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Lietuvių 
jos garbės 
ga. Pastaruoju laiku už visus 
narius pasimokėjo sekamos 
kuopos: 39 kp., Scranton, se
kretorius P. Šlekaitis; 48 kp., 
Mahanoj, sekr. B. Valukas; 
17 kp., Shenandoah, sekr. P. Į 
Eidukevičius.

Iš kitų kuopų gauta sekamai I 
duoklių: 22 kp., Cleveland,! 
sekr. F. Bauža prisiuntė už 64 
narius duoklių, jų tarpe, 4 
nauji; 52 kp., Detroit, sekr. 
J. Danta prisiuntė už 51 narį 
ir jų tarpe 2 naujus; 54 k p., 
Elizabeth, sekr. C. Andriūnas j 
prisiuntė už 36 narius ir 146 ■ 
kp., Chicago, sekr. B. Golgota 
už 34 narius.

Literatūros Draugi- 
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Kongresas Pasimojo
Tylomis Nušluoti 
Rendų Kontrolę

Kongresmanai Nutarė Atimti Lėšas iš Kainų Administracijos 
Ir Taip .Ją Numarinti; To Geidžia ir Daugelis Senatorių
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso 'atstovų 
’ rūmas atmetė prez.’ Truma- 

I no reikalavimą paskirti 
Kainų Administracijai $5,- 

} 900,000 lėšų, kad jinai galė
tų tvarkyti gyvenamųjų na- perduotas senatui 

važiavimo kuo daugiausiai tu-! mų rendas ir kontroliuoti 
retume garbės kuopų. Tas ga- cukraus kainą ir jo racio- 
lima padaryti, tik lai kiekvie- navimą. Dar daugiau. Kon- 
nas narys atlieka savo organi- ; gresmanai nutarė atimti iš 

pasimoka ! Kainų Administracijos ir 
i tuos $9,000,000, kurie buvo 
; jai pirmiau paskirti.

Tokiu savo nutarimu 
kongreso rūmas stengiasi 
aplinkiniais keliais, tylomis 
panaikinti rendų kontro
lę. Nes jeigu neskiria lesų,

Centro Komitetas ragina vi
sus narius ir kuopas mokėti 
duokles, kad iki Draugijos su-

cukraus kainą ir jo ratio-

zacinę pareigą \ — 
tuojau duokles.

įspėjaDienraštis “Pravda 
vakarinės Europos šalis, kad 
jos apsisaugotų nuo tokių glo
botojų, kaip Mr. W. Churchill 
ir jo planų “Apvienytos Eu- i 
ropos.” Tie planai yra tam, 
kad britai ir jų talkininkai ga
lėtų pavergti tas šalis, kurios 
dar yra nepriklausomos, kaip 
tai, Švediją, Belgiją, Daniją ir į 
kitas.

Kaip nesvietiškai Mr. Chur- i 
chill ir jo pasekėjai sabotaža- 
vo atidarymą antro fronto 
prieš Hitlerį, tai aiškiausiai 
parodo R. Ingersoll savo kny
goje “The Top Secret.” Chur
chill ir jo grupė jau neva su
tikdavo su Roosevelto planais, 
bet kaip tik konferencija baig
davosi, tai tuojau vėl viską da
rė, kad tik nebūtų antroje 
fronto.

Knygos autorius rašo, kad 
tai buvo savo rūšies ilgas ma
nevrų karas tarpe amerikiečių 
ir anglų. Anglams vyko savo 
pusėn patraukti tūlus Ameri
kos karo laivyno, orlaivyno ir 
armijos vadus, kas dar sun
kesnę Roosevelto padėtį dare.

Buvo susitarta atidaryti an- j 
trą frontą 1942 metais, bet • 
anglai jį sutrukdė net iki bir
želio 6 d., 1944 metų. Jie ir 
1944 metais darė viską, kad 
vėl neprileisti prie to, tik So
vietų armijos smūgiai, kerta
mi naciams, sumažino tą britų 
užsispyrimą, nes bijojo, kad 
Raudonoji Armija pati viena 
gali sumušti nacius ir visa Eu
ropa bus “raudona.”

Washingtone eina svarsty 
mas, kad numušti kelis Lilio- 
nūs dolerių, skiriamų karo iš
laidoms. Didesnio apsiginkla
vimo šalininkai viską daro, 
kad tam pastojus kelią.

Karinės išlaidos yra sunki 
našta ant piliečių sprando. 
Karo reikalams išleisti pini
gai yra išmesti be jokios vi
suomeninės naudos.

Komitetas Remia Bilių, i 2 Didieji Sutinka SUKongreso
Kuris Siekia Suardyt Įstatymą 
Dėlei Algų ir Darbo Valandų

j «

tai valdžia turės pasitraukt 
nuo rendų tvarkymo, ir na
mų savininkai galės jas 
branginti, kiek tiktai įkabi
na.

Tas kongresmanų tarimas 
spręsti. 

Daugelis šį klausimą svars
tančių republikontr senato
rių pageidauja kuo grei
čiausiai panaikint Kainų 
Administraciją, taigi ir ren
dų kontroliavimą. Kiti gi 

i sako, galima būtų dar ket
vertą mėnesių ‘palūkėti ir 
leisti Kainų Administracijai 
legaliu būdu numirti, kada 
išsibaigs dabartinis jos ter
minas.

įlodama Kongresui Vis Aršesni Siūlymai 
Prieš Darbo Unijas ir Streiko Teisę

Washington. — Republi- 
konas Fred A. Hartley, dar
binės kongreso komisijos 
pirmininkas, ir jo bendras 
kongresmanas G. W. Landis 
duoda dar savo priedus prie 
senatorių Tafto-Ballo-Smi- 
tho sumanymų prieš unijų 
pripažinimą ir prieš streiko 
teisę. Tie priedai sako:

Atimt visas Darbo Santy
kių Įstatymo (Wagnerio 
akto) teises darbininkams,

Kongresmanai Siūto 
Numuši 6 Bilionus 
Nuo Trumano Sąmatos

Washington. — Republi- 
konų vadovaujamas,’ kong
reso atstovų rūmas 239 bal
sais prieš 159 nutarė nu
bausti 6 bilionus dolerių nūo 
prez. Trumano reikalauja
mų $37,500,000,000 valdžios 
lėšoms per metus. Kongres- 
manų tarimas perduotas se
natui, kuris pirmiau nubal
savo sumažint tas lėšas $4,- 
500,000,000.

Washington. — Kongreso teisių komitetas užgyrė su- i 
manymą, kuris siekia suardyt įstatymą dėlei 40 valandų ' 
darbo savaitės ir nemažiau, kaip 40 centų algos valandai. I 
Tas sumanymas sako: Jei samdytojai “be blogos inten-i 
cijos” laužė šį įstatymą, tad darbininkai negali per įeis-; 
mą reikalaut už tai atlyginimo. Apie samdytojų “geras1 
intencijas ’’sprendžia vietiniai to įstatymo administrato
riai. Vietiniai papročiai nusako, ar darbininkams buvo 
duota teisingos darbo sąlygos. O po vienų metų darbinin
kai jau visai negali reikalaut atlyginimo už skriaudas 
praeityje.

Sovietai Daugina Lėšas Sveikatai, Mokslui, 
Pramonei, o Mažina Jas Ginkluotom Jėgom

Tūlais Atominiais 
Sovietų Pasiūlymais

Bet Amerika ir Anglija Priešinasi Greitam Atom-Bombu 
Sunaikinimui ir Veto Teisei Atmest Atomines Bausmes
Lake Success, N. Y. — ' liams žmonių reikalams. 

Francijos ir Anglijos dele-' Kontrolė turi būti tarptau- 
gatai Jungt. Tautų Saugu- tinė ir ją vykdyti privalo 
mo Taryboje sakė, jog ben
drai galima sutikti su So
vietų atstovo Gromyko siū
lytais pataisymais prie Ato
minės Jėgos Komisijos ra- 

Į porto. Tas raportas iš ės- 
į mės yra amerikonų -planas 
atominei jėgai kontroliuoti 
pasaulyje.

Anglijos atstovas Alexan
der Cadogan pastebėjo su
tikima su šiais sovietiniu 
pataisymų posmais:

Galima praktikiniai su- 
kontroliuot atominę jėgą ir 
išvystyt jos vartojimą civi-

dalyvaujantiems “neteisė
tuose” streikuose arba 
streikuojantiems, nepaisant 
sutarties su samdytojais.

Visai uždraust tokius 
streikus, už kuriuos nebal
suoja visų toje vietoje dir
bančių darbininkų daugu
ma. Girdi, neužtenka, jeigu 
už streiką pasisako tiktai 
dalyvaujančiųjų balsavime x 
darbininkų dauguma. Visi 
balsavimai turi būti slapti 
ir valdininkų prižiūrimi.

Karo Ii'eparimentas 
Sako, “Būtp Pavojinga” 
Mažint Armijai Lėšas 

v

Washington. — Karo se
kretorius R. P. Patersonas 
įspėjo, kad jeigu būtų nu
mušta armijai $l,500,000< 
000 lėšų per metus, kaip 
perša tūli kongreso nariai, 
tai turėtų būti 200,000 vy
rų sumažinta armija, tektų 
ištraukt Amerikos kariuo
menę iš Japonijos ir Vokie
ti j ds, ir girdi, “gręstų nau
jo karo pavojus.”

Masvka. — Sovietų Sąjungos Aukščiausia Taryba 
svarsto valstybės lėšų sąmatą, kurią įteikė finansų minis
tras A. G. Zverevas. Sąmata šiems metams siūlo tik 18 
nuošimčių visų pajamų ginkluotoms jėgoms; o pernai 
joms buvo skirta 24 nuošimčiai. Visiems valstybės reika
lams siūloma šiemet išleisti 371,400,000,000 rublių, tai 
yra 74 bilionus ir 280 milionų dolerių. — Oficialė dolerio 
vertė yra apie 5 rublius ir 30 kapeikų.

Sveikatos reikalams šiemet skiriama 36 nuošimčiais 
daugiau lėšų, negu 1946 m. Mokslo reikalams — 1,300,- 
000,000 dolerių, arba 300 milionų daugiau, negu pernai. 
Socialei apdraudai (pensijoms) šiemet — 4,120,000,000 
dolerių, 'tai yra 718 miliųnų daugiau, negu pernai 
Žemdirbystei 3,058,000.000 dolerių, arba 688 milionais | w

dolerių daugiau, negu 1946 metais. , --------
Finansų ministras skaičiuoja, kaį Sovietų valstybėj Los Angeles, Calif.—Per 

šiemet gaus 78 bilionus ir 300 milionų dolerių pajamų,: sprogimą “pleitinimo” fab-
tai yra 21 nuošimčiu daugiau, negu pernai.

ANGLIJA ŠAUKIA SAVO ŽMONES SMARKIAI 
DIRBT IŠVEŽIMAMS Į UŽSIENIUS

Los Angeles Sprogi- 
‘ i mas Užmušė 30 

i n

London. — Anglijos darbiečių valdžia įteikė seimui 
planą, kuris reikalauja šiemet labai pasmarkint gamybą, 
kad Anglija galėtų išgabent į užsienius ir parduot 40 
nuošimčių daugiau dirbinių, negu pirm karo. Kitaip, 
sako: “Anglija niekuomet negalės atsteigt savo ūkinio 
gyvenimo pamatų.” O darbininkų skaičiui padidinti, 
girdi, reikės parsitraukt iki 100,000 lenkų ir kitų pabė
gėlių, prisiglaudusių Vokietijoje. Sykiu valdžia dejuoja, 
kad baigiasi paskolų pinigai, gauti iš Amerikos ir Kana
dos. Valdžia įspėjo, kad 1947 m. bus vargingi anglams.

Stalinas Ragina Soviety Armiją Uoliai Lavintis
Maskva. — Generalissimus Stalinas vas. 22 d. išleido 

įsakymą 29-metinei Raudonosios Armijos sukakčiąi pa
minėti. Jis ragina Sovietų armiją pasmarkinti politinį ir 
karinį oficierių ir kareivių lavinimą, kad galima būtų 
“užtikrinti tėvynei apsaugą.” Stalino patvarkymas sako: 
“Reikia giliai .studijuoti karo patyrimus ir sėkmingai 
juos naudoti. Tvirta karinė disciplina visų pirma rymo 
ant aukšto politinio kariū išsilavinimo.’’

rike tapo užmušta iki 30 
žmonių ir sužeista keli šim
tai, suardyta fabrikas ir ke
li kiti namai, išnešta langai 
per 70 blokų, kuomet eks- 
plodavo naudojamų darbui 
chemikalų bakas. Sakoma, 
kad chemikalai galėję, 
di, savaime užsidegti.

gip-

Anglija su Dideliu 
“Jeigu” Žada Indijai 
Nepriklausomybę 1948

Ljondon.— Anglijos prem
jeras Attlee žadėjo Indijai 
nepriklausomybę 1948 m. 
birželyje, jeigu iki to laiko 
susitaikys indusai ir fnaho- 
metonai ir priims bendrą 
tam kraštui konstituciją. O 
jeigu jie iki to laiko nesusi
taikys, tai pati Anglija su
darys Indijai valdžią arba 
atskiras jos dalių valdžias..

viena bendra įstaiga. Rei
kia uždraust atominių gin
klų vartojimą.

Skirtumai
Antra vertus, Anglijos at

stovas atžymėjo sekamus 
skirtumus tarp Sovietų pa
siūlymų ir Atominės Jėgos 
Komisijos raporto:

Raportas nesutinka grei
tai sunaikint atomines bom
bas ir leidžia jas Amerikai 
gaminti iki visur kitur ato
minė jėga bus sukontroliuo
ta. Amerika ir Anglija siū
lo tokią atominę komisiją, 
kuri būtų nepriklausoma 
nuo Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos. Jodvi taipgi sako, 
jokia šalis negali atmest- >, 
vetuot bausmių, kurias ta 
komisija skirs laužančiam 
atominę sutai’tį kraštui.

Sovietai reikalauja, kad 
busimoji tarptautinė atomi
nės jėgos komisija veiktų 
Saugumo Tarybos žinyboje 
ir kad penkios didžiosios 
valstybės, pagal Jungtinių 
Tautų čarterį, pasilaikytų 
teisę vetuoti komisijos ski
riamas bausmes.

Saugumo Taryba atidėjo 
iki šio antradienio tolesnį 
atominių klausimų svarsty
mą. C-

BULGARIJA NIEKAM 
NEGRŲSIA

Sofija, Bulgarija. — Ge
orgas Dimitrovas, komunis
tas .Bulgarijos premjeras, 
savo kalboj Karinei Akade
mijai pareiškė: “Mes nori
me būti veiksnys taikai pa
laikyti. Mes nieko neužpul- 
sime, bet mes turime būti 
pasiruošę apginti savo sie
nas, savo tautinę laisvę ir 
nepriklausomybę.”

s
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Nepriklausomos Unijos 
Reikalauja Atmest Taf- 

to-BaIIo Bilius
Washington. — Ne tik 

Amerikos Darbo Federacija 
ir CIO, bet ir įvairios nepri
klausomosios, paskiros uni
jos šaukė kongresą atmesti 
Tafto, Balio ir kitų sumany
mus, atkreiptus prieš unijų 
pripažinimą ir prieš streiko

Argentina priims visus 
norinčius atvykt italus..Perša Atmest Algas 

’“Nuo Vartų iki Vąrhf
Nenaudėlis Užpuolė 
Binitą Ramoškaitę

fc*

Sovietai Mažina Lėšas 
Ginkluotėm Jėgom

ARGENTINA SIEKIA GREIT PASIGAMINT ATOM-BOMB^

spondentas Argentinoj. Da-1 Fizikos Mokslininkų Sąjun-

■s

ORAS. — Būsią jau ne- 
taip šalta.

Sofija. — Bulgarijos ka
ro ministras G. Demjanovas 
pranešė, kad. bus paleista 
4,000 kalinių. ■"j

Mūsų suvažiavimai /jau ne
toli, bet dar nedaugelis Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopų pranešė apie (išrinkimą 
delegatų. Kaip kur! nemažos 
kuopos ir netoli nuo suvažia
vimo vietos išrinko mažai de
legatų.

Tai negerai! Reikia rinkti 
kuo daugiausiai delegatų, nes 
vienu kartu įvyksta trys svar
būs suvažiavimai. Reikia pra
nešti, kiek delegatų išrinkot ir 
jų vardus, kad suvažiavimų 
komisija galėtų pasirūpinti 
dėl visų nakvynėmis.

ANGLŲ KAREIVIŲ 
MAIŠTAS

Tokio. — Keli šimtai ang
lų kareivių, kaip maištinin
kai, per dieną protestavo, 
atsisakydami plaukt iš Ja
ponijos į Singaporą tokiu 
prastu laivu, kuris, girdi, 
“net kiaulėms gabenti ne
tiktu.” v

Trumanas vėl Reikalaus 
Verstino Muštro

Serga Senas Vincas- 
Jakštys

Dd. Paukščiai Brooklyne 
gavo atvirutę, kad Senas 
Vincas - Jakštys, Gibbs- 
tone, N. J., serga, nuvyko 
į ligoninę ir turės operaci
ją. Senas Vincas rašo: “Jei 
nepasimatysime, tai šiuoAii 
linkiu darbininkų klasei lai* 
mojimo.”

Washington. — Prezid. 
Trumanas ruošia naują at
sišaukimą kongresui, kurį 
ragins išleisti įstatymą ver
stinai imti visus jaunus vy
rus iki 21 metų į karinį la
vinimą per vienus ’ metus. 
Taip jis atsišauksiąs į kong
resą balandyje. 
• I

Washington.- — Senato 
komisija užgyrė sumanymą 
panaikint darbininkų reika
lavimus atlyginti jiems už 
praeityje sugaištą laiką nuo 
įėjimo pro fabriko vartus 
iki darbo vietos ir už su
grįžimo laiką iki vartų. Ko
misija skaičiuoja, kad teis
muose užvestos bylos dėl to
kių atlyginimų siekia $5r 
785,000,000. \

New York, h- Žymi lietu
vė dainininkė B iru ta Ra
moškaitė pasišaukė taxi nu- 
vežt ją į Ądelphi Teatrą, 
kur ji vaidina “Street 
Scene.” Taxi’ vežikas, grū
modamas peiliu, ją lytiškai 
užpuolė ir apiplėšė. Taxi 
buvo vogtas.

Ramoškaitė nugabenta į 
Roosevelt ligoninę.

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog Sovietų fi
nansų ministerija reikalau
ja 67 bilionų rublių ginkluo
toms jėgoms šiemet, tai yra 
5 bilionais ir 600,000,000 
rub. mažiau, negu pernai. 
Reikalavimą spręs Aukš
čiausioji Taryba. Iš Naujo Pažiaurėjo 

Žiema Anglijoje
New York. — Po poros 

metų Argentina gamins sau 
atotnines bombas, kaip rašo 
William R. Mizelle ameriki
niame žurnale New Repub
lic. Mizelle buvo Jungtinių 
Valstijų laivyno-leitenantas, 
o paskui United Press korė-

bar jis praneša, kad Argen
tinos prezidentas - diktato
rius Juan Peron pasikvietė 
vokietį Wernerį Heisenber- 
gą, žymų atominį' moksli
ninką, o Heisenbergo drau
gas - padėjėjas prof. Guido 
BečĮc’as yra* Argentiniečių

gos galva.
Argentina turi gausingas 

sprogstamųjų atominių me
džiagų —"uraniumo ir tho- 
riumo — kasyklas. Valdžia 
jau perėmė jas į savo ran
kas kariniams tikslams.

“Šlapti kariniai įstaty
mai” lemia, kad per dvejus

metus turi būti išvystytas 
atominių bombų gaminimas 
Argentinoje^ rašo ex-leite- 
nantas Mizelle.

Kiek pirmiau New Re
public paskelbė, kad jau 10 
įvairių kraštų darbuojasi a- 
Tominės jėgos. išvystymui.

O
O

London. — Buvo mano- • 
ma, kad jau galės atsidaryt . - 
trečdalis tų Anglijos fabri
ku, kūrins uždarė šalčiai, 
sniegai ir anglies stoka. Bet 
savaitės pabaigoj žiema vėl 
pažiaurėjo. Taigi tie fabri
kai dar negalės dirbti.
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Darbininkų Algos ir Fabrikantą Pelnai
Turčių spauda ir tūli radijo komentatoriai nuolatos 

veda propagandą prieš darbininkų unijas, stoja už reak
cinius bilius, niekina darbininkus. Kaip žinome, dabar 
kongrese yra įnešta net keli prieš unijas, streikus ir ame
rikines laisves biliai.

Senato komisijoj, kuri svarsto tuos bilius ir daro 
žymių piliečių apklausinėjimus, kalbėjo Philip Murray, 
CIO unijų prezidentas, štai, kokius faktus jis iškėlė apie 
augančius turčių pelnus: ♦

Tekstiles Industrijoj
Algos buvo pakeltos 31.2%, o fabrikantai kainas ant 

dirbinių pakėlė 31.8%. Jų pelnai, palyginus už 9 
sius 1945 ir 1946 metais, pakilo sekamai:

, PELNAS
Kompanija:
American Woolen Mill
Pacific Mills
American Viscose Corp.
Celanese Corp, of 
Industrial Rayon
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Federalis teisėjas Frank A. Picard susitinka reporte
rius Detroite po išmetimo paskilbusios Mt. Clemens 
Pottery Co. ‘‘nuo vartų iki vartų” bylos. Jis aiškinosi, 

Jauk kiekvieno darbininko laikas nueiti nuo vartų iki 
darbo vietos esąs persmulkus surokuoti. Kadangi kas 
dirbtuves ir net kas skyriaus toje pačioje dirbtuvėje nu
ėjimo ir parėjimo laikas gali būti skirtingas, tad tos 
bylos sprendimas neišsprendžia kitų panašių bylų.

mėne-

Anglijos 
karaliaus

vis neprivalo nei cento jiem j vo beveik visiškai nukirsta, 
aukoti! Atbulai: kiekvienas 
padorus žmogus privalo ko
voti prieš tuos, kurie šmei
žia Tarybų Lietuvą, lietuvių 
tautą ir remti tuos, kurie 
Tarybų Lietuvai gražų žo
dį taria.

“DIEVULIS.., SUTVAR
KYS,.”

Kun. Kmitas 
ke” išmetinėja tiems\savo 
pasekėjams, kurie atsi$hko 

 

aukoti klerikalams ir socia
listams pinigus “Lietuvai 
laisvinti”, — klerikalų - so
cialistų fašistinei propagan
dai stiprinti. Kmitas tokius 
vadina “savanaudžiais ir 
nusiminėliais.”

Girdi, kadaise, po pirmojo 
pasaulinio karo, lietuviai 
katalikai nesigailėję pinigų 
ir aukoję “'ne tūkstančiais, 
bet desėtkais ir šimtais tūk
stančių.”

Tiesa, aukoję.. Nemažai 
klerikalų ir visokių “tėvy
nės mylėtojų” pralobo, o tie, 
kurie aukojo, klerikalams, 
visą gyvenimą gailėjosi, pa
sijutę nuskriausti. Lietuvą 
pasigrobė į savo rankas 
smetonininkai ir klerikalai, 
kūrė “lietuviškus dvarus”, 
lėbavo, o darbo žmones lai
kė pavergę, persekiojo ir 
kalino. '

Dabar jau ir katalikai at
sargesni. Kmitas verkšle
na:

“Palyginus su 1920-21 m. 
ugningu jos (katalikų vi
suomenės — “L.” Red.) pa
triotizmo įkarščiu, dabar 
pasireiškia tarsi kokių senų 
jaučių nepaslankumas, kurs 
kartais ir kaip kur boiko
tui prilygsta.,” (“D-kas” 
vas. 14 d.)

Va, kodėl Kmitui ir ki
tiems klerikalams tokis boi
kotas nepatinka. Drąsina jis 
katalikus:

“Mūsų dalykas nenusi
minti, uoliai darbuotis ir 
gausiai aukoti, o Dievulis 
savo laiku 
kys.,”

Vadinasi, 
darbininkai, 
kalams, socialistams 
dolerius, o “Dievulis 
laiku viską sutvarkys”—su
grąžins Lietuvon fašizmą, 
taip laukiamą Kmito ir jo 
kolegų.

Įsidėmėtina tai, kad lie
tuviai kunigai visur Dievu
lį pastato ne liaudies drau
gu, bet fašistų. Girdi, Die
vulis padės lietuvių tautos 
priešams grąžinti Lietuvon 
liaudies engėją! Vadinasi, 
tu, darbininke, nei nesiti
kėk, kad Dievulis tau padė
tų. Kmitas - Urbonavičius 
tikrai žino, kad jis padės 
darbininko priešui!'

Tačiau, padorūs katalikai 
netiki Kmitui ir netikės. Jie 
žino, kad šiandien Lietuvoje 
kuriama nauja sistema, 
naujas gyvenimas, naudin
gas darbo - žmonėms, bet 
nemalonus darbo žmonių iš
naudotojams. Tiek Lietu
vos liaudis, tiek Amerikos 
lietuvių visuomenė nenori 
nei pagalvoti apie tai, kad 
j Lietuvon būtų grąžinta to

kia. tvarka, kokią siūlo kle
rikalai, socialistai ir fašis
tai.

Kiekvienam aišku, jog 
Tarybų Lietuva gyvuoja ir 
gyvuos ir joki klerikalų ir 
socialistų bei atvirų fašis
tų - smetonininkų riksmai 
padėties nepakeis, fašizmo 
Lietuvon nesugrąžins.

Tie ’ neišmanėliai, kurie 
aukoja ’ šitiems šuleriams 
savo pinigus, turi nors kar
tą suprasti, kad. jie aukoja 
juos ne Lietuvai laisvinti, 
bet lietuvių tautai purvinti, 
juodinti pasaulio akyse. 
Jie turi žinoti, kad jų suau- 

i kotais pinigais pasinaudos 
tik klerikalų ir socialistų 
lyderiai bankietams, pasi
važinėjimams ir kitokioms 
“prašmatnybėms.”

Tegu verkšlena Kmitai, 
tegu plūstasi klerikalai ir 
socialistai, o padorus lietu-

binin-
Bet tuo pačiu sykiu Ang

lijos karalius su savo šeima 
ir “aukštų palydovų” gru
pe iškeliavo į Pietų Afriką, 
— iškeliavo imperijai susti
printi, 
liauja 
laivu, 
galėtų 
ektros 
miestui 
en’as.

Anglijos parlamente atsi
stojo ministerių pirminin
kas Attlee ir pareiškė: “už
tikrinkime jo aukštenybę, 
kad šio parlamento nariai 
seks jo kelionę giliu susido
mėjimu ir lojale ;meile.”

Bet komunistas atstovas 
Gallacher sakė: “Jeigu mes 
paremsime šį sumanymą, 
tai užgirsime Pietų Afri
kos valdžios žygius.”

Aišku, Gallacher buvo nu
stelbtas, kadangi dešinieji 
darbiečiai, remiami konser
vatyvų (Churchillo) ir kitų 
turi parlamente daugumu 
atstovų.

Daug pinigų 
žmonėms lėšuos 
kelionė, sieksianti apie 10,- 
000 mylių ilgumo.

Daug pinigų lėšuo$ ir 
Pietų Afrikos žmonėms. Bet 
ten pinigų ir nesigailima, o 
žiūrima tik to, kad karalius 
padarytų “geros įtakos” 
žmonėse. Karalius Jurgis 
apsilankys net pas negrus, 
zuliais vadinamus, ir gyve
nančius Indaboje, kur jis 
bus karališkai patiktas ir 
pasisveikins su zulių kara
liuku.

Karalius Jurgis, beje, 
lankysis ir Indijoj. Bet In
dijos kongresas, sakoma, 
nutaręs jo kelionę boikotuo
ti. Tą patį daro ir Afrikos 
Tautinis Kongresas.

Karalius Jurgis ke- 
moderniausiu karo 
kurio generatoriai 

“lengvai suteikti el- 
50,000 gyventojų 

”, rašo Mr. Ow-

LENKIJA IR FAŠISTI
NIAI RĖKSMAI

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

“Lietuviški klerikalai ir 
tautininkai labai garsiai šū
kauja prieš dabartinę Lenki
jos valdžią, būk ji varžiusi 
rinkimus. Bet kaip jie darė 
su rinkimais, kada jie valdė 
Lietuvą? Mes dar nepamir- 
šome tų laikų.

“Smetonininkai ir krikščio
nys demokratai visokiais bū
dais trukdė kitoms parti
joms. O kada valstiečiai liau
dininkai ir socialdemokratai 
paėmė valdžią, tai juos smur
to keliu nuvertė ir atsiėmė 
galią. Po to rinkimai buvo vi
sai pamiršti. Tik pabaigoje 
savo gyvenimo Smetonos re
žimas buvo įvedęs tam tikros 
rūšies rinkimus, jeigu galima 
juos vadinti rinkimais.'

“Panašiai buvo ir Lenki
joj, kada ‘demokratai’ valdė 
Lenkiją.

“Graikija yra pavyzdis 
šiais laikais, kaip tokie po
nai praveda rinkimus.

“Ponai rėkia ne dėl to. 
kad Lenkijos rinkimai buvo 
blogi, o dėl to, kad diskredi
tuoti juos pasaulio akyse, su
kurstyti žmones prieš Lenki
jos valdžią. Jeigu jie būtų 
buvę galioje ir visai rinkimų 
neturėję, tai vistiek viskas 
būtų gerai.

“Kaip žinia, Kinijoje rin
kimų nebuvo ir dar nėra. Te
nai valdžia valdo žmones 
ginklo pagalba. Bet prieš ją 
jie triukšmo nekelia. Mat, te
nai valdo jų pusės žmonės.

“Ponai parėkaus, parėkaus 
ir nustos, nes jiems nusibos 
dainuoti tą pačią dainą. Gy
venimas parodys, kad jie 
meluoja.” ,

Mums atrodo, kad tūli 
ponai niekad nenustos rėka
vę, — nebent tik kai grabo 
lenta jiems liežuvius kuo-, 
lais pavers. Dalykas tame: 
tam tikri gaivalai, demokra
tijos priešai, nori karo prieš 
Tarybų Sąjungą ir prieš vi
sas valstybes, kur gyvuoja 
liaudiška demokratija — jų 
tarpe ir Lenkiją. Na, ir jie 
rėks ir rėks už karą. Bet 
rėkti tiesiog už karą 
nėra patogu. Dėl to jie 
jieško visokių “priekabių”— 
o jų visuomet galima sura
sti, — kad pavarius stipres
nę propagandą prieš Tary
bų Sąjungą ir kitas valsty
bes, kuriose apkarpyta kapi
talistams sparnai.

Jie mulkina ir taip jau 
sumulkintus savo pasekė
jus.

Vienintelis kelias, kuriuo 
galima pakirsti jų piktam 
darbui pagrindą, — priėji
mas prie jų pasekėjų su 
mūsiške literatūra ir su gy
vu žodžiu, kad juos apšvie
tus.

% pelno 
pakilimo

169.8
270.1
135.9
105.0
261.8

1946 m.
$22,398,178

4,648,000
8,149,612

11,573,000
8,822,041

Mėsos Industrijoj
algos buvo pakeltos 22.9%, kainos ant 

mėsos per tą laiką pakilo 90.6%. Kompanijų pelnai pa
augo sekamai:

Darbini n kų

America

1945 m.
$8,301,140 

1,256,000 
3,475,321 
5,630,000 
2,438,313'

PELNAS % pelno
Kompanija:
Armour --------------

1946 m.
______  $30)291,000

1945 m. 
$9,173,000

pakilimo
228.3

Swift ------------------
Cudahy ----------------
Wilson___________

_______  16,395,000
__________ 6,781,000
_________ 10,311,560

12,304,000
2,505,000
5,036,602

33.2
168.3
105.1

Kitokio Maisto
Darbininkų algos į 9 mėnesius buvo pakeltos 20.9%; 

tuo tarpu ant maisto kainos pakilo net 57.9%. Stambių 
kompanijų pelnai sekamai pakilo:

PELNAS % pelno
Kompanija: ( 1946 m. 1945 m. pakilimo'
Continental Baking Co. $7,510,206 $2,493,031 201.3
United Biscuit Co. 3,004,000 985,000 205.0
Beatrice Foods Co. 4,003,000 1,543,000 159.4
National Biscuit Co. 10,828,000 7,823,000 38.4
General Baking Co. 2,253,000 1,321,000 70.4
Wesson Oil & Snow Drift Co. 5,212,000 2,318,000 124.8
National Tea Co. l;878,000 636,000 195.3
Food Fair Stores 2,937,535 747,343 293.3
Sunshine Biscuit 4,023,529 1,808,040 122.6
Ward Baking Co. 3,642,738 1,122,650 224.5

Plieno ir Geležies Industrijoj
Darbininkų algos buvo pakeltos 9.9%, bet per tą patį 

laiką kainos plieno reikmenų pakilo 16.7%. Kompanijų 
pelnai paaugo sekamai:

PELNAS 
1946 m.

$9,950,762 
11,578,125 
10,628,577 
64,544,989 
4,269,989 
7,697,540 

12,775,307

1945 m. 
$3,504,303 

3,097,192 
4,648,610 

25,861,683 
1,616,661 
3,711,069 
4,234,593

% pelno
pakilimo

183.9
273.8
128.6
149.8
164.1
107.4
201.7

Henry Wallace, buvęs vi- 
ce-prezidentas ir Roosevel- 
to draugas, straipsny j, kuris 
tilpo žurnale “New Repub
lic”, kritikuoja dabartinę 
Valstybės departmento už
sieninę politiką. Jis rašo, 
kad prisilaikymas atominės 
politikos, manija, kad būk 
dar vis tik Jungtinės Vals
tijos turi savo rankose ato
minės jėgos slaptybes, iš
šaukia baimę karo ir kitų 
šalių žiūrėjimą į mūsų šalį, 
kaipo labiausiai agresyvę 
karo atžvilgiu.

Mr. Wallace raš(f,„ kad to
kia politika yra žalinga. Jis 
tarpe kitko rašo: “Mes pri
valome siekti pilno bendra
darbiavimo pasaulyj su ki
tomis valstybėmis, kaipo ly
gi, o lygiai 'Valstybei, nuo
širdžiai siekdami nusigink
lavimo, saugumo padėties 
pasaulyj, panaikinimui bent 
kokios ekonominės diskri
minacijos ir tik tas tarnau
tų tikros taikos palaiky
mui.”

Bet ne taip elgiasi kiti 
p o 1 i t i k i e r i ai. Republi
konai Vandenbergas ir Dul
les nuolatos sako kurstan
čias kalbas karui prieš Ta
rybų Sįjungą. Vėlesni Mr. 
Dulleso išstojimai iššaukė 
rimtą susidomėjimą Mas
kvoj. Ten jo pasiūlymus pri
lygino prie Mr. Churchillo

karo šaukimo. “Izviestijos” 
rašo:

“Amerika, skubėk vieny
tis su Anglija karui prieš 
Tarybų Sąjungą — šaukė 
Churchill, — pirm negu ji 
pasigamins atomines bom
bas.”

“Taip, Mr. Churchill, mes 
—republikonai esame pasi
rengę tam reikalui apsivie- 
nyti — atsakė Dulles.”

Bet labiausiai užtemdė 
padangę busimosios Ketu
rių Didžiųjų užsienio minis
trei konferencijos, tai pa
reiškimas Valstybės sekre
toriaus pagelbininko Mr. 
Dean Acheson, kuris pasita
rime \su senatoriais išvadi
no Tarybų Sąjungos užsie
nio politiką agresyve. Tary
bų Sąjunga prieš tokį pa
reiškimą įteikė Washingto- 
no vyriausybei protestą. 
Aišku, kad kokius užmeti
mus gali daryti komercinės 
spaudos redaktoriai, arba 
senatoriai, nepaisant kiek 
tas kenkia taikos gerovei, 
tai negali taip neatsakomin- 
gai kalbėti žmonės, kurie 
užima oficialiai vyriausybėj 
vietas. Aišku, jeigu Mr. 
Acheson pasiliks toj vietoj 
ir Valstybės departmentas 
neatitaisys, tai reakciniai 
elementai, kurie nori blo
ginti santykius, bus laimė
tojais.

D.M.š.

viską sutvar-

jūs, katalikai
aukokite kleri-

savo
savo

w

Kompanija:
Youngstown Sheet & Tube 
Republic Steel Co.
Inland Steel
United States Steel Co.
Wheeling Steel

.Jones & Laughlin 
National Steel Co.

Tai nedaugelio stambiųjų kompanijų pelnų pakili
mai per devynis mėnesius laiko 1946 metais. Tas parodo, 
jog tie visi graudūs verksmai, būk organizuoti į unijas 
darbininkai “nuskriaudė fabrikantus”, yra grynas išmis- 
las. Dėl šių skaitlinių apie paaugimą turčių pelnų negali 
būti jokios abejonės, nes jos yra paimtos iš pačių firmų 
atskaitų taksų reikale; jos yra žinomos ir senato komisi
jos nariams, kurie tyrinėja tuos bilius.

Lenkijos ir Francijos Sutartis
Lenkija ir Franci ja pasirašė sutartį dėl kultūrinio 

bendradarbiavimo. Kad sėkmingiau tas darbas eitų/ tai 
Varšavoj, Krakuvoj ir Poznaniuje bus įsteigta specialiai 
franeūzų kultūriški komitetai, o Paryžiuje bus tokis len
kų komitetas.

Abi šalys sieks apsikeisti literatūra, paišyba, judžių 
filmomis, teatraliais dalykais ir kitais kultūriškais atsie- 
kimais. Tokis bendradarbiavimas daug padės, kaip vie
nos, taip kitos šalies kultūrai.

Dėl Kultūrinių Ryšių Tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstijų

Amerikos ambasadorius Maskvoj generolas W. B. 
Smith atsiklausė Molotovo, kodėl Tarybų Sąjungos kultū
riniai ryšiai neina sklandžiai. Mat,' pastaruoju laiku buvo 
devyni pasiūlymai Tarybų Sąjungos kultūrinėms įstai
goms ir į tai negauta atsakymo. Jų tarpe buvo kviestas 
Sovietų Baletas atvykti į Ameriką, Leningrado Philhar- 
monijos grupė, keli medicinos profesoriai,* bet iš tų tary
binių žmonių negauta atsakymo.

Rodosi, kad generolas W. B. Smith gali žinoti prie
žastį, ’kodėl tarybiniai žmonės negali palaikyti kultūriškų 
ryšių su mūsų šalimi. Juk neseniai buvo į Ameriką at-
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Darbiečio miesto tarybos nario Eugene P. Connolly 
vadovaujami, Amerikos Darbo Partijos nariai pikietuo- 
ja republikonu partijos nacionalę raštinę, reikalaudami 
palaikyti rendų kontrolę. Connolly’o nešama iškaba 
sako: “Jūs kontroliuojat Washing toną, jūs kontroliuo- 
jat Albany, tai kodėl jūs nekontroliuojat renčias?” To
kios demonstracijos ir iškabos ataušina republikonu 
norus rendas kelti.

iU.. Mygti

E

vykus grupė ‘tarybinių mokslininkų ir menininkų, kurie 
norėjo pavažinėti. Jiems jau net buvo ruošiami maršru
tai, tai tada mūsų šalies generalis prokuroras pareikala
vo, kad jie užsiregistruotų kaipo “svetimos šalies agen
tai”. Tie tarybiniai žmonės atmetė tą paniekinantį reika
lavimą ir apleido mūsų šalį. Reiškia, kaip‘pasiklojome, 
taip ir turėsime išsimiegoti. ;

KARALIUS IR 
ŽMONĖS

Praeito pirmadienio 
ly Workery (niūjorkiškia- 
’me) tilpo korespondencija 
iš Londono, rašytą Jack 
Owen’o, — korespondencija 
apie karalių ir žmones, na, 
ir darbiečių valdžią.

Visi girdėjo, kokioj bai
sioj padėtyj atsidūrė Angli
jos žmonės šią žiemą, kai 
užėjo šalčiai, kai važiuotės 
sistema suliesėjo ir anglies 
pritruko. Anglai atsidūrė 
prastesnėn padėtin, negu 
buvo karo metu: maisto 
stokavo, šilumos namdose 
neturėjo, elektros šviesa bu-

Dai-

PRIEŠ GRAUŽINIO 
PALAIKYMĄ ' 
URUGVAJUJE

Uruguajiečių “Darbas” 
(š. m. sausio 11 d.) rašo:

“Buvusis smetoninės Lie
tuvos agentas pasirinko 
Urugvajų savo lizdo per
metimui, nes Argentinoje 
jis jau paprastas ateivis. 
Jis dar siekia atstovauti 
visiems laikams palaidotą 
buržuazinę Lietuva, čia, 
šioje šalyje, kuri dar nesu
tvarkė šio paprasto forma
lumo: dar nepadėjo archy- 
van diplomatiniu anketų, 
kuriomis buvo pripažinta 
fašistinė Lietuva.

“Urugvajaus pažangioji 
lietuvių kolonija nenuleis 
rankų tol, kol smurtininkų 
agentas bus pripažįstamas 
diplomatu.Graužimui netu
ri būti vietos Urugvajuje! 
— toks yra visų antifašis
tų šūkis. Be to, Urugvaju
je gyvenantieji Lietuvos 
išeiviai privalom stengtis, 
kad ši šaljs ne tik paskelb
tų nebegaliojančius senuo
sius diplomatinius ryšius, 
bet ir pripažintų tarybinę 
Lietuvos respubliką. Tuo 
tikslu šiandien renkami 
parašai. Parašai bus ge
riausias įrodymas, jog mes 
esame absoliutėje daugu
moje priešingi smetoninės 
Lietuvos palaikymui.”

Redakcijos Atsakymai
Antanui Lakickui, Coal

dale, Pa. — Laišką ir Mo
ney Orderį sumoje $12 ga
vome; perdavėme adminis
tracijai. Dėkojame už pini
gus ir šiltus linkėjimus.

2-ras puslapis

Pirmadienis, Vasario 24, 1947
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j 3-čias puslapis
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Vasario 24, 1947
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Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo, k
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

STREPTOMYCINAS -DAR PIRMUTINE 
GYDUOLĖ NUO DŽIOVOS

I

• Į

į

t Dar pirmą sykį istorijoj 
atrastas vaistas, kuris vei
kia prieš džiovą. Tai vadi
namas streptomycin, šis 
vaistas daugumoje atsitiki
mų sulaiko džiovos perus 
nuo tolesnio plitimo žmo
gaus kūne.

Tatai turėtų būti nepa
prastai svarbi žinia ameri
kiečiams, nes šioje šalyje y- 
ra bent pusė miliono džiovi
ninkų. Bet komercinė spau- 
daa beveik nepastebėjo šio 
atradimo kovai prieš džio
va, v

Streptomycinas yra gami
namas iš savotiškų naudin
gų bakterijų. Tos bakterijos 
yra< imamos iš dirvožemio. 
Savo sudėtim jos panašios į 
pelėsius. Žymėtina, jog ir 
kita nepaprasta gyduolė 
penicillinasyra gaminama iš 
giminingos veislės bakteri
jų, panašių į pelėsius.

Streptomycinas, kaipo 
vaistas bendrai, buvo atras
tas prieš trejus metus. Bet 
tiktai pastaruoju laiku pa
tirta. kad jis tarnauja kaip 
ginklas prieš džiovą.

Iš pradžios buvo tik ma
žyčiai streptomycino kie
kiai ir neįperkamai bran
gūs. Dabar streptomycino 
kur kas daugiau pagamina
ma ir jis dikčiai atpigo, bet 
vis dar gana brangus vidu
tiniam žmogui. Džiovinin
kui tas vaistas lėšuoja 5 iki 
10 dolerių per diena, o jis 
reikia vartot per 4 iki 8 sa
vaičių, iki streptomveinas 
pažaboja džiovos bakteri
jas. Jo galima pirkti vaisti
nėse, bet tiktai su gydytojo 
receptu.

Streptomveinas dažnai 
gana greitai anstabdo plau
čiu džiovos plėtimąsi. Per 
kelias savaites sumažėja 
ligonio karščiavimas ir tuo 
pačiu laiku kartais liaujasi 
skaudus džiovininko kosu
lys. Sugrįžta noras valgvti; 
ligonis daug geriau jaučiasi 
ir pradeda diktėti. O jeigu 
jis dar ir kosėja. tai jau be 
džiovos. bakterijų. X-spin- 
duliai parodo, kaip gyja 
džiovos bakterijų išėstos 
duobutės ir skauduliai plau
kiuose.

Streptomycinas išgelbėjo 
bent viena grupę karo vete
ranu, kurie be jo būtų mi
re. kaip tvirtina gydvtojai. 
Dabar tas vaistas vartoja
mas trejetui šimtų kitų 
džiova sergančių veteranų 
gvdyti valdinėse ligoninėse. 
Viso Jungtinėse Valstijose 
keli tūkstančiai džiovininkų 
naudoja streptomyciną.
Džiovos Stabdžius, Ne Ga

lutinas Jos Naikintojas
Daktarai nelaiko strepto- 

mveiną visišku džiovos nai
kintoju. Bet jie tiek pripa
žįsta; kad tas vaistas dau- 

* gelyje / atsitikimų suturi 
džiovos bakterijas nuo dau
gėjimo ir bent apšlubina jų 
veikimą. Tačiaus, ne visuo
met.

Pasitaiko taip, kad stipre
snės bakterijos atsilaiko 
prieš streptomyciną, jgyia 
daugiau atsparumo prieš jį. 
Tuomet ligonis, kuris jau 
sveiko, atkrinta ir kartais 
miršta.

Žymėtina, jog tūlos ligų 
bakterijos apsipranta ir su 
penicillinu ir “išmoksta” 
prieš jį atsilaikyti. Antra 
vertus, galima būsią pasti
print penicilliną, supranta
ma, ir streptomyciną, ir to-,

kiu būdu įveikti ir sutvirtė
jusius ligų perus.

Dar tikrai nepatirta, ko
kia doza streptomycino nau
dingiausia džiovininkui ir 
kaip apsaugoti jį nuo galvos 
kvaitimo, apkurtimo ir odos 
išbėrimo. Šie nesveikumai 
kai kada pasirodo, kuomet 
ligonis streptomycinu gydo
mas.

Įvairių Rūšių Džiova
Džiova yra kelių rūšių li

ga. Vienos rūšies džiova 
gadina kaulus, kitokia džio
va žaloja sąnarius, dar kitų 
rūšių džiova graužia akis 
bei kitus kūno organus. Vie
nose džiovos rūšyse strepto- 
mycinas sėkmingiau veikia, 
negu kitose.

Kaulų džiovai daktarai 
vos tik pradeda streptomy- 
ciną bandyti, ir dar nežinia, 
kiek jis galės kaulam pagel
bėti. Jei streptomycinas pa
sirodytų džiovos stabdy to
jum kauluose, tai būtų 
svarbu ypač vaikams, kurių

Atominių Diplomatų Keliais 
Tik Chaosas Pasauliui Ateis

Kas labiausia rėkia, tas 
daugiausia bijosi.

Kas turi ilguosius pirš
tus ~ negali agresoriais 
vadinti kitus.

Aukščiausia buržuazinė 
išmintis — kaip žmogų ge
riausia apsukti, o ne kaip jį 
geriausia pagelbėti.

Pagal atominę nuotaiką, 
diplomatai vyks į Maskvos 
konferenciją apsišarvoję 
ragais, nagais ir paaštrin
tais dantimis—daryti taiką. 
Bet jeigu rusai nebus už tai 
jiem labai vaišingi, tai ne
bijokit: pasaulis bus tinka
mai painformuotas apie to
kį rusų “barbarizmą”!

Pelnagrobis myli pelną 
labiau, negu pats save.

Vagis šaukia: laikykit 
vagį!” Tikrieji agresoriai 
šaukia: “laikykite rusus”, 
kad patys galėtų lengviau 
su grobiais pasprukti nuo 
svieto akių.

Kur neįmanomas susita
rimas, ten neišvengiamas 
susikirtimas. .

Angelo rolę lošdamas, 
provokacijos nepadarysi.

Visokis grąsinimas kartu 
gali būti geras persergėji
mas.

Išnykę priešistoriški gy
vūnai buvo milžiniško didu
mo, begaliniai stiprūs, bet 
turėjo labai mažas smege
nis, mažytį protą. Todėl jie 
ir išnyko.

Katinas turėjo smuiką, o 
karvė peršoko per mėnulį, 
— moko vaikučius pradinės 
šioje šalyje mokyklos. Ar 
nuostabu, kad toks policma- 
no Smitho invalidas sūnus 
paleido revolverio kulką tė
vui į nugarą dėl mažo šei
myniško kivirčo. Tas sūnus 
geriau nei nežinojo.

Kas niekus vaikučius mo
kina, tas tiktai glušais juos 
išaugina.

Kur vaikučiai mokomi

daugelis serga kauline džio
va.

Streptomycino Atradėjai
Streptomyciną visų pirma 

atrado Rutgers Universite
to profesorius dr. Seiman 
A. Waksman, su kuriuo 
bendradarbiavo New* Jer
sey Valstijos Žemdirby tės 
Tyrinėjimų Stotis. Mayo 
Klinika paskui išbandė jį 
džiovininkėms žiurkėms, o 
toliau ir keliems sunkiai 
džiova sergantiems ligo
niams. Streptomycino ban
dymams ir patikrinimams 
daiyti daug padėjo Jungti
nių Valstijų Sveikatos Įstai
ga, valdiška Veteranų Ad
ministracija, Nacion. Tru
deau Draugija Kovai prieš 
Džiovą ir įvairios klinikos 
ir privačios laboratorijos.

“Jau daug smegenų ir pi
nigų įdėta į streptomyciną 
kaip vaistą prieš džiovą, — 
sako Science News Letter 
žurnalas. — Bet tam reikia 
dar daugiau smegenų ir pi
nigų.” N. M.

Krilovo pasakėčių, kaip 
“Kiaulė po aržuolu” ir t.p. 
vaikai turi daugiau pagar
bos savo maitintojams ir 
auklėtojams. Taip, pradinis 
mokslas yra patsai svar
biausias.

Kur šaukštu neprisemsi, 
ten pirštu nepridažysi.

Sprendžiant iš to, kaip 
asmuo reaguoja i aplinky
bes, galima apytikriai nu
manyti jo abelnus gabumus 
ir prasilavinimą.

Darbe kartais būna ge
idausiąs poilsis.

Verta pakartot: Turin
tiems kraujaspūdį, aukštą 
kraujo spaudimą, pirmutinė 
gyduolė—tyras oras ir poil
sis, — pataria mūsų svei
katos sargas, dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Tai labai reikalin
gas patarimas.

Su džioya, su vėžio liga 
jau senai kovojama ir šis 
tas jau atsiekta. Bet su šir
dies liga bei aukšto kraujo 
spaudimu iki šiol labai ma
žai buvo rūpinamasi. O tai 
baisiai plėšri giltinė, reika
linga didesnio ir rimto su- 
susidomėjimo.

Kvailių buvo ir bus. Ta
čiau moderniškas kvailys 
pažįsta kvailesnius už savę.

Pr. Krienas

Cementiniai Laivai 
Gana Stiprūs

Karo metu vokiečiai, tau
pydami plieną, pasistatė 50 
cementinių - konkryto laivų 
po 500 tonų įtalpos. Tuos 
laivus jie naudojo Baltijos 
Jūroje, Norvegijos pakran
tėse ir kituose aplinkiniuose 
vandenyse. Tai buvo gana 
stiprūs laivai, kaip anglai 
po karo patyrė. Pasirodė, 
kad 230 svarų dinamito 
sproginys vandenyje už 10 
jardų iš šono nesuardo to
kio cementinio laivo. Vie
nas dinamito sproginys 30 
jardų tiesiai po laivu kartą 
praardė cementinį laivą, 
bet nenuskandino. Tas lai
vas buvo atvilktas į priep
lauką ir pataisytas.

Dūmais Gerinamas Der
lius Sovietuose

Sovietų mokslininkai at
rado, kad dūmai gali padi
dinti daržų, sodų ir laukų 
derlių, vartojant tam tikrus 
prietaisus. Dūmai padidina 
artimame ore kiekį anglies 
dvideginio (carbon dio
xide), kurį augalai įkvėpuo
ja. Iš vieno fabriko dūmai 
buvo traukiami į tam tikrą 
didelį baką (rezervuarą), o 
iš jo varomi vamzdžiais į 
daržovių šiltnamius ir so
dus. Pasekmės pasirodė ge
ros. Nuo anglies dvideginio 
tuose dūmuose užaugo grei
čiau, geresni ir didesni vai
siai ir daržovės. Dabar taip 
bus apdumiami javų laukai* 
arti miestų. v fl

GLEIVES PALAIKO 
SLOGŲ BAKTERIJAS

Gleivėti skysčiai iš slogo
mis sergančio gerklės ir no
sies leidžia tos ligos perams 
ilgiau gyventi ir kitus žmo
nes apkrėsti.

Jeigu kambario ore yra 
sausų slogos bakterijų, tai 
jas lengvai galima sunaikin
ti ultra-violetinės lempos 
spinduliais arba švirkščia
mais glycolio vaisto garais. 
Sausus slogos perus taip 
pat gana greitai naikina 
karštas bei drėgnas oras.

Bet jeigu žmogus slogos 
perus iššnypščia, iščiaudo 
arba išspjauna, tai šie glei
vėti skysčiai žymia dalim 
apsaugo sloginius perus ore 
nuo ultra-violetinių spindu
lių, glycolio ir kitų veiksnių, 
naikinančių tokius perus. 
Tatai bandymais patyrė Ca- 
lifornijos Universiteto pro
fesorius dr. K. B. DeOme.

Štai kodėl slogininkas 
privalo į nosinę skepetaitę 
čiaudėti bei spjaudyti, jeigu 
nenori greitai slogomis ap
krėsti savo kaimynų. Ge
riausiai tokiame atsitikime 
vartoti popierines nosines 
skepetaites. Jos pigiau lė- 
šuoja, negu audeklinių no
sinių išskalbimas ir išnrosi- 
jimas. J.C.K.

Kaip Šaltas Plienas 
Paverčiamas Skystu

Jungtinių Valstijų preky
bos departmento pasiųstas 
į Vokietiją, tyrinėtojas W. 
W. Galbreath’as atrado, jog 
vokiečiai žino, kaip privers
ti šaltą plieną “plaukti” 
kaip skystimą į tam tikras 
formas. Vokiečiai vartoja 
tokį spaudimą, kad kiekvie
nam ketvirtainiui plieno 
gabalo paviršiaus coliui at
sieina apie 200,000 svarų 
spaudimo ar daugiau. O 
toks spaudimas suvaro šal
tą plieną, kaip kokį skystį, į 
formas. *

Tokiu būdu ir išeina ga
tavos dalys, reikalingos lėk
tuvams, automobiliams ir 
kitoms mašinoms. Nereikia 
jų grūdinti (artavoti), ir 
da'žnai tos dalys tinka be 
jokio nudailinimo,. vadina
mo “mašinavimo”. Tatai la
bai pagreitina darbą ir su
taupo daugybę lėšų.

Amerikos armija jau už
sakė Heintz kompanijai 
Philadelphijoj pagamint 
tam tikrus įrengimus, var
tojant šaltą plieną ir pri
verčiant jį didžiu spaudimu 
plaukti.

KAIP TŪLI SPINDULIAI 
KEIČIA GYVIU VEISLĘ
Daugiau kaip du tuzinai 

metų atgal buvo pakeista 
musių veislė, leidžiant į jas 
X-spindulius. Po to išsivys
tė naujos išgamiškų musių 
rūšys — vienos buvo be 
sparnų, kitos su viena akia, 
trečios su akimis viršugal
vyje ir t.t. O keistos nau
josios musės paskui perėjo 
ir “vaikus” su tokiais pat 
gamtos iškraipymais.

Yale Universiteto profe
soriai P. R. Burkholder ir 
N. H. Giles neseniai bandė 
Bacillus Subtilis bakterijas 
ultra-violetiniais spindu
liais. Tai bakterijos, kurios 
paprastai gadina valgius. 
Tie profesoriai leido spin
dulius iš smarkiu ultra-vio
letinių lempų į šias bakte
rijas per minutę iki 16 mi
nučių, ir tėmijo, kaip bus 
paveiktos bakterijos. Rasi- 
roodė, jog ultra*violetiniai 
spinduliai sunaikino didžią
ja dauguma tų bakterijų. 
Tada profesoriai žiūrėio. 
kaip ultra - violetiniai spin-

Faktais Remti Margumynai
-•Krieno Surasti Lobynai

PAAUGĘ SESERYS 
PAVIRTO BROLIAIS

Capetowne, Pietinėje Af
rikoje, augo dvi seserys — 
Margaret ir Dorothv Mul- 
ler’iutės — ir iki 15 metų 
savo amžiaus tebebuvo mer
gaitėmis. Tačiaus trvs mė
nesiai atgal, pas ias stipriai 
pasireiškė vyriškumo ypa
tybės ir po keletos tam tik
rų operacijų jodvi visiškai 
pavirto berniukais. Dabar 
viena jų vadinasi Danie
lium, o kita — Dovydu. Dr. 
William Steenkamp sako, 
jog dabar abi ios esančios 
pilnai normališkais berniu
kais.

Pažvmėtina, kad vyriško 
būdo ženklai pas šias mer
gaites reiškėsi per visa kū
dikyste. bet tiktai prieš tris 
mėnesius vvriškumas pasi
reiškęs taip aiškiai, kad 
prisiėjo daryti operacijas, 
pakeičiant pirmesniąją lytį.

YPATINGAS TUZINAS 
LINKOLNO YPATYBIŲ

Apie garsųjį ir žvmųii 
Jungt. Valstijų prezidentą 
Abraomą Linkolną yra su
darytas vpatingas tuzinas 
io vpatybių, būtent:

Abraomas Linkolnas buvo 
pirmuoju numeriu kaipo 
republikonas šios šalies pre
zidentas.

Du sykiu jis buvo inau
guruotas (prisaikintąs) 
prezidentinėms pareigoms.

Mylėjo tris moteris.
Turėio keturis vaikus.
Penkis sykius mainė ge

nerolus.
Turėjo šešis brolius ir se

seris.
Septynis sykius nustatė 

Dėkų Dieną (Thanksgiv- 
ing).

Aštuonis sykius . advoka
tavo žmogžudžių bylose.

Devynis sykius buvo iš
rinktas į valdiškas pareigas.

Dešimts sykių pralaimėjo 
rinkimuose.

Vienuoliką mėnesių lankė 
mokyklą.

Dvyliktąją dieną vasario 
mėnesyje gimė.

------ y---- -
MILIJONŲ METŲ 
SENUMO BLUSA

Karaliaučiaus muziejuje 

dūliai atsiliebs naujoms išli
kusių bakterijų kartoms, ir 
patyrė, jog atsirado kitokia 
ir silpna bakterijų veislė, 
skirtinga nuo savo tėvų-mo- 
tinų. Tie skirtumai paskui 
ėjo iš kartos į kartą, jau 
kaip įgimtos savybės.

Atominiai Spinduliai ir 
žmonių Veislė

Kuomet sprogsta atominė 
bomba, be kitko, paplinta 
smarkiausios rūšies X-snin- 
dųb’ai. vadinami gamma 
spinduliais. kuriais ilgam 
laikui ansikrečia žemė, ivai- 
n“s daiktai ir žmonės. Anrr- 
bi mokslininkas Hal'kme 
Helto ispėio, kad atominis 
karas gali tokiais spindu
liais sudarkvt žmnnin veis
le. taip kad imtu gimti vi- 
«oip sugadinti žmoups-na- 
baisos. N. M.

Nuo “talerių” trynimosi 
darosi statiška elektra, ku
ri kartais trukdo automobi
lio radijo veikimą.

randasi labai seno gintaro 
gabalas. kurio viduie mato
si ikiel'ėiusi blusa. Žinovu 
apskaič;a^imn. ši blusa e- 
santi 5.000.000 metų senu
mo, arba seniausias nosau- 
bne. tukini formai'užsilikęs 
šios rūšies parazitas.

n VEJU AUKSIN. VESTU
VIŲ JUBILIEJANTAS

Strasshurge pyve.no tūla°a
Jean Rudenhouze, kuris du 
svkiu vedė ir su aMeiom 
uačiom susilaukė auksinius 
vedvbinimo gyvenimo iubi- 
lieius, kuriuos atšventė — 
1708 ir 1758 metais. Jis mi
rė 1759 m., turėdamas 117 
metu amžiaus.

UODŲ VEISLINGUMAS
Vienas uodas gali privei

sti 159.875,000,000 kitu uo
du vienerių metų laikotar
piu.

VĖLIAUSIAS SAULĖTE
KIS IR ANKSTYBIAU- 
SIAS SAULĖLEIDIS

Tūli mano, kad vėliausias 
saulėtekis ir anksčiausias 
vaulėleidis įvyksta gruodžio 
21 d. Tai netiesa. Vėliausia 
saulė teka 5 d. sausio, o 
anksčiausia nusileidžia 5 d.' 
gruodžio.

VABALŲ STIPRUMAS
»Imant proporcionaliai pa

gal didumą, vabalai yra sti
priausi pasaulyje gyvybi
niai padarai. Jeigu žmogus 
proporcionaliai būtų toks 
stiprus, kaip vabalas, - tai 
galėtų pakelti 70 tonų svorį.

BESPARNĖS VAPSVOS
Taip vadinamos aksomi

nės vapsvos tikrenybėje yra 
besparnės vapsvos.

KIFK MYLIU
ŠVIESOS METUOSE

Viefieri šviesos metai turi 
arti šešių trilijonų mylių— 
astonomiškame mieravime 
žvąįgždžių atstumo.

Gazolinas galima gaminti 
iš natūralio žibinamojo ge
so, savaime einančio iš že
mes, ir jis ne brangiau lė- 
šuoja, kaip iš žibalo (alie
jaus) dirbamas gazolinas.

is priežasties
• Veiksminio

Užkietėjimo ?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa-' 
žios Gamtos gyduolių š-knų žiedų ir 
augmenų. Gomozo t oda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti’ 
joms švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas;
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džihugsmų malonios pa-

■

pa-' 
gazus,

O

o,.

gclbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
\aip kaip nuro
dyta.

Jeigu jGs negalite nusipirkti savo apylin
kėj. siųskit prašymą dėl mūsų "susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirDA 60c vertčs
|I\1Li1/v Bandymui B onkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng- ’ 
vinitną nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių jr skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

%
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Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar 

d įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtų regulerj I I uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<f vertės — bandymui bon- 
kutos Olejo ir Magolo.

O C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas.......L........................ ..............„.....

Adresas............. ..........................................

Pašto Ofisas................ ...........——.........
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept. 074-3SF 
2501 Washington Blvd.. Chicago 12, IŲ. 
25S Stanley St. Winninea. Man.. Can.
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“Naujos nuomonės gali 
būti lygiai geros ar blogos, 
kaip ir senosios nuomonės”, 
sakė Franklin D. Roosevelt.

Patyrimas tai toks, daly
kas, kurį žmogus randa, ko 
kito ieškodamas.

—Red Cross Bulletin.
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8 iš dešimties karvių ken 
čia nuo šienligės.

Užtiko Ežerus ir Pliką 
Žemę Antarktikoj

■OI

Amerikos admi rol o-tyri
nėto io Bvrdo lakūnai atra
do didoką plikas žemės plo- 
^a ir eile neužšalusių e*erų 
Antarktikoje tarp vadina
mu amžinųjų sniegynų ir 
ledvnų. Antarktika yra mil
žiniškas žemvnas - konti
nentas anlink pietini žemės
ašigalį; ir iki šiol buvo ma- \? 
noma, kad niekur ten nesą 
nei colio plikos žemės.

žiūrint iš oro. ežerai at
rodė dumblinai žalsvi ir bu
vo spėiama, kad juose esą 
nrižėlę kokių augalų. Nusi- r į 
leidę vąnden-lėktuvu ant to
kio ežero, amerikonai nera
do jokiu augalų, bet vanduo 
bbuvo šiltesnis, negu jūrose 
aplink Antarktiką.

Plikoje žemėje iškilę kup
stai, panašūs į mažus ug-. 
niakalnius (vulkanus). Bet , 
amerikonai nerado jokio 
ugniakalnių ( veikimo. Ta
čiaus, suprantama, kad po-- 
žemyje ten yra susikuopę j 
karštos ugniakalniškos me 
džiagos, kuri šildo žemę. Ne , 
kas kitas, tik tokia šiluma, 
sutirpdo sniegą ir neleidžia 
susidaryti ledynui. Todėl ir 
ežerai ten neužšala.

pyve.no
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(Tąsa)
Tai skaudi, mister, bet gera pamoka. 

Kristus irgi kažkada sakė: tikėkite, o 
būsite išganyti. Frankas daugiau tikėjo, 
negu jam sekėsi. Taip, tai buvo prieš 
porą, trejetą metų. Frankas buvo vėl 
susidėjęs gražią sumelę, bet vėjui papū
tus ji galėjo išdulkėti. Nebuvo jokių tvir
tų garantijų, kad jis vėl kada nors neat
sidurs gatvėje. Ne! Frankas nebeelgė- 
taus. Jis taupė, stengėsi įtikt galingie
siems, mažai valgė, mažai miegojo ir 
svajojo apie savo biznio, kokio nors biz- 
nelio atidarymą. Daugelis iš jo pažįsta
mų buvo išėję jau į “žmones”. Tik jį vie
ną gyvenimo vilnys nedėkingai raičiojo.

— Po velnių, su tais socialistais ir jų 
negrais! Po velnių! — suriko staiga jis 
išklydęs iš savo ramaus galvojimo.

Franko, matyt, buvo riktelta ištikrųjų 
smarkiai, nes saliūno patronas pasižiū
rėjo ne visai draugiškai. Kampe, užpaka
ly jo, kvaktelėjo moteriškas sopranas. Jį 
palaikė girtu. Tegul, menkniekis, mažutis 
nervų priepuolis! Frankas nenori pasida
ryti elgeta, — tai ir viskas, mieli ponai. 
Jis tatai gali pakartoti dar garsiau.

Prie jo priėjo pragerta nosimi, rau
donom suplėšytom ausim senis:

— Mister, pasigailėkit, ką tik, iš ligo
ninės... Mamose netekau sveikatos.

Frankas sėdėjo alkūne pasirėmęs ir 
nežiūrėjo į šitą paliegėlį. Stebėdamas pro 
langą į gatvę, jis išgirdo atsakant už jį: 

. — Vyre, geriausia, stipriausia ir bran
giausia iš visų — badas. Yes. Badas, tai 
progresas...

Paskum jis užmokėjo ir greitai išėjo. 
Po pusvalandžio Frankas bučiavo boso 
žmonai ranką, po valandos jį suvedė su 
fabriko direktoriumi. Direktorius jį pa
sveikino labai draugiškai. Frankas pasa
kė viską, ką girdėjo tarp streikuojančių. 
Paskum jį klausė, ar jis kartais nežino, 
kas sudaužė mašinas ir kas dabar agituo
ja prieš fabriko vadovybę. Frankas pa
sakė porą trejetą pavardžių.

— Jūs esate geras vyras, — sakė jam 
direktorius. — Jeigu jūs ir toliau pa
klausysite, kad tie savanagan šneka, kas 
iš jų smarkiausieji, ir pranešit mums,— 
mes jums pakelsime atlyginimą.

Frankas sutiko. Kurgi nesutiksi, jeigu 
jau pats direktorius paspaudė ranką ir į 
saują įspraudė dešimties dolerių popieri
nę. Šitokiu būdu galima lengvai ir į boso 
vietą įsitaisyti.

Pagaliau Franko gabumus įvertino, 
pagaliau suprato, kad jis ne iš tų, kurie 
turi pasilikti visą gyvenimą prie špižio 
katilų, kurti krosnis, mirkti alyvos ir 
anglių tvane, džiovinti savo kūną prie 
pragariško karščio. Ta vieta buvo skir
ta tik negrams.
, Tą patį vakarą jis nubėgo į vieną fa

briko kvartalo saliūną, kur rinkosi po
sėdžiauti streikuojantieji, ir sakė jiems: 
vyrai, aš su jumis, aš girdėjau, kad bo
sas ir misteriai atgabeno penkis vežimus 
polismenų, kurie rytoj mus sugaus. Vy
rai, ką daryt? Draugai, reikia grįžt į 
darbą! O su bosu, — kaip nors vėliau 
mes jį užbambysim.

Niekas jo rimtai neklausė, liepė nutil
ti ir porą kartų buvo išmetę pro duris. 
Bet Frankas vėl lindo ir beveik su ašaro/ 
mis kalbėjo: aš su jumis...

Nakčia Frankas grįžo pas bosą ir jam 
davė paskutinius pranešimus, kur nu
tarta statyti nauja pikietų pamaina, 
kaip jie vadinasi, kas streikuojantiems 
padeda iš kitų fabrikų darbininkų. Fran
kas buvo ekstra leidinys, su kuriuo ne
būtų paspėjęs nė vienas Bruklino' laik
raštis.

Ir dar nespėjo streikuojantieji išstatyt 
savo sargybą numatytose vietose,savo sargybą numatytose vietose, —, čia 
pat buvo pastatyti šerifai ir polismenai, 
kurie juos ginė lazdomis. Nespėjo strei
kuojantieji nuimt streiklaužių paskirtą 
valandą nuo mašinų — ten tą pačią va
landą stojo mėlynoji sargyba.

Padėtis vis tvankesnė ’darėsi. Nuvar
gę t ir silpnesnieji ieškojo susitarimo. 
Frankas juos ėmė ir vedė pas direkto
rių, kuriam turėjo duot pasižadėjimus.

Ir taip Frankas taikos metu, be mūšių 
ir didelių kompromisų kopė j generolus. 
Kur čia! Jį būtų patenkinusi ir kukli bo
so vietelė, jeigu-nštikrųjų senąjį bosą pa
šalintų už negro iškepimą. Bet čia galė
jo koją pakišti tik patys streikuojantieji.

Streikas tęsėsi jau trečia savaitė, bet 
paskutinėmis dienomis Franko telegra
mos ir pranešimai vis skystesni darėsi. 
Streikuojančių susirinkimo ir pasitari
mo vieta «buvo nuo jo slepiama. Daugelis 
nuo jo šalinosi ir susitikę nenoromis kal
bėjo.

Vieną dieną Frankas sėdėjo prie savo 
kavos puoduko ir pamatė įeinantį vieną 
draugą iš streikuojančių.

— Heilo! — riktelėjo Frankas jam,— 
sėskis prie manęs, pakalbėsim. Nori ka
vos?

Frankas apibėrė vyruką klausimais: 
kas naujo, ką nutarė vadovybė, kaip ilgai 
mano streikuoti, ką mano padaryti su 
bosu? Franko staliuko draugas nenoriai 
kalbėjo: — Su bosu? — mieguistai sakė 
jis, — ką mes manome padaryti su bosu? 
Jeigu tik jis pasiliks, mes nutarėme jį 
įkišti į katilą ir iškepti gyvą.

— Geras sumanymas, — sakė Fran
kas, — iš širdies prisipažinsiu, man so
cialistų susaidė patinka, tik nežinau, ko
dėl jie manęs nenori...

Po valandos bosas sužinojo savo baisų 
likimą: jį išvirins špižo košėje. Ir apie 
tai buvo parašyta net laikraščiuose ir 
įdėta boso fotografija, o streikininkai 
pavadinti gangsteriais.

Ir kartą Franką patys draugai pakėlė 
į bosus. Išėjęs iš saliūno, kur jis kalbėjo
si su vienu fabriko direktoriaus agentu, 
ir gavęs vėl naują dešimtinę, jis švilpau- 
dams patraukė į miesto vidurį, į" širdį, 
kur virė nakties gyvenimas. Tačiau iš už 
vieno kampo jį staiga pagriebė kelios 
rankos, užmetė ant galvos sunkų sku
durą, parbloškė ant žemės ir laikydami 
už gerklės, kad nerėktų savo asilo balsu, 
nuvilko į vieną požeminio traukinio rūsį. 
Tada jam pradėjo kirst skersai ir išilgai, 
ir kiek jis spėjo susivokti, jį mušė gana 
kietais daiktais. Jis tik girdėjo, kai vie
nas nepažįstamas balsas tarė: — Duot, 
duot, kad atsimintų! Žinome mes, kaip 
bosus dirba! O kitas vėl pasakė: —xJei
gu jis dar tūpčios ir bandys grįžt [fabri
ką, prižadu, kad jis vyrukas savo dantų 
nebesusirinks visoje Amerikoje.

Paskum jam vėl pylė, jis negalėjo nei 
išsitiesti, nei šaukti, nęi rankomis ap
saugoti galvą. Jis tik rijo ašaras versmė
mis bėgančias iš jo akių ir laukė, laukė, 
kada nustosi jie kankinę, kada jų žiauru
mui bus galas.

Toliau jis nieko nebeatsiminė. Kai at- 
sigaiveliojo, jam buvo gera, beveik ma
lonu, šilta nuo pralietų ašarų ir nuo įsi
sąmoninimo, kad jis tebebuvo gyvas. Ap
sigraibė, — buvo sunku judinti kojas ir 
rankas. Kraujo niekur neužčiuopė, tik 
vienus guzus ir sidabrinio dolerio didu
mo pūsles. Vargais negalais surado ki
šenę, — pinigai tebebuvo.

Paskum, kai pajuto jėgą, galėjimą at
sikelti ir eiti, — pyktis, keršto noras 
sugniaužė stipriai jo kumštis ir kaktoje 
iššoko gysla.

Jis slinko į šiaurę; sužalotas, panie
kintas, išjuoktas. Slinko tarp skubrių tar
nautojų, klerkų, telefonisčių, darbininkų 
ir biznierių. Visi jie neseniai tik paliko 
krautuves, kontoras, visi rytoj vėl grįš 
į savo darbą, vėl pažadins juos laikrodis 
skirtąją valandą. Jie statys planus, dės 
savo uždarbio dalį į taupomas kasas, vie
nas kitas is jų, gal būt, jau rytoj atida
rys savo biznio įmonę, iškils; iki šiol ne
žinomi vardai ir pavardės skambės laik
raščiuose, didelės elektros raidės švies 
viršum jų firmų viliodamas didmiesčio 
nakties plaštakes — alkanus, ištrošku
sius, žioplinėjančius,* ieškančius darbo, 
poilsio ir džiaugsmo. Jiems — viskas 
ateityje.

Frankas ėjo iš lėto, lyg jam nebuvo 
kur eiti, lyg jis būtų buvęs be nakvynės, 
be guolio ir neturėtų kur prisiglaust. Da
bar ištikrųjų jis puolė dvasia, nepaisant 
to, kad rytoj jis vėl galėjo gauti darbą. 
Be abejo, jis gaus, bosai ir direkto
rius jį pažįsta, ką jiems reiškia įtaisyt 
jam vietelę, po to kai jis tiek nukentėjo 
už juos pačius, už jų reikalų gelbėjimą. 
Paskum Frankas vėl pamanė, kad ištik
rųjų neturi nė vieno draugo, nėra gali
mybės prasimušti, nėra patikimo kom- 
panijono ir tiksliai apibrėžtų planų. Ir 
jautėsi tame mieste vienas, kaip didelia
me slėnyje, miške, paklydęs ir užmirštas.

(Bus daugiau)

Kaunas.— Mes susirinko
me prie staklių. Audimo 
meisteris Juzumas, pagyve
nęs, bet judrių judesių vy
ras, paskutinį kartą, su jam 
įgimtu vikrumu, apžiūrėjo

chanikas Marcinėnas, Rau
dytė, broliai Jegerovai — 
jie ilgai vaikščiojo po griu
vėsius tylūs, skausmo iš
kreiptais veidais.

1500 to svorio betoninis

kas greičiau iš geležies lau
žo sustatys mašiną. Trūksta 
ko,—ima iš kišenės dūdelę, 
piūkliuką ir dirba... Brėži
nių nėra — įtempia smege
nis, kad prisimintų, kaip 
gi tada ta ar kita dalis at
rodė... Ir ką gi 
bar gyva, besisukanti maši
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naujai lieto betono stogais. 
Pakilę iš griuvėsių jie dar 
didingesni, dar tvirtesni.

Ūžia keltuvas, gabenda
mas į ketvirtąjį aukštą mai-

masiną, paskui išsitiesė, pri
ėjo prie elektros jungiklio.

— Galima duoti srovę,— 
pasakė jis, ir aš mačiau, 
kaip sublizgėjo jo akyse 
džiaugsmo kibirkštėlė.

Ceche buvo visiškai tylu. 
Visus apėmė, kaip viską už
liejanti banga, stiprus ne
kantrumo jausmas. Žvilgs
niai įsismeigė į negyvas, 
šaltas, tamsiai dažytas 
stakles, ant kurių spindėjo 
įrašas “Drobė” Nr. 036.

JDar sekundė, ir turėjo į- 
vykti tai, ko laukė ir kuo 
gyveno visas “Drobės” fab
riko kolektyvas, per du me
tus atkakliai kovojęs dėl 
savo įmonės atstatymo. 
Šiandien čia turėjo būti 
pradėta austi pirmasis me
tras medžiagos, pirmasis po 
to, kai tarybiniai žmonės 
grįžo į išvaduotą Kauną ir 
rado vokiškųjų barbarų su
degintą ir susprogdintą pa
statą.

Praėjo dveji metai. Ir štai 
erdvioje, šviesioje patalpo
je, ant medinio tiltelio prieš 
stakles atsistojo audėjas 
Butkevičius. Meisterio ran
ka pakilo prie jungiklio.

— Jungiu pirmąsias stak
les, — ištarė Juzumas, pa
prastu, bet ryškiu balsu.— 
Dėmesio!

Suvirpo, suskambo maši
na, lyg jos geležies gyslo
mis kas pastumtų karšto 
kraujo čiurkšlę. Švystelėjo, 
kaip kulipka, šaudyklė ir vi
sas didžiulis ir erdvus ce
chas užtvino garsiu ir grei
tu:

stogas buvo vokiečių sprog
menų nusviestas ant jautrių 
ir trapių verpimo bei au
dimo mašinų, kurios buvo 
malte sumaltos.

Nuo kur pradėti? Ar be
galima iš viso ką nors da
ryti ? Tokios mintys kilo su
sirinkusiems drobiečiams.

— Mes apsirikome, —kal
ba GĮegeckas, — manydami 
tapsią bedarbiais... Partija 
ir vyriausybė numatė sku- 

’bų fabriko atstatymą ir tam 
ji išskyrė materialines 
priemones.

Milžiniškizmūsų didžiosios 
Tėvynės ištekliai, broliškuo
ju tarybinių tautų parama 
tuoj parodė savo efektyvią 
galią. “Drobė” buvo pradė
ta atstatyti visu spartumu. 
Bematant iš griuvėsių išau
go keturių aukštų pastatas, 
su ilgomis, aukštomis salė
mis, atsirado audimo maši
nos. Artimiausiomis dieno
mis bus paleisti darban 
dar keli nauji agregatai.

Nepanaši naujoji “Drobė” 
į tą, kuri anksčiau buvo. 
Korpusai padidėjo, prista
tyta papildoma verpykla.

Ir štai išaugo fabrikas, 
kuriame dirbs apie 1000 
žmonių.

na išaugo.
Didžiulio atkaklumo, iš

radingumo, meistriškumo 
parodė ir “Drobės” katili
nės vyrai. Iš laužo vėl atgi
mė katilinė.

Šiandien ir čia viskas taip, 
kaip reikalinga naujajai 
“Drobei”. Katilinės pasta
tas atstatytas, vieno garo 
gaminimo sistema parengta 
paleisti, be to, jau po sa
vaitės pradės prie jos dirb
ti ir nuosava elektros sto
tis.

Brigadininkas Ž e č ius, 
šaltkalvis Šarkus, visa eilė 
kitų jų bendro darbo drau
gų, apsilankę prie pirmųjų 
audžiančių jų staklių pasa
kė:

— Jūs jau gaminate me
džiagą, bet mes taip pat sa
vo “Drobei” gėdos nepada
rėme. Ryt reikės garo 
— gausite.

šelius su cementu dar kai 
kurioms salėms galutinai 
užbaigti. Ūžia ir šaudo 
staklės, vyniodamos gata* 
vą audinį, guldo darbinin
kai volus naujai montuoja
moms mašinoms...

“Drobė” vėl gyva! Nes 
juk buvo galima tik negyvą 
namą nušluoti nuo pamatų, 
bet niekas, niekada nesu
sprogdino ir nesusprogdins 
mūsų bolševikiškos valios, 
mūsų norų ir mūsų galios 
kurti.

A. Bernotas

Tak-tak, tak-tak, tak-
tak...

—■ Jungiu antras stakles, 
— paskelbė Juzumas, priei
damas prie sekančio moto
ro. — Dėmesio!

Ir antroji mašina pradė
jo kalti darbo ritmu, pokšė
dama vos įmatoma, greita, 
kaip paleista vilyčia, šau
dykle.

— Pirmieji dešimt metrų 
jau gatavi!

— Pirmieji dvidešimt 
baigti.

— Trisdešimt yra...
— Penkiasdešimts!...
Vis toliau ūžia “Drobės” 

staklės ir šlama ant jų volų 
besivyniodami naujojo au
dimo metrai. Tai tik pra
džia, kuri padaryta prieš 
kelias dienas, bet reali, tik
ra, kuria pradėjo savo ga
mybinį etapą naujoji “Dro
bė”, prikelta stalin. penk
mečio įstatymo, atkurta ta
rybinių žmonių pasišventu
siu darbu.

uz-

Kai pirmą kartą prieš du 
metus į fabriko kiemą įžen
gė meisteris Gegeckas, me-

— Mums gyvybingas sky
rius — karšykla, — sako 
“Drobės” direktorius Deve- 
tovas. —- Ji duos vilną, ku
rią čia pat savo verpimo 
mašinomis apdirbsime ir to
liau staklėse paversime į 
audinį. Šiuo metu vykdo
mam audimui gavome ža
liavos iš kitų fabrikų, o nuo 
sausio 1 d. vartosime jau tik 
savąją.

— Pirmąją karšyklą mes 
pasiryžome paleisti dar šių 
metų pabaigoje,— sako drg. 
Jucevičius, n e n uilstamai 
dirbęs prie karšimo maši
nos montavimo. — Juk nuo 
sausio pirmosios fabrikas 
vykdys savo planą, o tada 
reiks visoms staklėms aps
čiai žaliavos...

23 metrų, ilgio verpimo 
staklės, taip pat pilnai pa
rengtos. Po dienos, kitos jos 
bus bandomos.

—Jei štai ši ir, va, antro
ji verpimo mašina, turinti 
380 verpsčių, prakalbėtų, 
papasakotų visą “Drobės” 
istoriją, — rodo vyr. me
chanikas Marcinėnas. —Jos 
visos buvo užverstos griu
vėsiais. Jos buvo ištrauktos 
sulamdytos iš griuvėsių. 
Ratukai, velenai, sukabina
mieji nareliai, ekscentrikai- 
baisu ir priminti, kaip visa 
buvo sužalota. Bet mūsų 
meistrai — vyrai atkaklūs. 
Pradėjo staklininkai lenk
tyniauti su verpstininkais,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

•* .* r • • * * •' \ ...

Laidotuvių 
Direktorius

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

' būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Iš toli Šančių fabrikų ra
jone matyti naujosios “Dro
bes” pastatai su didžiuliais, 
tamsiai rausvais langais, ... _____________ ,, »____

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis. pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

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

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKe su ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
8TAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
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.

459 Grand Street,
Telefonas EV. 4-869d

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori 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
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Pamačiau ir Persitikrinau, 
Kam, Būčiau Netikėjęs.

Sekmadienį nuvažiavau į 
Lietuvių Kliubą 103. žiūriu, 
apie stalą susėdę būrelis drau
gų, rodos, visi Laisvės skaity
tojai. Aš irgi prisėdau. Disku- 
savome apie Lietuvos bėglius ir 
tarybininkus, kurie renka pini
gus iš žmonių ir šelpia tuos bė
glius, ir kad vis randasi dur
nių, kurie duoda jiems pinigų. 
Kalbėjome apie anglų ir Ame
rikos vedamą politiką prieš So
vietų Sąjungą ir kongrese įneš
tus bilius prieš 
sę streikuoti.

Kalbėta labai 
mintys sutiko,
daeita prie vietinės politikos, 
kuria John Monkauskas ir 
Driscoll pradėjo griauti CIO 
uniją, šaukdami, kad “užvieš- 

**<•♦-** gatavo 
Įvykius 
Laisvėj 
Tiktai 
tarp progresyvių 
dasi tokių, kurie uniją vadina 
“rakietierių įrankiu.” Aš gi 
mėginau dalyką aiškinti, kad 
unijo nekalta, Monkauskas ir 
Driscoll yra susitarę uniją 
draskyti. Bet negalima buvo 
perkalbėti.

Tai stebėtina. Jeigu kas man 
būtų sakęs, kad tie draugai 
taip suklaidinti šaisterių, tai

t
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Bet pagaliau

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Capetown.— Anglijos ka
ralius Jurgis VI su žmona 
lankosi Pietinėje Afrikoje, 
anglų pusiau kolonijoje.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

į

'J

Komi- 
rapor- 
geroje

REMINGTON RAND, INC.
686 MAIN STREET 1 
HOLYOKE, MASS.

'it, :a

.Ml

£ I

* '?

visą 
vie-

aI ' i

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

R. L. 1’0LK & COMPANY

HANCOCK & LALOR STREETS 

(TAKE CENTRE Q5 BUS) 

TRENTON, N. J.

Index Tabbers
Paper Punching Mašinų Operatoriai
Skaitymas, Lankymas ir Patikrinimas
Staying Machine Kerčių Kirtėjai
Stripping Mašinų Operatoriai
Pageidaujama patyrusių, bet tarsitnės, kad ir su nepatyrusiais darbininkais. 

Gera alga, 5 dienų savaitė, nuolatinis darbas.

PROSYTOJAI (RANKINIAI)
Patyrę prie Vyriškų Koatų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
Matykite Mr. Fischer
Levine & Ganz

18 W. 18th St., N. Y., 11-tos lubos
(441

NAUJI TYPEWRITERS

NAUJOS DESKOS

NAUJOS POSTURE KĖDĖS

ŠEŠIOS APMOKAMOS ŠVENTĖS

V AKACIJŲ PLANAS

šir- 
vi-

pasimokėti visi savo me
džiokles ir gauti pereitų 
knygą “Prisikėlusi Lietu- 

Pilietis.

Philadelphia, Pa.
Serga Ruth Daulenskis. Gy

vena po num. 1009 Jackson St. 
Reikia ligonę aplankyti. Vėliau 
greitai pasveikti. Drauge.

veik 3 metus 
prie visokių

M. A. Beke- 
kaip kas at- 
ir pas H. žu-

KREIPKITĖS TUOJAU 
HOWARD JOHNSON’S 

West Hatfield, Mass.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-

1915 m. $1002.60.
m. Vilniaus Institutui 

pavienių

6 POLIŠERIAI
Aplamam nulyginimui 18 svarų špižinių liejinių. 
Turi mokėti patys nusistatyti ratus.

BUFUOTOJAI NESIKREIPKITE
• 5 Dienų • 40 vai. savaitė

Nuolatinis darbas tinkamiem vyram pas dideli grožinių 
Įrengimų išdirbėją Bridgeporte.

DRATŲ MALTAVOTOJAI
Patyrę — Nuolat.

Gera Alga
Viršlaikiai

SUPER ELECTRIC 
PRODUCTS CORP.

Paterson St., ir Summit Ave.
Jersey City, N. J.

(44>

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

I

NUOLATINIS DARBAS

PAS SENIAI ĮSTEIGTĄ KOMPANIJĄ 

MAŠINĖLE ADRESAVIMAS 

PRIE GARSINIMŲ LITERATŪROS

PROGA P AKI ŪMUI

’ PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

šaukdami, kad
raudonieji.” čionai apie
unijoj neminėsiu, nes 
buvo plačiai aprašyta, 
turiu pastebėti, kad 

draugų ran-

Matthew A. 
BUYAUSKAS

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

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 EVėrgreen 7-1661

is mažo
Tenai iš~

būčiau netikėjęs. Bet kada pat
sai girdėjau, tai turiu tikėti ir 
tai apgailėtinas dalykas, kad 
mūsų tūli draugai taip mažai 
protauja. Jie turėtų kožnas bū
ti unijos rėmėjas ir 
šaisterių.

Paimkime pavyzdį 
miesčiuko, Ansonia, 
vijo tuos unijos griovikus, o 
mums gėda, kad mūsų lokalas 
nubalsavo pasitraukti iš CIO 
unijos ir tverti kitą uniją, ko
kią ten nepriklausomą.

♦ * .*

Kovo 9 d. bus sulošta teatras 
“Mikšių Svajonė.” Taipgi bus 
koncertas. Tą viską išpildys 
Laisvės Choras iš Hartford, 
Conn, prasidės 3 vai. po pietų, 
103 Green St. Taipgi bus atžy
mėta Moterų Tarptautinė Die
na. Gudeliškis.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 428 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

* ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
123 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BURD
123 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igiw at 1801 10th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS S. KIRN AN
1801 — 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3018 has been issued to the undersigned 
tt> sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 961 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS. INC.
9GI Halsey St., Brooklyn, N. Y.

—- ■ ■ ■..  ------ —■—
i NOTICE is hereby given that License No.
■ RL 1116 has been issued to the undersigned 
. to sell beer, wine and liquor at retail under 
j Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
, Law at 67 Furman Street, Borough of 
I Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
I on the premises.

EMIDIO PIGNOLONI '
67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus -

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Paskutiniu kartu kaipo valstybės sekretorius James 
F. Byrnes pasirašo formališkas taikos sutartis su Itali
ja, Vengrija, Bulgarija ir Rumunija. Tėmytojuose— 
sen. Arthur H. Vandenberg, Michigan republikonas ir 
sen. Tom S. Connally, Texas demokratas, buvę daly
viais tų sutarčių parašyme.

Lietuvai Pagalbos Teikimo
Komiteto Vietinio Skyriaus 

Raportas.
Skyriaus posėdis įvyko vasa

rio 2 d. Pirmininkas J. Vaiče
kauskas atidarė posėdį ir tvar
ką vedė. Sekretorė Adelė Tva- 
rijonienė perskaitė protokolą, 
kuris liko priimtas vienbalsiai.

Komitetas ir komisijos išdavė 
raportus. Iždininkas I. Luzinas 

vo per 2 metus ir 9 menesius 
sekančiai: nuo 1944 m. balan
džio mėnesio sukelta per orga
nizacijų ir skyriaus parengi
mus, taipgi per nrivatiškas pa
res, aukas ir pelną:., 1941 m. 
$950.72.

1916
sukelta aukomis nuo 
draugų ir draugių, taipgi orga
nizacijų $740.00.

Pridėta, kad sudarius visą 
tūkstantį iš L. P. T. Komiteto

F. W. Shalins
(Shalinskas)

___ Z

Funeral Home

ir pavienių.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusA 
sudarau su ame-'f 
rikoniškais. Rei-p 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Avė.
Broadway Line
ir

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš 

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Dr augly Motery Veikla.
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas rengiasi prie didelio 
parengimo, tai yra paminėjimo 
Tarptautinės Moterų Dienos. 
Kaip man yra žinoma, tai tas 
jų šaunusis parengimas įvyks j 
kovo 9 d. Čechoslavų svetainėj,

Kireįliai, P. Jasilioniene, A. 
Mačiukienė. J. A. žemaičiai 
davė vietą drabužiams suvežti 
per 9 mėnesius, vėliaus jiems 
atsakius, priėmė 
riai. Retkarčiais 
vesdavo drabužių

Per visus tuos 
pastoviai dirbo 
darbų komiteto valdyba: pirm. 
J. Vaičikauskas, sekr. J. K. 
Navalinskienė, ižd. I. Luzinas, 
ir šeimininkės, M. Bekerienė, 
A. Žemaitienė, A. Maldaikienė, 
M. Luzinienė, P. Bakšiėnė, E. 
Okulevičienė, K. Vaicekauskie
nė, M. Kulbienė, K. Jozapaitie- 
nė ir Jonas žemaitis. Pagelbi- 
ninkai: J. Kazlauskas, M. Kaz
lauskienė, H. Žakiene, N. Gar- 
nienė, F. Maldaikis, A. Nava
linskas, V. Kaminskiene, B. V., 
Zmitraitės, O. Mikolajūnienė, 
Adelė Tvarijonienė. Ji ir sekre
toriavo metus laiko. Ona Gir- 
niepė pasiuvo gražių suknelių 
jaunuolėms mergaiterųs, 
šimtą kavalkų.

Varde Lietuvos žmonių, 
dingiausiai , dėkavojame 
sienas sykiu dirbusiems, paren
gimų lankytojams, aukotojams 
kaip drabužių, taip ir pinigų, 
abelnai už visą kooperaciją.

L. P. T. Komitetas 
Korespondentė J. K. N.

Jersey City, N. J
Mirė Antanas Gražis.

Antanas Gražis, 64 metų, 
mirė 13-tą d. vasario Medical 
Centre. Sirgo neilgai, bet sun
kiai, vėžio liga.

Velionis Gražis buvo ilgame
tis Jersey City gyventojas, iš
gyvenęs 35 metus, ir visą laiką 
su trumpa pertrauka, užlaikė 
barbernę ant Grand St. Tik ke- 

laikė barbernę 
Jersey iCity prie 
organizacijų ne
priklausė Harri- 

turis metus 
Kearny, N. J. 
jokių lietuvių 
priklausė, bet
son Post of American Legion. 
Buvo tykaus būdo žmogus ir su 
visais sutikime gyveno. Palai
dotas 17-tą d. vasario Holy 
Cross kapinėse, North Arling
ton, N. J. Lydėjo gražus būrys 
žmonių. Jo laidotuvėm rūpino
si jo sesuo R. Patumsienė ir 
duktė Helen.

Ilsėkis, Antanai, šios šalies 
šaltoje žemėje.

Yra Organizacijos Nariy, 
R et Nėra Delegatu.

LDS 133 kuopa turi virš 60 
narių, bet kuomet buvo skaity
ta laiškas nuo Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo šaukėjų, 
tai iš visų neatsirado tokių, 
kurie norėtų vykti į suvažiavi
mą. O suvažiavimas įvyks 
Brooklyne, visai arti. Tai ką 
jau ir kalbėti, kuomet tokie su
važiavimai įvyksta kitur, toliau 
nuo mūsų kolonijos? Tuomet 
išsisukinėjimas būna tolima 
kelione ir dideliais iškaščiais. 
Jeigu vienas mūsų kuopos na
rys pasitrauktų, tuomet progre
syvių lietuvių ir arti įvykstan
čios konferencijos delegato ne
matytų. Tingėjimas pateisina 
priemonę! 

* * *
Literatūros 16-tos kuopos 

nariai kviečiami pasimokėti 
savo metines duokles už šiuos 
metus. Sekr. jau aplanko kuo
pos narius ir kolektuoja duok
les. Būtų gerai, kad kuopiečiai 
atneštų Į namus, ar į LDS kuo
pos susirinkimą. Mat, visi kuo
piečiai priklauso prie LDS 133 
kuopos ir kovo mėnesį turi būt 
paskutinis mėnuo, kuriame tu
rime 
tines 
metu 
va.”

iždo $260.00.
Viso įplaukų buvo per 

minėtą laiką $3,028.39.
Vietinių išlaidų buvo $321.39.

Tai už čeverykų taisymą, 
drabužių valymą ir tt.

Knygų Peržiūrėjimo 
sija patvirtino iždininko 
tą, kad viską atrado
tvarkoje. Jų raportai priimti.

Drabužių surinkta, sutaisyta 
ir pasiųsta 2 tonai ir 700 sva
rų.

Per visą laiką daugiausia 
darbavosi komitetas. Pirm. J. 
Vaičekauskas surinkime, atve
žime ir į stotį nuvežime rūbų 
dėl pasiuntimo centram Abu 
I. M. Luzinai daug yra aukavę 
naujų drabužių, kuriuos nu
pirkdavo ir supakavę pasiųsda
vo per šį komitetą. Visą laiką 
dirbo kaip prie drabužių, 
ii' parengimuose.

M. Bekerienė ; irgi per 
laiką dirbo ir davė veltui
tą per veik 2 metus drabu
žiams padėti, ir ji daug dirbo 
valydama, taisydama ir pakuo
dama su kitų pagalba. P. Bak- 
šienė, visados dirbo prie dra
bužių ir parengimuose. Iš pra
džios gelbėjo dirbti V. E. Čeka
nauskai drabužių rinkime, at
vesdavo su savo mašina. Taip
gi Mrs. Bubienė galbėjo. Paren
gimuose dirbo iš pradžios J. A.

2409 W. Slauson Avė.
Jos tam savo parengime tu

rės vienaveiksmį veikalėlį “Mei
lė ir Likimas.” Dainuos Lietu
vių Choras ir turės daugiau 
įyairumų. Todėl galim tikėtis, 
kad apšvietietės veltui laiko ne
eikvos, jos duos daugiau, negu 
žada, ir jau galim nusipirkti 
įžangos tikietus pas moterų 
kliubo nares. Nepraleiskite ge
ros progos linksmai praleisti 
laiką ir pasišokti.

Apie Laikraščius ir Radio.
Los Angeles mieste yra pla

čiai išsiplėtę-trys reakcioniniai 
laikraščiai. Vienas iš jų buvo 
perstojęs eiti, bet apie pora mė
nesių atgal ir vėl pradėjo pasi
rodyti. Mat, čion randasi Hear- 
sto “karalystė” ir jo pagieža 
prieš pažangius žmones ir So
vietų tvarką yra skleidžiama 
visuose judžiuose ir pramonėje.

čion yra ir daugiau Įvairių 
laikraščių, bet kiti netaip gar
siai platinami kaip Hearsto. Pa
vyzdžiui, Daily News, nors jis 
yra buržuazinis laikraštis, bet 
niekados nespiaudo pagiežos 
ant pažangiųjų žmonių ir laike 
Jbalsavimų. visados pateikia ga
na teisingas informacijas,

Los Angeles turi 17 radijo 
stočių, bet retai gaunam darbi
ninkiškų informacijų. Tik ver
ta pasiklausyti vakarais ant 7 
iš stoties KXLA. Alvinas.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BINDERY DARBININKAI

KREIPKITĖS

WILSON JONES CO
122 E. 23rd ST., NEW YORK

2-ros LUBOS

Merginų prie Soda Fountain
DARBO

Second Order Man
Stalų Patarnautojos

Kreipkitės Feb. 17—21, inch, 8 A.M.—5 P.M.

RILLING COMPANY 
235 WILLISTON STREET 

Bridgeport, Conn.

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

LACE SETTERS 
taipgi 

PATYRUSIOS 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SEASIDE BLOUSE CO. 
2 Main St. 

(Locomobile Bldg.)
BRIDGEPORT, CONN.

Parsiduoda mūrinis namas, 
kambarių, visi kambariai išforni- 
šiuoti, yra ir garas. Namas pačiam 
miesto centre, gražioj vietoj. Par
siduoda už $7500.00, ant lengvų iš
mokėjimų. Kreipkitės į Peter Smith, 
972 Broad St., Newark, N. J. Tel. 
MArket 2-1376.

Jeigu
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ 
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TZtB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėginturriėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) bo jokių lėšų jums. Ne- 
slųskK. pinigų, o tiktai savo vardų ir adro- 
Sf}, tad mes jums tuoj pasiųsimo tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėfiuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL OO. 
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

v

PATYRI
RANKINIAI KOMPOZITORIAI

STATINIŲ DARYTOJAI
Reikalingi patyrę vyrai, taisymui ąžuolinių 
etatinių (bačkų). Gera Alga. Patenkinančios 

darbo sąlygos.
■ Kreipkitės I

Personnel Dept.
9-11 A.M.—1:30 P.M.—4 P.M.

P. BALLANTINE & SONS
Ferry & Freeman Sts., Newark, N. J.
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ANGLAI KRĖTĖ FABRI
KUS ŽYDŲ MIESTE

Tel Aviv, Palestina.
Anglų kareiviai iškrėtė 50 
fabrikų ir dirbtuvių šiame 
žydų mieste; ieškojo paslėp
tų ginklų, bet nieko tokio 
nerado;



b 
f.

anytas
Pasiteisinimui už pasitiki

ma newyorkiečių delegacijos 
su ginkluota storm-truperių 
armija, gub. Dewey šalininkai 
skelbė, būk jis buvęs gavęs iš 
New Yorko policijos praneši
mą, kad tūkstantinė delegaci
jas išvažiuojantį į Albany 
riaušes

išvažiuojantį 
kelti.

Kad 
gliškas 
kreipėsi į New Yorko miesto 
policijos viršininko raštinę in
formacijos. Policijos komisio- 
nieriaus Arthur Wallander 
spaudos sekretorius Frank 
Doyle atsakė, kad miesto po
licija valstijos viršininkams 
tokio dalyko nesakė.

Prasimanymą apie “riau
šes” pavartojo assemblyma- 
nas Oswald D. Heck, seime
lio “spykeris,” pastangose ap
saugoti gub. Dewey nuo pilie
čių apmaudo c^el jo pasiunti
mo storm-truperių 
čių delegaciją.

Delegatai buvo 
kalanti išlaikymo 
t r oi ės ir paskyrų 
mų.

sužinoti, kur tiesa, an- 
darbininkų dienraštis

prieš pilie-

nuvykę rei- 
rendų kon- 

statybai na-

Policijos Atletiška Lyga 
skelbia kampaniją sukelti mi
lijoną dolerių tarp kovo 15-tos 
ir birželio 15-tos palaikymui 
lygos priežiūroje vedamo jau
nimui sporto.

Mikhail Troyanovsky, kaip 
jis atrodo vaidindamas Pro- 
kopich rolę gražutėje Tarybų 
Sąjungos filmoje “Stone Plo
ver,” rodomoje Stanley Teat
re, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke. Filmą už jos spalvin
tąją grožę buvo apdovanota 
prizu tarptautiniame filmų

“...kur tik bus rodo- 
. ma, vinur tikrai lai

mia žiūrovų pasigro
žėjimo dovanų.“

CECELIA AGER 
—PM

ARTKINO 
PEHSTATO

/Stlne Ttoiocr 
naujomis puikiausiomis 

spalvomis 
pagamintą Sovietų Sąjungoj

Marcelė šukaitienė, brook- 
lynietė, gavo laiškus nuo sa
vo giminaičio Jono Bakšio iš 
Narjauskų kaimo, Paluobių 
pašto, Šakių apskrities. Kitą 
laišką gavo iš Griškabūdžio, 
nuo Elenos d e Vogei. Bakšys, 
be kitko, rašo:
“Miela Teta,

“Mūsų gyvenimas pasikeitė 
visomis pusėmis. Aš vedžiau ir 
gyvenu atskirai nuo tėvo, gy
venu tame krašte, iš kurio ma
no žmona. Po karo audros, 
kai čia atsibasčiau, taip ir li
kau. Gyvenu, galima sakyti, 
gana neblogai, viena tik, kad 
neturiu savo mašinos. Manoji 
žuvo per karą, kol kas dar ki
tos neįsitaisiau.

“Brolis Juozas žuvo nuo 
minų, tur būt jums tai jau ži
noma. Elena gyvena Griška
būdyje, pragyvena, tur būt. 
taip sau. Vis tik nėra jau taip 
bloga gyventi, kaip kad atro
dė po karo mūšių — tada at
rodė blogai. Dabar vis tik 
žmonės dirba, kuriasi, gauna 
visokias pašalpas, 'kaip nauja
kuriai ir panašiai. Toliau visai 
bus gerai, kada neliks karo 
nei pėdsakų...”

Elena, greta kitko, rašo:
“Mieloji podyte,

“Sveikinu jus, jūsų vyrą ir 
jūsų vaikučius, nors jie jau, 
tur būt, vyrai bus.

“Jau seniai iš jūsų laiškų 
negavau ir jums nerašiau, nes 
laikai neleido. Per ta laiką pas 
mus daug kas pasikeitė. Aš 
manau, jums Onutė apie save 
narašė. Jonas taipgi jums ra
šė, o Juozuko, kad nėra, irgi 
žinote. Tai aš parašysiu jums 
tik apie save.

Tautininkai Turėjo Prastą “Paminėjimą”
Vasario 16 diena, vienvpje- 

čiai, kurie nesutinka su “tary- 
bininkais” ant to. kas turėtų 
i “išlaisvintos Lietuvos” val
džią įeiti, po išlaisvinimo, tu
rėjo atskirą paminėjimą te s 
“nepriklausomybės,” kurioje 
Smetona ponavo. Jie manė, 
kad jiems pasiseks nemažai 
publikos sutraukti, jeigu jie 
rengs savo minėjimą Brookly- 
ne. Labor Lyceum salėje, ir 
jeigu jie gaus kongresmaną 
kalbėtoją.

Bet patiems rengėjams buvo 
sarmata, nes kada kongresma- 
nas atėjo į salę nuskirtu laiku, 
tai dar publikos tiktai buvo 
apie šimtas — o-visi žino, 
kaip šimtas žmonių išrodo erd
vioje Labor Lyceum Salėje.

Nors buvo garsinama, kad 
nrograma prasidės 3-čią va
landą, bet kadangi tiktai ko
mitetas dar buvo atėjęs tuom 
laiku, tai pradžia programos 
buvo tik apie penktą valan
dą.

Kalbėtojai visi tokią pat 
maldą kalbėjo, kaip ir visa
dos 
valdę Lietuvą ir pavergę jos 
gyventojus. Kongresmanui bu
vo pasakyta, kad prie Smeto
nos buvo tokios pat formos 
demokratinė valdžia, kaip ir

būk rusai atėjo, už-

“Dabar gyvenu Griškabūdy
je, 12 kilometrų nuo Sintautų. 
Mano vyras dirba batsiuvių 
artelėje. Nors uždirba ne per
daug, bet pragyvename. Aš 
tuo tarpu tik po namus, lau
kiuosi kūdikio, kas mano la
biau baugina, šiaip gyvenam 
neblogai. Mano vyras yra 
olandas, apsivedėm Vokieti
joj, 1945 m. Vokiečių okupa
cijos laikais buvau išvežta į 
Berlyną ir išdirbau du metus. 
Mačiau ir visokių pavojų, bet 
kad Dievas saugojo, išlikau 
gyva ir gana. Svetimame kraš
te vis tik išsiilgau savųjų ir 
praėjus karui, grįžom su vyru 
į Lietuvą. Bet Sintautai labai 
nuo karo nukentėjo, tad gy
venti nebuvo ten galima ir 
mes tuoj turėjome ieškotis 
darbo ir pradėti, savarankiškai 
gyventi. Dabar mes norime iš
važiuoti į Olandija, jo tėvai 
irgi kviečia atvažiuoti...”

Elenos vyras rašo apie tuos 
pat dalykus prierašą angliš
kai. Jis išbuvęs vokiečių be
laisvėje pustrečius metus.

Abu 
turinio, 
O visgi

Kad
jog

su
ite-

laiškai, didžiuma savo 
asmeniško pobūdžio, 

tuo patimi pasako: 
laiškų daugelis ameri

kiečiu negavo tik dėl to, 
saviškiai neparašė.

Kad iš Vokietijos galėjo 
grįžti, kas tik norėjo, kas 
drebėjo dėl savo papildytų 
nuodėmių. Net svetimšalis Ele
nos vyras galėjo parvykti į 
Lietuvą, ten gyventi, gauti 
darbą ir gali išlaikyti šeimą.

Kad Tarybų Lietuvos vy
riausybė gelbsti žmonėms atsi
kurti.

New Yorko miesto majoras, 
kurį garsino, nei klapčiuko ne- 
prisiuntė. Iš visko, publika, 
kuri tuose minėjimuose lan
kosi, pradeda suprasti, koks 
čia raketas. —Buvęs.

Radzevičius Praktiku© 
ja Šermenų Apeigas

Petras Radzevičius, sūnus 
buvusio graboriaus Radzevi
čiaus, grįžęs iš tarnybos ka
riuomenėje, stojo į savo tėvo 
paliktą šermenų apeigų pro
fesiją bei graborystes biznį. Jo 
įstaiga vadinasi:
ROGERS FUNERAL HOME, 
410 METROPOLITAN AVE., 
BROOKLYN, N. Y.
Telefonas STagg 2-4409.

Jaunasis Radzevičius turi 
gražaus pasisekimo savo pro
fesijoje ir turi tinkamai įreng
tą šermeninę. Jisai nori įsigy
ti platesnės pažinties su 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viais ir, reikalui prisiėjus, jis 
gali patenkinančiai patarnau
ti.

Prikrito Daug Sniego

Daugiau iš Pony Tary

“Esčie Polska ne Zginela”
Sekmadienį, 16 d. vasario, 

Webster salėje, klausiausi, 
kaip ponas O’Konskis kalbėjo 
už Lietuvos “gelbėjimo” rei
kalus. Bet vis del to jisai dau
giau kartų minėjo Poland var
dą, negu Lithuania. Matyt, jo 
tautos vardas jam meilesnis, o 
tarybininkai vis tik jam pa
plojo, užmiršę 1920 m. želi- 
gowskijada ir kitus ultimatu
mus iš O’Konskio plauko len
kų.

Išklausiau ir buv. preziden
to K. Griniaus visą kalbą, juk 
aš jo “kareivis” buvau 1.926 
m. ir nuoširdžiausiai stengiau
si, kad jo, Griniaus, valstie
čiai, turėtų 3-me Seime dau
giau, negu 37 savo atstovus, 
su preidentu priešakyje. Da
bar, šioj šalyje, maniau išgirs
ti p. Grinių pasmerkiant tuos 
tarybinįnkus - smetonbrukus 
už nuvertimą jo valdžios 17 
gruodžio, 1926 m. ir vien tik 
už tai, kad p. Griniaus val
džia davė šiek tiek lengvatų 
tautų mažumoms, kaip len
kams, žyę.ams ir gudams. Ta- 
rybininkai, smetoniniu kai tuo- 
mi ir parėmė savo naktinį “žy
gį,” kad p. Griniaus seimas 
artėjąs prie bolševizmo, duo
dama “laisvė” mažumoms.

Ponas K. Grinius kalbos te-, 
mą pasirinko labai netikusią. 
(Geriau būtų buvę atsiklausti 
p. K. Juigėlos). Pav., jisai sa
kė: “Lietuva nenorėjo ir netu
rėjo prieš ką kariauti.” Tai 
kokiem paraliam, ir dar jo 
valdžiai egzistuojant.' tą Lietu
vos kariuomenę laikė? Jam 
tapus prezidentu, reikėjo tą 
kariuomenę paleisti, tai būtų 
pasitarnavęs valstiečiams, jų 
\ aikams grįžus į ūkius ir bū
tų paties nenuvertę iš prezi
dento vietos, nes būtų nebuvę 
tų ginkluotų 40 karininku, su 
Plechavičium priešakyje.

Vėl sakė, kad karą vokie
čiai pradėjo tik tam, kad bi
jojo lenkų tautos didelio dau
ginimosi; pagal dauginimo 
lentelę, tai lenkai už kelių de
šimčių metų, iš vienos lenkų 
šeimos, būtų išaugę net 160 
vaikų, o vokiečių tik 16. Tai 
pasaka kiaulei su 12 paršų, 
ii t.t.

Kalbėjo dar apie “Miortvy- 
je dušy,” bet kad publika tar
pusavyje garsiai kalbėjosi, lyg 
kokioj “surprise parėję,” tai 
ir negalėjau gerai išgirsti il
su prasti kalbos ręikšme. .

Vitą kart apie pebėgėlius 
(atbėgėlius) parašysiu.

J. L. Trakiškis.

Daugmeniškai parduodamo 
sviesto New Yorke kainos dar 
'pakelta po pusantro cento sva
rui. AA rūšį parduoda po 72c, 
A rūšį po 70 ir pusę cento. 
Reiškia,' krautuvėse irgi tebe
bus kainos aukštos.

VYRIŠKI TOPK'HJTAI 
IR OVERKODTAI

Specįalės Kainos Po: 
eoi 7C ėoo 71cn

5BSSSS LIET. LITERATŪROS DRAUGIJOS 55-TA 
K-PA SVEIKINA SUVAŽIAVIMĄ SU

Ridgewood - Brooklyn
— Vasario 18 d., ša]

Vaiginio svetainėje, atsibuvo 
susirinkimas Lietuvių Literatū
ros Draugijos, 55, kuopos. 
Kaip ir visuomet, pirmiausia 
išklausyta komiteto ir komisi
jų raportai. Iš raportų pasiro
dė, kad mūsų kuopa stovi 
neblogai visais atžvilgiais: fi
nansiniai ir jau didesnė dalis 
narių pasimokėję už šiuos me
tus. Laike vajaus nariai pasi
žadėjo išpildyti mūsų kuopai 
paskirtą kvotą dar ir su kau
pu.
Delegatus Išrinkome į Visus 

Tris Suvažiavimus

Laiškų skaitymas. Pirmas 
laiškas skaitytas nuo LLD Mo
terų Komiteto. Kviečia išrink
ti delegates į moterų suvažia
vimą, kuris įvyks kovo 28 d. 
Laiškas priimtas ir išrinkta 
trys delegatės: Kalvaitienė, 
Nečiunskienė ir Vaitkienė. An
tras laiškas nuo Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Centro Ko
miteto, taip pat kviečiant į 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, kuris įvyks kovo 30 
d. Laiškas priimtas ir išrinkta 
du delegatai: P. Grabauskas ir 
M. Stakovas. Taipgi kuopa 
sveikina suvažiavimą su pen-, 
kiais dol. Trečias laiškas nuo 
LLD Centro Komiteto, irgi 
kviečiant išrinkti delegatus į 
suvažiavimą, kuris įvyks kovo 
29 d. Laiškas priimta ir išrink
ta du delegatai: Ch. Nečiuns- 
kas ir P. Kukonis. LLD suva
žiavimą mūsų kuopa sveikina 
su keturiomis dešimtimis dol. 
($40).

Daug diskusuota kas link 
LLD Centro Komiteto laiške 
pateikto plano pakėlimui mo
kesčių. Centro Komitetas laiš
ke siūlo pakėlimą mokesčių 
ant šeimų po penkiolika centų.. 
Mūsų kuopos nariai, apdisku- 
savę, priėjo prie išvados, kad

Taksy Atsiteisimas
Laikas atsiteisti su taksais 

valdžiai
Tinkamai Jums Patarnaus

TAXŲ AKOUNTANTAS

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksu ir veda bizniu 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 vai. vakarais.

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

I
 DANTŲ GYDYTOJAS

IY.. A

BULOVĄ!
_______________ _ __ Oi dali a

tokioj formoj pakėlus mokes
tis organizacijai nesuteiktų 
jokios naudos, bet gal pada
rytų ir blėdies. Nariai, pri
klausantieji su šeimomis ir da
bar daugiau sumoka, negu tie, 
kurių šeimos nepriklauso. Na, 
ir dar jiems padauginai mo
kestis. Aišku, kad rastųsi to
kių narių, kurie atsisakytų mo
kėti už šeimas, nes vistiek jie 
gautų visus draugijos leidi
nius, kaip ir dabar.

Taip pat mūsų kuopos na
rių suprasta, kad didelę dalį 
šeimyniniu nariu sudaro mo
terys. O moterys 
vaidina svarbią rolę 
platina daugiausia literatūros, 
ir be jų negalima apsieiti bent 
kokiuose draugijos parengi
muose. Pakėlus mokestis šei
moms, kaip ’centro komitetas 
siūlo, aišku, kad LLD praras
tų didelį skaičių moterų.

LLD 55 kp. narių suprati
mu, mokestys pakelti reika
linga, nes viskas pabrango, o 
popiera ypatingai. Todėl LLD 
55 kuopa duoda sekamą pro
poziciją pakėlimui mokesčių:

draugijoje
— jos iš-

Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947
VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra
Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 

karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 
įvairių gėrimų.

Bazaras Bus Laikomas

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

Laukiame bazarui dovanų. Dienraštis Laisve yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 
Amerikos Lietuviai privalo remti Laisvę, privalo 
siųsti dovanas bazarui.

Peter Kapiskas

----------------——6-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Pirmadienis, Vasario 24, 1947

Jeigu mokestys reikalinga 
kelti, tai turi būti keliama ant 
pavienių narių, bet ne dau- 

ton dabar mokamo dolerio ir 
pusės ($1.50) j metus, tuomet 
mokėtume dolerį ir šešiasde
šimtis centų ($1.60). O šeimas 
palikti taip, kaip jos moka da
bar. Ir mūsų kuopos delega
tai įgalioti taip laikytis suva
žiavime.

M. Stakovas, 
kuopos korespondentas.

MIRĖ
James J. Garson, 16 m. am

žiaus, mirė vasario 19 d., na
muose, 2416 Newkirk Ave., 
Brooklyn, N. Y. Kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės — va
sario 22-rą, 2 vai. diena. l^t. 
Olivet kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Blanche ir sūnų Wil
liam.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nosi grab. J. Garšva.

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174



Devinta Savaite

Durys atsidaro 8:45 A.M.

Jupūdlngiausia J tulžiuose Romanso ir 
LAkesčių Avantiūrai... Pavojinga mei
lė* istorija drąsiai parodoma! Nedoriausia 

moteris, kuri bet kada mylėjo! _

J. ARTHUR itANK perstato

Amerikoje, ir jis. kaipo geras 
renublikonas, toje temoje ir 
kalbėjo — kad kaip dabar ga
li būti tokią valdžią paneigus, 
etc.

Paminėjimo mitingas buvo 
visai be ūpo ir iš viso, iki pa
baigos programos, galėjo pu
blikos sueiti iki 300. Visur bu
vo tuščiu sėdynių.

Rengėjai save raminosi ta
me. kad ian “Lietuvos bvla”

Naktį iš 20-tos i 21-mą di
džiajame New Yorke prikri
to daugybė sniego. Kadangi 
snigo sausu sniegu, 17 laips
nių temperatūroje, pučiant 
stipriam vėjui, tad sniegą su
nešė į užvėjas po kelias pėdas 
storio.

Anksti einantiems j darbą 
penktadienio rytą prisiėjo 
bristi per gilų sniegą ir per 
visa diena nėstininkai

$za./ a ir
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

.. .....  1 ................ i"—

ur. 21. reiriKa
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j 

Penktadieniais Uždaryta

An AM V IV A F MIK nnc

171UV11B
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų






