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Vėliausiame Lietuvių Lite
ratūros Draugijos leidinyje— 
“Prisikėlusi Lietuva“ skaityto
jai ras biografiją drauge Juo
zo Klekūno. Ją parašė Stasys 
Jasilionis.

Kodėl biografija telpn kny
goje? Skaitytojas ją perskai
tęs supras, kad todėl, jog ve
lionis Juozas Klek finas ne 
vien visą laiką buvo 
vęs Draugijos narys, 
mirdamas Draugijos 
—knygų leidimui ir 
paliko $1,000.

bet ir 
darbams 
ap^ vietai

Kiekiniu.'Velionis Juozas 
savo darbais ir meile Draugi
jai pasistatė amžiną pamink
lą! Jis mirė, bet jo draugai, 
giminės, kaip čia, taip ir Lie
tuvoje, ilgai jį atmins.

Tą pat galėtų padaryti ir 
kiti Draugijos nariai, kurie tu
ri turto, myli Draugiją, lietu
vių organizavimą ir apšvint-i.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopi ja 5
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Georgijos Teisėjas 
Atmetė Talmadgę, 
Neva Gubernatorių

K

He

Marshall Reikalauja 
Verstino Karinio 

Lavinimo
Aukštesniojo Teismo Teisėjas Pripažino Gubernatorium 

Thompsoną, Išrinkta Kaip Leitenantą Gubernatorių
kuomet Hermaną, gi 
“seimelis išrinko.”

Hermanas apeliuoja į 
aukščiausią valstijos teis
mą, reikalaudamas užgirt jį 
kaip gubernatorių. Jis buvo 
žadėjęs pasiduot 'teismų

Atlanta, Ga. Aukštes
niojo Georgijos valstijos tei-

i smo teisėjas C. H. Porter 
vas. 7 d. nusprendė, jog

: (kukluksas) Hermanas Tnl- 
madge neteisingai užėmė 
gubernatoriaus vietą. Gu
bernatorium turi būti M. E. sprendimui.
Thompsonas, kuris buvo --------------------------------- -

į išrinktas kpip gubernato- R0CRefellcHO Įstaiga, 
riaus pavaduotojas, pareis-

Duoda $25,000 Ryšiam| jos seimelis neturėjo jokios ... h/i i i
i konstitucinės teisės išrinkti i Su Sovietiniu Mokslu

Valstybės Sekretorius Seko. Kol Nepriimtas Atominis Šios 
Šalies Planas, Tol Negali Būti Tikro Nusiginklavimo

1 * *

’ Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius gene-
j’olas 'Geo. Marshall ragi- 
‘ no įvesti verstiną'karinį la^ 
' vinimą visiems jauniems a- 
! merikiečiams taikos metu.
Nes “reikią tikros karinės 
jėgos, kad mes galėtume pa-

Mūsų Draugijos kuopos Flo
ridoj ne juokais lenktyn iro ja. 
Neseniai nauja 45 kuopa St. i gubernatorium Hermaną 
Petersburg, pasimokėjo už vi 
sus narius 1947 metų duok 
les ii- užėmė tarpe garbės kuo 
pu vieta. 

I

Dabar 75 kuopos, Miami 
sekretorė Marė Paukštaitis 
prisiuntė duokles už visus ji. 
kuopos narius ir atsistojo 
garbės kuopų eiles.

Vokiečių lakūnas' Paul Pen-, 
gers liudija Hamburge prie* 
klerikalą fašistą Von Papeną, 
kad tas Hitlerio ambasadorius , 
viską darė, idant Turkiją1 
i t ra u k t i k a ra n pr i eš J u n gt i nes ' 
Tautas. Tik po to, kaip Rau- Į 
donoji Armija supliekė nacius I 
prie Stalingrado, tai Von Pa- 
pen suprato, kad jis savo ne- 

’ atsieks, nes Hitleris karą pra
laimėjo ir turkai vargiai kiš 
po Raud’onosios Armijos smū
giais savo, kad ir negudrią,

' Talmadge ar ką k itą, sakė 
Porteris. Kuomet mirė pi- 

' liečiu balsais išrinktas gu
bernatorium Hermano tė
vas (kukluksinis) Eugene 
Talmadge, tai jo vieta auto
matiškai priklausė M. E. 
Thompsonui, kuris tuose pa
čiuose balsavimuose buvo 
išrinktas kaip leitenantas 

: gubernatorius (pavaduoto
jas), sakė teisėjas.

Hermanas Talmadge su ; 
milicijos ir policijos pagal- į 

i ha užgrobė gubernatoriaus 
i rūmus ir užėmė jo vietą, i

4,000,000 Anglu be 
Darbo dėl Anglies 
Stokos Šalčiuose

žinoma, tame nieko naujo. 
Turkijos rolė jau seniai išaiš
kinta, bet svarbu, kad tą pa
tys vokiečiai kelia viešumon.

New York. — Rockefelle-- 
rio Įstaiga (Foundation) , 
paskyrė $25,000 Mokslinei j 
Amerikonu - Sovietu Drau
gijai. Paskyrimas padary
tas jau pirm 7 mėnesių, bet 
tik dabar apie tai pranešta. 
Tai todėl, kad Jungtim Val
stijų valdžia vis neužgyrė 
Mokslinės Amerikonų - So
vietų Draugijos, kaipo ne- ■ 
{ieškančios pelnų organiza-J

i cijos. Bet dabar Washingto- į 
i no valdžia jau i
| šią draugiją ir Rockefellerio 
Įstaigos dovaną jai. Sovie
tai jau seniai tatai užgyrė.

i Amerikos ir Sovietų mok- ejįį kalėjimo, atvykti į 
t slininkai apsikeis žiniomis ■ teisnia ir reikalauti visiško 
i apie mokslin. vienų ir kitų i paliuosavimo. Jo advokatas 
{atradimus; jie taipgi siun-1 sak0) jog Eisleris neteisim 
tinės vieni kitiem savo kny- į gaį areštuotas kaip taria- 

! gas, žurnalus ir susirašinės | mas “priešas svetimšalis.”
Advokatas nurodo, kad

Tie .keturi ponai Įteikė kilius i kongresą, kad jums 
reikėtų mokėti 15 nuošimčių daugiau rendos. Iš kairės 
(sėdi): respublikonai senatoriai Albert W. Hawkes iš 
N. J., Homer E. Capehart iš Indianos, (stovi) George 
W. Malone iš Nevados ir Harry P. Cain iš Washing
ton valstijos. Tik greitas darbininku ir rendauninkų 
protestas visiems kongresmanams tegalės išlaikyti ren- 
das dabartiniame lygyje ir rendų kontrolę.

TEISMAS DAVĖ LEIDIMU 
EISĖERIUI REIKALAUT

PANAIKINT AREŠTU
New York. -— Austru vo- ' v

užgirsianti i kiečio komunisto Gerharto
Eislerio ad^gkatas C. King 
gavo iš federalio teismo pa
tvarkymą leist Eisleriui iš- 

atvykti į

tinės vieni kitiem savo kny- i 
gas, žurnalus ir susirašinės i 

; laiškais. ff I X
London. — Anglijos vai- / - '

i džia sustabdė elektros nau- .
' T • 1 i • 1 t . fabrikų ir t Valstijinius Pinigus

remti užsieninę savo politi
ką”, sakė Marshallas pasi
kalbėjime su 150 korespon
dentų. ,

Jisai pareiškė, jog tikro 
nusiginklavimo negalės bū
ti. iki bus atomine jėga su
kontroliuota pasaulyje (pa
gal Amerikos planą) ir iki 
talkininkai tarp savęs susi
tars dėl taikos, sutarčių. 
Marshallas atmetė Sovietų 
'siūlymą, kad atominiu nusi- 
ginklavimTis būtų spren-

■ džiamas sykiu ir kaipo dalis 
bendrojo n u s i g i n k l n v i m o.

Marshallas pasižadėjo lai
kytis tokios pat užsieninės 
politikos, kokią vykdė bu
vęs valstybės sekretorius 
James F. Byrnes. MaYshal- 
las, be kitko, pranešė, jog 

i netrukus bus parkviestas 
i Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Arthur B. Lane iš

i Albanija. Demonstrantai, „^^7 Lapor^of'Wash^g- 
i iškėlę angliškas, franeuzis-. tono valdžjaj apįe pasravu(,.. 
iv lw .jr . sius Lenkijos seimo rinki“i saukė ištraukt anglų armi->

■ ją iš Graikijos, sustabdyt | ___________ _ ,
teismiškus partizanų žudy-ų. • et • . •
mus ir priimt i Graikijos AmeTlka lf dOVlCtai 
valdžia komunistus, respub- į

£čŽonesitus demokrati’ Vis Nesusitaria dėl
.Komisijos . sekretorius, ■. M. Ll_„* _ 

r norvegas pulkininkas A. R. llUSlginklSVlITlO 
Lund pažadėjo, kad komisi- 

" ja teisingai dalykus tyrinės.

4 Tūkstančiai Graiku
v

Demonstravo prieš An-
| gins, už Demokratiją
I Athenai, Graikija. — 4,- 
000 graikų . demonstravo

, prie Akropolio Palociaus 
viešbučio, kur posėdžiauja j

i Jungtinių Tautų komisija. 'T^
Ta komisija atsiųsta tyrinė
ti susikirtimus tarp grai
kų partizanų ir monarchis-

i tų palei Graikijos rubežius
j su Jugoslavija, Bulgarija ir j 'y” gJėtų '7smc-

austrų priešais svetimša-1 Į<ag jr graikiškas vėliavas, 
hais. Be to, Eislerio buvo j - p - • 1
talkininkų rėmėjas ir ryž
tingas kovotojas prieš na-

Atims iš Talmadge’aus
j dirbtuvių bent trims ar ke-1 
turioms dienoms. Trūksta 

ir pasiuntė i anglies ne tik elektrai ga- 
E. Bcvinui i minti, bet ir visiem kitiem 
jie

Amerikos socialistai suorga
nizavo “liberalus“ i 
angln socialistui 
pareiškimą, kad jie “pilnai i reikalam. Anglies pristaty- 
sultinka” su jo užsienio politi- mą pakrikdė nepaprasti sai
ką. Ir kur gi nesutiks, nes vi- čiai ir gilūs sniegai. Dėl an- 
sų jų politika • 
ją pasaulyje karą!

Tik tiek, kad tų 
tarpe yra radijo komentato- Pranešama, jog Churchil- ; 
rius, kaip H. V. Kaltenborn. lo vadovaujami konservatai; 
poniutės Claire Booth Luce. , (dešinieji) seimo nariai siū- i _________
panalfis kXSadIVnbT■ d^,tineuc’a?.- JAPONAI BADAUTŲ BEpanašus, Kūne mcKaaos noe biecių - socialistų valdžią : t _ iurniJno 
ralizmo neparodo.^ u£ “apsileidimą.”, kad jinai i MAISTO iŠ AMERIKOS

lies teis anksto nepasirūpino rei- Tokio. — Generolas Mac- 
^enerolus kalingomis anglies atsargo- Į Arthuras pareiškė, kad Ja- 
^Neminit m^s žiemai. i ponija , šiemet turės badau-

Atlanta, Ga. — Aukštes
nysis Georgijos valstijos 
apskrities teismas išleido 
patvarkymą, kad neva gu
bernatoriaus Hermano Tai- 

- uždegti nau., fi.lies st“okos užsidare fabri- ma^e’aus paskirtas taksų ; gnes stoKos uzsiaaie i ami , komisionierius Chas. D. 
kai, kuriuose dirbo 4 milio- Redwine turi atiduoti visus 

liberalų nai daibinin <ų. surinktus pinigus ir čekius'
radijo komentato- Pranešama, jog Churchil- ; valstijog iždininkui Geo. B.

- - - - - i Hamiltonui.

tingas kovotojas prieš 
cizma. z

Kongreso komitetas 
neamerikiniu veiksmu 
surašęs Eisleriui tokius kal
tinimus: būk Eisleris, girdi, 
kaip “Komunistų Internaci- ’ 
onalo agentas”, daręs są-' 
mokslus nuversti Amerikos 
valdžią: būk jis kreivai pri- ; 
siekęs, klastingai išgavęs i m* i • v . -p 

! ge, Vokietijoj, bet jo tėvai I pasportą ir vengęs taksų ' nBCfllgailO Veteranai UailS 
Į buvo Austrijos piliečiai. ■ mokėjimo. ValstijiniŲ Primokėjimu
į Eisleris todėl, pagal tenai-į Jungt. Valstijų advokatas ; ' --------

yra Aus- J. E. X. McGohey sakė, kad | Lansing, Mich. — Michi-1 dėl bendro nusiginklavimo, 
gano guberatorius pasirašė Įgaliotinių bandymai nepa- 

• nutarimą išleisti vyko ir , visas ginčijamas 
valstijos bonų už $270,000,- klausimas tapo sugrąžintas 
000 ir iš tų pinigų primokė-! pačiai Saugumo Tarybai.
ti valstijiniams karo vetera- * Amerikos atstovas W. R. 
nams po $10 už kiekvieną ' Austin reikalavo užgirt pir- 
karinės tarnybos mėnesį A- j moj vietoj ir atskirai ame- 
merikoj, o po $15 už kiek- i rikinį planą atomic jėgai 
vienąc mėnesį užjūriuose.

dėl
VlTl'

tinius įstatymus, ;
trijos pilietis ir jis niekuo- jis dar negavo iš Washing- 
met nebuvo Vokietijos pilie-; tono tokių kaltinimų prieš seimelio 
tis. O talkininkai nelaiko | Eisleri.

New York. —šeši Jungti- 
! nių Tautų Saugumo Tary
bos įgaliotiniai per tris die
nas sląptai svarstė, kaip su- 

• taikyti atominį Amerikos 
planą su Sovietų pasiūlymu

ARABAI PRIEŠINGI 
ANGLIJOS PLANAM 
DĖL PALESTINOS

ANGLAI NEKLIUDYS 
MILIŪNŲ TARIAMŲ 
HITLERININKŲ

Jugoslavijos liaudies 
mas teisia Hitlerio ;
A. von Loehr, Fritz Neu dolt. 
Hans Fortner, gen. Kuebler ir 
kitus. Vis tai buvę dideli na
cių vadai ir žmonių žudyto
jai.

Apie tai reikėtų pagalvoti 
tiems, kurie nuolatos kenkia i 
taikos .reikalams ir yra ap
svaigę hitleriškomis manijo
mis.

iš anksto nepasirūpino rei-1 Tokio. — Generolas Mac-

------ įį, jeigu nebus įvežta gana' 
■ Albany, N. Y. — Guber- maisto iš Amerikos. Jis sa- 

natorius paskelbė valstijinę ko, pernykščiai maisto Įvc- 
Negrų Istorijos ^Savaitę va- žimai išgelbėjo 11 mįlionų 

I sario 9—15 d.----------------- i japonų nuo bado. /

London. — Pranešama, 
kad Anglijos ministrų ka
binetas nutarė padalinti Pa
lestiną į dvi pusiau-savival- 
diškas dalis — viena dalis 
būtų žydam, o kita ara
bam. Anglai taipgi įleisią 
100,000 benamių Europos 
žydų į Palestiną apsigyven
ti. Associated Press 
jog arabų atstovas'
Ghoury Londone įspėjo, 
kad grabai eisią į atvirą ka
rą prieš daugiau žydų įlei
dimą, v *

rašo, 
Emile

Mirė generolas Draža^ Ziv- 
kovič, reakcininkų jugoslavų 
vadas. Tai jis, su pagalba, re
akcijos, manė būti “Balkanų į 
Napoleonas.“ Bet kada Hitle- ! 
ris užpuolė < 
pabėgo į Afriką, o paskui į siūlė dar vienus metūs pra- 
Angliją. Į tęsti dabartinį gvvenamuįų

Kada Jugoslavija išsilaisvi- namų rendų tvarkymą. Tie- 
no iš nacių vergijos, tai jis į dų senatoriai sakė, jeigif 
anglų-amerikiečių zonose Vo- rendos būtų pabrangintos

Jei Rendos Bus Pakeltos Pagal 
Republikonu Planus, Kils Nauji 

Streikai, -- Įspėja Demokratai
Washington. — Demokra- 

. - — - | tai senatoriai J. E. Murray nau« mviu- , /,
Jugoslaviją, tai Robert R. WagneriS pa-

kieti joj organizavo monarch is- 
tus nuvertimui dabartinei 
liaudies valdžios. Neseniai ju
goslavų teismas nuteisė jį mi- 
riop, bet jiš ir patsai Dievui 
atidavė dūšią Paryžiuje.

taip, kaip republikonai rei
kalauja, dėl to kiltų didžiu
liai. darbininkų streikai su 
reikalavimais algas pakelti.

Vienas republikonu su-

manymas siūlo pabranginti 
rendas 15 nuošimčių; kitas 
perša kas keturi mėnesiai 
kelti rendas po 5 nuošim
čius per 16 mėnesių; tre
čias republikonu bilius ra
gina visai panaikinti rendų 
kontrolę sekama mėnesį.

Prieš rendų kėlimą kal
bėjo užsieninių Karų Vete
ranų organizacijos atstovai 
ir Fraanklin D. Roosevelt, 
Jr., Amerikonų Veteranų 
Komiteto pirmininkas.

Berlin.-— Anglų komanda 
savo valdomame Vokietijos 
ruožte paliuosavo nuo tar
dymu miliona vokiečiu, ku- 
rie buvo įtariami kaip na
ciai. Pranešama, jog angiai 
netrukus atšauks kvotimus 
ir visiem kitiem vokiečiam 
taure ruožte, apart pavo
jingiausių nacių. Anglų ko- 
mandieriai pareiškė, jog 
svarbiau esą atgaivinti ūki
nį vokiečių gyvenimą, negu 
bausti nacius ir jų militari- 
stus.

kontroliuoti ir taipgi paves- 
i ti atominei komisijai spręst 
apie kitus masinio žudymo 
ginklus. Sovietai reikalauja 
sudaryt nusiginklavimo ko
misiją, kuri sykiu spręstų a- 
tominį ir kitokį nusiginkla
vimą.

M0NARCH1STAI PASIRYŽĘ 
ŽUDYT RESPUBLIKIEČIUS

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų valdžia pasiuntė 
reikalavimą Jungt. Tautų
Saugumo Tarybai, kari ne- Tokio _ Generolas Mac- 
užtartų respublikiecių pai ■, uždraudė juodosios
tizaniL kuriuos karimai ,.ink(,s Wznil|s 
Graikijos teismai nusmnr- 
kia sušaudyt. ORAS. Būsią šalčiau.

Ž1N0VAS RAGINA KELT 
ALGAS 15 NUOŠIMČIU

Washington.— Richardas 
V. Gilbertas, buvęs vyriau
sias Kainų Administracijos 
ekonomistas, ragino visiems 
darbininkams bendrai pri
dėt 15 nuošimčių algos, kad 
jie galėtų gana išpirkt pa
gaminamų produktų bei 
dirbinių. Nes jei nebus pa
keltos darbininkams algos, 
tai jie permažai pirks ir dėj 
to kainos perdaug* nukris 
žemyn.

SUDEGĖ 3 AUTO BUSO 
GYVENTOJAI

Republikonai Stengiasi, Slaptai 
Ir Urmu Pervaryti Kapitalistam 

Pelningą Taksų Numušimą
Washington. — Kongreso žemiausios darbininko algos

Villa Grove, Ill. — Jack lėšų komitet. 15 balsų prieš iki $300,000 turčiaus jplau- 
i 5 nutarė slaptai svarstvti kų per metus. Tas sumh- I 1.1 v 1 • I 1 . • JĮ . •Owen, 36 metų, ir jo žmona, 

negaudami namų, gyveno su siūlymus taksams numušti nymas sutaupytų viduti- 
dviem vaikais nuosavame ir neleisti jokiems visuome- j niam darbininkui apie $50 
auto-buse , kuriame dabar (nes atstovams kalbėti apie i nėr metus, o tokiam tur- 
ir sudegė tėvas, motina ir ‘ 1 ‘ ‘ ' v* ‘ ‘ —
vienas vaikas, o kitas pavo
jingai apdegi. Tėvas uždar
biavo kaip rašomųjų maši
nėlių taisytojas. Gaisras 
kilo, kada nuo cigarete už
sidegė gazolinas, vartoja
mas mašinėlėms valyti.

taksus to komiteto posė-, čiui daugiau kaip $10,000. 
džiuose. Tokį tarimą perva- Knutsonas užsispyręs, kad 
re repųbljkonai su saviškiu /komitetas kuo greičiausiai 
komiteto pirmininku Harol-; už gi r tų jo sumanymą.
du Kiiutsonu. t ,v Demokratai' komiteto na-

Knutsonas reikalauja vi- riai smerkia tokį slaptą, ur- 
siems lygiai 20 nuošimčių mini pasimojimą pakeist 
numušti pajamų taksus, nuo i taksus kapitalistų naudai.
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Koki Yra Skirtumai Dėl Nusiginklavimo?
Jungtinių Tautų seime 54 šalių atstovai vienbalsiai 

nutarė, kad Saugumo Taryba darytų žingsnius dėl nu
siginklavimo, tai yra, kad kiekviena šalis mažintų apsi
ginklavimą, kad būtų uždrausta naudoti toki barbariški 
ginklai, kaip atomin. bombos, bakterinių ligų skleidimas, 
nuodingos dujos ir kiti.

Bet nusiginklavimo darbas neina pirmyn. Vyriausi 
prieštaravimai yra tarpe Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos. Pradžioj Jungtinių Valstijų atstovai reikalavo, 
kad būtų paliktas galioj atominiu klausimu komitetas, 

kuris būtų net ir galingesnis už Saugumo Tarybą. Kada 
Mr. B. Baruch su savę patarėjais rezignavo, tai šiame 
klausime dalykai pagerėjo, bet ne visah

Jungtinių Tautų seime buvo sutikta, kad reikia su
daryti tarptautinis komitetas, kuris diena iš dienos pri
žiūrėtų, kad nei viena šalis negamintų atominių bombų, 
kad atominė jėga būtų pasukta gerovei civilių žmonių. 
Sutikta, kad tas komitetas turėtų teisės visur eiti ir ma
tyti. . .

Anglija tuojau pasiūlė, kad tas komitetas, apsilenk
damas su Saugtimo Taryba, net turėtų teisę karą pa
skelbti tai šaliai, kuri “gamintų atomines bombas.” Aiš
ku, kad jeigu tokis pasiūlymas būtų priimtas, tai sugriau
tų Jungtinių Tautų organizaciją, paneigtų Saugumo Ta
rybą ir patekę į atominių bombų tyrimo komitetą reak
cininkai galėtų susikalbėti prieš jiems nepatinkamą šalį 
ir jai karą paskelbti — įtraukti pasaulį į naują katastro-

. ^Amerikos atstovai spyrėsi, kad tokiame komitete 
nereikalingas visų sutikimas, tai yra, atmetė taip vadi
namą “vetavimo teisę.” Jie ir dabar nori, kad atominės 
jėgos klausime būtu sudarytas komitetas su didele ga
lia. *

So vietų* gi-atstovai sako,'kad tas prieštarauja Jungt. 
Tautų konstitucijai ir nusiginklavimo rezoliucijai, kad 
atominės jėgos klausimas įeina į tą pat Saugumo Tary
bos darbą-bendrą nusiginklavimą. Tais klausimais ir ne
susitaiko Saugumo Taryboj, bet yra vilties, kad bus su
rastas reikalingas sutikimas.

t

Ką Reikštų “Industrinės Taikos” Rilius?
Senate ir kongrese yra visas glėbys įneštų'bilių prieš 

darbo unijas, streikus, darbininkų teises ir bendrai ame
rikines žmonių laisves. Jie visi dangstomi gražiomis fra
zėmis, būk tai yra “industrinės taikos”, “Amerikos žmo
nių gerovės” ir kitais tikslais įnešti. Senatorius Joseph Į 
Bali, kuris yra įnešęs tokį bilių, yra atviras tame, kad 
dienraštyj “Detroit News” patsai aiškina jo reikšmę. Jis 
ten rašo:

“Bilius... suteikia galimybę samdomajam grįžti at
gal į/ darbą ir dirbti, arba prieš streiką bus panaudota 
stabdžiai. Teisė streikuoti tuo pat kartu turi suteikti ir 
(fabrikantui) teisę streiką laužyt... Pagal mano bilių, 

^streikui iškilus,' fabrikantas pirmiausiai praneša darbi
ninkams, kad jie gali tuojau grįžti į darbą ir dirbti. Jei
gu darbininkai nepaiso tokio pranešimo, tai jie ūmai nu
stoja teisių prie to darbo. Darbininkas vėliau gali gauti 
darbą-jau tik pagal fabrikanto valią ir ant jo sąlygų.”

Rodosi, kad šis paties senatoriaus aiškinimas yra už
tektinai aiškus, kad pagal tokį bilių visi streikai būtų 
sulaužyti/ visos unijos pakrikdytos. Štai, kodėl reikia 
reikalauti kongreso' ir senato, kad tie biliai būtų atmesti.

“Jeszcze Polska Nie Zginęla”
Susirinko Lenkijos parlamentas. Laikinoji vyriausy

bė, kuri sunkiausiais laikais vadovavo Lenkijos pokari
nio gyvenimo darbe, rezignavo. ’ j

Parlamento posėdžiai atsidarė iškilmingai. Delegatai 
giedojo ne vien šalies himną, bet ir kovos dainas dar 
nuo 1831 metų už Lenkijos išsilaisvinimą iš po carizmo, 
kaizerizmo ir 'Austrijos imperializmo. Dalyvavo virš 40 
šalių atstovai. Jų tarpe nebuvo Anglijos atstovo Victor 
Cavendish-Bentinck, kuris buvo susirišęs su fašistiniais 
elementais ir jau yra atšauktas iš tos vietos. Nepribuvo 
ir Amerikos atstovas. 1

Seimas išrinko septyniems metams į prezidento vie
tą ištikimą liaudies sūnų Boleslovą Bierutą—komunistą. 
Prezidentas pakvietė jauną socialistą M. Cyrankiewiciu 
sudaryti ministrų sąstatą, šis socialistas keturis metuš 
buvo kankintas Hitlerio logeriuose. Jis sudarė ministrų 
sąstatą iš žmonių, kurie darbais įrodė, kad nori darbuotis 
taikos ir savo šalies gerovei.

Pirmu kartu Lenkija yra surinkus savo teritorijas 
ir žmones į daiktą. Ji nenori svetimų žemių, ji nenori 
pavergti kitas tautas, bet ir savo niekam neatiduos! Ji 
pasirinko laisvės ir lygybės kelią. Ji nutraukė šlėktų if 
Pilsudskio'imperialistų politiką.

Tiesa, dar yra norinčių atplėšti nuo jos Pamarį, Si
leziją ir kitus jos vakarinius plotus, bet to nebus. Tai 
užtikrina ir tas, kad tų teritorijų ministru išrinktas at
sidavęs liaudies vadas Vladislovas Gomulka.

gės: (
“Gyvenime tenka matyti 

daug žemu dalykų. Labai 
žema ir šlykštu darba atlie- 
k a ‘A. L. Balsas’ ir jo rašė- 

.jai, dar vadindamiesi demo
kratais. Straipsnyje ‘Meluoja 
ir nerausta,’ kaž koks J. Li
tis, prasilenkdamas su pa
prasčiausia kavinės politi- 
kieriaus etika, bando per
statyti visus pažangiuosius 

' lietuvių veikėjus kaip ‘rusų’ 
pastumdėliais ir panašiai, 
šiame straipsnyje tas ‘A; L. 
B.’ ‘demokratas’ pralenkia 
net pačius juodžiausius fašis
tų demagogus. Mums sako: 
kad meluojame ir nerausta- 

- me. Mes atsakome : vagie, 
kepurė dega. Tik melagiai 
norintieji, kad skaitytojai ne
pastebėtų jų melų gali mus 
apšaukti meluojant. . .

“Šiandien visas kultūrin
gas pasaulis- pripažįsta ir 
gerbia Tarybinę demokrati
ją, tik jūs, savo dienas at
gyvenusios santvarkos bevil
tiški gynėjai, akli atžagarei
viai, nenorite matyti tos atei
ties demokratiškos santvar
kos ir šmeižiate ją visokiais 
būdais, š. Amerikos amba
sadorius Maskvoje J. Davies 
savo knygoje “Mano Misija 
Maskvoje” labai aiškiai ir 
palankiai aprašė apie Tary
bų Sąjungą. Anglijos dvasiš
kis Dean dc Kanterbury savo 
knygose tarybų santvarką 
vadina demokratiškesne už 
visų šalių santvarkas. Net 
Iloosevelto sūnus pripažįsta 
Tarybų Sąjungos tiesią poli
tikos liniją ginant taikos iš
laikymą tarptautinėj konfe
rencijoje ir nuplėšia t veid- 
mainingumo skraistę nuo Š. 
Amerikos ir Anglijos karo 
padegėjų veidų. — Turint 
vipa tai omenyje, jūsų krank
sėjimai prieš Tarybų Sąjun
gą neturi , jokios reikšmės; 
jūs esate lyg tos drumzlės 
skaisčiame upės vandenyje, 
kuris, nežiūrint j jūsų deda
mas pastangas užtvenkti, bė
ga nešdamas žmonijai tai
kos, laisvės ir gerovės viltį, 
žinokite, kad savo melais ir 
šmeižimais jau niekam nepa
kenksite. Gyvenimas eina sa
vo vaga pačios istorijos nu
statyta, o jūs išstodami prieš 
tarybų santvarką — ateities 
santvarką tik parodote jūsų 
pačių tikrąjį veidą.

“žinome, kad daug darbo 
žmonių priešų jums pritaria,

subiednino

jus glosto parblokšto fašiz
mo likučiai, klajojautieji po 
pasauli ir svajojanti susilauk-, 
ti tų laikų, kada galės čiulp
ti liaudies kraują, bet galite 
būti tikri, tie laikai nebegrįš. 
Nors fašizmas
Europą, matosi maisto trū
kumas, rhatosi 
basų vaikų, bet šitie 
matys naują Europą. Tazigi, 
kaip sako Maironis:

Nebeužtvenksi upės bėgi
mo,

Norint sau eitų ji pamažu. 
Nesulaikysi naujo kilimo, 
Nors ir pasveikinti būtų

' baisu.”

vaikščiojant 
vaikai

tų tretįjį pasaulinį karą, 
tai po jo, jei pasaulis dar iš
liktų nesunaikintas, kapita
lizmas būtų nušluotas nuo 
žemės paviršiaus!

Kas to nežino, tas nežino, 
kad rytoj saulė tekės."

Taigi: jei Draugo redak
torius, kuris taip bijosi ko
munizmo, nenori matyti jį 
plečiantis, tai jis visomis

Kaip Buvo Nužudytas 
Kazys Baltušnikas

(Lietuviški fašistai nacių ryti.” Jie sakė: “dėl to, kad 
siautimo laikais Lietuvoje esat bolševikas.” Tėvelis 
nužudė nesuskaitomą dau- kalbėjo: “Dvaugai, blogą 
gybę mūsų brolių. Artinau- patalą klojat, blogai ir gul
tis Raudonajai Armijai ir šit. Aš žusiu, bet po kiek • 1 e J • 1 1 • • *1’1 1 * -Į j-. «jos lietuvių • daliniams į 
mūsų gimtinę, jie karth su 
nacių armijos liekanomis iš-

pajėgomis turėtų kovoti už bėgo į Vokietiją. Dabar jie 
pasaulinę taiką. Daugiau: skundžiasi “neturį tėvynės”, 
jis priyalo kovoti už gerini- <

ŠIEMETINIS PASeLIS 
ARGENTINOJE

Argentiniečių Vienybėje 
(gruodžio 11 d.) skaitome:

“Sulyg žemes ūkio depar
tamento paduotais statisti
kos daviniais, pasirodo, kad 
šiais metais kviečiu pasėlių 
užsėta 6,622,000 hektarų 
žemės plotas, Tai yra virši
jantis 15.6 nuošimčių, paly
dinus praeitų metų sėją.

‘.‘ Bet imant abelnai pasta
rųjų dešimties sėjos metų, 
paaiškėja, jog šiemetinė 
kviečių pašėlę lieka -7.6 nuo
šimčiais! mažesnė ir tik vir
šijanti vienu nuošimčiu pas- 

— pasirodė labiausiai pasi-j 
aukojusiais kovotojais prieš 
fašizmą, už liaudies intere
sus.

Na, ir po karo, kaip ma
tome, visoje eilėje kraštų 

i per rinkimus liaudis išrin
ko ir pastatė komunistus 
savo priešakyj. Net ir 
Francijoje šiandien komu
nistų partija yra tvirčiau
sia parlamente partija! 
“Katalikiškoj” Italijoj ko
munistai taipgi galingi, 
kadangi “katalikiškoji italų 
tauta” juos ręfnik!

Vadinasi, klerikalų Drau
go graudūs verksmai padė
ties nepataisys; negali isto
rijos eisenos pasukti aima
navimai, nors jie gali būti 
kunigo arba davatkos.

Tiesa, Draugas ir nesire
mia ,j tik aimanavimais.' 
Draugo, kaip ir kitų liau
dies priešų, išvadą yra to
kia: pradėti karą prieš Ta
rybų Sąjungą ir tuo būdu 
išnaikinti, kardu ir ugnimi, 
visus komunistus! Bet ar 
tai galima^'

Žinoma^ ne.
Vienas dalykas turėtų 

būti aiškus kiekvienam, ku
ris nors penketą minučių 
per dieną rimčiau pagalvo
ja: jei imperialistai pradė

pasaulinę taiką. Daugiau: skundžiasi “neturį tėvynės”, 
jis priyalo kovoti už gerini- esą jie bėgo nuo “žiauraus 
mą darbo žmonėms gyveni- teroro”, nuduoda nekaltais 
mo sąlygų; jis turėtų kovoti išvietintais ir persekioja- 
prieš fašistus, ir visus karo mais lieuviais ir prašosi at- 
kurstytojus. J sikviesti juos Amerikon.

Plūdimais, pravardžiavi- Kokia jų nekaltybė jau pla- 
mais, persekiojimais, — net čiai,buvo rašyta mūsų spau- 
ir šaudymais bei korimais doj. Kas kart gauname pla- 
— komunizmo niekas nie- tesnių žinių apie sadiškus ju 
kur nesunaikino ir nešimai- darbus, apie papildytas 
kins. Tai jau mato, kiekvie- žmogžudystes.
nas, turįs akis. jggamų auj<a krit0 ir

Ką klei įkalu Diaugas į daugelio Argentin. lietuviu

čiai,buvo rašyta mūsų spau
doj. Kas kart gauname pla-

nas, turįs akis. Tų išgamų auka krito ir
tai pasakys?
ARGENTINOS 

i KOMPARTIJOS
SUKAKTIS

Vienybė praneša, kad š. 
m. sausio 5 d. Argentinos 
Komunistų Partija minėjo 
savo 29 metų gyvavimo su
kaktį. Partija susiformavo 
1918 m., vadovaujant V.

I Codovilla’i, Rudolfui Ghil- 
di ir kitiems.

Argentinos kompartijai, Gal būt ir Kazio Baltušniko 
kaip ir kitų kraštų tos rū- budeliai dabar kur nors Vo- 
šies partijoms, teko išgy- kietijoje.ar kitur būdami 
venti labai sunkių laikų. v 1 ' .... .
Vienybės žodžiais:

i “Po 1930 metų perversmo, 
K. Partija tapo žiauriai perse
kiojama geriausi jos vadai iš
tremti ir įkalinti, visas veiki- 
imas buvo slopinamas visokiais 
būdais, bet nežiūrint to, parti
jos veikimas plėtėsi ir jos eilės 
augo ir didėjo. Priešas, kuris 
stengėsi sunaikinti K. .'Partiją 
ir jos veikimą, - labai apsiriko 
savo sumanymuose, nes šio ju
dėjimo &rovė nesulaikoma, — 
partijos veikiėjai turėjo pilną 
pasitikėjimą demokratų laimė
jimui ir pergalingam Tarybų 
Sąjungos triumfui ir tie, ku
rie pergyveno pačius sunkiau
sius laikus sugebėjo išvystyti 
partijos veikimą, pakelti jį* ir 
pastatyti toje vietoje, kuriojd 
turėjo būti nuo pat savo egzis
tavimo pradžios.

“šiais metais K. Partija 
džiaugsmingai atšventė savo 
29 metų sukaktį. Suvienytų 
Tautų laimėjimas, Amerikos 
liaudies vienybė ir atkakli Ar
gentinos liaudies'1 kova priver
tė, kad šalyje būtų sunormali- 
zuota padėtis.”

A.a. Jonas Liaudanskas
■ ' 1 " 1 11 .............................. .. '■■■■■■ 1 ■ T

(Tąsa)

Pasigirsta balsai vienas po 
kitam: “Joną Liaudanską, 
Liaudanską....” šaukia kiti: 
“atsiliepk, pasirodyk.” O jis 
kaip tik su maniin aukščiau 
ant “gonkų” atsiliepė ir pa
sirodė diktas vyras. Suūžia 
minia iš visų apylinkių val
sčių ir Jona^ Liaudanskas 
be jokios opozicijos buvo iš
rinktas Kupiškio, 4 tūkstan
čių miestuko gyventojų, 
uredninku. Ne ilgai jam te
ko eiti tas pareigas. Reak
cija siautė jau smarkiau 
.Rusijoje — čia dar nejautė
me.

Pradžia gruodžio, visur 
renkami atstovai į garsųjį 
Vilniaus Didįjį Seimą, kuris 
turėjo atsibūti 5 d. .gruo
džio, 1905 m., Vilniuje, šau
kiamas daugiausiai per 

'dienraštį “Vilniaus ^inios”. 
Nuo mūsų apylinkės buvo 
išrinktas tas pats Petras 
čiurlis — Virbališkio, var
čiaus; nuo Kupiškio Juozas 
Burbulas, o nuo kitų vals
čių jau neatmenu...

Sugrįžo mūsų atstovai.

Rašo Simonas Janulis.
Nebuvo reikalo nei šaukti 
susirinkimų. Užplūdo mūsų 
Virbališkio valsčiaus žmo
nės mano paštinę, pribuvo 
atstovas Čiurlis. Išklausė jo 
raportą ■— iškalbingas buvo 
žmogus... Jis dievotai mi
niai smerkia kunigus, bet 
niekas neprotestavo ir pra
sidėjo piltis reikalavimai ir 
pareiškimai valdžiai, ku
riuos aš buvau priverstas į- 
rašyti į valdiškas valsčiaus 
nutarimų knygas. O tarpe 

’tų reikalavimų buvo tokie, 
kad net map buvo ■, baugu 
padėtį savo parašą, užtvir
tinimui tų tarimų ir pasiun
timui kopijų gubernatoriui 
’ir vidaus reikalų ministe- 
riui, taip pat su savo pasi
rašymu - užtvirtinimu ko
pijos. ‘ Tarpe visų kitokių 
reikalavimų, buvo net ir 
toks, kad jie atsisako mokė
ti bile duokles ir leisti savo 
vaikus" į kariuomenę, kolei 
nebus duota Lietuvai pilna 
autotiomij'a su seimu Vil
niuje..Z

Parašau įufknygaą. Visi 
mokanti rašyti pasirašo, o

už nemokančius išrenka vie
ną, kuris už visus pasira
šo. Nurašau kopijas ir, pa
tvirtinęs savo parašu, kaip 
“notary public”, pasiunčiu 
ten, kur1 instruktuota.* Tas 
pats darosi ir kituose vals- 
čiiiose po visą Kaąniją, tik 
kitur biskį minkštesnėje 
formoje. Reakcija stiprėja, 
daugiau šaudymų po plačią
ją Rusiją, baudžiamieji bū
riai siaučia.

Apie 10 gruodžio paskelb
tas antras generalis strei
kas. Visi nudžiugome. Skai
tome: generalis streikas... 
Mūsų geležkelio traukiniai 
eina, kaip ėję». Žinios vaikš
to visokios. Laikraščiai at
eina suvėlintai. Rašo, vienur 
streikuoja, kitur ne... Tik a- 
pie» 20 geležkelių išėjo į 
streiką, didi dauguma ne 
Kodėl ,— nieko nežinome. 
Einu į paštą pas socialistą 
telegrafistą. Jis sako: aš ne
suprantu, kas darosi. Vie
ni streikuoja, kiti ne. Mins
ko, Kijevo^ Odessos, Mask
vos telegrafistai streikuo
ja, o mes gavom pranešimą,

pažįstamas, prieš keliolika 
metų gyvenęs Argentinoje, 

Kazys Baltušnikas. 
Jau “Vienybės” nr. 14 buvo 
rašyta apie jo nužudymą. 
Dabar paduodame platesnes 
žinias. Jo dukters, pildos 
Baltušnikaitės laiškas, ra
šytas Kazio broliui, mūsų 
bendradarbiui Jonui Bal- 
tušnikui, vaizdžiai nupiešia 
tų banditų kruvinus darbus.

drg.

šaukias esą nekaltais “išvie- 
tintais” ir šmeižia Tarybų 
Lietuvą teroru prieš tokius 
“aniuolus”, kaip jie.

Štai minėtas laiškas.)
Brangus dėde:
Gavome nuo jūsų laišką 

8-8-1946 m., rašytą š. m. ge
gužės 2 d. Kai minėjote, 
kad jūs rašėte daugiau laiš
kų, to mes negavome.. Mes 
jums siuntėme daug laiškų, 
bet tur-būt ne visi jus pa
siekė. Apie tėvelį daug ko 
nerašėme-, nes sako, kad ne
nueina'. Bet dabar xkai jūs 
gavote žinią, ^ad žuvęs, tai 
galima parašyti ir kaip:

1940 metais buvo Ragu
vos Kompartijos sekreto
rius. Kai 1941 metais vokie
čiai okupavo Lietuvą, nešu- 
spėjo tėvelis išbėgti toliau 
kaip į Panevėžį, iš ten miš
ku namo į savo gimtąjį kai
mą Juostininkus. Ir čia kiek 
galėdamas slapstėsi. Bet 
nuolatos krata: Vyresnįjį 
brolį suėmė ir pasakė: “Jei 
tėvas neprisistatys, tavę 
sušaudysime ir šeimą, nes 
jis, mes tikrai žinome, yra 
čia.” Dar kiek laiko po bro
lio suėmimo, liepos 3 d., ir 
tėvelį atrado Raguvėlės bu
deliai, i vadinami “partiza
nais.” Namuose tėvelį par
vedė, pasikalbėjo ir liepė 
rengtis. Tėvelis sudie pasa
kęs, paskutinį kartą su šil-1 
tom lūpom pasibučiavęs, iš
svyravo iš kambario, bude* 
lių apsuptas. Keli budeliai 
užsklendė duris if liepė 
mums neiti' žiūrėti. Tėvelį 
ivdury ratų pasisodinę, pa
tys aplink apsėdę, išvažia
vo. Dar nesuspėjo išvažiuo
ti iš savo kaimo, kai pradė
jo mušti. Tėvelis klausia, 
už ką jūs mane mušate, juk 
aš jūstj nepažįstu ir nieko 
blogo jums negalėjau pada'-

kad nestreikuoti. Ar tamis- 
ta nežinai, kodėl? Aš atsa
kau, nežinau. Nuvažiuoju į 
stotį pas vakzalo telegrafi
stų. Tas numoja ranka ir 
s»ko: “čiort znaet čto tako-* 
je 
daugiau nieko nepasakė ir 
pradėjo pamažu barškint 
savo aparatą... Susirenkam, 
svarstome — nieko nežino
me.

«x ja nepoųimaju” if

(Bus daugiau)

laiko ateis mano draugai 
jums atlygins dešimterio
pai.” Taip mušdami, nuvežė 
į Raguvėlę. Raguvėlėj įda
vė į rankas raudoną vėlia- 
vukę, įžabojo ir vedžiojo po 
visur mušdami, kaip kas į- 
manydami: ylom -badė, 
spiaudė, kaktoj žvaigždę 
penkiakampę įmušė (išlu
pę), pirštus laužė, rankas, 
kojas išsuko, per upę ves
dami rykštėm mušė. Tėvelis 
prašė paskolinti vienos kul
kos. Bet iš jo pasakymo vi
si tik juokavo ir dar labiau 
kankino. Vienas budelis, 
Kapšys, automobilio rato' 
gumą pasiėmęs pasiguldė ir 
mušė. Rytojaus dieną vedė 
į Raglfvą. Raguvoje taip 
pat vedžiojo po miestą muš
dami ir sakydami, kad at
vedė “žydų karalių.” Vaka
re įvedė daboklėn su vienu 
rusu ir liepos 5 dienos rytą 
išvedė ir nušovė Beliunas su 
draugais ir dar paleido gan
dus, kad pasikorė. Keli bu
deliai dar pajuokavo, iš
traukė iš žemių tėvelio pir
štą (nykštį) ir sakė, kad 
šaukia: “Kom, kom kom
jaunuoliai!”

Mes, žinome, to viso ne- 
i esame matę, bet ^girdėjome 
nuo kitų, kurie matė. Nes 
mums tada, išeiti kur nors 

i nebuvo jokio įdomumo ir be 
to draudžiama. Tėvelį paka
sė griovy šalę tilto ir išsi
kasti nedavė. Bet ir mes ne
reikalavome, nes sprendėm, 
kad ateis Raudonoji Armi- 

! ja, mes savo tėvelį palaido
sime, kur norėsime. Nužu
dę tėvelį, motiną suėmė, bu
vo nutarta sušaudyti, tik 
atsirado kaimynų, kurie už
tarė, pagailėdami vaikų. Po 
kiek laiko motiną ir brolį iš 
kalėjimo paleido. Po viso to 
tankiai atvažiuodavo gesta
pininkai, mušdavo, tardy
davo, visus rūbus išnešė, ra
diją, kas pakliuvo į nagus. 
Atsirado kaimynų, kurie 
nuo lauko javus išvežė, sa
kydami: “Man tavo vyras 
buvo skolingas” ir vis tupė
jome tylėti atlykdami ant 
svetimos duonos.

1944 metais pavasarį, vy
resnis brolis, Zenonas, iš
ėjo miškan raudonuoju par
tizanu. Išlaisvinus Lietuvą 
Zenonas buvo Panevėžio 
valsčiaus komsargu. Paskui 
jį išsiuntė į Vilnių mokintis , 
partijos mokslą. Jis buvo 
baigęs 4 gimnazijos klases. 
Ir dabar tame mėnesyje tur 
būt jau baigs. Mes gyvenam 
Raguvoje. Jaunesnis brolis, 
Robertas, kuris turi 18 me
di, buvo Raguvos liaudies 
gynėju kartu ir politvado- 
zu. Bet dabar jau antra sa- 
zaitė kaip mokinasi Kaune 
nilicijos mokykloj. Mes 
;rys jauniausios seserys gy- 
zename kartu su motina ir 
ankom mokyklą.

Gyvenimas iš normos sun
kus, nėra kas uždirba, bet 
tikimės, kad su laiku susi
tvarkys ir mūsų gyvenimas. 
Mes esame dar laimingi, 
kad turime savo nelaimes, 
jas ką padejuoti. Ir, kad dė
lė mūsų nepamiršote, nega
udami kitaip, nors laiškais 
aplankote. Mums siųskite 
kuo daugiau laiškų ir para
šykite, kaip jūs gyvenate ir 
ką dirbate ir apie savo šet- 
nlį.

Pasilikt sveiki!
Jūsų podukra

Milda Baitušnikaite,
(Iš Argentin. Vienybės.)
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Žmogus Pirm Miliony Mėty Pradėjo
Skirtingai Vystytis, Negu Beždžionė

1

i
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ANTARKTIKA TAI TIKRAI 
MILŽINIŠKAS ŽEMYNAS

Pirmieji žmonės ir pirmo- I senoviniais palaikais, pro- 
sios beždžionės pradėjo vy- : °esorius Clarkas pareiškė:

“Šie mūsų atradimai ro- 
io, kad žmogus ir beždžio
nė prade io atskirai vystvtis 
‘š vieno bendro savo proto
no jau 10 iki 20tmilionų 
netų atgal — milionais me- 
'u pirmiau, negu buvo iki 
nol manvta.

“Mes dabar taipgi atran
dame, jog tas bendras žmo
gaus ir beždžionės protėvis 
neturėjo daugelio tokių spe- 
dalių savybių, kurias mato
me pas mūsų lail$ų beždžio
nes. Bendrasis žmogaus ir 
'czdžionės protėvis, be abe- 
’o, buvo beždžionė, bet jis 
mvo nelabai panašus i 
n’andienines beždžiones.”

Tas bendras žmogaus ir 
beždžionės protėvis, anot 
nrof. Clarko, galėjo išsivys- 
'vti dviem keliais. Jis ga- 
“jo gyventi medžiuose ir 
^laipsniui galėjo pas jį iš- 
nvystyti tokie 'specialiai kū
no organai, kokių reikia 
wvenimui medžiuose, kaip 
kad ilgos rankos, didžiuliai 
nečiai ir netobulos, pirmyk- 
ščios kojos. Arba jis galė
jo stačiai vaikščioti ir per j gaus..

stvtis iš vieno bendro gv- Į 
vūno, kaip to paties vienu 
ir kitų kamieno. milionaif 
metu anksčiau, negu būvi 
iki šiol manoma, sako ang
las profesorius Wilfrid E 
G. Clark. O Clark yra vie 
nas didžiausių pasaulyj' 
gamtininkų, • ypač kair 
žmogaus ir i vairių gyvūnu 
anatomijos (kūnų sudėties^ 
žinovas.

Kada prof. Clarkas kalba 
apie iki šiol manvtą žmo
gaus pradžia, jis netur* 
mintvie bibhiinių žydu ir 
kataliku skelbimo, kad Die

maji žmogų tik už 4004 me 
tu pirm Kristaus. Toki skel
bimą jau seniai sumušė ge 
ologiios ir fiziko-chemijos 
mokslai.

Prof. Clarkas turi minty
je orieš kiek metų pirmiau 
atkastus kaulus gyvūnu 
kurie dalinai buvo panašūs 
j žmogų, o dalinai į bež
džionę. Tų kaulų savininka’ 
gyveno pirm 250 tūkstančiu 
metu iki pusės miliono me
tų atgal.

Bet dabar atrasti vieno 
žmonijos protėvio nalaika’ 
Sterkfontein urve, Pietinėje 
Afrikoje, rodo, kad daugiau 
kaip pirm miliono metu 
žmogus jau stačias, dviem 
koiom vaikščiojo.

Ištyręs to žmogaus kau
lus ir palyginęs su kitais

Greitesnis už Garsą 
Lėktuvas

tokiilgus amžius isvystyti 
kūną, kaip žmogaus.

“Bendrasis žmogaus ir 
beždžionės protėvis iš tikrų-

tokiu būdu mes ir turime iš 
;o dvi rūšis — žmogų ir bež
džione. bet abidvi ,rūšvs iš 
’-ieno ir to paties kamieno. 
— sako prof. Clarkas. — 
Viena to kamieno šaka. 
Australopithecus — tai rei
škia žmogus ‘— niekuomet 
neturėjo didžiulių antaki niv 
kaulu, toli priekin atsikišu
sio žandikaulio > ir galingu 
šuniškų dantų, kuriuos turi 
šiandieninės beždžionės.”

Atkastieji Afrikoj kaulai, 
prof. Carko ištirti, rodo, jog 
tas pirmvkšcias žmonis 
Australopithecus t u r ėj o 
trečdalį tiek smegenų, kaip 
šiandieninis žmogus. Jo 
kulšių kaulai buvo platūs ir 
iis vaikščiojo siūbuodamas į 
abi puses. Jo galva stovėjo 
tiesiai tarp pečių, o nebuvo 
nusvirus priekin, kaip kad 
beždžionės galva. Jo žandi
kauliai ir kakta buvo pana
šūs savo pavidalu ir propor
cija, kaip šiandieninio pmo-

N. M.

Amerikos admirolo Ri
chardo E. Byrdo ekspedici
ja patyrė, iog Antarktikos 
plotai yra dar kur kas di
desni, negu pirmiau buvo 
atrasta. Antarktika tai mil
žiniška sausumos sritis ap
link pietinį žemės ašigalį 
(polių), tik visa ta sritis 
storai apklota “amžinais” 
sniegynais ir ledynais.

Pasiremiant pirmesniais 
tyrimais, buvo skaičiuoja
ma, kad Antarktikos plotų 
yra tiek, kaip visos Jungti
nės Valstijos ir Meksika sy
kiu. Bet Byrdo lakūnai da
bar surado dar naują 125,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tą, pietiniame Antarktikos 
pajūryje.

Tie lakūnai taip pat užti
ko aštuonis naujus kalny-

nūs ir labai didelę įlanką 
(užlaja) vadinamoj Roose- 
velto Jūroj.

Byrdo lakūnai kartoti
nais savo žygiais nufotogra
favo- šią ir tris kitas įlan
kas, apie 20 salų, tris pus- 
salius ir 75,000 ketvirtainiu 
mylių lediniuoto vandenyno 
plotų, kurie iki šiol dar ne
buvo žinomi. .

Admirolas Byrd sako, tie 
atradimai turi didžiausios 
moksliniai - g e o g r a finės 
svarbos.

Spėjama, kad tame milži
niškame žemyne po Antark- 
tikos sniegynais ir ledynais 
vra “akmeninės” anglies 
vario, gal būt, žibalo ir kit. 
mineralų. Aišku, jog ieško 
ma ir uraniumo, sprogsta
mosios atominės medžiagos

WLIF. SAMANOS-VAISTAS NUO DŽIOVOS

Daugelis Genijų Nelaimingi 
Jaučiąsi Šiaip Gyvenime

Bostonietis daktaras Ri
chardas Wagneris, Tuft’s 
Medicinos Kolegijos profe
sorius pataria tėvams ne- 
sigraudinti, jeigu jų vaikai 
neparodo didelio gabumo, 
vadinamo genijaus. Profe
sorius Wagneris, pasirem
damas savais ir kitų moks
lininkų patyrimais, tvirtina, 
jog dauguma genijališkai 
gabių žmonių jaučiasi ne
laimingi gyvenime. Genijaus 
nervai jautresni, jo jausma’ 
esą opesni ir jis skaudžiau 
dvasiniai kenčia nuo įžeidi* 
mų ir kitų gyvenimo ne 
■’magumų.

Prof. Wagneris pastebi 
jog dažnai genijus gema iš 
fokių šeimų, kuriose jau 
prasideda išsigimimas be: 
nykimas. Antra vertus, ge 
nijus visuomenei reikalin 
gas — moksliniams išradi
mams, geriausiems literatu 
ros ir meno kūriniams ir 
kitoms kultūros ir civiliza
cijos sritims.

Tarp asmeniškai nelai
mingų ir . “nepraktiškų’ 
žmonių Wagneris primena 
tokius genijališkus ameri
konus, kaip poetą Ed. Allan

Poe įr rašytoją Marką 
Twainą. Čia galima priskai- 
tyt ir Jacką Londoną, kitą 
garsų amerikinį rašytoją, o y 
rusų literatūroje -r- Puški
ną, Lermontovą, Dostojevs
kį, Tolstojų, kurie jautėsi- 
nelaimingi ir buvo nepasto
vaus būdo. Vokiečių poetas 
Heinrichas Heine taip pat 
gyveno, kaip dvasinis kan
kinys. Didysis Jungtinių 
Valstijų prezidentas Lincol- 
nas visą gyvenimą jautėsi 
nelaimingas.

Iš kitos pusės, genijališ- • 
kieji amerikonai mokslinin
kai - išradėjai Benjaminas 
Franklinas ir Thomas Edi
sonas buvo tvirto, tikslaus 
būdo, bet iš jų giminės jau 
neišėjo daugiau jokių žmo
nių su nepaprastais gabu
mais.

Stipriu, pastoviu būdu 
pasižymėjo politinis geni
jus Leninas ir didis chemi
kas Mendelejevas, kitas ru
sas. O rusė matematikė Ko- 
zalevskaja, nežiūrint pasau- 
’inės garbės, jautėsi nelai
minga, daugiausia gal dėl 
paniekos iš carinės visuome
nės pusės. * N. M.
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Jungtinių Valstijų Visuo-1 fellerio Medikalių Tyrinėji- 
menės Sveikatos Įstaiga pa
skelbė savo leidinyje Public 
Health Reports atradimą, 
kad tam tikros samanos ga
li būti įrankis kovai prieš 
džiovą. Jos auga Californi- 
joj ir vadinamos “ispaniško
mis” samanomis.

Tą atradimą .padarė dak
taras Alfredas Marshakas. 
Iš tokių samanų jis ištrau
kė savotiškus geltonus kriš- 
toliukus. Krištoliukai buvo į 
aliejų sumerkti ir leidžiami 
į kraują žiurkėms, kurios 
tiksliai buVo apkrėstos džio
va. Kitoms džiova apkrės
toms žiurkėms nebuvo lei
džiama tos medžiagos “po 
skūra.” Ir štai kas pasiro
dė:

Didžioji gyvenimo moky-i Visiem tėra tik vienas i Džiovininkės žiurkės, ne- 
trimis princi- gyvenimas, todėl visiem gaudamos tokių įleidimų į

Tėmyt, Lygiiit ir Galvot 
-Receptas Daugiau Žinot

Negalvojantis protas, kaip 
neariantis noragas, — rūdi
ja.

tie, kuriem buvo tada ir ten 
gera 
tiški
pakalikai, o ne vargingosios
liaudies nariai.

— Kalba tik parazi- 
ffhėlynkraujai” ir jų

mų Instituto.
'■ Dar daugiau gyvūnų 
išbandyta pirma, negu 
samanų medžiaga bus 
vartota, kaip vaistas žmo
nėms džiovininkams. Nėra 
tvirtinama, kad ji panaiki
na džiovą, o tiktai kad su- 
laiko džiovą nuo greito plė-1 
timosi kūne.

Samaniniai krištoliukai 
taipgi dalinai stabdo plaučių 
uždegimo ir tūlų kitų ligų 
bakterijas nuo greito išsi
vystymo pelėse. N. M.

bus 
ta 

pa-

Faktais Remti Margumynai 
-Krieno Surasti Lobynai

Reikia kalt, daug sykių 
! kalt—kol vinį įkali; 
i sakyt, daug sykių 
! 'oi žodį įkūniji.

reikia 
sakyt, Mandagumas šimteriopai 

apsimoka.

Smegenų Sultys Kaip !

E1 Segundo, Calif.
Douglas kompanija pastatė ■ kla remiasiVV , XACL 1 VA11AU01 VI JLJLU10 j^XAJLXVX J V UVUV1 V 101 Vili O « »■ V

Amerikos laivynui “greites- nais: tėmyk, atsimink, pa- lygiai priklauso žymiausios kraują, liesėjo (kūdo) antra
nį už garsą” lėktuvą, vadi- lygink. Taip darosi išvados, i jo privilegijos, 
namą Skystreak. Garsas pa- taip kuriasi žinojimas ir pa- i 
prastai lekia apie 750 mv- žanga. 
lių per valandą. Tikimasi,) 
kad šis lėktuvas pralenksiąs ! r ' 
garsą ir gal sieksiąs iki 900 ■i pj]e kada—tai dar ne vis- moralis ir fizinis supuvi- 
mvlių per valandą, Geras posakis tik tada, mas.

Yda gdji _būti žmogaus 
-------- i neapdairuhiąs;

Gudriai ir gerai išsireikš- ninga meksystė
et sumo

tai jo

p s. Geras posakis tik tada, mas.
Oro inžinieriai. tvirtina, kai problema to ūmai reika- 

kad toks greitis sutriuškin- ■ lauja—nulemia beveik 
tų žmogų paprastame lėk-Į ką. .... ______ z
tuve, kur lakūnas* tikrai ne- džiųjų asmenybių geniališ- nesigirk—sako moderniško- 
atitvertas nuo išlaukinio o- kūmas. ji patarlė.

• ro. Taigi suprantama, jog 
naujame Skystreak lėktuve 
yra įtaisyta aklinai nuo oro 
uždaroma klėtka, kurioje 
sėdės lakūnas.

Tai mažas lėktuvas, sve- 
rias tik 9,750 svarų. Jis yra 
35 pėdų ilgio ir 25 pėdų plo
čio. tarp abiejų sparnų galų. 
Šį lėktuvą varvs motoras 
su švirkščiamaia (jet) tur
bina. ir jis turės tiek jė^os 
knin 75 automobilių moto
rai.

Tas lėktuviukas galės 
nešti viena žmogų ir 500 
svaru kroviniu. I aivvno ko- 
mandieriai sako, iis būsiąs 
vartojamai moksliniams ty
rimams ir nieko daugiau 
negabensiąs, apart vieno la
kūno ir moksliniu instru
mentų. Patikrinamieji šiam 
lėktuvui bandvmai bus da
romi ateinantį pavasari.

J . V1?" i Pirma gerai padaryk ir 
Tame tik ir glūdi di-| paskui nesigirk, ir niekad

; tiek greičiau, negu kitos 
žiurkės, kurioms kasdieną 
buvo leidžiama samanų 
krištoliukų su aliejum į 
kraują. Džiovos perai pas 
gaunančias šio vaisto žiur
kes daug lėčiau plėtėsi, negu 

i pas negaunančias.
Tie bandymai buvo pada

ryti vadovybėje Amerikos 
laivyno gydytojų ir Rocke-

AUKŠČIAUSIA ALGA
BEISBOLNINKUI

Tai kyla, tai smunka ki
tų šalių diplomatai pasau
linės politikos arenoje, neat
silaikydami įtemptose pro
tinu] pajėgų rungtynėse. 
Tuo tarpu Sovietų diploma
tai vis tie patys—jie atsilai
ko! Ir kaip neduoti kredito 
Hems bent už tai?

Tas “Lietuvos Draugas”, 
kuris gan dažnai ir gausiai 
medžiaginiai paremia mūsų 
kultūrines įstaigas ir orga
nizacijas, yra daugiau negu 
vien “Lietuvos Draugas” — 
jis yra visos padorosios 
Žmonijos Draugas!

Viena uncija neapdairu
mo padaro toną nesmagu
mo.

Nepaprasta Gyduolė
/

Amerikiniame Divi Tho
mae Institute profesorius 
Leo G. Nutini ir Eva Maria 
Lynch surado, jog sultys, 
išspaustos iš gyvulio smege
nų, kur kas geriau saugo 
nuo apsikrėtimo perais sta- 
filokokko aureo ligos, negu 
garsieji penicillino vaistai. 
Nutini ir Lynch tatai paty
rė bandymais, padarytais 
šimtams pelių bei žiurkių, 
kurios tyčia buvo apkrėstos 
stafilokokkų bakterijomis.

Tos bakterijos sudaro 
žmonėms šunvotes, viduji
nius skaudulius, bet jos 
taip pat' gali iššaukti sme
genų plėvių uždegimą, pne
umoniją ir kaulų ligas.

AIRIŠKOS VEISLĖS i metais vėliau, miestas buvo 
LIŪTAI j naujai atstatytas, bet jau

Airijoje auginti arkliai ir i^e vietoję - ^penketas 
i • visame pa-! 

šaulyje yra žinomi, kaipo ■ 
vieni iš geriausios veislės. | 
Dabar pasidarė populiariš-1 
kais ten auginami liūtai. 
Sako, geriausi pasaulyje liū- i 
tai yra veisiami ir auginami: 
T4i i hl i n n 'yirapinZiii in ’ n 
liūtai veisiasi' geriau, negu : 
būdami laisvėje raistuose, 
kur vidutiniai pora liūtų at
veda du vaikus, o Dublino 
žvėrinčiuje — penkis. Nese
niai keletas airiškos veislės 
liūtų nugabenta Indijon. 
Esą, ten jiems būsianti pro
ga pasirodyti, ką jie gali 
kovoje >su plėšriaisiais Indi
jos raistų tigrais.

mylių į vakarus nuo origi-- 
nalės vietovės.

KIEK SVERIA 
ŽMOGAUS SMEGENYS?

Suaugusio žmogaus sme
genys, vidutiniai, sverian- 

Dublino žvėrinčiuje.'čionai! čios apię 49 uncijas.

BĖGANČIOS MEŠKOS 
GREITUMAS

Amerikoniškos pilkosios 
meškos gali bėgti 35 mylių 
greitumu, per valandą.

Didieji darbai neša dide- 
Rus nuopelnus, bet mažą pa-

' Labai ap^adėtina. kad 
’ažn?^ n-’nvpf.fi’ Hz^’ški iš- 

i<’4-^1!>-i •-> i rinklia.

’p’ic •i« •»oi”' rj i’ 's ■

kursto n regresas.

Nccv;,rbu. kas knm natin- 
ar nepatinka: svarbu-- 

kas yra naudinga iv reika- 
’inga.

Jei m tūli mūsų vvriau- 
nrbininkai nenori važiuoti 1 
Maskvos konfejenciia, tai 
ių dalvkas. Bet už tai kai- 

i “geležinės uždangos” 
“kr? i nebegalima.

Aukščiausią algą, kokią tinti 
beisbolninkas yra gavęs, bu
vusi išmokėta garsiajam* 
sportininkui Babe Ruth, 
1931 metais, kuomet jisai “smetoniškos nepriklauso- 
gavęs $80,000. mybės” Lietuvoj, kalba tik

Kaip buvo gerai gyventi

A

mybės” Lietuvoj, kalba tik

1

Laimėjimais apsvaigę, re- 
publikonai sumina prieš vi
sus pažangesnius piliečius; 
jie pagatavi persekioti net 
savo šešėlį/ jeigu jis bent 
kiek raudonai išrodytų. Ar 
tai tame yra tas jų “išmin
tingasis prakilnumas”? Juk 
tai tamsiausias davatkizmas 
— skurdus ignorantizmas!

Aplinkybės pakeičia as
menybes. Bostonietė Ona 
Kubilienė, dabar New Yor
ke, kaip atrodo, įėjo į savo
tišką renesansą. Visgi ge
rai, kad nuo lietuvių nenu
sišalino.

Dorovinė Kvailybė:
Svietas gerbia 

tokį kvailį, —
Kad jį* blusos 

nekirstų, —
Kuris savo bobos

Ir nekibina kitų.

ŠILUMA MAŽAME 
ANGLIES ŠMOTE

Vienas kumšties didumo 
anglies šmotas, jeigu būtų 
galima jį'visiškai sudeginti 
taip, kad neliktų jokių lie
kanų — nėi cindrų, nei pe
lenų, nei dūmų — galėtų 
apšildyti visas Jungtines 
Valstijas ištisą' savaitę lai
ko.

KIEK YRA
GOLFININKŲ

Palaidai skaičiuojant, vi
same pasaulyje esą apie 4 

i milijonai golfininkų, kurių 
i 15 iki 16 nuošimčių yra mo
terys.

ŽYDINTIS JUOZAPO 
LAZDOS MEDIS

Glastenbury, Anglijoje, 
randasi nepaprastai senas 
medis, vadinamas “šventuo- 
dagiu”, kuris žydi pėr Ka
lėdas nuo labai senų laikų. 
Per pereitas Kalėdas šis 
medis pražydėjo jau 1884-tą 
kartą. Sakoma, jog šį medį 
pasodinęs koks tai Juozapas 
63-čiais krikščion. gadynės 
metais, įkišdamas į žemę 
savo lazdą,* kuri prigijus ir

priklausant,' kaip tą dalyką 
imsime. Mat, pirmąjį Pa
namos miestą įkūrė Pedro 
Arias de Avilla 1519 metais 
bet 1671 m. tas miestas su
degė, o jo turtus pagrobė 

New York. — . Sviestas i piratas (jūrų ] ‘
atkrito 3 centais pigyn. į Henry Morgan. Dvejais

PANAMOS MIESTO
SENUMAS / --v-- ----- -----/ i nuo to laiko tebesanti gvvu

Panamos Miestas yra 428 i medžiu — 1884 metų senu- 
arba 274 metų senumo — mo

plėšikas) šytų ir

ŠVEDAI RADO ATOM-BOMBOS MEDŽIAGOS ŽIBALINIUOSE MOLIUOSE

KAI PASTATYTI
ŽALIĄ KIAUŠINĮ

Norint pastatyti 
kiaušinį, reikia jį’ gerai su- 
kratyt, kad trynys susimai- 

nugultų į lukšto 
dugną. Tuomet kiaušinis iš
laikys lygsvarą ir stovės 
ant to galo, kuriame bus 
nugulęs trynys,— sako įvai-

Švedijoje yra įrengtas di
delis fabrikas ties Kvarn- 
torpu, kur traukiama žiba
las iš požemio balsvų moli
nių uolų (shale). Pasirodo, 
jog tose uolose yra ir ato
minės uraniumo medžiagos 
— apie pusę svaro uraniu
mo kiekviename uolos tone.

Švedai įtaisė požemyje e- 
lektrinius kaitintuvus. Iš 
kaitinamų uolų garuoja ži
balas tam tikrais įtaisytais

vamzdžiais. Tam reikia be
veik 1,000 laipsnių karščio 
pagal Fahrenheit termome
trą. ■

Tie žibaliniai garai vam
zdžiais suvedami į didelius 
metalinius kubilus (bakus), 
kur jie virsta skystimu. Sky
stimas paskui apvalomas 
nūo visokių priemaišų, taip 
kad gaunasi gryn. žibalas/ 
kuris 'galima perdirbti į ga
zoliną. Tuo būdu švedai pa-

sigamina po 2,000 statinių 
žibalo bei gazolino per die
na.

’Apart atominės uraniu
mo medžiagos, tose žibali
nėse molinėse uolose randa
ma ir aliumino, vanadiumo 
ir molybdeno metalų.

Nuo įkaitinto požemio šy
la ir žemės paviršius; tuo
met greičiau ir didesnės au
ga daržovės. Žemės pavir-

sius dėl tokio požemių įkai- 
tinimo galįs pasilaikyti šil
tesnis ir derlingesnis per 30 
metų.'

Kada Amerikoje išsisems 
gausingosios žibalo vers
mės, ši šalis taip pat trauks 
žibalą iš molinių uolų po
žemiuose. Skaičiuojama, jog 
tokiose' Jungtinių Valstijų 
uolose yra iki 100 bilionų 
statinių žibalo. J.C.K.

MAISTAS Iš
ŠILKVABALIŲ

’ Chinijoj šilkvabaliai
<1 • '• t . •

Gninijoj šilkvabaliai yra 
naudojami maistui, • iy dar 
kaipo nepaprastas skanumy
nas. Kuomet šilkas būna 
nu jų nuimtas, tada šilkva
baliai būna kepami 
sviestu arba su taukais, 
maišant su kiaušiniais 
pridedant biskį uksuso.

■S. <4>. A

su 
su

it*



>

< Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
...........     . n. r.r t f. -L£i.^,, -,.i ■„ -.r .>,;...1..^. ,'■■ ■■■■■■■. 1 r1v,.1:

PirmadDnvc V-..... ia <0*7

1-8-47 FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

—į Hii.~ ' į^Parašė Petrus Cvirka-^r. n 1 t,

—25—
Iš Bostono Žiemines Stoties

Susitikimas ir Pasikalbėjimas su Vienu Kunigu

(Tąsa)
Naktis plėtėsi ir augo iš vakarų. Rei

kėjo keliauti namo. Lįetus vis didesniais 
lašais puolė pro' šakas. Parko pakrašty 
išbėgiojo žmonės ir kylantis.vėjas ritinė
jo paliktus popierius, laikraščius ir taršė 
per pikniką prišiukšlintą pievą., New, 
York Times paskutinės laidos lapas už
neštas vėjo apsivyniojo aplink Franko 
kojas. Jis paėmė jį ir užsigobė nuo lie
taus galvą. Koks juokas, koks džiaugs
mas šviesiaplaukei boso dukrelei, kuri 
nenori eiti namo! Ji išskėtė lietsargį, pa
sidėjo ant kelių skrybėlę ir kai Frankas 
paklausę, ar nevertėtų sėst į traukini, 

• kuris gali ateiti po kelių minučių, ameri- 
konė sakė, kad mes pagausim traukinį pa
skutinį, kuris lekia iš Čikagos į Naujor
ką. Kaip jūs norite, sakė Pranas, — bet 
bijausi, kad tėvas jūsų nemuštų. Ai, koks 
stačiokas! Kai Meri akies mirktelėjimu 
jam liepė sėsti prie savęs, jis atsakė, kad 
turįs pasidėjęs banke penkis šimtus dole
rių ir nemanąs tame mieste ilgai sėdėti.

—Tai jūs atėjote iš Lietuvos, bet pa
sakykite, Frankai, ar jūs turite ten kar
vių, avių ir ar rišate po kaklais joms var
pus, kad nepaklystų? Frankas sakė šiur, 
jis turįs ten didelį ūkį ir su gubernato
rium nekartą yra gėręs.

Pranas atsisėdo prie jos ir bato galu 
spyrė samanas. Netikiu, kad mes esame 
artimi giminės, sakė jis, bet jeigu gerai 
biznis pavyksiąs, jis po trijų metų turė
siąs mažu/ namus su gonkomis ir su dar
želiu, ir todėl jam reikėsią pačios, kuri jį 
pasitiktų grįžusį iš darbo ir apklotų sta
lą valgiais, o sekmadieniais, kad ji paim
tų po ranka savo vyrą ir jie bėgiotų į 
linksmas pievas. Boso duktė vėl juokėsi 
ir vis dažniau minėjo jo vardą. Žiūrėk, 
sakė, kaip aš peršlapau, žiūrėk, kokia 
mano skrybėlė, kokie plaukai! Meri, lai
kas namo, jau paskutinis traukinys nu
bėgs, ir mes turėsime penkioliką mylių 
eiti pėsti. Ką bosas pasakys savo dukterį 
pamatęs permirkusią?!

Kai Frankas pradėjo pasakot apie tai, 
kokius arklius ir kokią karietą jis namie 
turėjo, kad iš akmenų ugnys žiro, Meri 
padėjo ant jo peties galvą ir kniūrzė, 
kniurzė. Paskum ji su vienu pirštu pra
dėjo kutenti jo kaklą. Pranas priešinda-. 
masis atsuko veidą ir kažkas įvyko pa
našu į pabučiavimą. Tada jis turėjo 
klauptis ant kelių, kaip buvo rodoma 
miesto teatruose ir kuždėt boso dukte
riai: aš galiu būti dėl tavęs milijonie
rius.. Aš eisiu į rūdi^Tkasyklas, dirbsiu 
viską, elgsiuosi su Jujnis kai]) su karalie
ne. Jums nieko nebus negalima. Aš būsiu 
purvu pd jūsų kojomis. Štai,.mano dole
rių maišelis!

Ko jis nori, ko laukia, ko nepaima jos 
į savo rankas, užgrūdintas ir kietas, ta
sai kaimo vaikas?! Argi nelaukė Meri 
pirmojo savo pavasario, argi nebrangino 
pirmojo savo vyriškio kiekviena moteris, 
kuriai Amerikos dangus davė tokio pat 
žydrumo akis ir plaukus lietuviško lino. 
Frankas tą valandėlę išsiėmė laikrodį, 
pažiūrėjo laiko, ir pasakė boso dukteriai, 
kad ji graži kaip tas laikrodis, bet iš tik
rųjų, kiek jos tėvas duotų pasogos jų 
namams prie ežero pastatyti. Baltiems 
namams su sodu ir mėlynomis langų už
uolaidomis. Prano gyslose tekėjo Kruke
liu kbaujas. O mergaitė iš koledžo ėmė 
verkti. Bet tokiu laiku ir Pranas buvo po
etas, ir jis atsakė: matai, peršlapai kaip 
višta ir dabar imsi bliauti. Neverk, aš 
tau nupirksiu saldainių. Neverk, aš par

nešiu tave ant rankų ir pasakysiu tavo 
tėvui, kad aš tave parnešiau.

Meri verkė ir nebuvo 'kuo ją nuramin
tu Pranas liepė kabintis jam ant kaklo, 
rankomis stipriai įsikibti į jį, o ameriko
ne pro verksmus atsakė, kad -ji maniusi, 
jog jis moka bučiuoti. Meri veidas degė 
kaip ligonės, ir smilkinys prie smilkinio 
ir galva prie „galvos jie išklydo iš parko, 
iš tamsaus miško, kur nakties šešėliai klo
jo įsimylėjusiems savo patalą. Ėjo naktis. 
Pranas jai sakė, kaip Zidorius kažkada 
Elzei sakydavo: o, tu mano kryželi! Meri 

'glaudėsi prie jo, užmiršusi, kad ji moka 
aritmetikos ir istorijos; ji pirmąkart su- 
tiko.vyrą ir pirmas piknikas buvo jos gy
venime, apie ką ji tik patylomis klasės

suoluose su draugėmis kalbėjo. Aš ištekė
siu už jūsų, sakė ji Pranui. Ir pasakojo, 
kaip viena jos draugė, bučerninko duktė, 
pernai pabėgo su kavalieriumi į Mičiga
no štatą, o dabar jie turi mažutį bebi, 
Bebi verkia, bet ji myli mažus bebi ir 
pyksta, kad jos motina daugiau neturi'.

Taip paskutinis traukinys grįžo į mie
stą, ir bosas visą vakarą buvo susirau
kęs. Meri nebeėmė knygų, vaikščiojo po 
Prano langais ir misteris Gud savo žmo
nai pasakė: aš manau tas bomas paga
dino mūsų mergaitę. Ji vėl nežino, kaip 
vadinasi dabartinis Amerikos preziden
tas.

Pranas savo istoriją papasakojo viską 
žinančiam Bobbi, ir tas atsake, spjauk

mą, kur su milijonierių dukružėmis vy
ne pasimaudysi m. Gerai Bobbi, bet' kuo 
ji ne mergina? O, gal būt, ir nebloga, — 
sakė Bobbi. Tai griebk, tikrai ji nieko 
sau mergina, ir su tokia negėda pasiro
dyti piknikuose. Ką.gali žinoti, gal tada 
bosas jam užleis savo vietą. Pirškis, sa
kyk myliu, neužmiršk apie kraitį. Bet 
kaip tada, Frankai, su aukso kasyklomis 
ir su lošimo namais?

Meri rašė laiškus. Du laiškus ji jam 
įkišo pro durų plyšį, ir Pranui nesant 
namie parėdė iš jo rūbų antrąjį Franką.

Ir Frankas tris dienas mušė būbną 
aukštai savo kambary, o bosas sakė, kad 
ir jis pagedo. Paskum įsimylėjęs Kruke
lio sūnus nusprendė ir, patykojęs bosą 
vieną, įėjo pas jį, idant pasipirštų jo 
dukteriai ir pasakytų, kad nori, paimt ją 
per žmoną, nes myli mokytas merginas. 
Frankas tiesiog pasakė, kad jis norįs jų 
dukters, o ta giminystė taip tolima, kad 
nė nematyt jos pradžios.' Bosas dar la
biau įkibo į savo laikraštį. Matyt, jis ta
tai tikėjosi išgirst, ir jo nė kiek nestebi
no toks pasiūlymas. Tada Pranas išgir
do žingsnius ir į -kambarį įėjo motina. Ji 
klausėsi, kaip Pranas prašė jų dukters 
rankos. Motina už bosą atsakė:

— Mes džiaugiamės. Bet juk ji jau
niklė, tik aštuoniolikos. Ir giminės, šiaip 
ar taip esame. Frankai, jūs toks' vyras, 
merginų kiek norite...

Bosas nepakeldamas akių atsakė:
— Matai, Frankai, reikia būti protin

gu. Tu dirbi lentpjūvėj, vyras be mokslo. 
Meri baigs koledžią,—ji tau ne pora. Ką 
tu jai duosi apsivedęs. Pliki abu būsite. 
Duktė mano dirbti nepratus, ji muziką

— Ką dėl mokslo, tai gal... Bet dėdė 
sakėt, kad aš galiu būt...būt galiu dar mi
lijonierium, p r ezi de n t u.

Bosas pradėjo juoktis; iš pradžių pik
tai ir patylomis, paskum garsiai ir su 
ašaromis:

— Šiur, Frankai, juokus dirbate jūs. 
Prezidentu būdamas mano dukters neim
tumei, kam tai]) aukštai lipti.

— Man ne juokai... Jūs taip sakėte, 
kad Amerikoje viskas galima.
, — šarap!'—staiga kumščiu trenkė 
bosas Į stalą. — Dukters už driskių ne
atiduosiu!

Vienu šuoliu Pranas iššoko iš kamba
rio, paspyrė pasipainiojusį šunį ir įgriu
vo į savo kambarį. Kai durys užsitrenkė, 
jis parvirto į,lovą ir suvaitojo:

— Pažiūrėsim, kurio gaideliai ilgiau 
giedos.

Niekas jo nekvietė pietų nė vakarienės. 
Bosas nenorėjo jį sutikti, ir lenkė iš tolo. 
Frankas nebematė Meri. Vėliau išgirdo, 
kad motina ją išvežė į Naujorką pas gi
mines. Kambarys stovėję didžiausioje ne
tvarkoje ir niekas juo nesirūpino. Boso 
giminystė taip toli siekė, kad vieną gra
žią dieną rado savo daiktus išmestus ir 
sukrautus lauke, prie durų. Ar tu nežinai, 
Frankai, kad plikas būdamas nieko ne
padarysi. Žiūrėk, jeigu tu turėtum dole-, 
rių maišą, — bosas dukterį per prievar
tą įbruktų.

Bobbi jam liepė spjaut į viską ir pa- 
traukt į kokį nors didelį miestą. Jis se
niai ieškąs kompanijono. Prieš Naujor- 
kį Frankas neslėpė savo aistrų —.mies
tas tikras, kur galima pabusti iš po nak
ties milijonieriumi.

(Bus daugiau)

Sausio 19 dieną, 1947 met., 
iš LLD 7-tos Apskrities valdy
bos posėdžio, kuris atsibuvo Šo. 
Boston, Mass., draugai J. ir D. 
Lukai (usteriečiai) atvežė mu
du su draugu Stasiu Penkaus- 
*ku (lawrenciškių) tiesiog į žie
minę Stotį — “North Station,” 
iš kur ėmėm traukinius į na
mus.

Atsisveikinę ii’ padėkoję 
draugams Domicėlei ir Juozui 
Lukams už gražų pavežėjimą 
ir greitą pristatymą į stotį, 
mudu su Penkausku leidomės! “Well,” jis sako, “dabar ir 
stoties vidun. Aš žinojau, kad j protestonai jungiasi į bendrą 
traukinys į Lowell, Mass., eina I kovą su katalikais ir 
3:30 p. m. Bet Lenkauskas ti-’ prieš žmonijos priešą.” 
kėjosi gauti traukinį į Law

čia prie kunigo nesisėda.
Pasiklausiau, ’ar galiu 

sėstis. “Yes, sir,” atsakė kuni
gas minkštu balsu.

Tūlą laiką abu tyliai sėdėjo
me, bet vėliau kunigui uždarius 
knygutę ir pradėjus nuo “gra
žios žiemos” ir tam panašiai, 
vedėme pokalbius. Po tūlų pasi
kalbėjimų kunigas klausė, kur 
gyvenu ir ar esu katalikas. Į 
paskutinį klausimą atsakiau: 
“Ne,” nors galėjau ir kitaip at
sakyti.

“Well,

čia

kitais

demokratinį pasaulį sunaikin- January 20, 1947.
Išrodė, kad nei vięnas dar ne- 

irgi tik tiek telaimėtumėt, sa- i sirengėm apleisti traukinį. Bet 
kau. Arba dar didesnę kainą štai traukiniui atvažiavus ir su
tektų užmokėti. 1 stojus Wilmington stotyje, nei

Kunigas sudrebėjo! Vietoj, Jš šio, nei iš to, be jokio pasi- 
kad ką sakyti, jis užklausė ga- i rengimo iš kalno (mane tas net 
na smarkiai, kur aš gimęs. At-1 nustebino), kunigas pasikėlė 

Jis visai rimtai 
Please, let me go.” 

palinkė-

siąs, bet kur jis yra dabai’? Jūs

sakiau, jog nesvarbu gimimo nuo sėdynės^ 
vieta, kad visi turime kovoti pareiškė: 
prieš naujo karo rengėjus. Ir' “Good night, Father, 
tik .visi bendrai kovodami jau jam gero.
biaurų fašizmą nugalėjome. Dar man iki Lowelliui siekė 

Pagaliau pasisakiau, jog esu i kokia 13 mailių. Pasilikęs da- 
gimęs Lietuvoj. ! bar vienas, mąstau: Ar tu, tė-

Kunigas ' susigriebęs sako: veR esi tikras, kad tau čia rei- 
“Ar tu nematai, kad tavo gim- kėjo išlipti, o ne kur kitur? 
tinę visai pavergta.” Rusai, gir-į Bet dėl jo tokio akiplėšiškumo, 
di, užspaudė viską. Ten žmonės,; jam nesudarė skirtumo, kur iš- 
esa, ne tik kad neturi ka val-'hpti, bile tik pakeist atmosfe- 
gyti, bet ir liaudies dainų netu- 1’4- 
ri tiesos dainuoti. i Nepatiko tėveliui labai, kad

Pasakiau jam: “Tėveli, 
esate geras juokų tvėrėjas, 
jeigu žmonės neturėtų ką 
gyti, tai apie dainas jie 
žiausia tepaisytų. Bet tai 
melas, išgalvotas tarybinės 
tvarkos priešų.

“O kaip tu žinai, kad lenai 
taip nėra?” Jis klausia. Basa- ro 
kiau, kad Amerikos Demokrati- išimčia, stropiai 
niai Lietuviai buvo pasiuntę sa- naujo kraujaplūdžio. 
vo atstovą į Tarybų Lietuvą jau “Kristaus mokslas,’ 
po karui ir tas atstovas ten ! Bet jei teisybė, tai Kristus mo- 
praleido keletą mėnesių. Gerai kino žmones mylėti vienas kitą, 
patyrė žmonių pokarinį naują Gavus per vieną žandą, liepė 
būvį tarybinėj santvarkoj; jų į atkišti ir kitą. O čia, žiūrėk, 
kilnų' patriotizmą už didinimą1 kunigas nei kieno nepaliestas, 
savo tautiškumo ir ryžtingą ap- 
sigynimą nuo smetoninio, kaip H j]' -ji paskandinti kraujuose! 
ir nuo hitlerinio, fašizmo.

Traukinys eina. Vienas nuo 
kito pabėgti nėra kur, na, ir 
imamės nagan vienas kitą.

NesumanydaYnas, ką šutyti, 
kunigas vėl manęs klausia, 
prie kokios parapijos aš pri
klausau, nors jau buvau sakęs, 
jog nesu katalikas. “Kodėl?” 
Sakau. “Ar jūs norėtumėt tą 
panaudoti prieš mane?”

' Mudviejų santykiai buvo ga
na jau įtempti ir' kunigas nie
ko nebesakė. Aš irgi tylėjau, 
žinoma, ne aš ir pradėjau tuos 
argumentus.

Mažo formato knygutė “Nau
jas Testamentas” kunigo ran- 

I koše tik tesi vartė. Jis ją vartė 
be jokios prasmės. Vertė ant 
syk po keletą puslapių: pirmyn 
ir atgal. Aš gi užsiinteresavau 
savo magazinu “Newsweek” už

jūs paneigiau jo karinius planus. 
Juk Nepatiko ir tas, kad išdrįsau 
va]_' argumentuoti, o ne vien tik 
ma-1 klausyti, ką jis sako.
yra

san-

toliau
Kris-

Pakol aš tylėjau, jis 
-: “Tas reiškia, kad

taus mokslas ir krikščionybės 
traukdamas pa- idealai pildosi.”

įrence dabar tuoj. Karštai pasi- tęsė:
spaudom delnais ii' 
sako Stasys, 
skubiai link trekių.

Kadangi buvo dar tik 2:30 po 
pietų, tai reiškia turiu visą va
landą laukti, pakol gausiu irau-' užklausiau, 
kinį. Pasilikęs vienas, eisiu, ma- _ • _
nau sau, prie laikraščių bei ma- - 
gazinų standų, gal ką pasipirk-(lietuviškas 
siu. Pasižiūrėjęs — pasirinkęs,, J^itis “Doctor 
pasiperku žurnalą . ____
week.” Belauksiant dėti kiše 
nėn, kažin kas man už pečių i 
klausia: “Na, tai ką čia pasi-, siėmiau iš kišenės žurnalą, ku- 
pirkai?” “Nagi ve,” sakau, rį stotyje pasipirkau ir vartau, 
“užsiinteresavau tūlais straips-. laukdamas atsakymo.
niais ir šiaurinio poliaus žem-j Apsistojau ant puslapio No. 

*1apiu ir pasipirkau. Tai nega-, 39,"“Foreign Affairs,” kur ma- 
vai traukinio, kad sugrįžai.”' pa rodo pasaulio ritulio žieminį 
“Negavau,” Stasys sako, “ir asipNiU- Visas Sibiras pažymėtas 
gausiu tik kaip 3:3,0. Tai dar ‘raudona vėliava. Kunigas atsi
turime laiko.” ' gręžia į mane lyg nustebęs ir

“Gerai” sakau, “dabar galė-!1.vg nedrąsiai, lyg beprasmiai,

! Man parūpėjo žinoti, ką*' jis 
vadina “žmonijos priešu” ir 
prieš ką jie taip jungiasi. Tad 

’ , pavadindamas jį 
i “Father,”* manydamas sau, jog 
Į jis toks jau “father,” kaip ir 
1 lietuviškas hitlerininkas Gri- 

........ .. •“Kas yra šian- 
. “News- dieną žmonijos priešu, kaip kad 

jūs sakėte?”
Taip klausdamas kunigą, iš

i sime dar abu pasidžiaugti šios pradedant atsakinėti, staiga ne 
visai mandagiai dūrė į vėliavą 
atžagarios kairės rankos pįrštu 
ir su pagieža iškošė: “This is 
the enemy of the all world.” 

Tylėjau. Jis dar dadėjo: 
“and that must be defeated.” 

Apsvarsčiau šaltai, jog tai 
prieš

j dienos gerais tarimais.”
“Gražų darbą šiandien atli

kome, ir į gana trumpą laiką,” 
sako Stasiukas.

Ir taip sau pasikalbėjome po-; 
sėdžio tarimais, bėgančiais rei
kalais ir dar vis norėjosi kas
nors naujo pakelti, bot žiūrime, j negalima visąi nutylėti 
kad jau turime net paskubomis ■ tokį kraujo troškėją, nežiūrint, 
leistis J traukinius, kiekvienas į kad kunigas. Atsakiau jam *ši- 
savo kryptimi. Dar kartą: 
“Good by” ir persiskyrėm.

Vienam vagone, vienoj vietoj 
sėdi tik vienas žmogus. Prieinu, 
sėdi kunigas. Gražiai nusitei
kęs. Apyjaunis, nebus daugiau 
40 metų amžiaus. Tai vienatinė 
sėdynė neužimta, ir nežinau ko
dėl? žmonės eina pro,šalį, bet

taip: Tai būtų didžiausia klai
da — lygi hitlerinei — pradėti 
naują karą, kuomet praeitojo 
karo nekaltų žmonių pralietas 
kraujas dar neišdžiūvo. Juk tai 
būtų saužudystė, sakau. Juk ir 
Hitleris jungė -visas fašistines 
jėgas ir manė tą pačią vėliavą, 
kurią ir jūs nurodėte, ir visą ADAM V. WALMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENTISTAS

Tas parodo, kaip dvasiškija 
varinėja fašistinę propagandą 
prie kiekvienos progos. Vatika
no paraginti prie kryžiaus ka- 

katalikų kunigai su maža 
siekiasi prie

jis sako!

rengiasi iš naujo užpulti pasau-

Kad jūs, piktieji fariziejai, 
fašizmo ramsčiai, prisilaktumėt 

■pragariškos smalos, vietoj ne
kaltu žmonių kraujo!

J. M. Karsonas.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

PHILADELPHIJOJ LENINO MINĖJIMO 
MASINIS SUSIRINKIMAS

Jack
STACHEL

Nacionalis Jugt. Valstijų
Komunistų Partijos

Apšvictos Direktorius.
PHIL BART,

Komunistų Partijos Pirmininkas^Rytinei Pa:

\ Henry 
WINSTON

Nacionalis J. Valstijų Komunistų 
Partijos Organizacinis 

Sekretorius.

Garsioji N. Y.
RADISHEV

Šokikų Grupe

Didieji Amerikos Dainininkai 
LAURA DUNCAN 

AL MOSS '

DEŠIMTIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS,

MET Broad ir Poplar Penktad., Vas. 21—8 P.M.
Tikietai (60c ir Sl.JM) pardavinėjam) dabai 250 Broad St., Locust Bookshop, 

260 S. J 1th St., Morning Freiheit, 338 S., 5th St.

CHARLES J. ROMAN
x / (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5589.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel.SST. 2-8342

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

| GREEN STAR BAR & GRILL
Į LIETUVIŠKAS KABARETAS '

Kas »ori gražiai laiką 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

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas ĘV. 4-8698
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Montello., Mass

Joseph Petrukaitis

Sausio 16 d. netikėtai rado 
mirusį Joseph Petrukaitį, (Pe
tric), Jr., 39 metų amžiaus. Bu
vo pašarvotas pas graborių 
Worobow, 24 Field St. Į šerme-

Pirmadienis, Vasario 10, 1947
I. I |,,.| I ,1 im ..........  „............ - ,11, «4||, .iHA^iAh

jis baigė pradinę ir aukštesnę 
mokyklą, vėliaus išmoko elek
tros mechaniko amatą ir išdir
bo 18 metų Frigidairė Corpora
tion Co., Boston, Mass. Dabar 
buvo užėmęs assistant mąna- 
džerio vietą. Abudu su savo 
žmona prigulėjo prie Liuosybės 
Choro. Jau arti 10 m., kaip ji 
yra ištikima choro kasierius ir 
visuomet mums veltui patar
nauja su dainomis koncertuose.

Mes visi palikome nuljūtlime, 
o jam ramiai ilsėtis šaltoj žeme
lėj. žolynas.

h'iii ■ i ■
Laisvė—LiEerly, Lithuania^ Daily

......................... U......... IM........I biy.l.lr.li I !! Ai** in . A.

riis atsilankė apie 5 šimtai žmo
nių. Brangūs gėlių vainikai 
perpildytai puošė jo šermenis. 
Su viršum šimtas automobilių 
palydėjo į Laisvus Melrose ka
pus. Tinkamą atsisveikinimo, 
kalbą angliškai ir 
pasakė draugė Marijona Sukac
kienė iš Worcester, Mass. Tas 
liudija, kad velionis, jo žmona 
Elzbieta Petric (Gutkauskytė), 
dvi jų dukrelės, jo tėvai Petru- 
kaičiai, jų duktė (Stoughton, 
Mass.) ir jos tėvai Gutkauskai 
(Gutkowski, Montello, Mass.) 
ir abiejų giminės yra užsipelnę 
nuo žmonių didelės pagarbos.

Velionio .tėvai Petrukaičiai 
atvažiavo į šią šalį 1912 m. 
Tuomet jis buvo tik 3 metų, ap
sigyveno Stoughton, Mass. Ten

Trys Labdaringo Darbo Metai 
š. m. sausio 18 d., Liet. Tau

tiško Namo svetainėje, įvyko 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinio skyriaus su
sirinkimas. Tai buvo nepapras
tas įvykis, nes tam tikslui bu
vo pašvęstas visas vakaras. 
Pasibaigus posėdžiui, likusį 
laiką suvartojo draugiškam 
pasilinksminimui.

Šfro susirinkimo posėdyje pa
aiškėjo, jog per ištisus trejus

(metus labdarybės darbas Lie
tuvos žmonių pagalbai buvo 

1 varomas be sustojimo. Valdy
bos ir kitų komisijų raportai 

lietuviškai tai Pilnai. Patvirtino Komite- 
i.o pirmipinkas Geo. Shimaitis 
pranešė, kad drabužių rinki
ne darbas šiuomi baigiasi. Pa- 
dėkavojęs komiteto nariams 
už jųjų didelį atsidavimą lab
darybės darbui, baigė savo ra
portą. *

Užrašų raštininkas S. Baro- 
isteigimo vietinio komiteto iki 
iolei iš viso atlaikyta trisde- 
:as raportavo, kad nuo pat 

■ imt penki susirinkimai. Per 
ietinį komitetą tapo surengta, 

trys dideli piknikai ir dvi šau
nios vakarienės, kurių pelnas

buvo skiriamas Lietuvos žmo
nių sušelpiami. Moraliniais su
metimais buvo suruoštos trys 
stambios prakalbos, kuriose 
tapo surinkta nemažos sumos, 
pinigų.

Komiteto iždininkas Povilas 
Baronas davė įdomų raportą. 
Iš jo raporto paaiškėjo, kad 
drabužių buvo surinkta, supa- 
kiuota ir pasiųsta į centrą vi
so 60Š0 svarų. Naujų čevery
kų nupirkta 730 porų ir daug 
senų sutaisyta. Naujų padų 
nupirkta 245 poros. Per vieti
ni komitetą Lietuvos žmonių 
pagalbai pinigų •surinkta vi
so $4,667.84. Vien tik per A. 
Bimbos prakalbas pinigų su
kelta Vilniaus Medikaliam In
stitutui viso $1,446.00. Į 
centrą pasiųsta viso $3,177.54. 
Likusieji suvartoti Čia ant vie
tos pirkimui naujų čeverykų 
ir drabužių.

Finansų raštininkės K. če- 
reškienės pirmesni raportai tą 
patį patvirtina. Finansų rašti
ninkės. darbas nebuvo lengvas. 
Jai reikėjo surašyti visų au
kotojų vardus, o tų, kurie au
kojo po didesnes sumas’-pi- 
nigų, reikėjo surašyti jų ant
rašai ir perduoti centrui, ku
ris vėliau prisiuntė aukoto
jams tam tikrus paliudijimus.

žiūrint pagal mūsų lietuvių 
kolonijos didumą, pasirodo, 
kad labdarybės reikale daug 
yra nuveikta. Tatai buvo at
siekta, pasidėkavojant mūsų 
komiteto narių darbštumui. . . 
Abelnai imant, visi komiteto 
nariai buvo kuomi 
mę. Tiktai tame 
kad vieni daugiau 
mažiau.

Prie drabužių

ronienė, M. Potsienė, P. Mic
kevičienė, T. Gavanauskienė, 
Vaitiekūnienė ir E. Pukelie- 
nė.

Dar kiti komiteto nariai, ku-> 
rie per tuos metus daug nu
veikė pašalpos darbe, yra šie: 
K. Beniulis, Geo. Steponaus- 
kas, K. Ustupas, M. Kelley, J. 
Kaminskas, P. Klimas ir kiti. 
Apart suminėtų, daug žmonių 
iš šalies padėjo komitetui dar
buotis visokiuose reikaluose. 
Bet, ant nelaimės, jų vardai 
nebuvo užregistruoti ir per tai 
nebuvo galima jų paminėti. 
Bet mūsų lietuvių kolonijos 
pažangioji visuomenė juos 
rai žino ir su laiku jiems 
silygins.

Imu sau už pareigą tatai
sakyti, kad geros valios žmo
nės sveikino tuos visus didelio 
pasiryžimo darbuotojus, kurie 
per savo nesaumylingą atsida
vimą labdarybės reikalams už
sitarnavo nuo Lietuvos žmo
nių neužmirštamą pagarbą.

Vardan vietinio komiteto 
išreiškiu širdingą padėk d 
Montellos progresyvęi visuo
menei, kuri išklausė komite
to atsišaukimo ir pfcdavė pa
galbos ranką Lietuvos4 našlai
tėms ir našlaičiams jųjų di
delio nuliūdimo dienose.

Lai šitas nuoširdus pasiau
kojimas artimo meilei pasilie
ka užrekorduotas žmonių šir
dyse!

nariais. Valdyboj randasi A. 
Sapiega, pirm.; P. Baranaus
kas, vice pirm.; J. Mockaitis, 
prot. rast.; S. S. Tamošiūnas, 
fin. rast.; J. Bacevičius, ižd.

Man atrodo, kad Jaunų Vy
rų Draugija turėtų imti ini
ciatyvą suvienyti visas Bridge- 
porto draugijas. Tai būtų vi
siems nauda, o J. V. Draugi
jai didelė garbė už tokį gerą 
darbą, 
kliubas 
geporto 
nizacijų
kaip namie. Čia atėję surasite 
pažįstamą, draugą. Norėda
mas skaityti, rasi Laisvę, Liau
dies Balsą ir kitus liet, laik
raščius, nuobodu nebus.

Iš kitur pribuvęs lietuvis, 
j ieškok Lafayette ir Gregory 
gatvių kampo. Čia rasi šiltą 
priėmimą. Kliubietis.

Suvienijus draugijas, 
tada būtų, visų Brid- 
lietuvių ir visi orga- 
nariai jaustųsi kliube

ge- 
at-

pa-

X. Kareivis.

nors užsiė- 
sk irtu m as, 
dirbo, kiti

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

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAVLEY

F.W.Shalins
(Shalinskas) *

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas -laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virgihia7-4499

pakavimo 
daugiausia dirbo Jonas Kukai
tis, Povilas Baronas, Frank Če- 
reška ir kiti. Prie disinfekta- 
vimo drabužių dirbo Jonas 
Vaitiekūnas, Geo. Shimaitis ir 
kiti. Prie taisymo čeverykų— 
Pranas Pūkelis, P. Baronas ir 
F. čereška. Prie siuvimo nau
jų drabužių Lietuvos vaiku
čiams —- Julia Stigienė, D. 
Bartkienė, II. Rindziavičienė., 
M. Benevičienė ir kitąs. Agota 
Kukaitienė surinko daug dra- 

įbužiu ir pinigų. Taipgi nema
žai surinko P. Sinkevičienė ir 
M. Gutauskienė. Kitos komi
teto narės, kurios daug dirbo 
priruošimui vakarienių bei 

^piknikų, yra šios: K. čereš- 
kienė, B. Navickienė, M. Ba-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavusZi 
sudarau su ame-|| 
rikoniškais. Rei-> 
kalui esant ir|| 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi -atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Ave.

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

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
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. Balance^ Brand Veg. Broth. Jeigu 

atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg.

/kurl yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių 
vių j miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, 
tinkama' yra vartoti per"apskritus metus. 
IŠ Vąg. 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 
wary 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 slogasr pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

6. Balanced Brand ▼itamin 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 j visus kitus miestus ir, apmokame pašto 
išlaidas. ,

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

REKORDAI
“Visokių Rūšių”

Artificiales 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.

Lietuviu Draugijos
Čionais, kaip ir kitur, ran

dasi nemažas skaičius įvairių 
draugijų. Dabar, imigracijai 
esant silpnai, beveik niekas, 
kas galėtų stiprinti draugijas, 
neatvažiuoja, o čionai esą lie
tuviai sensta, retėja, miršta ir 

«• daugiau atsiranda susirgimų, 
tai draugijos negali išsiversti. 
Nors ir pomirtines nariai mo
ka, bet kiekvieną metą turi 
imti iš senesnių taupmenų po 
nemažą sumą, tai tokis daly
kas padeda draugijas į pavo
ju-

Kuomet pomirtinės nuo na
rių renkamos, tai jaunesnių 
negalima prie tokių draugijų 
prirašyti ir kožnam numiru
siam jau atpildymo nėra, tai, 
narių skaičiai nuolatos mažė
ja. Bet su Lietuvių Jaunų Vy
rų Draugija taip nėra. Nors 
kurie ją tvėrė ir vėliau prisi
rašę, jau žili ir pliki, vistiek 
skaitosi “jaunais” vyrais. 
Taipgi gaunama ir dabar jau
nų vaikinų - naujo kraujo, ne
mažai. Mat, ši draugija turi 
savą svetainę, savą kliubą, o 
kliubas duoda gražaus pelno. 
Dėl to čionai nekalbama apie 
pomirtinių mokėjimą, nes Sl<le- 
po randasi “aukšo mainos.”

Prie Jaunų Vyrų priguli vi
sokių pažiūrų nariai, bet drau
gija į politiką nesikiša, tai nė
ra, už ką nariams pyktis.

Metiniame susirinkime pa
aiškėjo, kad pora metų at
gal padaryta Draugijai skriau
da arti $5,000 jos buvusio pir
mininko (kuris sau mirtį nu
sipirko). Bet ta skriauda pa- 

Isidarė nejaučiama ir dabar 
draugija yra visa galva dides
nė ir tvirtesnė už bent kurią 
kitą lietuvių draugiją. Valdy
ba pažangi ir gražiai koope- 
.ruoja su direktoriais ir visais

Kenosha, Wis.
Įvairios žinios is Mūsų Miesto 

Lietuvių Veikimo.
Vilnies vajus šiais metais 

pavyko geriau, negu kad mes, 
kenoshiečiai, tikėjom. Pirmes- 
niuose Vilnies vajuose mes da- 
sivarydavome' virš 700 punktų, 
tai ir visftas. šiame vajuje mes 
dasikasėme iki 1,000 punktų ir 
dar su kaupu. Atrodo neblogas 
rekordas, bet galėjome lengvai 
dasikasti iki 1,500 punktų, jei
gu tik būtume daugiau padirbė
ję ir vieni kitiems pagelbėję.

Atsiminkime, draugai, kad 
Vilnis yra populiariškiausias 
dienraštis lietuvių tarpe, nes 
“Vilnyje veik kasdieną telpa ži
nios iš Lietuvos, o pirmadie
niais daug žinių telpa iš Ke- 
noshos ir viso Wisconsino. Mes 
gerai žinome, kad mūsų miesto 
lietuviai labai myli . skaityti 
viršminėtas žinutes.

LDS Vajus.
Nors LDS vajus prasidėjo su 

pirma diena sausio šių metų, 
bet iki šio laiko dar nieko, ne
girdėti iš mūsų vajininkų vei
kimo.

pranešti Wisconsino 
kad sausio 26 dieną 
Apskrities komite- 
posėdį West A]lis, 

vienbalsiai nusitarė

Smagu 
lietuviams, 
LDS 7-tos 
tas turėjo 
Wis., ir 
pagelbėti kuopoms gauti naujų 
narių, padengiant daktaro lė
šas. »

Atsiminkim, draugai, kad. per 
šį LDS vajų yra panaikinta 
įstojimo mokestis, be to, aps-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Svarbios prakalbos įvyks vasario 
10 d., Bushnell Memorial, mažoje 
salėje (Colonial Roornh Kalbės Mrs. 
Gusti Stridsberg, švedų žurnalistė, 
rašytoja'veikalų ir vadas Švedų Pa
galbos Teik. Kom,, po visą Europą. 
Kalbos terha: “Demokratijos Proble
mos pokarinėj Europoj.” (Problems 
of Democracy in Post-War Europe). 
Pradžia 8 v. v. Kviečiam’e visus da
lyvauti. Prakalbos ruošia The North- 
West Club. (33-34)

Broth 
daržo-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. vasario, 8 v. v. K. Steponavi
čiaus salėje, 344 Palisade Ave. Visi 
kuopos nariai yra prašomi susirink
ti. — Sekr. (33-34)

----------- ii----------------

WASHINGTON, PA.
LLD 236 kp. susirinkimas nuta

rė surengti balių 16 d. vasario, pas 
Antaną Gravelį, 1069 Idaho St. Kuo
pos nariai ir Komitetas užkviečia 
visus vietinius ir iš apylinkės drau
gus dalyvauti šiame baliuje, nes bus 
gera orkestrą, gros visokius šokius. 
Taipgi turėsimo skanių užkandžių ir 
linksmų dainų. Užtikriname visiems 
linksmai praleisite laiką, -y- Kom.

(33-34)

taipg

i j

■Mmh*

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TWNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių | mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atliek^ vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.
’ L1. PIANO TUNING & 

REPAIRING CO.
'9152 GOU> STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

BAYONNE, N. J
LLD 212 kp. rengia paminėjimą 

400 m. sukakties nuo pirmos lietu
viškos spausdintos knygos.. įvyks 16 
d. vasario, 2:30 vai. dieną, 2 W. 22nd 
St., 3-čios lubos.. Bus skaityta pas
kaita “Lietuviškos Knygps Kelias” 
ir bus žingeidžios diskusijos. Todėl 
visi pribūkite, daug naujo išgirsite. 
Įžanga voltui,, —Kom.

SO. BOSTON,~MASS.
Vasario 15 d., 8 v. v., 318 Broad

way, įvyks parengimas, kuriame bus 
galime turėt daug smagumo. Turė
sime skanių namie gamintų užkan
džių ir gražįą muziką, prie kurios 
bus galima smagiai pasišokti; bus 
duodama ir laimėjimai. Rengia LLD 
Moterys, kviečia visus dalyvauti. — 
Rengėjos.

ELIZABETHAN. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

sario 12 d., 8 v. v., LDP Kliube,
Court St. Kviečiame narius dalyvau
ti, nes turėsime daug svarbių'reika
lų aptarti. — Valdyba. (34-35)

va-
408

(34)

HELP WANTED—FEMALt 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Patyrusi mergina ar jauna moteriškė atliki
mui abelno namų darbo. 2 suaugę ir 2 vaikai, 
Atskiras kambarys ir atskira maudynė. Turi 

nakvoti ant vietos. Aukšta alga.
MRS. MAYER, 2203 E. 29th St., B’KLYN. 
Važiuokite Brighton Line iki Avė. U Stoties, 
nuo čia Avė. U busu iki E. 28th Street.
____________________________________ (36)

Penki.'”- r"?T

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOULDERIAI
Prie Stalų, Mašinų, Roll-Over Mašinų, Side Floor 

Moulderiai ir Aslos Moulderiai.
FOUNDRĖS DARBININKAI 

(Proga pakilti j moulderiavimą laiku 90 dienų.) 
COREMAKERS

7 A. M. IKI-8:30 P. M. SIUTAI 
GERA PRADINE MOKESTIS. NUOLATINIS DARBAS. 

KREIPKITĖS AR RAŠYKITE
, PRODŲCTO MACHINE CO. •

990 HOUSATONIC AVE., BRIDGEPORT, CONN.

REIKIA SIUVĖJO 
Dirbti prie vyriokų koutų. Turi būti galintys 

paday'ti visą koutą. 
SILVER PANTS CO. 

1304—39th Street, BROOKLYN. 
GEDNEY 5-3409.

(36)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS OPERATORĖS 

DIRBTI PRIE ROBES 
UŽDARBYS 65c IKI 85c Į VALANDĄ 

'NUOLATINIS DARBAS. LINKSMA APLINKUMA
* KREIPKITĖS

ROBECRAFT
BREED BLDG., 16 MAIN ST., NORWICH, CONN, 

ar kreipkitės
ROYAL ROBES PLAINFIELD, CONN.

kritis padengs daktaro lėšas, 
kas daug palengvins gavimui 
naujų narių. Dabar tik biskelį 
padirbėkime ir išpildykime mū
sų kuopoms skirtas kvotas su
kaupu> j tinklui parduotas didelis
400 Metų Nuo Išleidimo Pūmos\ kiekis galanterijos, trikota-

Lietuviškos Knygos žo bei siuvimo išdirbinių, 
Vasario 22 dieną LLD 94 anpįno dagu įr kitu plataus 

kuopa rengia gražų parengimą; vartojįmo prekių. 
paminėjimui 400 metų sukak-' 
ties nuo atspausdinimo pirmos! Stalino Konstitucijos Die- 
lietuvių kalboje knygos. . nos garbei kombinato dar- 

Parengimas įvyks German- bininkai žymiai phkėlė savo 
American Home.

LDS 65 Kuopos Bankietas.
darbo našumą. Meisteris 
drg. Tabačinskas įvykdė

Kovo 8 dieną German-Ame- i dvi normas, darbininkės 
rican Home LDS 65 kuopa rcn- į drg. drg. Lapatinskaitė, 
gia puikų bankietą. Įsigykite j Paškauskaitė ir Andriulevi- 
tikietus išanksto, kaina $1. į čienė — po pusantros nor-

LUS 65 Kuopos j mos.
Korespondentas. v

Žinios iš Lietuvos
Sudarytos rinkimines apy
gardos rinkimams i RTFSR 
Aukščiausiąją Tarybą

Remiantis RTFSR Kons- i 
titucijps 25 straipsniu ir i 
ir “Rinkimų į RTFSR Auk
ščiausiąją Tarybą nuosta
tų” 25 bei 26 straipsniais, 
1946 m. lapkričio mėn. 29 
d. RTFSR Aukse. Tarybos 
Prezidiumo Įsaku sudaryta 
740 . rinkiminių apygardų 
rinkimams į RTFSR Aukš
čiausiąją Tarybą.

-------------------------------- U.-------

Panevėžio Dirbantieji Pasi
žada Gamybiniais Laimėji
mais Sutikt Rinkimų Dieną

Panevėžys. — Lietuvos 
TSR1 Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Įsakas dėl 
rinkimų į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą grei-

Kombinatas organizuoja 
baldų, statybinių dažų ir 
kosmetikos išdirbinių , ga
mybą. ’ Dabar rengiamasi 
pradėti gaminti habitą iš
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Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CRESCENZO t
Br<x>klyn, N. Y.

the

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS P. STEFANIZZI 
(Rite-Beer Dists.)

212 Norman Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 634 has been issued to the undersigned
to sell wine & liquor at retail under Section
107 of the Alcoholic Bovcrage Control Law
Ht 201 — 7th Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

(Stan ley’s Liquor Shop) 
(Stanley’s Liqlor Shop)

7th Avc\, Brooklyn, N. Y.

. . . _ . TĄ —V. MOKKlb KUllMM,tai pasieke visas Panevėžio 1263 ncw Lots avc. 
miesto įmones ir įstaigas. I 
Įvykusiuose gausiuose mi
tinguose “Maisto” meso's 
kombinate, muilo fabrike, 
cukraus fabrike, pramonės 
kombinate ir' kitur darbi
ninkai ir tarnautojai pasi
žadėjo gamybiniais laimėji
mais sutikti istorinę rinki-
mų dieną. “Maisto” mėsos 
kombinato darbininkai sto
jo stachanovinėn sargybon 
ir sudarė naujas rinkiminių 
socialistinių lenktynių su- < 
tartis. Į socialistines lenkty
nes rinkimų garbei įsijungė 
ir cukraus fabriko dirban-

PER 11 MĖNESIŲ —DVI 
METINĖS PROGRAMOS

Kaunas. — Lietuvos'var
totojų sąjungos respubliki
nės bazės pramonės kombi
natas nuo metų pradžios 
davė 1 milijono 400,000 rub
lių vertės produkcijos, į- 
vykdydamas dvi metines 
programas. Prekybiniam

201

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
MORRIS KORMEL & WILLIAM RUDOLF 

Brooklyn, N. Y.

i NOTICE- is hereby given that License No. 
-GB 12718 has l»een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6612 — 17th Avenue, 'Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAT SUSKIND
6612 — 17th Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1^0 Willoughby Str., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

/ CHRISTINE DE FRANCO
160 Willoughby St.. Brooklyn, N. Y. H

.A, , —— .i ■■ -

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
731 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SABINO DE
731 Liberty Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveroge Control Law at 
1286 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. MAHNKEN
1286 Noslrand Avei, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 801 has beep issued to the undersigned 
to sell bedr and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1262 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

NATHANIEL WELCH 
D-B-A Farmer John 

Bedford Ave.. Brooklyn.
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IŠ AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU 
KLIUBO SUSIRINKIMO

Praeitą 
Amerikos 
bo nariu 
mas. Tarp kitų svarbesnių da- rie su juo nesutinka, 
lykų, buvo nutarti šie: , nusukimu” (tikrai

1. Ruoštis prie kliubo išva-jkai!). 
žiavimo, kuris Įvyks sekamą' 
vasarą Lindene (N. J.).

2. Paaukoti Amerikos Rau- ! 
donajam Kryžiui $15.

3. Nupirkti New Yorko 
miestavos Įstaigos neregiams 
palaikyti tikietukus, kuriuos 
toji Įstaiga prisiuntė kliubui.

4. Pasiųsti Į Tretįjį Domo- į gas. 
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris Įvyks š. m.J 
kovo 30 d. Brooklyne, tris at
stovus.

Dėl pastarojo klausimo tūli,; 
kryžiokams tarnaują politikie-! 
riai, bandė sukelti skandalą; 
tačiau, balsuojant, 37 nariai Į 
įasisakė už delegatų siuntimą, 
o septyni prieš.

Vienas kryžiokiškas narys

penktadienį įvyko pradėjo kitus kolioti; o tūlas 
Liet. Piliečių Kliu- M-kas apstumdė seną kliubo 
mėnesinis susirinki-: narį ir pagrąsino kitiems, ku- 

“ galvos 
hitleriš-

Tačiau, neskaitant to 
incidento, mitingas praėjo 
gražiai. ‘ *

Beje, gegužės mėnesį kliu- 
bas rengia parę savo gaspa- 

Į dorini, Juozui Zakarauskui 
į pagerbti. Tuo metu sukaks 
i penkeri metai, kai Zakaraus
kas eina gaspadoriaus parei-

Naują Sutartį
PILIEČIŲ KOMITETAS RAGINO FERĄ I Kada Popiera Valdo

SVARSTYTI ARMOReJE
Brooklyno Union Gas Co. 

darbininkai, nariai Transport 
Workers. Unijos Utility Divizi
jos Lokalo 101-mo pasirašė I tizens Committee to Save Five 
sutartį su firma. I Cent Fare, atstovaujančio 200

Joseph Lopez, lokalo pre-1 skirtingų organizacijų, krcipė- 
zidentas sako, kad gaunama 
“nemažas pakėlimas algų ir 
pagerinimas sąlygų.”, Bendrai 
paėmus, pakėlimai algų sie- 

ikią $7.25, o tūliems ir iki $10^ 
! ir $12 savaitei. Pensijų plane Į 
! Įima išdirbusius 15 metų. R aš-į 
jtinėse gaus 
!dų savaitę.

Dr. William Jay Schieffel- 
in, varde naujai sudaryto Ci-

si Į miesto valdžią viešoms 
diskusijoms skirti armorę, ne 
Miesto Salę, Kad masės žmo
nių galėtų pasireikšti.

37 ir puses valan-
Pridodama diena |

I

teikiama kitų pa- į
Senas Kliubo Narys. gerinimų.

Patarnavimo Darbai 
Kada Nors Turės 
Būti Apmokami

Laikraštį
l Pašalpa Nepasiveja 
Kainų Kilimo

Angliškas darbininkų dien-i New Yorko Budžeto Tary- 
raštis Daily Worker išeidavo , bos pirmininkė p-lė Cornelia 
12-kos puslapių kasdien, 16- Dunphy pareiškė, kad labda- 
kos puslapių sekmadieniais., rybės departmento teikiamoji 
Gi šiuo tarpu vieną dieną iš- biednuomenei pašalpa toli at-

Organizacijų centro veikė- I 
jas-nurodė, kad City Hali vi
siškai permaža skaitlingų or
ganizacijų delegacijoms ir su
interesuotiems fėru asmenims j eina 16-kos, kitą dieną 8 pus- silikusi nuo būtiniausio pragy- 
sutilpti.

Fėro 
vieši posėdžiai prasideda šian- ’ spausdihti 12-ką puslapių, tad j šeima iš keturių asmenų turė- 
dien, 10-tą vasario. , vartoja sekmadieninę, ant ku- tų gauti mažiausia $152.60, o

gauna tik $135.95 mėnesiui.

lapių. Priežąstis — pritrūko ' venimui minimum. Pavyzdžiui, 
klausimui svarstytiĮ popievos, ant kurios galima jbs organizacijos aprokavimu,

Filmos-Teatrai

Aiškus. Kaip Išvengti 
“Šalčių”

Jar- 
at-

Jane Wyman ir Claude 
man, Jr. Filmą spalvinė 
vaizduojanti šeimos gyvenimą 
Floridos laukiniais augmeni
mis apsiaustoje sodyboje.

Scenoje “Carnival,” su ba
lerina Patricia Bowman, Char
les Laskey, teatro baletu ir

Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto Brooklyno 
Skyriaus Raportas

' rios galima spausdinti 8 arba 
i 16-ką.

Septintoji Savaite 
Nuostabios Grožės

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
12nd St., New Yorko, septin
ta savaitė sėkmingai rodoma 

j Tarybų Sąjungos technispalvė 
■ filmą “Stono Flower,” nepa- 
į prastos sceniškos grožės kūri- 
j nys, paremtas rusų liaudies 
logon d a.

Lankytojų skaičiumi ši fil-
Antradienį, 11-tą vasario, ma pralenkusi visas kitas per 

vakare, 8 vai., bus labai svar-1 15 metų čia rodytas Tarybų 
bi Sveikatos Kultūros Draugi-Į Sąjungos filmas, įskaitant pa
jos sueiga. Naturistas J. W. skilbusias “čepajevą,” “Alek- 
Tamsonas duos svarbiu klau-i sandrą Nevskį,” “Merginą iš 
simu prelekciją: “Šaltis ir, Leningrado,” “Vaivorykštę.” 
kaip ji natūraliu būdu praša-: Vien tik pirmomis trimis sa
linti.” vaitėmis lankytojų turėjo 85,-

Kadangi dabartiniu metu 009, reiškiant, jog 625 sėdy- 
daug žmonių serga tuo uola- nes turįs teatras visuomet bo
belių “šalčiu,” tai kiekvienam ' vo pilnas, 
turėtų būti žingeidi! sužinoti 
apie tai. Taigi, jeigu norite 
vengti “šalčio,” ateikite į šį 
K. D. susirinkimą (galima 
ne nariams lankytis į S. K.
susirinkimus) ir išgirsite Tam- 
sono, per daug metų patyrusio 
natūraliu būdu gyvenimą, aiš
kinimą, kaip nepagauti “šal
čio.”

S. K. I). susirinkimas ir pa
mokos atsibus 411 So. 4th gat
vės, prie H ewes St., Brookly
ne. Nepamirškite tos geros 
progos, kuri sutaupius 
sveikatą ir pinigus.

K.

n
D,

jūsų

D.

Žiema Parvažiavo 
Su Griaustiniu

Brooklyno Paramount
Prie Flatbush ir DeKalb 

, Avės, rodoma komiška filmą 
! “Cross My Heart,” su Betty 
Hutton ir Sonny Tufts žvaigž-. 

; dėse. Antroji yra “Secret of 
The Whistler.” šioje vyriau
siose rolėse yra Richard Dix 
ir Leslie Brooks.

Vidurnaktį iŠ penktadienic 
j šeštadienį pradėjo lietuti: 
lašnoti ir trankytis griaustinis 
kuris baladojosi iki ankstyb 
ryto. Per naktį storai prisnigo 
ir pradėjo šalti, pustyti snie 
gą, prasidėjo tikroviška žie
ma.

Apsigavo
mokšniai iki praeitos savaitės 
buvusiu šiltu oru patikėję, 
sikrovę pumpurus ir pražydę 

pažiūrėjimo į kalendorių.

•'įęf.

be

žolynai ir krū-

MIRĖ
l

su-

Muzikališki Veikalai Scenoje
Po visą Ameriką paskubu

sieji scenos veikalai, linksmos 
muzikališkos 
rousel” ir “Oklahoma 
jau prieinamesnės vidutinių ir j su 
ribotų išteklių publikai. Tikie-' 
tai nuo $1.20 ir aukščiau. Ir 
tikietų tankiau pasitaiko liue
sų. Iki šiol reikėdavo užsisa
kyti mėnesiais iš anksto.

Vaidinami 44th St. teatruo
se Majestic ir St. James, netoli 
nuo Broadway.

ir tik prie tūlų 
skundžiasi,

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyriaus 
darbui einant‘prie užbaigos, 
susirinkime, sausio 30-tą, buvo/ 
išrinkta komisija peržiūrėti fi
nansų knygas.

’Per laikotarpį nuo 1944 iki 
1947 metų per LPTK Brookly
no skyrių, piniginėmis aukomis 
pribuvo $7,749.09. Visi tie pi
nigai perduoti nacionaliam ko
mitetui dėl supirkimo Lietuvos 
žmonėms reikmenų.

į minėtą sumą neįeina kitų
miestų aukos nei vertė brook-! nė j filmoje 
lyniečių suneštų naujų ir dė-

I vėtų drabužių ii- čeverykų.
Knygų peržiūrėjimo komisi

ja surado knygas tvarkoje 
tą liudija savo parašais.

A. Mureika.
J. W. Tamsonas.

Policistai Conklin ir Cronen 
buvo pašaukti pas Mrs. Lode- 
stro ją nuvežti j ligoninę. Ją 
nuvežė, bot pirm to jai pagel
bėjo “pagauti” atvykstančią 
naujagimę dukrelę.

| DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6808 
221 South 4th Street

“Tragic Symphony”—Apie 
Čaikovskio Gyvenimą

— Ką apie tą filmą pama
nys rusai, ją pamatę?—statęsi 
sau klausimą Benjamin Gia-1 
zer, scenaristas ir Nat W. Fin
ston, muzikos meistras, kada 
jie pradėjo planuoti pagamin-! 
ti filmą apie didįjį kompozito- j 
rių. To paties paklausę Modest j 
Altschuler’io, Rusijoje gimu
sio ir studijavusio Maskvos | 
konservatorijoje, kada Čai- i 
kovskis buvo vienu iš žymiau- 

Įsių švietėju. Jisai atsakęs, jog 
į rusai šį kūrinį pamylės.

Ar Altschuleris tikrai suži- 1 įnojo, kokia bus filmą ir kaip 
! atsineš į ją rusai, pamatysime 
filmai pasirodžius, žinoma 

i vienas, kad jis buvo pamylė- 
ijęs čaikovskį. Jisai grojęs cel- 

■ lo jo pagarbai koncerte už 
savaitės po didžiojo kompozi
toriaus mirties, Maskvoje. Ji
sai įsteigė Rusų Simfonišką 
Orkestrą Amerikoje.

Patsai Finstonas esąs atida- 
iręs virš 1,200 teatrų Jungtinė
se Valstijose pradedant su 

• Čaikovskio kompozicijomis.
Čaikovskio rolei parinktas 

Vaizduoja, karo laiko ’ švedas aktorius Frank Sunds- 
prieš šnipus, trom. Kiti vadovaujančiose ro- 

Cagney, Jėse yra Audrey Long, Mikhail 
Conte, Razumny, Sir Cedric Hard- 

lYank Latimore. Scenoje Gra- ' wicke, Gale Sherwood, Serge 
cie .Fields ir kiti.

Praeitą trečiadieni valstiji- 
nis industrijai komisionierius 
New Y'orke, Edward Corsi, 
paskelbė visuomenei patarna
vimo Įstaigose vidutini pride
damąjį uždarbį, kuris gauna
mas “tipsais.” Pavyzdžiui, 
barberio “tipsas” esąs 15 nuo
šimčių, manikiuristės 25, vei- 
terių 7 ir pusė, ir 1.1.

Su sąrašu sutinka tik maža 
dalis patarnavimo darbininkų. 
Tai daugiausia tie, kurie dirba 
puošniausiose restauracijose ir 
viešbučiuose
darbų. Visi kiti

komedijos, “Ca-1 kad nedamokamos jų algos at-1 
dabar|sidedant ant “tipsų.”’ O “tip- 

visuomet buvo neperdaug 
ir dabar gaunamasis nuošimtis 
mažėja. Ypatingai nusiskundė 
pigesniųjų restauranų veite- 
riai, manikiuristės, taksikų 
vairuotojai, barberiai, durų 
atidarinėtoj ai. Perfhažai gau
nama. Gi kainų kėlimu dole
rio vertę numarinus ir gauna
masis nikelis ar dešimtukas 
jau nebe tas. '

Patarnavimo sričių darbi-, 
ninkai vis didesniame skaičiu
je pradeda sutikti, jog kada 
nors jiems turės būt mokamos 
pakankamos algos, o 
sistema panaikinta.

Valandos: į
t 1 - X vakaro

Penktadieninis Uždaryta

ir

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

ALDO FABRIZI, ’vaidina 
didvyrišką kunigą priešfašisti- Į 

Open City,” iš 
karo laiko Italijoj. Rodoma
jau antri metai World Teatre, 
49th St., netoli 7th Ave., New ; 
York. Kada filmą pradėjo ro- { 
dyti, tūli iškritikavo, kaipo 
nieko verta, bet kada ji išsi
laikė per metus, tada kritikai 
ją pripažino tarp geriausių už- 
rubežinių filmų.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Savininkas
300 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBEltlAI

tipsų”
N.

New York Paramount
Rodo “Easy Come, Easy 

Go,” I i n k s m a v i m ų filmą, 
žvaigždėse Barry Fitzgerald, 
Diana Lynn, Sonny Tufts. Sce
noje dainų, šokių, muzikos ir 
šposų programos.

Embassy Newsreel Teatruose

Pirmosios filmos iš gineija- 
nų Lenkijos rinkimų, kuriuose 
iaudis laimėjo. Italijos prem- 
eras d e Gasperi sugrįžta I ta- 
ijon ir po trijų dienų privers
tas rezignuoti. Danijos kuni
gaikščio šermenys. Anglijos 
karališka šeima išvyksta Į 
Afriką. Ir kiti žiniški vaizdai.

Roxy Teatre
| - Prie 7th Avė. ir 50tk St., į 
New Yorke, kelinta savaitė ro- Į 
loma filmą “13 Rue Made-į 

i leine.
šnipų veiksmus

, žvaigždėse James 
Annabella, Richard

74 m

mirė
Radio City Music Hall

Trečia savaitė rodo “The 
Yearling,” su Gregory Peck,

Krizman, Charleą Trowbridge, 
Lester Sharpe ir Mary Scott. 
Groja 90 instrumentų orkes
trą 8 Čaikovskio kompozicijas 
ir Finston dadejo kelias.

Brooklynietis Irving 
r, statybininkas,

1. Bec- 
sako, jog 

namų stoka būtų užmiršta bė
giu metų laiko, jeigu -kiekvie
nas savininkas namų dastaty- 
tų aukštinyje ar skiepe apart- 
mentą ir išrenduotų. Anot jo, 
toks darbas užtruktų apie po
ra savaičių, t 4

50

PRANEŠIM AI
SO. BROOKLYN, N. Y.

Sekmądicnj, vasario 1G d., LDS 
kp. rengia puikų bankietą. American
Labor Party salėje, 4714 — 5th Avė. 
Muzika ir šokiai. Vakarienė bus 
duodama 5 v. v., o muzika 6. v. v. 
Bus geri valgiai ir tik už $1.60 as
meniui. Taksai iškaityti. Williams- 
burghlečiai bilietus galite gauti 
Laisvės raštinėje. Tuojau įsigykite 
bilietus ir dalyvaukite vakarienėje.

(33-34)

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
, I

Naujai jsisteigusi rūbų išdirbystč 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

Anthony Jakaitis, 
amžiaus, gyveno 1374 Bush- ! 
wic}< Avė., Brooklyne, 
vasario 7 d., Kings County li
goninėje. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
.423 Metropolitan Avė. Laidos 
antradienį, vasario 11-tą, šv. 
Trejybės kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
Alfonsą ir dukterį Loret-

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus

TA^Ų AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
< Jis atlieka raportus visokių 
valdžios taksų ir veda biznių 

•knygas.
Pas jį galite kreiptis penk

tadieniais nuo 7 vai. vakarais, 
šeštadieniais ir Sekmadie-M • | *niais Ištisą Dieną. the Sailor,’’ rodo- 

ir

Maureen O’Hara ir Douglas Fairbanks, Jr., žvaigž
dės technispalvėje filmoje “Sinbad 
moj RKO Palace Teatre, Broadway 47th St. N. Y.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 

"DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 1

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYN© LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. -

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 4-8008

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteiėius su naujausiais (taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-95$) Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Peter Kapiskas

I ’eter 
KAPISKAS
BAR & GRItL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Litu a Nica square

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko
• SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

CAMBRIDGE 
is l»w«4« . . .

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
17 |«w«ls . . .

MATMJC1

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graliam Ave.) Atdara Vakarais.




