nepalygi
namai daugiau.

So. Bostono veikėjai ir vei
kėjos verti pagyrimo už šitą 
gražų parengimą, bet vistiek 
jame nebuvo matytis daug to
kių veidų, kurie kitados puoš
davo mūsų pažangius parengi
mus. Kodėl ?

Garsinta gerai, šaukta ge
rai, bet atsiliepta silpnokai, 
sulyg šios kolonijos.

Da^aV so. ’bostoniečiai ren
gia paskaitą paminėjimui 400 
metų sukakties nuo pasirody
mo pirmos lietuviškos knygos. 
Tik dar diena nepaskirta, ka
da bus. Tad tėmykite, kada, 
kqj<ią dieną ta paskaita bus 
ruošiama So. Boston, Mass.

Mūsų lietuviškos knygos ke
lias be galo įdomus, tad ir 
paskaitos pridengimas bus, 
įdomus visiems. Tai bus •.pui
kus istorinis apvaikščiojimas. 
Jame privalo kiekvienas pa
doresnis lietuvis dalyvauti. Tik 
tėmykite laiką.

Lowelly tik neseniai įvyko 
didelis ir labai gražus namo 
atidarymo bankietas. Dabar 
gražus bankietas įvyko So. 
Bostone. Abiejuose dainavo 
Rūta ir Ignas. Nors tokis trum
pas tarpas, bet vistiek vėl bu
vo malonu girdėti juodu dai
nuojant. Reikėtų tankiai reng
ti koncertines pramogas, tas 
duotu 
rengtis 
naudos, 
gražiai
paskaitų: “Lietuviškos Knygos 
Kelias.”

Detroito lietuvių tarpe 
mių žmonių, tai yra, Krakai- 
čių, duktė Florence užbaigė 
Wayne Universitetą ir ta pro
ga buvo sukviesta būrys gi
minių ir artimesnių draugų 
atžymėti Krakaitytės nepa
prasto 
Sakau, 
abelnai 
Wayne
metus,, bet Florence Užbaigė į 
tris metus.

Už Florence Krakaitytės 
gabumą buvo įtekta jai kele
tas dovanų.

Aš girdėjau, kad Krakaity- 
tė vasaros sulaukus, apie bir
želio mėnesį, sumainys žiede
liais su M. Tarasuk.

»
Kalbant apie Krakaičius, 

reikia pasakyti, kad P. Kra- 
kaičhū kokios tai devynėrios 
užklijavo kalbos garsumą ir 
tik ką galima girdėt, kai jis 
kalba.

Spartakas ir jo pagelbinin- 
kas linki greito pasveikimo.

Krakaičiai už mėnesio ar 
daugiau apleis Detroitą, nes 

;pasibudavojo savo namą šešios 
mylios už Mt. Clemens.

Spartako Pusbrolis

KOMUNISTŲ CENTRĄ
New Delhi, Indija. — Vi

si Indėnų Kongreso Partijos 
ir Mahometonų Sąjungos 
laikraščiai pasmerkė anglų 
policiją, kurį užpuolė ir iš
krėtė komunistų centrą 
Bombay mieste. Viso labo 
tik vienas laikraštis užgyrė 
tą anglų žygį —, tai pačių 
anglų leidžiamas laikraštis.

BAČKŲ DARYTOJAI
Patyrę

SCHOCK, GUSMER
& CO.

Dirbti Kaipo
Chemical Operatoriai 

’ Gera Alga Pradžiai 
NUOLATINIAI PAKĖLIMAI

I Pastovus darbas su puikiausiais prospektais ,* 
. duodama darbiniai drabužiai ir baltiniai' 

nemokamai. *
Reikalinga High School Mokslo.

KREIPKITĖS PRADEDANT PIRMADIENIU 
BAIGIANT PENKTADIENIU

SCHERING CORP.
MORRIS AVENUE, PRIE 

LEHIGH VALLEY* RAILROAD 
UNION, N. J.

MEDUS

(29)

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

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

Laisves Adm

a

1-
*

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $^2 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist# 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST- 2-8842

Smagu sužinoki, z kad So. 
Bostono s pažangios lietuvių^ 
moterys organizuoja savo (.pa
stovų, kliubą. Tenka džiaugtis 
ir pagirti tokį žiųgšnį. Taįpgi 
reikia palinkėti joms gražaus 
pasisėkimo.

Kaip būtų gerai, kad ir pas

WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeima įrašyk. Išpildyk Kerniaus telpančio 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas .
419 Lorimer St. \ Brooklyn 6, N. Y<

L \
Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas...
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BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

r?

JIS VISIŠKAI GYVAS vilki L-

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

■u

JONAS LAZAUSKAS

New Yorko miesto taksavi-

tris dienas muzika.
Pavidis

tris dienas bus karš- 
ąpetitą akstinan- Laisvės Administracija.

_____________ ,_________ Z_

If A f-5- I*

DANTŲ GYDYTOJAS 
' M

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Esantieji valdyboje gavo 
2,073 balsus,'o eiliniai gavo 
900' balsų. Tas skaičius vokuo
jamas dideliu akyvaizdoje 
su tų sunkumų.

Joan Crawford, Oscar Levant, Ruth Nelson ir John 
Garfield scenoje iš dramatiškos Warneriu filmos “Hu
moresque,” Hollywood Teatre, Broadway ir 51st St., 
New Yorke. /

Susirinkimas
RODGEWOOD, N. Y.

Naujai suorganizuotos Ridge- 
woode, LDS 103 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienio vakare, 
vasario (Feb.) 4-tą d., 8 valandą va
kare, šapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St. Visi LDS nariai gyve
nanti Ridgewoodo apylinkėje prašo
mi atsilankyti. Taipgi, prašomi ii’ tie 
nariai, kurie į šią naują kuopą nori 
persikelti. Atsilankydami atsiveskite 
ir naujų narių, nes kaip žinoma, da
bar eina LDS vajus' dėl gavimo' nau
jų narių ir mes norime, kad mūsų 
nauja kuopa jame gerai pasirodytų.

—S. Kairys, Prez.

Valandos: I 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYN r.,

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, SusirlAkimų ir 1.1. Puiku* 

»teiėiu* *u naujausiai* {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Aye.
Tel. STagg 2-8842

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Daily

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOŲTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbyste 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir dąro ant užsakymų.

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

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

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

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 
DEGTINES - VYNAI - ALUS 

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU J15JIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Keštas

K
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Miestas Skiria Virš 2 
Milionus Dol. Veteranu 
Pensijų Fondui

New York o miestas savo bu- 
džete pažymėjo $2,600,000 
skirti sumokėjimui miesto tar
nautojų ir darbininkų vetera
nų duoklių į pensijų fondą, 
kad jų pensijų kreditai pasi
liktų pilni ir už kariuomenėje 
tarnautą laiką.

Pasiūlymas įteiktas per dar- 
biečius tarybininkus Michael 
J. Quill ir Eugene P. Connolly, 
dar nėra įstatymu, bet jau bu
vo paskelbtas miesto tarybos 
jstatymd a vystės komiteto po
sėdyje per didžiumos lyderį 
Joseph T. Sharkey.

Rezoliuciją dar turi priim
ti miesto taryba, o tada dar 
turės kreiptis į valstijos sei
melį užgyrimo. Tik tom dviem 
įstaigoms priėmus, pasiūlymas 
taptų įstatymu.

Įteikusieji rezoliuciją dar- 
bieČiai kaunsilmanai nurodi
nėja, kad miestui nesumokėjus 
už veteranus tų mokesčių, se
natvėje, atėjus pasitraukimo 
ant pensijos laikui, jie turės 
atidirbti tiek metų viršaus, 
kiek metų jie išbuvo karinėje 
tarnyboje.

Patiems veteranams pasimo- 
keti būtų ne visai lengva, o 
kai kuriems ir neįmanoma. 
Jie turėtų iš karto sumokėti j 
pensijų fondą nuo 500 
200 dolerių.

Lietuvai Pagalbos 
Darbas Eina Link 
Užbaigos

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
•Komiteto drabužių centre, 417 
Lorimer St., Brooklyne, praei
tą penktadienį dirbo būrys vy
rų ir viena moteris. Sukrovė 
vislią, kiek tą vakarą,rado. O 
neradusieji darbo prie sukro- 
vimo. išvežė viską, kas gata
va, į susieti i joje gautą laiki
ną sandėlį, kad paliuosuoti 
vietą darbui, jeigu dar ateitų 
vežimas kitas drabužių ar če- 
verykų.

Sausio 31 -mą turėjo būti ga
lutinos užbaigtu vės. Bet jeigu 
gaus kai ką daugiau pirm iš
vežimo jau sukrautųjų i laivą, 
tai negi paliks — sukraus ir 
pavėlavusius.

Penktadienio vakarą dirbo: 
V. Čepulis. C. Bender, V. Bun 
kus, I. Merkson, P. Višniaus- 
kas, K. Yotauta, J. V in įkaitis, 
K. Balčiūnas. A. Mureika, A. 
Bimba.

Paskyrė Pinigu Vaiku 
Pietums Mokyklose

I
K

t

Mokinusi Mergaitės 
Vagišiauti

Mūsų Bankietas Pavyko,* 
Įuri Pavykti ir Bazaras

Tik mėn^io laiko iki bazaro. 
Labai laikas rinkti bazarui do
vanas. Piniginės dovanos yra 
labai reikalingos, nes bazaro 
paruošimui turimo daug ko 
supirkti. Tačiau gražūs rank
darbiai ir kiloki nauji daiktai 
bus Įvertinami kaipo geros do
vanos.

Bazaras ivyks kovo (March) 
7, 8 ir 9 dienomis. 1 
Paradise 
Str., Brooklyn, N. Y.

Visas
Gros 

tra.
Visas 

tų valgių ir

čių gėrimų. Tai trys diehos 
mūsų didžiosios talkos finan
siniai sustiprinti dienraštį Lais- 
ivę;

Tolimesnių kolonijų dien
oraščio Laisvės patriotai priva- 
į lo rimtai pasidarbuoti, kad do- 
į vanomis (pinigais ar daiktais) 
0 paremti savo dienraštį! Laisvę 

„ v_____ , 1 yra visos Amerikos dalykas.
I

Bus Grand Visa Amerika privalo rūpintis 
318 Grand į parama Laisvei. Bazaras yra 

vienas iš labai svarbių šalti- 
jnių dienraščio paramai. Visi 

Radio Orkes- aukokime, visa didžiojo New 
Yorko apylinkė, dalyvaukime

Laimėjo 1 Dienos 
Streiką

Vilniaus Instituto 
Reikalu

Sukniasiuviij 22-ro Lo 
kalo Tvarka Eiliniai
Nepasitenkinę

nariai ILGWU 22- 
reiškia nepasitenki- 
vidujine vaklymoši 
tvarka.
ketvirtadieni įvyko 
valdybos perrinki-

Eiliniai 
me lokale 
irimą visa 
ir rinkimų

Praeitą 
to 'lokalo
mai. Lokalas turi apie 25,000 
narių. Bet, kaip sako eilinių 
nariu vadas Isadore Weiss- 
borg, vadovybė, kurios prie
šakyj^ randasi Charles Zim
merman, nepaėmė tinkamos 
sales'. Manhattan Center, kur 
Įvyko mitingas, skaitoma tin
kama tik eiliniams to lokalo 
m i tin geliams.

šimtai lokalo narių negalė-

Mrs. Virginia Clark, gyve
nanti 135 Guernsey St., Brook
lyne, areštuota ir, anot polici
jos, prisipažinusi mokinusi 4 
jaunuoles, įskaitant ir savo 
dukrelę Joan; 12 metų, vagi
šiauti. Mergaitės jai suvogu
sios apie $40,000 vertės daik
tų iš namų ir krautuvių.

NAUJAS DETEKTYVŲ 
VIRŠININKAS

.George Mitchell paskirtas 
detektyvų viršininku, su $8,- 
850 algos /metams, pirmasis 
užimti tą vieną iš devynių 
naujai įsteigtų vietų.

Departincntas pastiprinamas 
ir eiliniais. Vasario 1-mą pa
ima į reguliarius 633 naujokus 
ir dar ims daugiau. Pirm šių 
priėmimo New Yorko miestas 
turėjo 16,861 policistą. Nusi
statyta turėti 18,891.

Užsidegus Gatvekariui 
Sužeisti 38 Asmenys

Du šimtai CIO Wholesale & 
Warehouse Workers Lokalo 
65-to nariu buvo išėję Į strei
ką prieš 32 sandėliu firmas. 
Sustreikavo ketvirtadienio ry
tą, laimėjo kontraktą, tą pačią 
dieną. Gavo po $8 daugiau al
gos, minimum nuo $35 iki $55 
ir užtikrinimą visiems metams 
darbo.

Iš anksčiau gautos
ant blankos per LPTK, Brook- 
lyno skyriaus nuo šių brook- 
lyniečių :

Mr. & Mrs. Joseph Rachins- 
kai $10.

Frances Fabijonaitė, $10.
Juozas žemaitis, $5.
Širdingai ačiū 1

K. Rušinskiertė,
Fin Sekr., LPTK, 
B’klyn Skyr.

Patys rinkimai buvo griež
toje mašinos kontrolėje, sako 
eiliniai. Balsuota bloko siste
ma, tai yra — balsuoji už vi
są šleifą tiktai su vienu .“X,” 
negali pasirinkti vienus iš to 
šleifo balsuoti, kitus atmesti. 
Balsų saugotojais buvo pasta
tyti 22 biznio agentai. Lokalo 
valdyba neleido Honest Ballot 
Association prižiūrėti rinkimus 
nei vartoti mašinas balsavimui, 
kaip to reikalavo eiliniai na
riai.

Unkštai Priėmę Sąlygas
- Traukliu laivelių operato
riai nubalsavę pjriimti firmų 
pasiūlymus pakelti visierns po 
11 centų per valandą. Taipgi 
mokės laiko ir pusės mokestį 
už darbą šeštadieniais ir šven
tadieniais. Valandas sutrum
pina nuo 48 iki 40.

i_______________
New York o žydų organiza

cijos savųjų šalpos-labdarybės 
reikalams šiais metais sukėlė 
$12,225,000.

Elektros suvadoms*sugedus, 
užsiliepsnojo Nostrand’ Avė. 
gatvekaris, pilnas 'žmonių. 
Gatvekarį liepsnos apipylė iš 
lauko, nebuvo staigaus pavo
jaus apdegti, bet kilus pani
kai keli tapo sužeisti. Kiti ta
po prisvaiginti, prismaugti dū
mais ir visi išsigando. Nelai
mė ištiko ties President St: /

Sugedus elektrai, sugedo ir 
durų kontrolė. Laimei, netolie
se stovėję Mannie Bloom, gy
venąs 75 Lenox Road, ir Rus
sell Carver, 247 New York 
Ave., atbėgo ir iš lauko atplė
šė duris, virš 40 keleivių išlei
do. Evax Rollings, negrė gat- 
vekario vairuotoja,' gyvenanti 
1964 Fulton St., išėjo pasku
tinė.

Daktarams iš žydų ir švedų 
ligoninių suteikus pirmąją pa
galbą, didžiuma parvyko na-

mo. Devyni nuvežti i 
County ligoninę. Tačiau ir iš 
tų didžiuma kiek pasilsėjo ir 
išvyko namo.

Leido Statyti Naują 
Autobusams Stoti te-

New Yorko miesto atitinka
mos Įstaigos leido statyti di
džiulę autobusams stotį visai 
arti prie Lincoln Tunelio. Lū- 
šuosianti $17,500,000. Ją pa
stačius, visos mieste esančios 
autobusų stotys Įsikurtų nau
joje. Tuo būdu autobusai pa
siektų beveik patį miesto cen
trą, bet neužtvenktų centrali- 
nių gatvių, nevažiuotų toliau 
9th Avė.

Iš stoties išvesią požemini 
taką tiesiai i centrajines sub
way linijas.

i Praeitą spalių mėnesį New
■ Yorko prieplaukoje' buvo ras
tos žmogaus kūno dalys. Ka
dangi ant rankos rado išma-

■ liavotas raides E. L., nuspren- 
! dė būsiant Edward Lacey, nes
jis turėjęs # policijos rekordą. 
Tačiau slaptoji policija vis te
beieškojo davinių, 
tikro buvo tas pats žmogus ii

i priežasčių jo mirties.
Aną dieną, pagaliau, polici

ja dasigavo pas “mirusįjį.’’
Rado ji sriubčiojant alutį ir mo komisija taksuojamo neju- 
išgirdo užtikrinimą, kad jis domo turto vertybę įkainavo 
čia tebesiranda visai gyvas. i $1,14 1,146,406 daugiau.

SAUGUMO KLASĖS
Raudonojo Kryžiaus Brook- 

lyno skyrius, 57 Willoughby 
St., pradėjo saugumo klases, 
taikomas daugiausia gerovei 
važinėjančių autobusais, trau- 

• kiniais, gatvekariais. Painoki- 
! na, kaip gelbėtis patiems ir 

kad tai iš į gelbėti kitus. į Pirmiausia pra- 
jdeda nuo dirbančių operavi- 
me tų tranzito priemonių.

Mokytojai Maršuos 
Į Albany

B • - GR ' ‘ S
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■Kįan?'/. •

Vasario 12-ta,.bus “Išsilais
vinimo Diena,’’ sako New Yor
ko valstijos mokytojai. Tą 
dieną jie yra pasinešę keliau
ti į Albany — ..keliauti tiktai 
delegacija, arba keliauti ma
siniai. Tas, sako jie, priklau
sys nuo gub. Dewey atsineši- 
mo i mokytojus.

Mokytojai prašė, kad gub. 
Dewey tą dieną paskirtų vie
šam svarstymui'mokytojų rei
kalų. Jeigu jisai išpildys jų 
prašymą, tai vyks tik atstovy
bė. O jei nesiskaitys su prašy
mu, tada vyks masiniai — iš 
70 susijungusių į Teachers Sa
lary Conference organizacijų 
ir iš kiekvienoj mokyklos.

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

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

New Yorko valstijos seime
lis nutarė ir gub.„ Dewey pa
sirašė tarimą skirti $2,500,- f 
000 iš valstijos iždo išlaiky
mui duodamų vaikams už- , 
kandžių per šiuos mokslo me-; 
tus. Federalė valdžia tam tiks-: 
lui buvo skyrusi daugiau pus
trečio mijiono, bet prie dabar-' 
tinio brangumo to būtų neuž
tekę. V

Pietus mokyklose duodama 
apie septyniems šimtams tūks
tančių biednuomenės vaikų. I 
Apie 80,000 tų valgydinamų 
randasi New Yorko mieste, i 
Valgydina ne vįsai už dyką — 
pasimoka po 15 ir iki 20 cen
tų. Už tiek dabar negalima jo
kių pietų paduoti, tad skirtu
mą damoka valdžia. Duoda 
sriubos, mūsos, daržovių, pie- 
np ir vaisių.

Gerovė tokių pietų, apart 
finansinės paramos biednoms 
šeinjoms, yra ta, kad vaikams 
nereikia skubėti namo, per 
sniegą ar lietų bristi. Ir ypa
tingai užtikrina, kad nevaikš
čios nevalgę vaikai tų šeimų, 
kuriose motinos dirba, nėra 
kas pagamina šiltus pietus.

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 1,8 ir 9 March, 1947
, VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra
Visomis ti iniis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas
1 įvairių gėrimų.

Bazaras Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Laukiąme bazarui dovanų.. Dienraštis Laisve yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 
Amerikos Lietuviai privalo remti/Laisvę, privalo 
siųsti dovanas bazarui.* ? •

Ay;r*':C7r- ''’"j'

KOMUNISTŲ ATYDAI
Lietuvių Komunistų Kliubo susi

rinkimas įvyks šio antradienio va
karų, vasario 4-tą, 419 Lorimer St. 
Prašomd visus atvykti. — Valdyba.

(28-29)
PARSIDUODA NAMAS 

049 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

6 šeimų namus, 2 apartmentni tušti. 
Didelė krautuvei patalpa, nėra lense. $6500. 

ŠAUKITE PRIEŠ 5 P. M.
STAGG 2-2318 ?

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
(28)

-•M.

MIKE LEIPUS 
324 Devde Street ’ 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. KVergreen 4-8008

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

D£AN 
is |«w*h ♦ • • $247^

5 WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS
(Raudžius)

328 Union Avenue ■> 
Brooklyn, N. Y.

PATRICIA
17 |*wd* : . > $247s

CAMBMIDOt 
If . 13*975.

X 1 MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St Brooklyn, N.Y 
Tel. ST. 8-8178. (Arti Graham Ave.) , Atdarė Vakarais.




