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Tolimuose Rytuose sako, kad: 275
gen. Chiang Kai-sheko daug' LAISVĖS
kareivių pereina i “komunistų 
pusę.’’

Jis sako, kad ir pabaigoj spa-Į 
liti mėnesio, kada Chinijos 8-i 
tojo kelio armija sumušė apie; 
100,000 gen. Chiang Kai-sheko
armiją, tai jo kareivių daug pe-j 
rėjo j “komunistų pusę’’ dar 
pirma mūšio.

★ ★ ★
Praeitą sav. atsidarė Nurem- 

berge teismas, kur bus teisiama 
visa eilė nacių vadų, kaip tai 
Rudolf Hess, J. von Ribbentrop, 
gen. W. Keitel, A. Rosenberg, 
F. von Papen, H. Goering ir 
kiti.

Jie visi turėtų būti nuteisti. 
Jų kriminalystės ir prieš žmoni
ją prasikaltimai jau senai ži
nomi.

Berlyne įvyko rusų ir vokie
čių konferencija, kur dalyvavo 
apie 100 žmonių. Ten dalyvavo 
asmenys einanti pareigas įvai
rių viršininkų toj dalyj Vokie
tijos, kuri yra Raudonosios Ar
mijos kontrolėj. Ten dalyvavo 
penkių provincijų gubernato
riai ir kiti.

Kalbėjo maršalas Gregorius 
Žukovas ir jis vokiečiams pri-
minė, kad maršalo Stalino žo
džiai, kad Sovietų Sąjunga ne
nori pavergti ir išnaikinti vo- nistus šiauriniai-rytiniame 
kiečių tautą nėra tušti, kad vo- Hopei provincijos kampe, 
kiečiai turi pilną galimybę at- Vienas Amerikos laivyno 
sikratyti nuo hitlerizmo ir už- leitenantas sakė, jog komu- 
imti pasaulyj tarpe civilizuotų
tautų vietą.

★ ★ ★
Raudonosios Armijos kontro- 

liuojamoj Vokietijoj žemė jau 
atiduota valstiečiams, darbinin
kai organizuoja savo unijas iri 
organizacijas, vokiečiai leid
žia savo laikraščius, kalba per; 
radio stotis, dirba tam, kad Vo
kietija būtų liaudies demokra-i 
tiška šalis,] kad padarius galą; 
imperializpio ir hitlerizmo lie-i 
kanoms, f

: ★ ★
Majoras G>xF. Eliot mano, 

kad jeigu Jungt.) Valstijos nesi
kištų į Chinijos vidaus reikalus, 
jeigu mūsų karo laivai, orlai
viai ir marinai negelbėtų gene
rolui Chiapg Kai shekui, tai 
Chinijoj naminio karo nebūtų.

Priešingai, jis rašo, kad Chi
nijoj karas gali būti labai ilgas 
ir pavojingas pasaulinei taikai.

★ ★ ★
Max Werner rašo, kad ne

paisant, jog Jungt. Valstijų ge
nerolai ir admirolai gelbsti ge
nerolui Chiang Kai-shekui, bet 
jis karo nelaimės. Jo suprati
mu Chinijoj gen. Chiang Kai- 
shekas laikosi tik su svetimų 
durtuvų pagalba. Ir tas negalės 
pavergti Chinijos žmonių.

Iš Londono praneša, kad 
“socialistas” užsienio ministe
rs E. Bevin jau deda pastan
gas, kad atimti iš Lenkijos tą 
dalį Vokietijos, kurią Lenkija 
gavo. Bevinui labai nepatinka, 
kad Lenkijos siena eina išilgai 
Oder ir Neisse upes.

Tas dar kartą parodo, kaip 
Anglijos imperialistai ir jų pa
stumdėliai “socialistai” stumia 
pasaulį į naujas painiavas.

Kada iš Amerikos grįždamas 
Lenkijos užsienio ministeris W. 
Rzymowski sustojo Londone, 
tai Anglijos ponai vėl parei
kalavo iš Lenkijos $450,000,- 
000 už užlaikymą btfvusios 
“Londone lenkų valdžios”.

Mr. Rzymowski atsakė, kad 
Lenkijos liaudis neprašė už
laikyti tą valdžią ir išreiškė 
nusistebėjimą, kaip Anglija, 
kaipo talkininkė gali taip pla
nuoti apiplėšti Lenkiją.

★ ★ ★
Ji sakė, kad Sovietų Sąjun

ga visai kitaip atsineša. Kada 
Mr. Rzymovski paklausė Sta
lino, kiek Lenkija turės atmo
kėti už suteiktus ginklus ir ki-

AMERIKONAI DALYVAU
JĄ MŪŠIUOSE PRIEŠ CHI

NŲ KOMUNISTUS
Chiny Komunistai Apšaudo Amerikos Lėktuvus; Valstie

čiai net Akmenimis Laido i Jungt. Valstijų Lakūnus
Chungking. — Amerikos 

mūrininkai padeda Chinijos 
tautininkų kari uomenei 
“žiauriuose mūšiuose” prieš 

1 chinų,komunistus palei Pei- 
pingo - Chinwangtao gele
žinkelį, kaip praneša komu
nistai per savo Naujosios 
Chinijos Dienraštį.

Chiang Kai-sheko tauti
ninku kariuomenė užėmė 
Liushouying miestą, 25 my
lios į pietus nuo Chinwang
tao uosto, per kurį Ameri
kos laivai gabena chinų tau
tininkus prieš -komunistus.

Amerikonai taip pat duo- 
•da paspirties Chiang Kai- 
'sheko armijai prieš komu

Indijos Riaušinin
kai Užmušė Keturis
Amerikos Karius
Kalkutta, Indija. — Indu- 

sai, bekeldami riaušes prieš 
anglus ir amerikonus, me
tė rankinę granatą į Ame
rikos karininkų kliubą, lai
ke šokių jame, ir užmušė 
vieną armijos majorą ir 
tris kareivius.

Indusai gatvėse apdaužė 
bei akmenimis apmėtė dar 
37 jankius; sudegino ke- 
lioliką amerikinių automo
bilių ir vieną ligonvežimį. 
Riaušininkai taip pat atkir
to vandenį amerikinei ligo
ninei.

Naujesnė žinia sako, už
mušta 6 amerikonai, o 
amunicijos eksplozijoj žuvo 
dar 6.

Susikirtimuose tarp poli
cijos ir indusų užmušta 
du tuzinai asmenų ir sužei
sta 200.

Perša Atkurt Antrąjį 
Internacionalą

Stockholm, Švedija. — 
Socialdemokratas Švedijos 
premjeras Albinas Hans- 
son sakė, reikėtų atgaivint 
Antrasis (Socialistų) Inter
nacionalas. Jis teigė, kad 
toks internacionalas galėtų 
susidaryt iš Anglijos, Fran- 
cijos, Holandijos, Belgijos, 
Norvegijos, Suomijos, Aus
trijos, Danijos ir Švedijos 
socialdemokratų.

(Tas internacionalas, ma
tomai, sutaptų su vadina
muoju vakarinių valstybių 
bloku, kurį Anglija ir tūli 
kiti kraštai planuoja prieš 
Sovietų Sąjungą.)

tokią pagalbą Lenkijai, tai 
Stalinas pasakė: “Lenkija už 
tuos ginklus jau atsimokėjo 
savo krauju ir jūs mums ne
sate nieko skolingi.”

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagg 2-3878

nistai apšaudo Amerikos 
lėktuvus šiaurinėje Chinijo- 
je, ir kasdien bent vienas 
ar du lėktuvai sugrįžta su 
prašautomis skylėmis. Chi- 
nai valstiečiai net akmeni
mis laido į Amerikos lėktu
vus.

Ketvirtoji chinų komuni
stų armija užėmė Yencheng 
miestą, 120 myl. į žiem. nuo 
Nankingo didimesčio; ko
munistinė kariuomenė ap
valė nuo priešų visą pajū
rio sritį į šiaurę nuo Kiang- 
sui.

Chinijos tautininkų ko
manda sakė, kad jie apsupo 
komunistų tvirtovę Chinh- 
sieną, Mandžurijoj. Komu
nistai sutelkė dideles savo 
jėgas ginti Mukdenui, vie
nam iš svarbiausiu Man- 
džurijos miestų.

Raud. Punktą Pa
naikinimas Gresia 
Pabrangint Maistą
Washington. — Įžiūrima, 

kad maisto trustai ir kiti 
pelnininkai p a s i n audos 
tuom, jog žemdirbystės sek
retorius C. P. Anderson 
panaikino raud onuosius 
punktus mėsai, sviestui, 
riebalams ir valgomiems a- 
lięjams. Didieji maisto biz
nieriai ir stambiųjų farme- 
rių atstovai kongrese jau 
seniai reikalavo atšaukt 
rauduonuosius punktus.

Dabar tiktai cukrui i pirk
ti reikalaujama racionavi- 
mo štampų.

BUVįTvMJOS 
PREMJERAS NUS- 

MERKTAS PAKART
Budapest.— Vengrų liau

dies teismas nusmerkė pa
karti fašistą buvusį Veng
rijos ministerį pirmininką 
Belą Imredy. Mirties baus
mė jam skirta už karines 
piktadarystes ir vengrų 
tautos išdavimą naciams.

Kitas buvęs Vengrijos 
premjeras, Laszlo Badossy 
jau pirmiau nusmerktas 
mirti, kaip Vengrijos išda
vikas vokiečiams. Dabar 
laukia teismo trečias buvęs 
vengrų premjeras Doeme 
Sztojay.

JANKIAI RENGIĄ >KARO 
BAZES PRIEŠ CHINŲ

KOMUNISTUI
Chungking. — Praneša

ma, kad Amerika stato lai
vyno stovyklą Shanghajuje 
ir planuoja kitas karines 
bazes Chinijoje. Chinų ko
munistai sako, tie įrengi
mai taikomi Chiang Kai- 
shekui stiprint kare prieš 
komunistus.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkricio-Nov. 26, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV.Dienraščio XXVII.

Daugiais Kaip 300
Delegatu Dalyvavo 
Demokr. Lietuvių 

Suvažiavime

GENERAL MOTORS ATME
TA DERYBAS SU CIO 
DARBININKŲ UNIJA

Darbo Departmentas Šauks Korporacijos ir Unijos Atstovus 
Į Pasitarimą Streikui Baigti prieš General Motors

Delegatai Atstovavo Draugijas su Daugiau į 
Kaip 95,060 Nariu; Sveikinimais Suvažia

vimui Sudėta Beveik 5,000 Dolerių
Pittsburgh, Pa. — Ant

rasis Demokratinių Lietu
vių suvažiavimas atsidarė 
penktadienį 2:30 vai. po
piet. Susirinko daugiau 
kaip 300 delegatų. Jie at
stovauja Amerikos lietuvių 
piliečių kliubus, broliškas ir 
sociales organizacijas, tu
rinčias daugiau kaip 95,- 
000 narių.

Su sveikinimais suvažia
vimui sudėta beveik 5,000 
dolerių aukų.

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, remian
čią prezidento Trumano re- 
kon versi jos programą.

Franci jos Seimas Užgyrč 
Naująjį Sudėtinį Minis

terių Kabinetą
Laikinasis Prezidentas Gen. de Gaulle Pareiškė, kad 

Francija Vadovausis Draugiškumu Sovietam ir Anglijai
Paryžius. — Steigiama

sis Franci jos seimas vien
balsiai užgyrė naująjį su
dėtinį Franci jos ministerių 
kabinetą ir pareiškė jam 
pasitikėjimą, šiame kabine
te yra 5 socialistai, 5 ko
munistai, 5 katalikai ir 6 
įvairių ^mažesniųjų partijų 
atstovai.

Laikinasis prezid. gen. de 
Gaulle savo kalboj seime 
sakė:

Šis ministerių kabinetas j 
yra francūzų tautos san
taikos ženklas. Užsieninė 
Francijos politika bus pa
remta artimiausiais drau
giškais santykiais su Sovie
tų Sąjunga ir Anglija. 
Francija panaujins istori
nius ryšius ir su Ispanija,

Hitleris Įsakė Žudyt 
Visus Lenkus

Nurnberg. — Teisme prieš 
nacius karinius kriminalis
tus čia dokumentaliai paro
dyta Hitlerio įsakymas vo
kiečių geenrolams “be jokio* 
pasigailėjimo žudyt visus 
lenkų tautos arba lenkiškai 
kalbančius vyrus, moteris 
ir vaikus.”

Anglai Degina Indo- 
nezą Kaimus

Batavia, Java. — Rolan
dų žinių agentūra pranešė, 
jog anglai sudegino tam ti
krą skaičių indonezų kai
mų. Anglai skelbia, kad In
donezijos patrijotai žudą 
suimamus anglus; už tai 
anglai- degina gyventojų 
kaimus.*

Amerikonai Indijoj sura
dę vaistą nuo choleros.

Sveikinimus suvažiavimui 
atsiuntė Lietuvių Raudon
armiečių Divizija, kurią 
Amerikos lietuviai rėmė, 
kai ši divizija puolė nacius, 
kovodama už Lietuvos iš
laisvinimą.

Suvažiavimą taip pat 
sveikino garsieji Lietuvos 
intelektualai ir rašytojai.—

BUKNYS.

(Pirmesnė R. Mizaros te
legrama pranešė, jog atvyk
sta delegatai iš Massachu
setts, Chicagos, Ohio, Mi- 
chigano, Pennsylvanijos ir 
kitų valstijų.) 

kai tik bus atkurta demok
ratinė valdžia tame krašte.

Prezid. de Gaulle taip 
pat pareiškė: Francija yra 
pasiryžus dalyvauti tarp
tautinėje konferencijoj dė
lei atom-bombų kontrolės. 
Indo-Chinai ir kitoms Fran
cijos imperijos dalims bū
sią pripažinta lygios pilieti
nės teisės, kaip ir' pačiai 
Franci jai.

Francijos valdžia planuo
ja perimt į šalies nuosavy
bę elektros jėgą, suvalsty- 
bint paskolos įstaigas, da
linai pervest apdraudos 
kompanijas į valdžios ran
kas ir pataisyt įvairius val
dinius dalykus, pareiškė de 
Gaulle.

Pogromai prieš Žydus 
Argentinoje

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatoriaus Perono 
rėmėjai, po masinio savo 
susirinkimo, daužė žydų 
krautuves, mušė žydus ir 
spardė parmuštus ant gat
vių. Policija nekliudė už
puolikų, bet areštavo už
pultuosius.

Roma. — Teigiama, kad 
Amerikos bankininkai kalti 
už iškrikdymą demokrati
nes premjero Parri’o val
džios Italijoj.

Nurnberg. — Byloj prieš 
nacius karinius kriminalis
tus įtarta ir j u sėbrai iš 
Cliveden ponų lizdo Wash- 
ingtone.

Chinijos tautininkai, esą, 
atėmę iš chinų komunistų 
Hulutao uostą, Mandžuri- • • JOJ.

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
ja penktadienį atmetė CIO 
Jungtin. Automobilių Dar
bininkų Unijos pasiūlymą, 
kuris sakė:

Vienas atstovas nuo uni
jos, vienas nuo korporacijos 
ir jųdviejų pasirinktas ben
dras pirmininkas privalo 
būt įgalinti nuspręsti, kiek 
General Motors turi pakelt 
algas savo darbininkams. 
Korporacija turi parodyti 
savo apyvartos knygas šiai 
trijų asmenų komisijai, ku
ri veiks kaip trečiųjų teis
mas. Kai komisija matys 
korporacijos knygas, tai 
galės tiksliai nutart, kiek 
General Motors išgali dar
bininkam pridėt uždarbio. 
Korporacija turi duot atsa
kymą į šį unijos pasiūlymą

Gelžkeliečiai ir 
Kitos Unijos Re
mia Auto. Streiką
Geležinkeliečių Brolijos 

(unijos) pasižadėjo pasta
tyt savo pikietininkus, kad 
traukiniai neįvežtų jokių 
reikmenų užstreikuotiems 
General Motors automobi
lių fabrikams visoje šalyje.

Statybos ir priežiūros 
darbininkai, Amerikos Dar
bo Federacijos unijistai, pa
reiškė per savo vadus, kad 
jie nedirbs General Motors 
fabrikuose, kol CIO Auto
mobilių Darbininkų Unija 
streikuos prieš tuos fabri
kus.

KALTINA AUSTRIJOS
SOCIALISTUS KAIP

DVIVEIDŽIUS
Viena. — Austrų komu

nistų laikraštis Volksstim- 
me kritikavo dviveidę Aus
trijos socialistų politiką. Jis 
rašė, jog austrų socialde
mokratų vadai viešai giria 
Raudonąją Armiją, o iš pa
salų skleidžia šmeižtus 
prieš Soviet. Sąjungą. Volk- 
sstimme sako, jog austrų 
socialistai tęsia nacių pra
dėtą politiką ir gręsia pa
vojum Austrijos ateičiai.

REIKALAUJA SOVIE
TAM BALSO DĖLEI

ATOM-BOMBŲ
Washington. — Demok

ratė kongreso narė Helen? 
Gahagan Douglas nupeikė 
Trumano ir Anglijos ir Ka
nados premjerų, Attlee ir 
Kingo pareiškimą, kur jie 
žada dar pasilaikyti atomi
nių bombų sekretus. Kong- 
resmanė Douglas įnešė su
manymą, kad būtų tuojau 
sušaukta Amerikos. Sovie
tų Sąjungos ir Anglijos at
stovu konferenciją dėlei a- 
tom-bombų kontrolės.

iki antradienio pavakario. 
Negavus atsakymo nusta
tytu laiku, unija paskelbė 
streiką.

General Motors vadai pa
vėluotame savo atsakyme 
ne tik atmetė derybas; jie 
atšaukė ir pirmesnį savo 
prižadą pakelt darbininkam 
algas 10 nuošimčių, jeigu 
valdžia leis pabrangint par
davinėjamus korporacijos 
automobilius.

Atmesdama unijos siūlo
mas derybas, General Mo
tors valdyba sakė, kad jei
gu jie pasiduotų trijų as
menų komisiįos sprendimui, 
tai girdi, reikštų, jog “kom
panija atsisako nuo teisės 
vesti savo bizni.” i.

Unijos Pareiškimas
Automobilių Darbininkų 

Unijos pirmininkas R. J. 
Thomas, į tai atsiliepdamas, 
pastebėjo:

“Matome, jog korporaci
ja atmeta patį laisvų de
rybų principą, o mes per 
derybas stengėmės išspręsti 
algų klausimą. Jeigu Gene
ral Motors korporacija no
rėtų priimti bet kokį dery
bų principą, tai jinai būtų 
davus tam pasiūlymą iš sa
vo pusės.”
Darbo Denartmentas šau

kia Pasitarimą
Jungtinių Valstijų darbo 

departmento sekretorius 
Lewis Schwellenbach pra
nešė, kad apie šios savaitės 
vidurį jis šauks į Washing- 
toną CIO automobilistų u- 
nijos ir General Motors at
stovus tartis dėlei santai
kos tarp korporacijos ir u- 
nijos, streikui baigti.

PLIENININKAI BAL
SUOS, AR STREIKUOT
Pittsburgh. — Trečiadie

nį Plieno Darbininkų Uni
ja, CIO, balsuos ar strei- 
kuot dėl algų priedo. .Bal
savime dalyvaus 640,000

Suiro Italijos Ministe- 
riy Kabinetas

Roma. — Pasitraukė Ita
lijos premjeras Ferruccio 
Parri, kai nuo sudėtinės jo 
valdžios atsimetė dešinieji 
ir liberalai. Jo ministerių 
kabinete, apart šių dviejų 
uartijų, buvo krikščionys 
demokratai, socialistai, ko
munistai, akcionistai ir de
mokratiniai darbiečiai. Par
ri pasitraukdamas įspėjo 
urieš pilietinį karą ir fašiz
mo atgijimą. 

----
Japonijoj jankiai sudau

žė 5 ciklotronus, mašinas 
atomam skaldyti.

Gen. MacArthur žada 70 
nuošimčių aptaksuot kari
nius japonų pelnus.

Sovietai ketina per 5 me
tus pagamint 3-4 sykius 
daugiau automobilių.
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Pagalvokite, kad tik vienas nuošimtis 
žemės savininkų (ponai) turėjo dau
giau, kaip po 100 akrų žemės, gi virš 
3,500,000 žemės šeimų turėjo savo arba 
randavo j o mažiau, kaip po du akrus že
mės! Aišku,, kad ant tokio “šuns liežu
vio” pragyvenimas buvo baisus, ypatin
gai, kada ir nuo jo pusę arba ir daugiau 
derliaus reikėjo atiduoti ponui — že
mės savininkui.

Aišku, kad generolas MacArthur nė
ra “socialistas” arba “komunistas”, kad 
jis yra didelis turčius, kad jam labai ne
patinka atimti žemę nuo jos savininko ir 
atiduoti kokiam Dievo sutvertam vals
tiečiui, bet ir jis pripažįsta, kad dabar ti

Kelionė Tarybų Lietuvon
(Pabaiga)

Kai jinai duris uždarė, puo

the Post Office at Brooklyn, N. Y., under thę 
Act of March 3, 1879.

Streikas Prieš Didžiausią 
Korporaciją

Automobilių Darbininkų Unijos (CIO) 
streikas prieš General Motors Korpora
cijų paliečia visus Amerikos darbo žmo
nes. Tai yra didžiausios unijos streikas 
prieš pasauly didžiausią ir stambiausią 
korporaciją.

General Motors Korporacija turi 102 
dirbtuvės šioj šalyj. Jose dirba virš 465,- 
000 darbininkų.

Unija išstatė savo teisingus reikalavi
mus, remdamasi įrodymais, kad korpo

racija gali pakelti darbininkams algas 
ant 30 nuošimčių nepakeliant kainų ant 
naujai gaminamų automobilių. Korpo
racijos viršininkai visaip išsisukinėjo ir 
vilkino susitarimą su unija. Pagalios 
unija pasiūlė, kad visą reikalą pavesti 
arbitracijos tarybai, priduodant jai vi
sus faktus, ir kaip arbitracijos taryba 
nuspręs, su tuo sutiks unija. Bet korpo
racija visai nesiskaitė nei su šiuo unijos 
pasiūlymu.

Unijai liko tik vienas kelias — skelbti 
streiką.

General Motors Korp. toks begėdiškas 
nesiskaitymas su unija yra niekas kitas, 
kaip tik Amerikos stambaus biznio 
griežtas nusistatymas užduoti smūgį 
Amerikos organizuotiems darbininkams 
— darbo unijoms.

Kraštas gali ir turi eiti prie praban
gesnio ekonominio gyvenimo. O kad eiti 
prie to, darbininkai turi gauti tinkamą 
atlyginimą už savo darbą, kad jie galė
tų pakelti savo gyvenimo normą, kad jie 
galėtų pirktis reikalingų gyvenimui 
daiktų.

Ir prezidentas Trumanas neseniai sa
vo kalboj nurodė, kad ir eilė valdžios 
ekonomistų statistiniais daviniais pri- 
rodo, jog darbdaviai (o ypatingai stam
bios korporacijos) gali 'žymiai pakelti 
mokestį už darbą. ‘Bet staTnbusis biznis 
griežtai tam priešinasi.

Kaip General Motors, taip ir kitos 
stambios korporacijos karo metu pasi
darė milžiniškus pelnus. Ne tik juos no
ri apsaugoti, bet dar didesnius pelnus 
nori pasidaryti. Šiuo tarpu stokuoja au
tomobilių ir visokių kitokių daiktų. Mar- 
ketaš labai platus, ir jokie konkurentai 
negali jo užpildyti. Todėl stambios kor
poracijos nusistačiusios geriau sabota- 
žuoti visą gamybą (nes marketai nepa
bėgs), negu skaitytis su darbo unijų iš
statytais reikalavimais.

Su šiuo streiku rišasi klausimas: ar 
Amerikos darbininkai išsikovos didesnį 
mbkestį už darbą, kad pagerinti sau 
gyvenimą, ar stambus biznis apdaužys 
darbo unijas ir privers darbininkus dirb
ti už bado ir skurdo algas.

General Motors Korporacijos darbi
ninkų laimėjimas šioj kovoj bus didelis 
laimėjimas visų Amerikos darbininkų. 
Todėl visi darbo žmonės privalo remti 
šį streiką.

Valstiečių Padėtis Tolimuose 
Rytuose

Lenkijoj, Jugoslavijoj, Bulgarijoj ir 
Rumunijoj dabartinės valdžios gavo ma
sių pritarimą ir todėl, kad jos teisingai 
išrišo žemės klausimą — atidavė ją 
tiems, kas ją dirba.

Tolimuose Rytuose — Chinijoj, Japo
nijoj, Korėjoj, Indonezijoj, Philipinuose 
if Malajaus pussaly žemės reforma lau
kia savo eilės.

Paimkime Japoniją, ten viešpatavo ka
pitalistai mieste, o dvarponiai — feoda
lai kaime. Iš 5,500,000 japonų žemės ūkio 
šeimų -tik 1,700,000 šeimų turėjo nors po 
mažą šmotelį žemės, o apie 4,000,000

nė padėtis negalima ant toliau palikti. 
Žada žemės reformą, atrodo, kad žemė 
bus duodama valstiečiams už išpirkimą.

Taip yra Japonijoj, nedaug geriau 
Philipinų salose, kurios yra Jungt. Vals
tijų kolonija. Kaip Japonijoj, taip Phili
pinų salose žemė priklauso ponams, tik 
Philipinų salose gyventojų yra kelis 
kartus mažiau, kaip Japonijoj, todėl val
stietis gali daugiau žemės parenduoti.

Bet ir Philipinų salose valstiečio —že
mės rendauninko padėtis vergiška. Mr. 
R. Trumbull rašo, kad valstietis turi 
randavoti žemę ant 50-50 sąlygų, tai yra, 
kada užauga ryžiai ar kiti javai, tai pu
sė jam, o kita pusė ponui — žemės sa
vininkui. Valstietis pasirendavojęs že
mės turi pasistatyti trobesius, tam pi- 

. nigus jis skolinasi pas poną ir už tai 
jam moka nuošimtį iš savo pusės der
liaus. Jis turi įsigyti galvijus, įrankius 
žemės apdirbimui ir vėl turi mokėti po
nui. Taip, kad galų gale ir ta 50-50 sąly
ga pasikeičia pono naudai 75%, o darbo 
valstiečiui tik 25% arba vienas ketvir
tadalis.

Valstiečiui reikia pinigų, jis turi par
duoti geresnius ryžius, bet ponas tik 
tada perka, kada ant jų kainos žemos. 
Todėl valstiečiai atsiduria baudžiaunin
kų padėty.

Prieš tą vergišką padėtį išstojo Phi
lipinų Komunistų Partija. Ji reikalauja, 
kad žemė būtų perduota tam, kas ją dir
ba. Šaly susiorganizavo Hukbalahap or
ganizacija, kuri turi virš 100,000 vals
tiečių. Į ją įeina ir keli partizanų bū
riai, kurie kovojo prieš Japonijos impe
rialistus. Šaly susiorganizavo tarpe 
darbininkų ir miesto gyventojų taip va
dinamas Demokratiškas Susivienijimas, 
kuris apima apie 80,000 organizuotų 
žmonių. Komunistų Partijos narių skai
čius nuo kelių šimtų pašoko iki 10,000.

Atėjimas Japonijos imperialistų ir jų 
nugalėjimas supurtė ir seną padėtį, 
darbininkai reikalauja daugiau laisvių, 
nacionalistai daugiau galvoja apie Phi
lipinų atsiskyrimą, gi vietomis valstie
čiai paėmė buvusias ponų žemes, nes 
ponai ėjo su Japonijos imperialistais ir 
pabėgo. Prieš tuos valstiečius pasiųsta 
baudžiamosios ekspedicijos, kad suval
dyti juos, kad jie nedrįstų kėsintis ant 
“ponų šventos nuosavybės.”

Bet tas neišriša žemės problemą Phi
lipinų salose. Mr. R. Trumbull rašo, kad 
viešai kalbama apie valstiečių karą prieš 
ponus, kad miškuose jau veikia partiza
nai.

Panaši padėtis žemės klausime yra 
Indonezijoj, Malajų pussally, Burmoj, 

Indijoj ir Chinijoj. Chinijoj, kur yra 
sovietinis ruožtas, ten žemė atimama 
nuo ponų ir atiduodama valstiečiams. 
Gen. Chiang Kai-shekas tik kalba apie 
žemės reformą, bet nuo kalbos jis negali 
eiti, nes dvarponiai, iš dvarponių ki
lę gubernatoriai ir generolai, kapitalis
tai ir reakcija, tai jo atspara. Bet kar
tu jo nusistatymas prieš žemės refor
mą valstiečių naudai yra ir jo režimo 
silpnybė. Darbo valstiečiai vis daugiau 
stoja komunistų, darbininkų ir demok
ratijos pusėn. Ir jeigu Chinijoj karas 
išsivystys, tai nepaisant, kad pradžioje 
gen. Chiang Kai-shekas su Amerikos 
ginklų iir lėktuvų, marinų ir laivų pa
galba ir turėtų pasisekimo, bet galų gale 
reakcija pralaimės.

Bendrai, Tolimieji Rytai yra parako 
bačka. Ten darbininkų padėtis baisi. 
Valstiečiai vergiškoj, veik baudžiaunin
ko padėty. Tautos yra pavergtos sveti
mų atėjūnų, kaip kad 400,000,000 žmo
nių vien Indijoj, arba 70,000,000 Indone
zijoj. Todėl, kas mano, kad anglų karo 
laivų ir lėktuvų ugnis, Amerikos pagalba 
generolui Chiang Kai-shekui padarys 
ten “tvarką”, tas labai klysta.

liau į vandenį. Muilo yra, 
šepečiai yra, šilto ir šalto 
vandens yra, ko gi žmogui 
bereikia! Išsimuilinu, nu- 
simazgoju visas ir guliu 
vandenyje, laukiu, kada kas 
nors pristatys abrusą. Lau
kiu, vanduo pradeda atvės
ti, dadedu verdančio, ir vėl 
lankiu... Kur gi dėsies šla
pias ? Pagaliau atkaukši 
moteriškė, be jokių ceremo
nijų atsidaro duris ir įeina 
vidun, nešina porą didelių 
gražių baltų rankšluosčių ir 
baltą apsiautalą. Manau, ji
nai padės tuos daiktus ir iš
eis sau. Apsirikta! Pasiėmė 
didžiulį šepetį (brušių), lie
pė atsisėsti, ir pradėjo savo 
darbą. Pradėjo nuo kaklo— 
pamuilina, smarkiai patri
na, nuplauna ir eina toliau. 
Gal į minutę ir aš jau gra
žiai išmaudytas. Liepia iš
lipti iš vonios, paleidžia 
“shower”, pirmą šiltą van
denį, paskui tik apyšiltį, 
ant galo šaltą! Vieną rank
šluostį paima ir paduoda 
man apsišluostyti burną, o 
jinai nušluosto nugarą, už
meta ant pečių baltąjį ap
siautalą, pasodina ant suo
lo, nušluosto kojas, paduo
da “slipes” ir liepia apsi
rengti, ir išeina.

Pas juos tokia mada, to,ks 
paprotys. Tai reikalinga, 
gražu ir naturališka. Ir ko
dėl ne? Kokia čia gali būti 
tarpe lyčių paslaptis? Slap
tybė atsiranda ten, kur 
bandoma paslėpti.. Reikia 
tik žmonėms priprasti ir 
apsiprasti. Antru ir trečiu 
sykiu nuėjus maudytis jau 
jokios bėdos ir sarmatos 
nebeturėjome. Visi taip da
ro, ir mes turime taip da
ryti.

Perskyros Švedijoj leng
vai gaunamos, pasakojo 
man ta pati graži vieš
bučio savininko gyvanašlė 
duktė. Užtenka, girdi, jei
gu vyras ir moteris sutin
ka nebegyventi kartu arba 
jeigu viena kuri pusė įro
do, kad tarpe jų nei meilės 
nei santaikos nebėra. Ta
čiau, kaip atrodo, Švedijoj 
perskyrų nėra daugiau, i- 
mant proporcijonaliai, kaip 
Jungtin. Valstijose ir šei
mos pastovumas maždaug 
toks pats.

Švedai netiki į užšaldy
tus gėrimus. Alų jie geria 
tokį, koks kada esti oras, 
šaltakošės (ice-cream) ne
mačiau ir neragavau. Šve
dai mano, kad smarkiai už
šaldytais gėrimais ameri
kiečiai yra sugadinę savo 
pilvus. Jie nesupranta, ko-

Rašo Antanas Bimba _________________ :_____  
dėl mes toki kvaili tuo 
klausimu...

Švedija yra gardėsių ir 
pyragaičių (keiksų) šalis! 
Nežinau, supraųtama, kiek 
jų gauna ir valgo biednuo- 
menė, bet Stockholme be
veik kas kelintam pastate 
užeisi krautuvėlę, kurios ir 
langas ir šiuplėdos apkrau
ta keiksais. G tie keiksai 
saldūs ir labai riebūs. Ne
mačiau, kad kas pusryčiam 
valgytų kitą ką, apart keik
sų ir kavos bei pieno. Ne
suprantu, kodėl švedai mus 
taip smarkiai 'kritikuoja už 
šaltą alų, šaltą sodę, o pa
tys nesupranta, jog jie tais 
keiksais savo pilvus dar la
biau kankina, negu.mes.

Svaiginančiais gėrimais 
j Švedija be galo biedna. 
Saliūnų nėra. Valgyklose 
galima gauti alaus. Degti
nės galima nusipirkti tiktai 
ant korčiukių, apie kvortą 
per mėnesį. Gal, sakau, 
švėnai nemėgsta svaigalų? 
Nemėgsta! Jei taip laisvai 
būtų galima gauti, kaip A- 
merikoje, juokais atsakė 
minėtoji moteriškė, tai visi 

! švedai kasdien būtų girti! 
i Ji perdėjo, žinoma, bet aiš- 
! ku, kad švedai nėra tuo 
! reikalu šventesni už kitų 
kraštų žmones. Apseina be 
svaigalų, kai jų negalinta 
gauti..

Būdamas Stockholme pa
tyriau tą, jog mažoms ša
lims be galo sunku verstis 
su filmomis. Jos neištesi 
pasigaminti gerų filmų. 
Prastų gi žmonės nemyli. 
Jie, tuo būdu, “maitinasi” 
anglų ir amerikiečių filmo
mis. Prie jų pridėti švediš
ki paaiškinimai. Bet, aiš
ku, tas labai trukdo tikrai 
filmas suprasti ir jomis 
pilnai pasitenkinti.

Filmas rodo tiktai vaka
rais ir tiktai po vieną.

• Šiandien spalių 30 d. Jau 
vakaras. Turiu baigti rašy
ti šias pastabas apie Švedi
ją ir josios žmones. Daly
kas štai kame: Šiandien po 
pietį užėjome į Tarybų Są
jungos komercinės atstovy
bės patalpą. Ten rūpinasi 
mūsų kelione Leningradan. 
Tęn mums besant, gavo 
pranešimą iš Helsinkio, jog 
tasai laivas, kuris ryt turė
jo pribūti į Stockholmą, 
dar tik šiandien išplaukė iš 
Helsinkio į Leningradą. 
Dėlei nežinomos priežas
ties laivas beveik visą sa
vaitę suvėlavo, užtruko 
Helsinke. Dabar, pakol jis 
pasieks Leningradą, iš

kraus produktus, prisi
kraus kitų ir pribus į 
Stockholmą, gal ims dar 
desėtką dienų! Mums di
džiausias sus irūpinimas. 
Mums nusibodo čia be dar
bo sėdėti, leisti pinigus ir 
laiką. Mes norime kuogrei- 
čiausia išvažiuoti!

Išjudinome visus toje į- 
staigoje. Pradėta telefonais 
teirautis, argi nepasitaikys 
vietos ant vieno iš Suomijos 
laivų, plaukiojančių tarpe 
Stockholm© ir Helsinkio. Ir 
proga pasitaiko. Laivas iš
plaukia rytoj, trečią valan
dą po pietų! Iš džiaugsmo

beveik iki lubų pašokome... 
Bet... bet reikia gauti iš 
Suomijos atstovybės vizą. 
Mat, iš Helsinkio per Suo
miją turėsime važiuoti 
traukiniu. O vizas Suomijos 
legacija išduoda tiktai tar
pe 10 ir 12 vai. ryte, vadi
nasi, galime gauti tiktai 
rytoj. Tačiau, žmonės, ku
rie žino, aiškina, jog, pa
prastai, Suomijos vizą gau
ti ima tris dienas. Ar su 
mumis padarys išimtį? Tai 
klausimas. Jeigu negausim 
vizos, negalėsime išvažiuo
ti, turėsime čia vėl sėdėti 
ir laukti Tarybų Sąjungos 
laivo. Jeigu gausime, tuo
jau išvažiuosime.

Kaip ten nebūtų, noriu 
šį straipsnį rytoj išsiųsti.

Amerikos Komunistai Plečia Savo Veiklą
Lapkričio 16, 17 ir 18 die

nomis New Yorke įvyko A- 
merikos Komunistų Parti
jos Nacionalio Komiteto su
važiavimas, kuriam dalyva
vo 55 to komiteto nariai ir 
eilė žymių komunistų vei
kėjų.

Tai buvo pirmas toks 
svarbus Komunistų Parti
jos suvažiavimas po nacio- 
nalės konvencijos, kuri įvy
ko pereito birželio mėnesį 
ir kuri atsikratė Browderio 
žalingos politikos — revi- 
zionizmo.

George Morris plačiai ap
rašo Daily Workerio lap
kričio 19 d. laidoj apie tai, 
kokius klausimus šis suva
žiavimas svarstė ir ką nu
tarė.

Suvažiavimas s v a r stė 
daug svarbių klausimų, ku
rie paliečia ne tik kiekvie
ną šios šalies darbo žmogų, 
bet ir kiekvieną gyventoją.

Partijos pirminink. Wm. 
Z. Foster trumpai primint 
apie tai, kaip Browderis 
aiškino, būk kapitalizmas 
pasidarysiąs progresyviš- 
kas. Jis nurodė, kad tuojau 
po užbaigimo karo su Japo
nija ta svajonė nuėjo vė
jais. Fosteris pareiškė:

“Mūsų Partija, atsteig- 
dama savo politiką Mark-i 
sizmo - Leninizmo pagrin
du, pasistatė save Į tą vie
tą, kurioj ji sutampa su ti
kromis ekonominėmis ir po
litinėmis sąlygomis. Ji re
miasi tvirtu įsitikinimu, 
kad kapitalistinė sistema 
nėra progresyvė, bet pū
vanti; kad imperializmas 
nėra miręs, bet smarkiai 
gyvuoja; kad klasių kova 
pasilieka sprendžiamuoju 
dalyku kaiptalistinėj drau
gijoj, ir kad tai yra nepa- 
vaduotinas reikalas turėti 
Komunistų Partija, kuri 
vadovautų masių kovai.”

Fosteris nurodė, kad 
Partija jau padarė žymų 
progresą pasisukimui nuo 
Browderio politikos, bet,

žmonės turi ir gali pastoti 
kelią Amerikos • imperializ
mui. Jis pabrėžė, kad darbo 
ir visos demokratinės jėgos 
turi išstoti prieš imperia
lizmą drąsiai ir vieningai, 
už pakeitimą dabartinės 
Trumano administracijos 
politikos ir už palaikymą 
‘Trijų Didžiųjų” vienybės.

Tarpe svarbių obalsių 
anti-imperialistinėj veikloj, 
Dennis pasiūlė sekamus:

Sustabdyti Amerikos re
akcinį kišimąsi į Chinijos 
/iGujinius reikalus.

ištraukti Amerikos ka
riuomenę iš Chinijos ir Phi
lipinų.

Sudrūtinti Amerikos-So- 
vietų - Britanijos Koaliciją 
pasaulio taikai.

Pravesti Trijų Didžiųjų 
valstybių Potsdamo nutari
mus, kad nedaleidus vėl pa
sikartoti Vokietijos ir Ja
ponijos agresijai.

Remti tautinius nepri- 
luausomybes judėjimus In
donezijos ir kitų koloninių 
salių.

Kad nebūtų jokios slap
tybės. kas liečia atominę 
oombą' — turi būt Trijų 
didžiųjų bendra kontrolė.

Sustabdyti ginklavimosi 
lenktynes, kurios gali vesti 
prie Trečiojo Pasaulinio 
Karo.

Amerikos tautinis saugu
mas reikalauja Didžiųjų 
Lrijų vienybės.

Mobilizuoti Ameriką dėl 
u0,000,000 darbų, o ne dėl 
pražūtingo ginklavimosi 
lenktyniavimo.

Partijos Nacionalio Ko
miteto suvažiavimas pasi
gręžė plačiai veikti tais 
klausimais.

Priėjęs prie naminių kra
što reikalų, Dennis nurodė, 
Kad dabar darbininkų gau
namos algos yra daug ma
žesnės, negu buvo laike ka
ro, kuomet darbininkai tu
rėdavo progą dirbti viršlai
kį. Jis taipgi nurodė, kaip 
stambus biznis veikia prieš

Lew Bentley, Food, Tobacco ir Agricultural Workers 
(CIO) direktorius Philadelphijai ir apylinkei gauna 
savo iškabą pasiruošiant eiti kartu su darbininkais j 
pikietą prie American Tobacco Co. šapos. Unija reika
lauja unijinių sąlygų ir ^5 centų per valandą minimum , 
mokesties.

tačiaus, sakė jis, “būtų 
klaidinga padaryti išvadą,” 
jog Partija jau būtų atli- 

> kus pilną pasisukimą politi- 
į ko j. Dar vienur kitur pasi- 
| reiškia browderines politi- 
I kos įtaka, sakė jis.

Už Partijos sekretariatą 
Į raportavo 'Eugene Dennis. 
Jis peržvelgė prez. Truma
no administracijos užsienio 
politiką. Jis pareiškė:

“Ta — administracijos 
programa — • yra imperials 
stinė programa, kuri, jei
gu nebus sustabdyta, gali 
lengvai prieiti prie pavojin
giausių pasekmių Amerikai 
ir jos žmonėms ir pasaulio 
taikai. Ta prograųia veda 
prie reakcijos augimo 
Jungtinėse Valstijose, prie 
imperialistinių avantūrų, 
prie kurstymų prieš Sovie
tus ir linkui prasidėjimo 
naujo pasaulinio karo.”

Jis nurodė, kad Amerikos

darbo unijas. Jis pabrėžė, 
kad tik vieningos darbo ir 
visų progresyvių žmonių 
jėgos gali nugalėti tą kapi
talistų ofensyvą. Ypatingai 
ta vienybė reikalinga kovo
je už algų pakėlimą.

Dennis pažymėjo, jog da
bar pasireiškia didelis nusi
vylimas Trumano adminis
tracija ir tuo būdu Demok
ratų Partija, ir kad reiškia
si judėjimas už nepriklau
somą politinį veikimą. Jis, 
tačiaūs, pabrėžė tą faktą, 
jog didžiuma darbininkų ir 
progresyvių abelnai dar nė
ra nusistatę už trečiąją 
partiją, ir kad tą didžiumą 
dar reikia pertikrinti toje 
linkmėj.

Suvažiavimas nutarė gau
ti 20,000 naujų narių į Par
tiją, pradedant naujų narių 
gavimo vajų vasario mėne
sį ir baigti gegužės mėnesį, 
1946 m.
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Taisytini, Blogieji Sveikatos Baldiesis Jungtinėse Valstijose
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Bešvenčiant Padėką Dieną, Dėkingumą Svarstė Krienas

kad tie 
atmesti

išpjaustinėtojų 
kuriai jis vado-

Greyhound busu streikieriai pikietuoja stoti Washingtone. Penki tūkstančiai vai
ruotojų rytinėse ir pietrytinėse valstijose vietomis visiškai sulaikė tos firmos busų 
kursavimą. Streiką paskelbė kompanijai nutraukus derybas su unija (AFL) ir at
sisakius ginčą perduoti arbitracijai.

tai ■ aptarnavimų
Ir jeigu tik taip progresuo
tų viešieji sveikatos aptar
navimai, kaip iki šiol, tai 
praeitų daugiau kaip 100

'ginti su gyventojų skai- 
Ičium, turi daugiau gydyto-

sveikatos apdraudos jsta- ‘(WAC^
tymą Kartu jis pranešė a-; mJ0S fįzin/u 
pie blogą sveikatos reikalų tjni iežasči -

tur dideles pajamas. Betur-; pagalbos. Farmų žmones; 
čių daugiau serga, bet jie i prasčiau medikaliai aptar v • I 1 • T ■n — I . . . ........
tur dideles pajamas. Betur- j pagalbos.

mažiau tegauna medikalės ' naujami, negu miestiečiai

sirgdami 
sugaišta nuo darbo apie 40 
sykių daugiau laiko, negu 
streikuodami, sako patiki
mi skaičiavimai.

Prezidentas Trumanas 
praeitą savaitę siūlė, kad 
kongresas išleistų verstiną

skaičius turėjo būti gydo
mas jau ginkluotose jėgose 
nuo ligų bei nesveikumų, 
kuriuos jie turėjo pirm 
paėmimo tarnybon.

Daugiau kaip trečdalis 
jaunų moterų, kurios norė
jo įstoti į Armijos Moterų

i, buvo at- i 
bei pro- ■

• \

stovį Jungtinėse Valstijose. 
Prezidentas, tarp kitko, sa
kė:

Milionai Netiko Armijai
“Beveik 5 milionai sure

gistruotų vyrų tarp 18 ir 
37 metų amžiaus, po medi- 
kalio ištyrimo, buvo pripa
žinti netinkamais karinei 
tarnybai. Apie 30 nuošim
čių visų, kurių sveikata iš
tirta, buvo atmesti nuo ka
rinės tarnybos. O vyrų tarp 
34 ir 37 metų atmesta iki' 
49 nuošimčiu.

Apie pusantro miliono’ 
vyrų, po jų įtraukimo į ka- i 
rinę tarnybą, turėjo būti 
paleisti iš armijos ir laivy-' 
no dėl fizinės bei protinės 
nesveikatos, ir dar toks pat

Tatai nereiškia, 
vyrai ir moterys, 
nuo karinės tarnybos, tik
rai netiktų civiliam darbui. 
Tačiau aišku, kad jų ligos 
ir sveikatos trūkumai ken
kia jiems, mažina jų gabu
mą dirbti arba trumpina jų 
amžių.

Nežiūrint didelio moksli
nio progreso medicinoje, 
daugiau žmonių pirm laiko 
miršta kasmet, negu mes 
nustojome visame dabarti
niame kare.

Nelygybė
Žmonės su mažais ar vi

dutiniais uždarbiais negau
na tokio pat medikalio pa
tarnavimo, kaip kiti, kurie

w

GALIMA BŪ SI 4 IŠ ANKSTO 
PASIRINKT KŪDIKIO LYTĮ

Tėvai neužilgo galės “už- ■ nukai su Y skystimu, pa
sisakyti”, katros lyties kū- gimdė devynis kartus dau- 
dikio jie nori — berniuko i giau moteriškos lyties kra- 
ar mergaitės. Tatai rodo ' likučių, negu vyriškos, 
tyrimai, kuriuos padarė | • 
profesorius V. Šreuderis 
Nervų ir Gemalų Institute 
Maskvoj. Bandymams jis 
naudojo kralikus, ir devy
niuose atsitikimuose iš j 
kiekvienos dešimties gimė 
tokios lyties kralikučiai, 
kokia buvo jiem iš anksto 
nustatyta.
Kaip Priėjo Tą Atradimą

Profesorius Šreuderis pa
ėmė patinukų 
skysčių ir leido elektros 
srovę per tuos skysčius. 
Viena dalis sėklinio skysti
mo ėjo prie teigiamosios 
(pozityvės, pliusinės) elek
tros galūnės, arba poliaus. 
Šią veislinių skysčių dalį 
profesor. pavadino X skys
timu.

Antra sėklinių syvų dalis 
rinkosi prie “neigiamojo” 
(negatyvio, minusinio) e- 
lektros poliaus, arba galū
nės. Šią dalį prof. Šreude
ris pavadino Y skystimu.

Paskui jis paėmė kelis 
šimtus kralikų patinukų ir 
visą skaičių pusiau persky
rė. Vienam patinukų sky
riui profesorius švirkštė į 
kraują X skystimą, surink
tą nuo elektros teigiamojo 
poliaus. Antram patinukų 
skyriui jis leido į kraują Y 
skystimą, paimtą nuo nei
giamojo elektros srovės'po
liaus.

Po kiek laiko patinukai 
su X skysčiu buvo suleisti 
su pataitėmis, kuriom ne
daryta jokių operacijų, ir 
jie apvaisino šias pataites. 
Patinukai su Y skysčiu bu
vo atskirai suleisti su kita; 
pataičių grupe ir taip pati 
natūraliai jas apvaisino.

Kada pataitės apsivaika- 
vo, pasirodė stebėtinas da
lykas. Kurias apvaisino pa
tinukai gavusieji X skysti
mo, tos pataitės atvedė de
vynis sykius daugiau vyriš
kos lyties kralikucių, negu 
moteriškos. O kitos patai
tės, kurias apvaisino pati-

Pritaikoma Galvijams, 
Turbūt, ir žmonėms

Raportuodamas apie 
atradimą Sovietinei Mokslų 
Akademijai, profesorius 
Šreuderis padarė išvadą:

“Šių patyrimų pasekmės 
rodo, kad juos galima bus 
panaudot naminių gyvulių 
veisimui” tokios lyties, ko
kia pageidaujama.

Tatai būtų labai svarbus 
dalykas veisimui galvijų, 
arklių ir kitų naminių gy-

Atradimas dar neišban
dytas ant žmonių, bet ame
rikonų žurnalas Reader’s 
Scope pranašaudamas ra
šo:

“Kelis kartus įšvirkštus 
vyrui į ranką lytinio skys
timo (X ar Y), gal bus ga
lima iš anksto nulemti de
vyniuose atsitikimuose iš 
dešimties, ar jo žmona pa
gimdys berniuką ar mer
gaitę, žiūrint, katro jiedu 
nori.”

Tai būtų svarbus dalykas 
ir merginom bei našlėm, 
kurioms trūksta vyrų. Žy
mėtina, jog po šio karo yra 
tuzinai milionų daugiau 
merginų ir našlių Amerikoj 
ir Europoj, negu tinkamų 
vedybai vyrų.

Pritaikius profesoriaus 
Šreuderio atradimą žmo
nėms, tai per 25 ar 30 me
tų jau galima būtų priveis
ti daugiąu vyrų, taip kad 
susidarytų lygūs abiejų ly
čių žmonių skaičiai.

Streikas Washingtone
Washington. — Sustrei

kavus čia gatvekarių dar
bininkams, prezidentas įsa
kė perimt gatvekarių lini
jas į valdžios rankas.

Chicago. — Sovietų ko
manda praleidžia ameriko
nus korespondentus i so
vietinę pusę Berlyno sri
ty), sakė gen. Eisenhower.

vietinės ligoninės arba nė 
vienos profesionaliai tinka
mos ligoninės. O tuose 1,- 
200 apskričių gyvena koki 
15 milionų žmonių. Ypač 
labai trūksta ligoninių tar
miškose ir pusiau - tarmiš
kose srityse.

Reikia išvystyti viešuo
sius sveikatai patarnavimus 
ir medi kalę pagalbą moti
noms ir kūdikiams.

Apie 40,000,000 Amerikos

jų, negu bet kuri kita 
stambi šalis pasaulyje. Ta
čiaus neužtenka tiktai tu
rėti gana gydytojų. Reikė
tų jus apgyvendinti tose 
vietose, kur jų patarnavi
mų labiausiai reikia.

Kai kuriose bendruome
nėse net perdaug gydytojų; 
kitose permažai.
Jungtinių Valstijų apskri-j 
tyje, turinčiame daugiau! 
kaip po tūkstantį gyvento- ; 
jų, nebuvo nė vieno prakti- i piliečių tebegyvena vietose, 
kuojančio gydytojo 1940 m.! kur nėra viešų sveikatos 
Kas liečia dentistus, tai | aptarnavimų visam laikui, 
dar blogiau.

Kai kuriose vietose nėra 
tinkamų įrengimų medici
nai praktikuoti. Kitose 
vietose žmonės taip mažai metų, iki visa šalis būtų 
uždirba, kad gydytojai ne-• jais aprūpinta, 
galėtų ten pragyventi.

permažai Ligoninių
i Mokslinių Tyrimų Reikalas 

Moksliniai tyrimai —tin- 
Juhgtin. Valstijose per- karnai vedami ir nuolat re- 

I mažai tėra ligoninių, klini- miami — galėtų išvystyti 
; kų ir sveikatos centrų žmo-' priemones sumažinti kūno 
nėms tinkamai aptarnauti, i ir proto ligas, kuriomis da- 

Apie 1,200 apskričių, 40| bar daugiausia žmonių ser- 
nuošimčių visų šalies aps- ga ir pirm laiko miršta; o 
kričių, arba neturi jokios \ (Tąsa 4-me pusi.)

Tarybų Lietuvos Respub- į tai suardė kooperatyvą, o 
likos valdžia stengiasi at
gaivinti lietuvių gintaro 
pramonę. Vokiečiai oku
pantai visai ją suardė.

Seniau pirm karo Lietu
va kas metai išgabendavo 

! ir parduodavo užsieniuose 
tūkstančius svarų gintaro. 
Lietuviai meistrai padirb
davo iš gintaro tokius dai
lius dirbinius ir papuošalus, 
kad jie visame pasaulyje iš
garsėjo.

•Bet Smetonai beviešpa- 
taujant ir su jo valdžios pa
galba, viena vokiečių kom
panija užviešpatavo ginta
ro pramonę ir pasmaugė 
lietuvišką gintaro dirbinių 
gamybą. Pirmiau buvo 300 
lietuvių gintaro meistrų, o 
apie Smetonos režimo pa
baigą teliko tiktai šimtas 
tokių meistrų.
. Įsikūrus Tarybų valdžiai 
Lietuvoje, gintaro dailinin
kai susivienijo į koopera
tyvą, ir jiems buvo duota 
visokia proga plačiai iš
vystyti savo gamybą.

Paskui vokiečiai okupan-

jo įrankius ir medžiagas 
išvežė į Vokietiją.

Didžiausią nuostolį gin
tariniam lietuviu amatui 
vokiečiai padarė tuom, kad 
išnaikino visus gintaro iš
pjaustinėto jus (graviruoto
jus), apart keturių.

Vienas iš keturių likusių 
gintaro dailininkų yra M. 
Birkas. Jo tėvas, senuolis 
ir protėvis taip pat buvo 
gintaro amatininkai. Bir
kas įstojo į partizanus ko
vai prieš vokiečius įsiver
žėlius. Dabar jis yra galva 
atgaivinto gintarininkų ko
operatyvo, kuris turi dirbtu
vėlę Kaune. Čia jie dirba 
gintarinius karolius, apy
rankes (branzalietus) ik 
kitus dailius daiktelius, ap
taisydami juos sidabru ir 
auksu. Jų dirbiniai jau iš
statyti krautuvių languose 
tarp auksų' ir kitų brangių 
papuošalų.

Birkas sako, dabar la
biausiai stengiamasi išla
vinti naujų dailininkų ama
tininkų. Jau veikia Kaune

ir gintaro 
mokykla, 
vau j a.

Metalo
(graviruotojai) ir medinių
dirbinių išdrožinėtojai yra 
kviečiami pereiti į gintaro 
amatą.

Stengiamasi gaut dau
giau gintaro. Tuzinai lietu
vių žvejų graibo gintaro 
gabalus, atplėštus nuo Kur
šių Marių dugno.

Gintaras yra susidaręs iš 
spyglinių medžių sakų, ku
rie per amžius suakmenė
jo. Jis atsirado pirm šimtų 
tūkstančių metų, vadinamo
je naujosios gyvybės gady
nėje, kada pasirodė žinduo
liai gyvūnai.

Kuomet žvejai
gintarą iš marių dugno, tai 
jų šeimos jieško ir rankioja 
jį iš pajūrio smėlių.

Gintarui nustatyta gera 
kaina ir paskirta didelės 
dovanos tiem, kurie suras 
didžiausius jo gabalus.

Moscow News
Korespondentas

Dėkingumas ir gerumas 
—neišskiriami padorumo 
dvynai.

Išdidumas žudo dėkingu
mą, bet nuolankus protavi
mas yra dirva, kurioje pa
dėkos auga naturališkai.

Pirmoji didelė dovana, 
kokią mes galime suteikti 
kitiem, yra geras pavyzdis.

— Morell.

GRAŽUMAS, GABUMAI IR 
POPULIARUMAS

kurie elgiasi kaip koki 
viešpatautojai ar “bosai” ir 
nuduoda viską žiną, toki 
paprastai turi tik viduti
nius proto gabumus arba 
dar mažesnius.

Ar protingi žmonės 
. vienpusiški?

Muzikai ir artistai gali

Ar negražūs žmonės daž
niau būna gabūs?

Gabūs žmonės paprastai 
turi patrauklesnius veidus. 
Tai dalinai todėl, kad jų 
veido išraiška gyvesnė
judresnėje negabus žmogus' 
dažnai atrodo bukas, lyg 
jis nesuprastų, kas dedasi.! 
Gabios moterys dažnai at-; vįenpUSiški, bet apskri- 
rodo. negražios tik todėl, ; įaį protingi žmonės nėra 
kad jos nepasipuošia ir ne-, vienpusiški. Gabus žmogus 
nusidailina. Mergina, kuri ■ paprastai yra protingas vi
ne tokia gabi, turi labiau somįs pusėmis. O sekmin- 
stengtis, kad gerai atrody- i gas specialiStas gali turėti 
t}!- ... . v . .„'tik vidutinius gabumus, bet
Ar gabesnieji miršta jauni? ' jis panaudoja kokį vieną

Gabieji žmonės mažiau t Specįa]i savo talentą, 
serga, turi geresnę sveika-i 
tą abelnai ir ilgiau gyve- j Ar protingos mintys duoda

Nepakanka tik to, ką 
vienas ar kitas sako; reikia 
stengtis kiek galint dau
giausia patirti, ką visi kiti 
dar sako. Tiktai taip stato
mas patvaresnis žmonijos 
žinojimas.

Kas dėkoja už mažmo
žius, tas daug kuomi džiau
giasi; dėkingas protas pasi
žymi dvejopai — kaipo di
dysis ir kaipo laimingas 
protas. — Seeker.

Kas yra gavęs pašalpą, 
turėtų tai niekad neužmirš
ti; o kas pašalpą yra davęs, 
turėtų niekad tai neatsi
minti. — Charron.

Įvertinančiai sąmonei 
sunkiausi^ skola yra dėkin

 

gumo, kųbmet nebūna gali
mybes afsi-tęisti.—Franklin.

Išdidus asmuo retai kada 
būna dėkingas, kadangi 
niekad nepagalvoja, jog jis 
gauna tiktai tiek, kiek užsi
tarnauja. —H. W. Beecher.

Gyvenant visuomet rei
kia žiūrėti ateitin— kuomi 
mes privalėtum būti, o ne 
praeitin— kuomi mes esa
me buvę.

Benaudžiai gyvenantis 
žmogus gyvena blogiau, ne
gu veltui; kas gyvena be 
tikslo, tas blogam tikslui 
gyvena. — WrNevine.

Mes niekad negyvename, 
bet vis tikimės gyventi.

— Pascal.

Didžioji gyvenimo parei
ga nėra žiūrėti į tai, kas 
miglotai matosi ateityje, 
bet daryti tai, kas aiškiai 
yra mūs rankose.—Carlyle.

Moralėje ir geometrijoje 
tiesi linija yra trumpiausia.

—Rahel.
Vienintelis būdas įsigyti 

draugą, tai pačiam būti 
draugu. — Elnerson.

Praeitis — sapnai; ateitis 
— geismai.

Tampant teisingu žmo
gum, gali pasidžiaugti, kad 
jau vienu rakaliu pasaulyje 
mažiau.

Daugiausia “trobelių” 
būna saliūnuose, kadangi 
visi savo nesmagumus ten 
skandina. x

Su pagarba, jūsų senas
Pr. Krienas.

na. Jie sveikesni, galbūt, ir 
todėl, kad geriau protauja; 
jie supranta, kad reikia ge
riau užsilaikyti.
Ar gabesnieji žmonės turi 

silpnesnes akis?
Kai kam atrodo, kad jei

gu jaunas asmuo nešioja 
storo stiklo akinius, tai jis 
esąs genijus. Tame yra da
linai tiesos. Daugelis gabių 
žmonių blogai iš toliau ma
to, ir jiem reikia akinių. 
Manoma, jog tai todėl, kad 
jie iš mažens daug skaito 
ir akimis iš arti dirba.
Ar gabūs žmones dažniau

• išeina iš proto?
Yra buvę gabių žmonių 

keistų ar net pamišėlių; 
bet vidutiniai imant, ga
bieji asmenys yra protiniai 
sveikesni, ir rečiau iškrin
ka jų1 protas, negu kitų 
žmonių.
Ar gabieji žmonės labiau 

didžiuojasi?
Gabūs žmonės paprastai 

supranta, kad jie turi ge
resnes galvas, bet jie nelen
da į akis kitiems su savo 
gabumais, žmogus su ge
rais7 smagenimis supranta 
savo trūkumus, taigi jis 
kuklus (skromnas), net ne
drąsus. Didžiausi pasipūtė
liai yra gana žiopli asme
nys — jų smagenys toki 
buki, kad nesupranta, jog 
nereikia pūstis. Žmonės,

negimusiam kūdikiui 
gabumų ?

Daugelis nėščių moterų 
bando skaityti gilias kny
gas, lanko mokytas pre- 
lekcijas ir tikisi, kad inte- 
lektualės jų mintys padarys 
gabesniais negimusius jų 
kūdikius. Tačiaus protiniai 
motinos užsiėmimai pirm 
gimdymo negerina kūdikio 
gabumų. Tik užgimusiam 
kūdikiui suteikiant tinka
mą auklėjimą ir lavinimą, 
galima padidinti protinius j 
jo gabumus. č

Ar kiti žmonės mėgsta 
gabius asmenis?

Vidutinis žmogus dažnai 
nesmagiai jaučiasi prie ga
baus asmens; jis kartais 
net pasišalinti norėtų nuo 
smageningo asmens.

Gabieji žmonės turi iš
mokti būti, kaip sakoma, 
šiaip “reguliariais” žmonė
mis ir turėti kokių papras
tų reikalų. Jeigu jie nesu
siartins su vidutiniais, ei-.t 
liniais žmonėmis, tai pra
dės jaustis vis labiau ats
kirtais ir nelaimingais. Sma- 
geningi žmonės dažnai taip 
nepopuliarūs, kad rinkimus 
prieš juos laimi asmenys su 
mažesniais proto gabumais.

Jeigu kas pabrėžia proti
nius savo gabumus, tai ki
tiems žmonėms jis taip ma
lonus, kaip tarakonas barš
čiuose.

Dzūkelis.
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Ketvirtas-puslapis 

Po Pasaulį Pasidairius
.Jungt. Valstijos sako, kad 

nesikiša į Chinijos vidaus 
reikalus. Tik mūsų karo lai
vai ir transportai perveža 
generolo Chiang Kai-sheko 
armijas karui prieš komu
nistus. Mūsų lėktuvai ap
saugo jas nuo komunistų 
lėktuvų atakų. Associated 
Press, lapkr. 11 d. pranešė 
iš Shanghai miesto, kad 
Amerika “pardavė” genero
lui Chiang Kai-shekui 30 
laivų. Taipgi su Amerikos 
armijos pagalba paėmė nuo 
japonų 1,370 garvežių, l,-; 
396 pasažirinių vagonų, 18,- 

• 593 tavorinius vagonus ir 
824 laivus ir laivelius, kurie 
visi pervesti gen. Chiang 
Kai-shekui.

Iš Kunmingo praneša, 
kad Amerika perdavė gen- 
Chiang Kai-shekui 80,000 
tonų karo reikmenų ir 35,- 
000 tonų amunicijos, kuri! 
buvo nugabenta karui prieš j 
Japoniją. Ir tą mes vadina
me “nesikišimu į 
vidaus reikalus.”

Kada Londone buvo susi- 
Chinijos rinkę užsienio ministerial, 

Kažin, tai turčių spaudos redakto- 
kaip mes tą mylėtume, kad i riai džiaugėsi, kad balsuoja
kokia nors šalis taip būtų 
mums “padėjus” kare prieš 
Japoniją?

Kada gen. Wedemeyer, 
Amerikos jėgų komandie- 
rius Chinfjoj, kalba, kad 
mūsų armija ten pasiliks i- 
ki pavasario, tai Amerikos 
kareiviai, marinai, jūreiviai 
ir lakūnai išgirdę, kad Wa- 
shingtono vyriausybė ren
giasi juos grąžinti Ameri
kon prieš kalėdas, labai nu
sidžiaugė.

Net Amerikos admirolas 
D. Barbey ir tai sako, 
amerikiečiai nenori 
Chinijoj.

kad 
būti

pa-Indonezijos žmonių 
vergimui Anglijos imperia
listai naudoja Indijos kari
nes jėgas. Tragedija! Pati 
Indija pavergta anglų im
perializmo, o jos sūnai pa
deda anglams pavergti savo 
brolius Indonezijoj.

Indijos liaudies vadas P. 
J. Nehru sako, kad dabar 
Indijos žmonės turi sukilti 
prieš britus, kitaip Indijos 
liaudis bus mirusi tauta.

Gen. Chiang Kai-shekas 
veržiasi į Mandžuriją, net 
oru jis rengiasi nešti ten 
savo armiją. Aišku, kad 
Mandžurijos 40,000,000 gy
ventojų jo ten nelaukia.

Lapkričio 9 d. mirė feld
maršalas August von Ma- 
ckensen. Jis buvo 95 metų 
vokietys militaristas. Pir
mame Pasauliniame Kare 
vadovavo vokiečiams prieš 
Rusijos armijas. Kaizeri- 
ninkai jį garbino, kaip ir 
Hindenburgą.

* Hitleriui įsigalėjus jis ėjo 
išvien su fašistais ir prana
šavo jų pergalę. Visgi jis 
suspėjo dar pamatyti hitle
rininkų galą ir Raudonosios 
Armijos pergalę Berlyne.

Kada tik Sovietų Sąjun
ga padaro ne vien politinę, 
bet net prekybos sutartį, 
kaip ve su Vengrija, tai po
nai Londone ir Washingto
ne šaukia: “Su mumis nesi- 
tarė!... Mus neinformavo!”

Bet kada britai žudo In
donezijos žmones, naudo
jant Amerikos ginklus ir 
amuniciją, tai Mr. J. Byr
nes nekelia jokio protesto 
prieš Angliją, kad nesitarė 
su Amerika, tik įsakė nu
imti ženklus nuo ginklų, 
kad jie Amerikoj padaryti. 
\ Nejaugi Mr. Byrnes ma

no, kad Indonezijoj liaudies 

vyriausybė apie tokią jo 
“geraširdystę” nepainfor
muos savo šalies žmones?

Kokis tai supuolimas, ka
da Antanas Bimba važiuo
damas į Tarybų Lietuvą su
stojo Helsinkiuose, Suomi
jos sostinėje, tai tą dieną 
suimta Risto Riti, buvęs 
prezidentas ir karo prieš 
Sovietų Sąjungą kaltininkas 
ir dar keli fašistai, o gene
rolas Carl Gustaf Manner
heim paspruko į Ispaniją.

Dabar gal Grigaitis ir 
kompanija galės redakci
nius rašyti, kad Antanas ir 
tame kaltas.

Dabartinę Lenkijos vy
riausybę pripažino Peru. 
Venezuelos, C oi ombijos, 
Bolivijos ir Meksikos val
džios.

Į V. - ------------------- -----------------------------------------------

keturi prieš vieną, tai yra: 
Anglijos, Jungt. Valstijų, 
Francijos ir Chinijos minis
terial prieš Sovietų Sąjun
gos atstovą. “Laimėjimas” 
buvo didelis!

Bet Tarybų Sąjunga tiem 
ponam dar palengvino ir į 
saukiamą Washingtone kon
ferenciją visai neprisiuntė 
savo atstovo. Bet tie ponai 
vietoj džiaugtis, kad dabar 
tarimus gali daryti vienbal
siai, tai vėl nepatenkinti.

Reakcininkai išprovokavo 
Buchareste, Rumunijoje 
riaušes. Liaudis iškilmingai 
palaidojo komunistus, žu
vusius laike riaušių. Vy
riausybė pašaukė atsakomy
bėn .130 monarchistų. Jų 
apklausinėjimas be abejo
nės atidengs, kas jų užnu
gary j stovėjo.

Kiek laiko atgal, tūli ra
dijo komentatoriai, kad jau 
prabilo, kad Sovietų Sąjun
gos maršalas Konstantinas 
K. Rokossovskis “prasikal
to Stalinui” ir “ištremtas į 
Sibirą malkas skaldyti.”

Už savaitės po tos jų “ži
nios” paaiškėjo, kad marša
las Rokossovskis tikrai “iš
tremtas”. Jis dalyvavo Pa
saulinio Jaunimo Kongre
se Londone, kur buvo at
stovai nuo 63-jų šalių, ir 
kalbėjo uždaromoj sesijoj.

Hitlerininkai Sovietų Są
jungoj sunaikino arba su
degino 1,700 miestų, 70,000 
sodžių, 6,000,000 namų ir 

paliko be pastogės 25,000,- 
000 žmonių. Sunaikino di
džius kiekius maisto ir dra
bužių. Vien į Vokietiją išsi
varė 17,000,000 galvijų ir 
20,000,000 kiaulių. Nuosto
liai milžiniški! Labai nu
kentėjo ir tarybinė Lietuva.

Ir ko verti tie Lietuvos 
“patriotai”, kurie Amerikoj 
pagatavi ištraukti drabužį, 
apsiavą, arba maisto kiekį, 
kuris skiriamas pagalbai 
Lietuvoj mūsų tėvų, moti
nų, brolių ir seserų? Kur 
jų meilė artimo, kur jų šir
dis?

Sovietų Sąjungos spauda 
smarkiai užvažiavo tokiems 
taikos priešams, kaip H. 
Hooveris, senatoriai R. A. 
Taft ir B. K. Wheeler. 
Tiems ponams taip karšta 
kritika, kad jie tuojau pa
siskubino išleisti pareiški
mus mesdami gniūžtes pur
vo mūsų pergalės talkinin
kei.

“Pravda” ir kiti Tarybų 
Sąjungos laikraščiai rašo, 
kad “atomines bombos po
litikai”, taip nusišpicuos, 
kaip Hitleris ir Goeringas 
su “tankų ir lėktuvų” poli
tika pasaulio, pavergimui.

Mr. Brooks Atkinson iš 
Maskvos rašo, kad kasdien 
traukiniai pareina su ka
riais didvyriais, kurie . pa
leidžiami iš Raudonosios 
Armijos eilių. Visi jie gau
na mėnesio algą vakaci- 
joms. Bet daugelis tuojau 
stoja darban, nes visur dar
bininkų stoka.

Vienok, jis rašo, kad 
Raudonoji Armija bus pa
laikoma skaitlinga ir galin
ga.' Mat, pasaulyj dar daug 
yra tokių, kurie bile dieną 
pasikėsintų ant. darbo žmo
nių valstybės. Matyti, kad 
jie nieko neišmoko iš Hit
lerio, Goebbelso ir Mussoli- 
nio likimo.

turčių 
radijo

____________ \

Tarybų Sąjungos laikraš
čiai mažai atsako į tuos už
metimus, kurių pilna Ame
rikos ir Anglijos 
spauda ir kuriuos 
bangomis skleidžia komen
tatoriai.

Tarybų Sąjungos spauda 
atžymi, kad daug keblių 
klausinių tarpe SSSR ir va
karų demokratijos buvo iš
rišta. Tada bandė pakenkti 
Hitlerio valstybinis ir pro
pagandos aparatas, dabar 
kenkia reakcija ir nacių li
kučiai.

Ji pasitiki, kad Amerikos 
ir Anglijos ponai pašumins, 
parėkaus, tai spauda kal
nus melų prirašys, o paskui 
nusiramins, nes Tar. Sąjun
ga gyvuoja valia 200,000,000 
savo piliečių, o ne iš Ame
rikos ir Anglijos kapitalis
tų loskos. D. M,, š.

Chicagos Žinios
Sustreikavo Šv. Kazimiero Ka

piniu Duobkasiai 
t

Lietuvių katalikų šv. Kazi
miero Kapinių ' duobkasiai ir 
kiti darbininkai išėjo streikan 
lapkričio 16 d. Sustojo duobes 
kasę. Jie sako, jiems mažiau 
moka negu bile kurių kitų ka- 

Jie yra
uniją, kuri pri- 
Federacijai. 
pastatė pikietą 
Atvežti lavonai 

pinių darbininkams, 
organizuoti į 
klauso Darbo

Streikieriai 
prie kapinių,
nebuvo galima laidoti. Jie su
dėti koplyčiom

Darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo.

Unijos viršininkai sako, šv. 
Kazimiero kapinių adminis
tracija turės mokėti darbinin- 
gams algas, kaip kitur moka.

Kapinių vedėjai teisinasi, 
kad darbininkai kažin ko už
sinorėję.

Pikietuoja kapines 16 dar
bininkų.

Ta- 
rezo- 
pre-

Rept.
Universitetas Prieš Siūlomą 

Atomo Kontrolę
Chicagos Universiteto 

ryba vienbalsiai priėmė 
liuciją, kuri siunčiama 
zidentui Trumanui ir visiems 
Kongreso nariams, ir kurioje 
griežtai pasisakoma prieš siū
lomą Johnson-May bilių, kad 
Amerikos valdžia kontroliuo
tų atominius išradimus ir 
silaikytų bombos sekretus.

Mokslininkai sako, tas 
galima ir neleistina.

Chicagos Universiteto fizi
kai daug prisidėjo prie 
nes bombos išradimo, 
srityje čionai daug kas 
ta.

Thomas R. Hogness,
gos profesorius ir vienas žy- 

atominės 
smerkia 
bombos

pa-

ne-

atomi- 
Atomo 
atsiek-

chemi-

miai prisidėjusių 
bombos padirbimui, 
nesidalinimą atomo 
sekretais su Sovietų . Sąjunga. 
Jisai sako, Trumano-Attlęe su
sitarimas yra negeras Sovietų 
Sąjungai ir turi būti atkeistas. |
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Taisytini, Blogieji 
Sveikatos Dalykai 
Jungt. Valstijose

li-
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tarp tų ligų yra širdies 
gos, inkstų ir krauj agyslių- 
arterijų ligos, reumatizmas, 
vėžys, gimdymo ligos, kū
dikystės ligos, džiova ir ki
tos kvėpuojamųjų organų

Per metus nuo vėžio mir
šta daugiau kaip 160,000 
amerikiečių. Mes turime 
gausiau piniginiai parem
ti tyrimus ir steigimą spe
cialių ligoninių ir klinikų 
vėžiui gydyti, ypač pradi
niuose jo laipsnuose. Mes 
turime tam išlavinti ir dau- 
giau gydytojų.

2,000,000 Proto Ligonių
Reikia tam tyčia moksli

nių tyrinėjimų ir kovai 
prieš protliges. Jungtinėse 
Valstijose yra bent 2 mi- 
lionai proto ligonių; ir dar 
kokiem dešimčiai milionų 
žmonių, turbūt, reikės gy
dytis ligoninėse nuo protli- 
gių, iki jie baigs savo gy
venimą.

Daugiau kaip pusę skai
čiaus visų lovų ligoninėse 
dabar užima, proto ligoniai, 
ir jie lėšuoja apie 500 mi
lionų dolerių per metus. 
Kas metai primama į ligo
nines po 125,000 naujų pro
to ligonių.

Pinigai įvesdinti į medi
cinos tyrimus neša milži
niškus dividendus tautos 
naudai ir sveikatos progre
sui.

Miliūnai Nuolat Serga
Liga- reikalauja lėšų gy

dytojui apmokėti; ji taip 
pat sustabdo žmogui už
darbį.

Vidutiniai apie 7,000,000 
žmonių taip serga ar būna 
taip sužeisti, kad negali at
likti savo darbo. Apie 3,- 
250,000 tų žmonių dirbtų 
arba darbo j ieškotų, jeigu 
būtų sveiki. Dauguma jų

Telef. HUmbofM 2-7964 

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: q Q Sekmadieniais nėra valandų.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas KabaretasNAMU SAVININKAI!

Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 
VINCU KRIAUČIŪNU

Jei jūsų namui reikia 
naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais, g

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Avė., cor. Grand St.,. Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.
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Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

Tru - Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas Ė Vergreen 7-1661

jau pusė metų kai negali 
dirbti; daugelis jų per eilę 
metų negalės dirbti, o kai 
kurie netiks darbui iki gy
vos galvos.

Kas metai nustojama po 
keturis ar penkis milionus 
darbo dienų dėl nesveika
tos ir sužeidimų — tai apie 
40 sykių tiek dienų, kiek 
buvo vidutiniai sugaišta 
streikuose per 10 metų lai
kotarpį pirm paskutinio 
karo. Apie 90 nuošimčių 
sugaištamo per ligas ir ne
laimingus atsitikimus laiko 
nėra tiesioginiai surišti su 
samdomuoju darbu; todėl 
■įstatymai dėlei darbininkų 
pensijų neskiria jokio atly
ginimo už tokias sugaiš
tis.”

PREZIDENTO SIŪLO
MAS PLANAS

Atsižvelgdamas į tokius 
reikalus, todėl, prezidentas 
Trumanas siūlė, kad kong
resas išleistų įstatymą ver
stinai sveikatos apdraudai 
su Sekamais punktais:

Federalė valdžia turėtų 
finansiniai padėti pastatyti 
daugiau ligoninių ir kitų 
reikalingų sveikatai įrengi
mų; išvystyti viešosios svei
katos įstaigas miestuose, 
miesteliuose, apskričiuose ir 
farmų srityse; pagerinti 
medikalius aptarnavimus 
motinoms ir kūdikiams; pa
stiprinti ir paplatinti tin
kamą mokslinį gydytojų 
paruošimą; plačiau išvysty
ti mokslinius tyrimus medi
cinos srityje; bendromis 
apdraudinėmis lėšomis iš 
anksto apmokėti už teikia
mus žmonėm sveikatos ap
tarnavimus ; medžiaginiai 
padėti darbininkams ligo
je, o šiuo reikalu tinkamai 
paplatinti dabartinę socia- 
lę ąpdraudą, taip kad dar
bininkui ligos metu būtų 
mokama bent dalis jo nu
stotos algos.

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

V ■; . <

Šypsenos
Dar Viena Priežastis

Neseniai Įvairumų sky
riuje tilpo straipsnelis, ku
riame, tarp kitko, aiškina
ma, kodėl merginų daug 
mažiau patenka į silpnapro
čių laikymo įstaigas negu 
vyrų. Tenai sužymėta bent 
keletas aplinkybių, kurios 
padeda silpnaprotėms mer
ginoms išvengti nepatekus į 
minėtąsias įstaigas. Tačiau, 
man regis, viena svarbiau
siųjų aplinkybių ten nepa
minėta; o tai yra tas fak
tas, jog kiekviena silpna
protė mergelka paprastai 
randa už save durnesnį vy
riškį, kuris džiaugiasi ga
vęs “laimę” tokią silpnapro
tę visą amžių užlaikyti.

Moterys yra išmintinges
nės už vyrus, kadangi jos 
mažiau težino, bet daugiau 
supranta.
— Pasakė James Stephens

Žmonės niekuomet nesu
pranta tų žmonių, kurių jie 
nekenčia.

Pasakė James R. Lowell.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, NJf.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergrecn 4-9508

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’U' nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Oivials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDM

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

£
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1)0 jum lengvina skausmą.’
šntadmuitino priedanga laiko Šilimą viduj, 
iliu biuke^-duoda nuolatinę atramą—jau
tai nuikiai! Reikalauk TIKROJO. Johnson 
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

Maloniam palengvini
mui bandyk Svarų, 
naują patikrintą bū
dą atliuosuot papras
tą strėnų gėlą. Tik 
uždėk vieną Johnson s 
HACK PLASTER J 
ant pat skaudamos 
vietos. Švelnūs jo 
vaistai palengva ŠIL- 

sujudina kraujo apytaką.

yA BACK PLASTER

BUY VICTORY BONDS!

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

BROOKLYN, N. Y.
Telefonai EV. 4-8698

S

UIDOTUV/V
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

3
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A.L.D.L.D. REIKALAI
Iš 7-to Apskričio Metinės 

Konferencijos
Lapkričio lid. Lietuvai 

galbos Teikimo Komiteto 
veinėje, 317 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., atsibuvo Lietu
vių Literatūros Draugijos 7-to 
Apskričio metinė konferenci
ja.

Tai buvo gyva ir entuzias
tiška konferencija. Joje daly
vavo 34 delegatai nuo 9 kuo
pų, taipgi Apskričio valdyba 
ir- geras skaičius svečių. Kuo
met apskričio organizatorius J. 
M. Karsonas atidarė konferen
ciją, tai svetainė jau buvo pil
na žmonių. O kadangi tas bu
vo ankstyvam porytyje, tai tas 
jau rodė didelį gyvumą ir 
ryžtingumą geriems darbams.

Perskaičius ir delegatams 
priėmus konferencijos dieno
tvarkę, organizatorius pasky
rė į mandatų komisiją dd. 
J. J. Bakšį ir St. Penkauską. 
Kol mandatai buvo tvarkomi, 
Karsonas pakvietė žemiau nu
rodytus draugus pakalbėti: D. 
Jusius, H. Tamašauskienė, S. 
Janulis, J. Skliutas, K. Beniu
lis, Žekonis, J. Lukas, J. J. 
Bakšys ir S. Penkauskas. Drg. 
Penkauskas dėlei laiko taupi-1 
nimo atsisakė kalbėti. Gi kiti 
visi pakviesti draugai kalbėjo 
trumpai, bet reikšmingai bė
gančiais reikalais.

Konferencijos prezidiumas;

Pa- 
bu-

LAISVES
BANKIETAS

IR

BENDROVĖS

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės

Spaudos Bendrovės ir
Laisvės Bendrovės dali-
ninku suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavi o bus
bankietas pačiose'
salėse. Ka
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo-

pertraukos nuo 6:30 vai
iki vidurnakčio

buvo išrinktas iš sekančių žmo
nių : Pirmininku J. M. Karso
nas, pagelbininku D. Jusius, 
protokolo sekretorė D. Lukie- 
nė. Rezoliucijų komisijon: D. 
Jusius, J. Lukas ir J. J. Bak
šys.

šioje konferencijoje, varde 
virš aštuonių šimtų narių mū
sų apskrityje, tapo karštai už- 
girta šaukimas Antrojo Ame
rikos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo, šiame klausime 
ir atitinkama rezoliucija vien
balsiai priimta. Taipgi konfe
rencija išrinko ir du delegatus 
— savo atstovus į minėtą 
suvažiavimą, kuris įvyks lap. 
23—24 dienomis, Pittsburgh, 
Pa. Atstovai yra išrinkti: J. 
M. Karsonas ir Stasys Pen
kauskas.

Nutarta pasveikinti suvažia
vimą Apskričio vardu su $25.

Šiais jubiliejiniais metais 
naujų narių vajaus laiku 7-tas 
apskritis gražiai paaugėjo, bet 
savo pabrėžtos kvotos dar ne
pasiekė. Draugas S. Janulis 

i konferencijoj pareiškė: “Ko- 
i dėl gi mes negalime pasiekti 
i iki 10,000 narių į mūsų gar
bingąją Draugiją?”

“Kodėl aš vienas gavau 19 
naujų narių,” jis sako, o kiti 
veik nieko? Taip, sutinku su 
draugu Januliu! Ir tik todėl 
mes pasiskirtos kvotos neiš- 
pildėm!

Tačiau šią mintį turint, bu
vo delegatų išreikštas pagei
davimas, kad dar iki naujų 
metų visūr gerai spustelėti ir 
pasidarbuoti gavimui daugiau 
naujų narių. Nes juk vistiek 
šie metai visi rokuojasi jubi
liejiniais metais — 30 metų 
Draugijos gyvavimo.

Reikia, kad konferencijos 
šis pageidavimas sujudintų vi
sas kolonijas ir kolonijų kuo- 

naujų narių gavimui. Ir 
baigsis šie senieji metai, 
mūsų kuopos, apskričiai

pas 
iki 
kad 
ir visa Draugija gražiai apsi
vainikuotų išpildymu savo kvo 
tų.

Apskričio komitetas taipgi' 
dės pastangas, kad būtų susti
printos silpnesnės kuopos, o 
kur pakrikę, kad jas atgaivin
ti. Kaip kur reikės naujas su
organizuoti ir padėti joms gy
vuoti.

Suvažiavusius delegatus 
nervąvo ta blogoji padėtis 
mūsųi apskrityje, kuri negali 
būt phkenčiama pažangiajame 
judėjime. Būtent: LLD 7-tas 
apskritis yra gražiai išsiplėtęs 
net per tris Naujos Anglijos 
valstijas: Massachusetts, New 
Hampshire ir Maine; turi 
daug gerai gyvuojančių kuo-

pų savo horizonte, vienok tik 
9 kuopos teprisiuntė delega
tus! Kodėl taip, mieli drau
gai? Nejaugi čia jau tokis ne- 
panešamas dalykas,' kad kuo
pa nebeišgali savo gyvavime- 
nei tokį svarbų reikalą finan
suoti ?

Atsiprašau, gerieji draugai, 
bet aš tą pavadinsiu baisiu 
apsileidimu tūlose kuopose. If 
būtinai reikia taisytis iš tos 
nelemtos padėties. Reikia vi
siems žinoti, kad musų suva
žiavimai — konferencijos yra 
aukščiausiomis įstaigomis mū
sų organizacijų ir tas jokiu 
būdu negalima apleisti. Neda
lyvavimas suvažiavimuose sil
pnina pačią organizaciją.

Vistiek, konferencija ėjosi 
labai gražioje nuotaikoje ir 
kilname ūpe; tokiame ūpe ji 
ir užsidarė vadovybėje pagel- 
bininko draugo Jusiaus, kuris 
paskutinėje konferencijos da
lyje pavadavo pirmininką J. 
M. Karsoną. Pabaigoje drg. 
Jusius pakvietė pakalbėti 
draugę M. Sukackienę ir drau
gą B. F. Kubilių. Ir taip mes 
į gana trumpą laiką atlikome 
gerą konferenciją.

Kadangi šiais metais aps
kričio visas komitetas pasiro
dė geru rūpestingumu, tai ki
tiems (1946) metams visas ko
mitetas, aklamacijos būdu, ta
po užgirtas ir paliktas tas pats. 
Būtent: org. J. M. Karsonas, 
organizatoriaus pagelbininkas 
D. Jusius, finam raštininkas S. 
Baronas, iždin. S. Penkauskas, 
protokulų raštininkė D. Lukie- 
nė. Moterų organizacinė komi
sija: II. Tamašauskienė ir II. 
Janulienė.

Komiteto užduotis yra ki
tais metais dar geriau darbuo
tis draugijos labui, ją stipriti
nant, kaipo vienatinę kultūros 
nešėją.

Pabaigoje Skanūs Pietai
Draugai Žukauskai (bosto

niečiai) aukojo visą maistą ir 
patys suruošė labai skanius 
pietus. Kuomet konferencija 
baigėsi, tai pietūs jau buvo 
gatavi — garuojanti virtuvėje. 
Šeimininkės greit čia pat nu
dėjo stalus ir pavalgydino vi
sus delegatus ir svečius, kurių 
buvo gana daug.

Pietams kainos nebuvo nu
statytos, bet svečiai nesiskū- 
pėjo atsilyginti už nepapras
tai skaniai padarytą kalaku
tieną ir kitokius prieskonius, 
kas davė labai gražų pelną 
Lietuvos žmonių paramai.

Gi draugei Žukauskienei už 
jos aukotus pietus svečiai šir
dingai dėkojo karštų delnų 
plojimu ten pat prie stalų.

Tai bent auka! Juk tai la
bai daug kainavo draugams 
Žukauskams toki didelį 
čių žmonių pasotinti!

Draugės bostonietes 
pasiaukoja 

eilės pietus
aukodamos ir pa- 
O visą pelną skir- 

Tarybinės Lietuvoj

Montello, Mass

skai-

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirktą Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi
suomenė turėtų tinkamą namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei.

Taipgi Turi Būt Gera Salė 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti serų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną Šerą.
Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ar nponey 
orderius ispirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc
Nes tokiu vardų banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl Čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi.

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

būdu daug 
po kitai iš 
vakarienes 
ruošdamos, 
damos
žmonių sušelpimui.

J. M. Karsonas

tokiu 
viena 
arba

Londonas Vėl Reikalauja 
Kily Krąšlg Atvirumo

London, lapkr. 23. —An
glijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Bevinas kalbėjo 
seime, kad didieji talkinin
kų kraštai turėtų atvirai 
paskelbt, kokias intencijas 
jie turi linkui svetimų že
mių; girdi, atvirumas pa
naikintų nuožiūras tarp di
džiųjų talkininkų. (Maskva 
jau pirmiau sakė, Anglija 
nori tik kitų šalių kortas 
matyt, o savo kortas sle
pia.)

Brooklyniečiai, kurie visas 
pirmesnes karo paskolas iš
pirkdavo virš kvotos, šios, Per
galės Paskolos iki Padėkų Die
nos tebuvo išpirkę ti)< 19 nuo
šimčių atskiriems asmenimsšimčiu atskiriems 
skirtų E bonų.

Queens Midtown Tunelyje 
ketvirtadienio rytą rastas kū
nas nežinomo vyro, apie 45 m.

Šis tas Iš Mūsų Veikimo
Moterų Ąpšvietos Kliubo su

sirinkime 26 d. spalio pravesta 
keletą gerų tarimų. Išrinkta 
delegatė į Antrąjį Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą ir 
paskirta 10 dol. pasveikinimui 
suvažiavimo. Nutarta sureng
ti delegatų išleistuvių vakarą, 
21. d. lapkričio, Liet. Taut. Na
mo svetainėj.

Kliubietė K. Kupkienė nu
mezgė gražų moterišką krep
šį (handbag) ir paaukojo ka
reivių fondui. Bus išleista lai
mėjimui kliubo vardu.

Liet. Prog. Veikimo Komite
to susirinkimas 
lapkričio. Iš 28 
rengtos operetės 
komisija išdavė
no liko virš $300. Paskirta $25 
pasveikinimui Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo.

Vienuoliktam siuntiniui Lie
tuvos žmonėms jau turime dra
bužių ir pinigų. Tai gera pra
džia. Lietuvos šelpimo darbas 
pas mus gana pasekmingai ei
na. Prie kiekvieno siuntinio 
prisidėjome gana gražiai..

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTlCp is hereby given that License No. 
GB 10047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
5404 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 1b hereby given that License No. 
GB 1147 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave., Brooklyn, N. Y. H

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

5404 — 4 th

is

HENRY METZLER
Avenue, Brooklyn, N. Y. H

NOTICE 
GB 1149 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
109 — 5th 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section f07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

BOY
1821 Church Ave.,

REIKIA DARBININKŲ
Geros Darbo Sąlygos 

Nuolatinis Darbas
CUDAHY PACKING CO.
820 WASHINGTON ST.

N. Y. C.
(277)

109 — 5 th

NOTICE is

to be consumed off the

KETELSEN
Brooklyn, N. Y. H

Avenue,—
Kings, to

MARTIN
Avenue,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

RATHJE
' Brooklyn, N. J. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BeverAge Control Law at 
270 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BRUECKERMANN 
270 Albany Ave., Brooklyn, N.

SARGAS
NAKTIMS

FABRIKAS RANDASI GREENPOINT 
NUOLATINIS DARBAS 

REIKALINGA REKOMENDACIJA
G. E. HALBACK & CO.

' ' 190 BANKER STREET
BROOKLYN

(277)

įvyko 16 d. 
d. spalio su- 
ir vakarienės 
raportą. Pel-

Lapkričio 10 d. įvyko “wel
come home” pare dėl Alberto 
Potsus, sykiu ir jo 10 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
paminėjimui. Abu su savo gy
venimo drauge Antanina bu
vo, nustebinti, kada rado jų 
garbei išpuoštą svetainę ir 
daug svečių. A. Potsus yra 
daug pasidarbavęs mūsų kolo
nijoj. Turėjo suorganizavęs 
jaunuolių orkestrą po vardu 
Bert Oris. Taipgi vadovavo 
Liuosybės Chorui. Svečiai bu
vo pavaišinti kalakutiena ir 
linksminosi ligi vėlumai gro
jant mūsų jaunuolių orkestrai.

, Binita.

PRANEŠIMAI
Hartford, Conn.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks antradienį, vakare lapk. 
27 d., 7:30 val. 155 Hungerford St. 
Drauges, visos kviečiamos dalyvau
ti. Sekr. (274-275)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB -1866 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tq be consumed off the 
premises.

KARL AUGUST KATT
3rd Ave.. Brooklyn, N. Y. II4105

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6104 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

6104
CHRIST 

Ave.,
SIMAT

Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

HARRY & JOHN PLATE
7010 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9718 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

9718 — 3rd
GEORGE MEYER
Ave., Brooklyn, N. Y. II

hereby given (hat License No.NOTICE is
GB 4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control' Law at 
949 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

959 — 4 th

NOTICE is

MAX HUBER
Ave., Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
GB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4110 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
premises. . •

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

4110—4 th
WILLIAM 
Ave.,

SCHMEELK
Brooklyn, N. Y. II

is hereby given that License No.NOTICE
GB 907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 —- 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' bo consumed off the 
premises.

4413
HENRY HORSTMANN

4th Ave., Brooklyn, N. Y. II

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 4466 
to sell’beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

BERNHARD KATT
4th Ave,, Brooklyn, N. Y. H4722

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail - under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4823 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , <t< , ■

4823 4th
JAMES ERSKINE
Ave.r Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
GB 7523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

140 — 5th
FRED BRENNING
Ave. , Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

to be consumed off the

Y. H

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 1673.3 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X>

170 — 5lh
JOHN
Ave. ,

HEITMANN
Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No.NOTICE is
GB 9117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

189 5 th

NOTICE is

433 DeKalb
HENRY EMBUSCH
Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is
GB 10852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1168 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No.

be consumed off the

REIKIA
PATYRUSIŲ COAT MAKERS 

BUSELMANŲ
Ąpkštos Rūšies Kostutnerskas Darbas 

AUKŠTOS KAINOS MOKAMOS 
Trumpos valandos 

Moderniška Dirbtuvė
ŠAUKITE REGENT 7-2880 

ar KREIPKITĖS
788 MADISON AVE., N. Y. C. 

(2-ros Lubos)

1168 Fulton
KARL 

St.,
BUFA

Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No.

(275)

OTTO OHLERICH
Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is
GB 4799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2816 Glenwood Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST DRUTJONS
2816 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y. H

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

hereby given that License No. 
GB 1739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.487 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

487 — 5tli
HENRY KAEHLER

Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ?

THEODORE RICKERMANN & 
MABEL LEE WE 

6th Ave., Brooklyn, N. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER H. BECKMANN
4824 — 6th Avenue, Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County > of Kings, to be consumed off the 
premises.

280 — 7th

NOTICE is

JOHN LUCHAU
Ave., Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
GB 5103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3921 — 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

3921 — 7th

NOTICE is

ERNA 
Aye..

PAPE
Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
GB 1357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL TRENTWEDEL
4902 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y. If

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
9508 — Avenue 
County of Kings, 
premises.

HENRY 
9508 — Ave. L,

Beverage Control Law at 
L, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

VON BARGEN 
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 — Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORDES
Ave. R, Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 — 60th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET HUBER 
60th St., Brooklyn, N.462 Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 756' 
to 
the 
544 
County of Kings, 
premises.

PHILIP 
541 — 86th St.,

756'X has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at
— 86th Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

KRISTENSEN
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92nd Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed pff the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be .consumed off the 
premises.

FRED BAUMANN
1098 NoStrand Avo. , ■ Brooklyn, N. y. h

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1371 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ELSBETH
1374 Nostrand Ave.,

be consumed off the

HELMKE
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Soctioir 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN
3340 Nostrand Aye., Brooklyn, N. Y. II

•• . - e t

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
38 Joralemon St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST DAUTERSTAEDT 
38 Joralemon St.. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section* 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF SIEM
680 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave. , Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1292 Sutter Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1292 Sutter

NOTICE is

260

NAMŲ DARBININKE 
PAGELBĖTI PRIE VAIKUČIO 

LANKANT MOKYKLĄ.
GERA ALGA. GERI NAMAI. 

NAKVOTI ANT VIETOS 
REIKALINGA REKOMENDACIJA

MRS. I. SPERLING 
Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y. 

WINDSOR 6-8288
(278)

OPERATORĖS
Prie moteriškų pagražinimų - mažmožių. 

Nuolatinis darbas. Gera alga. 3 7 Vi valandų 
savaitė. S ELWELL NECKWEAR CO.,

261 W. 40 th St. (11-tos lubos) 
(arti 8th Avenue sub vės).

(276)

BINDERY MERGINOS
PATYRUSIOS

PRIE BROŠIŪRŲ AR IŠLEID1NIŲ 
DARBO

LONG ISLAND 
BOOKBINDING 

105-26 TUCKERTON STREET 
JAMAICA, L. I.

MERGINOS
Lengvas, Svarus fabriko darbas.

< Gera Alga.
AIGNER INDEX CO.

97 READE STREET, N. Y.

(276)

Nuolat.

(277)

emu.
Ave.,

SARLO
Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. ’ 
EB 1789 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
474 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARGARET KELLY
174 Bergen St., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1930 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1930 Fulton

NOTICE is 
L 1596 has 
to sell 
107 of 
at 778 
County
premises.

HENRIETTA KING
(Tip-Top Rest.)

St. , Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquorwine

the Alcoholic
— 60 th St..
of Kings, to

778 60th

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ARVID PEARSON
(D-B-A Snug Harbor)

St., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor

Alcoholic
7 th Ave.,
Kings, to

NOTICE is 
L 1693 has 
to sell wine 
107 of the 
at 4610 — 
County of i 
premises.

THURE GERHARD SEAGREN 
4610 — 7th Ave., Brooklyn, N.

at retail under Section 
Beverage Control Lav- 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Saratoga ,Avc., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN GLEISSNER 
101 Saratoga Ave., Brooklyn,

the

N

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 —• 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HAROLD BERT PEDERSEN 
4606 — 7th Ayc., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROBERT J. TEPPER 
639 Wilson i Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.

VALYTOJOS. PATYRUSIOS 
AMERIKOS PILIETES. PILNAM AR 

DALIAI LAIKO. KREIPKITĖS J MR. 
BISHOP, P. S. 188 MANHATTAN, EAST 
HOUSTON & LEWIS STREET, N. Y. C. 

(277) ,

OPERATORĖS
NAUJAI DIRBTUVEI

MERROW & MERROW HEMMERS; 
TAIPGI VALYTOJOS & APKARPYTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
HUGO S. BARON

401 MULBERRY ST. NEWARK, N. J. 
3-čio Fl.

(278)

VALYTOJOS. Ofisinių Namų. Nuolat. $35. 
Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.

INGE, 59 Pine St., New York Oity.
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAU 
PRIE KELNIŲ 

Patyrimas Nereikalingas
Fly front, kišeniam ir closing.

SPIOTTA & CO. 
449 CENTRAL AVE. 

NEWARK, N. J.

Šypsenos

(275)

Paaiškino j

Sykį tūlas keleivis, ne- 
kad toli 
gelžkelio 
užklausė 
jūs taip 
stotį pa-

kantraukdamas, 
reikia važiuot iš 
stoties į miestelį, 
vežėjo: “Ir kodėl 
toli nuo miestelio 
statėte?”

“Tikrai nežinau 
senukas vežėjas, 
gal dėlto, kad turėt stotį 
arti prie gelžkelio.”

žynys.

,” atsakė 
“jei bent

NOTICE is hereby given that License 
GB 7186 has tbeen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOESSOW
4410 — 18th Ave., ‘'-'Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 98 Thatford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

x IRVING I. SMITH
98 Thatford Ave., Brooklyn,’ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4122 — Avenue I), Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS E. MAHONEY
4122 — Ave. D, • Brooklyn, N. Y. T

Jau Išmokėjo
Motinėlė kilniai įžengė 

rakandų krautuvėn, nešda
ma saujoj mažą mėnesinį 
mokesnį. Džiaugdamos ji
nai padavė tą mokesnį par
davėjui.

“Štai,” tarė, “čia pasku
tinioji, dalis mokesnio už 
mūs kūdikio vežimėlį.”

“Tai puiku”, atsiliepė y 
pardavėjas, “o kaip dabar 
jūs kūdikis?”

“O, sekamą mėnesį jis 
jau parvažiuos paliuosuotas 
sulyg poihtų skaičiaus”, 
linksmai paaiškino motina.

Surankiota.
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t NewWto^Ėž%to2lnl(H Teisėjui Moterų 

Labiau “Gaila”
ŠILTI DRABUŽIAI

BAISIAI REIKALINGI :
Paštas Praneša ir

Prašo Įsitėmyti'
at-

Komunistų Partija
Šaukia Veteranų

Konferenciją

Liaudies Teatras Ruošia 
Filmų Vakarą

Seni Žmonės Nepasiima 
Jiems Priklausančių 

Pinigų
Liaudies Teatras, 
vieną smagų gy- 

vakarą, ruošia fil-

Kaip skelbiama angliškame, 
darbininkų dienraštyje Daily I 
Workeryje, diskusuos Komunis
tų Partijos iškeltus reikalavi
mus veteranų gerovei. Taipgi 
svarstys partijos politiką są-1 
ryšyje su veteranų organizaci- ! 
ja ir komunistų veteranų 
budavojime partijos.

Konferencijai kalbės 
Thompson, sekretorius

Bob 
New 

Yorko valstijos komunistų or
ganizacijos ir narys naciona- 
lės tarybos, patsai veteranas 
šio karo, atlikęs savo tarnybą 
su aukštais atsižymėjimais.

Parplaukė 7 Laivai 
ir Mūsų Svečias

---------  Lietuvių 
New .Yorko valstijos komu-1 suteikęs no 

nistai skelbia savo narių vote- vųjų teatro 
ranų konferenciją šį šeštadie-i mų rodymo vakarą ateinantį 
nį ir sekmadienį, gruodžio 1 ir j šeštadienį, gruodžio 1-mą, Lie- 
2 dienomis, Irving Plaza, Irving i tuvių Am. Piliečių Kliubo sa- 
Place ir 15th St., New Yorke.ilėj, 280 Union Ave., Brookly

ne.
Filmų rodymo pradžia ly

giai 8:30 vakaro. Įžanga 50 c.
. (taksai įskaityti).

Viena iš rodysimų filmų yra 
j “They Met In Moscow” lyriš- 
! kai romantiška, su gana ko- 

ro]ę j miškų krislų filmą, gaminta 
i Tarybų Sąjungoj pirm šio ka
ro. Kita yra mums jau žino
moji, bet dabar pagerinta fil
mą “Kuprotas Oželis.”

Filmos “They Met In Mos
cow” veiksmas prasideda pa
našiame į lietuvišką bene Balt- 
rusijos bekonų auginimo ūky
je, iš kur jauna, bet gabi ir 
darbšti mergšė siunčiama į 
žemdirbystės parodą Maskvoj. 
Gi iš tolimos Kaukazijos (ar 
kurio kito krašto) atvyksta 
irgi gabus jaunuolis, avių au
ginimo ūkio greitadarbis. Pa
rodoj netikėtai jie susipažįs
ta ir čia prasideda romans 
Bet . . .

namo. Jai po baltus beržynus 
ir sunkiame darbe kiaulydėse, 
o jam kalnuotų ganyklų stai
giuose krantuose ir gynime 
bandos nuo vilkų atmintis apie 
tolimą meilę teikia stiprumo 
ir energijos geriausia atsižy
mėti darbe, vėl patekti savo 
kolektyvo pasiuntiniais žem
dirbystės p aro d on Maskvoje 
ii’ ten vėl susitikti. To lauk
dami, jie nori susirašinėti.

Jų planams pastoja kelią 
jaunuolio nemokėjimas rusiš
kai rašyti. Gi jo kalboje ga
vusi laišką mergelė turi jieš- 
kotis perkalbėtojų. O ar jūs 
manote, kad nesiras norinčių 
gražuolei laišką išaiškinti sa
vaip, kad tą tolimąjį 
pats velnias pasiimtų
meile, su jo bandymais gra
žiausią ir darbščiausią mer
gšę paveržti.'

Taip dalykams pakrypus, ar 
meilužiai dar susitiks Mas
kvoj ? Geriau ateikite patys ir 
pamatykite. Pamatykite ne 
vien tik tą. Pamatykite Lietu
vą primenančius gražius lau-

. kus, žavingus tolimo Tarybų 
■Sąjungos krašto kalnus ir tą 

turėtų-degantį entuziazmą, su kokiu 

 

Tąciau jaunimas dirba savo tarybinei 

 

abu parsiveža viens kito ilgesį tėvynei. N. T.

nors 
su j o

Baigiasi paroda, 
baigtis ir romansas.

EUGENE DAINIUS 

ne jūrininkas, bet labai tan 
kiai gyvena ant jūrų — tar- ti, 
nauja karo ligoninės laive

Lapkričio 23 pribuvo į New 
Yorko portą 7 laivai su įvai
riais skaičiais kariškių. General 
Stewart atplaukė iš Calcutta su 
daugiausia—3,184, o John Col
ter iš London, su mažiausia—18.

Parplaukė ligoninės laivas 
Huddleston iš Southampton su 
574 ligoniais, šiam laivui pri
buvus laisviečiai visuomet turi 
mielą svečią, nes juomi plaukio
ja Eugenijus Dainius, laisvie- 
Čių Genovaitės ii’ Juozo Dainių 
sūnus.

Jaunimas Pikietavo už 
Karių Sugrąžinimą

-------r
American Youth for De

mocracy organizacija pikie
tavo War Shipping Adminis
tracijos raštinę New Yorke. 
Pikietas suruošta reikalavimui: 
greičiau parvežti namo 
kariškius iš užjūrio.

mūsų

de- 
už-

New Yorke pastaruoju 
šimtmečiu daugiau vaikų 
mušta nelaimėse, negu išmirė 
nuo dešimties 
vaikam ligų.

Reikia Gaisragesiam Page 
rinti Darbo Sąlygas

Pereitą mėnesį Moterų Ap- 
švietos Kliubas buvo surengęs 
vakarą patarimų apie naudą 
iŠ Social Security. Ten svar
biausia buvo aiškinama apie 
galimybes moterims gauti pa
ramos. Tačiau ne mažiau svar
biu informacijų buvo ir senes
niems.

‘‘Kai kurie seni žmonės ne
ateina užsiregistruoti sulaukę 
65 metų ir nepasiima jiems 
priklausančios naudos iš So
cial Security,” sakė viršinin
kas. Neateina dėl to, kad neži
no, jog turi teisę gauti ir 
tam reikia užsiregistruoti 
Pinkus 65 metų.

Jie nurodo, kad to, ką
kartą praleidai, nebeatgausi, 
nes Įstatymas neleidžia mokė
ti už praeitą laika, jeigu ne
buvai užsiregistravęs laiku 
tiems mokesčiams gauti. O kas 
savaitę gaunama pavėluotų 
aplikacijų, kurių pildytojai bū
tų galėję gauti po kelis šim
tus dolerių daugiau, jeigu bū
tų laiku išpildę aplikaciją.

Senatvės apdrauda, kaip ir 
nedarbo apdrauda, neklausia 
tavo turto. Ji mokama ne bied- 
niem, tik apdraustiem, nežiū
rint tavo turto ar neturto.

Dėl teisėjo Blanchfield, 
rodo, vyrai galėtų rūkyti ir 
visai surūkti dūmuose, bet mo
terų, matyt, jam labiau “gai
la”. Aną dieną Coney Island 
teisme 40 vyrų rūkorių jis nu
baudė po $3, o 5 moteris rū- 
kores nubaudė po $5 už rū
kymą sub vėso.

Kitas teisėjas D’Andrea, 
Long Island City teismabuty- 
je, tą pačią dieną ir už tą patį 
.prasikaltimą buvo dar švelnes
nis ir be pasirinkimo, jis visus 
pas jį pašauktus 44 vyrus ir 
moteris nubaudė po $2. Visgi 
ir čia, rodos, perbr^ngu už 
vieną pasirūk y mą. Tad, ar ne 
verta palaukti iki išeiname iš 
nerūkomų vietų.

LIETUVOJE

kad
su-

jau

Gal būt joks kitas miesto Idimus priskaitant prie “krimi- 
departmentas nebuvo taip su-jnalybių” ir šaukiant už padidi- 
spaustas stokos darbininkų irinimą policijos department© tar- 
ilgomis darbo valandomis, : nautojų skaičiaus.

, kaip gaisragesiai. Dabar, dar-
• bo spėkų esant iš ko pasirink- Tarybos narys, gerai aną die- 

gaisragesių unija, Unifor-į ną apie tai pastebėjo. Pripažin-
! med Firemen’s Association, j damas, kad šiokia tokia stoka 
; AFL, vėl kreipėsi į majorą La-1 darbo jėgų randasi ir polici- 
i Guardią pagerinti jiems darbo jos departmente, jis tačiau Į 
sąlygas. Rezoliucijoj, greta kit- klausė, kaip tai atsitiko, kad'__a11^ 
ko, sako: j netrūko policijos, kada laiva

“Gaisragesių Departmente la- kroviai buvo sustreikavę. Tadai 
bai stokuoja darbo jėgų. Tas ketu^r tūkstančiai policijos vy-j^ 
sudaro nepaprastų sunkumų' 
dirbantiems.”

Unija toliau nurodo, kad 1 sybos departmente yra daug di-1 
gaisragesiai išdirbo milionus desnė darbo jėgų stoka, gaisra-1 
valandų ekstra pareigose, užigesiai daug ilgiau ir taip pat 
kurias jie negavo mokesties.
Didžiuma to departmente žmo
nių ir dabar tebedirba po 84 
valandas per savaitę.

Ta padėtis, sako unija, tę
siama toliau, nors virš tūkstan
tis vyrų, daugelis iš jų karo ve
teranai, randasi civilės tarny- 

i bos aplikantų sąrašuose ir ga
lėtų būti tuojau pasamdyti.

Jieškantieji darbo veteranai,- 
sako unijos prezidentas John P. 
Crane, yra siuntinėjami iš vie
nos įstaigos į kitą. Sugrįžtančių, 
darbo norinčių veteranų skai
čiai daugėja. Bet miesto vy
riausybė nesirūpina juos pasam
dyti, nesirūpina palengvinti 
gaisragesių padėtį.

Tie faktai esą žinomi spau
dai ir miesto vyriausybei. Bet 
spauda pasirenka rėkti apie

Peter V. Cacchione, Miesto

Macy’s Progresyviai 
Laimėjo Rinkimus

Pirm šiii rinkimų valdybos 
Dep. Store Lokale 1-S, (CIO), 
veikiančiame Macy’s krautuvėj, 
progresyvių priešai ėmėsi pur
vinos savo oponentų kandžio
jimo kampanijos. Jų lapeliai 
progresyvių kandidatus krikš
tijo raudonaisiais. Bet atakos 
negelbėjo, pažangieji laimėjo.

Išrinktais pild. tarybon yra: 
Bert Goldstein, Rosebell Mil- 

| ler, Sid Blau, Robert Barnes, 
Schnabel, Bernard 

; Kean, Arthur Dilzer, Timothy 
i Comer, Mary Curran, Fannie 
I Solowcy, Sidney Bertrand.

rų tnojaus atsirado prie dokų. | 
Cacchione įspėjo, kad gaisrage-i

pavojingai dirba, tad reikia pir
ma susirūpinti pataisyti gais
ragesių padėtį.

Organizuotų darbininkų va
dai perspėja, kad tas riksmas 
apie “kriminalybių bangą” yra 
ne be tikslo. Kad norimą primo- 
bilizuoti daugiaus policijos lau
žyti streikams. Kitais atvejais, 
nurodo jie, prie streikų polici
jos nereikia, nes organizuoti 
darbininkai patys palaiko kuo 
puikiausią tvarką ir discipliną 
savo kovose už žmonišką pragy
venimą ir uniją. T-as

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9-t-12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

pavojingiausių “kriminalybių bangą”, net pa
prastose auto nelaimėse sužei-

Klausykite!!
"THE LAST CHANCE” yra vienas pui- '• 
kiaušių šiemet judžių! Jis pilnas abejo- 1 
jančii; lūkesčių, kuriuos patyrė milionai g 
Europiečių paskutiniais metais.. |

BCTINAI PAMATYKITE!” 1

THE LAST CHANCE
į KELIAMAS Į PADANGES! I
I RYTOJ 9 A. M. 1
Į BROADWAY IR 45th ST. }

CRITERION !

Vaikas Pabėgėlis
Kartais suaugusiam sunku 

suprasti vaikų problemas. O 
visgi vaikai jų turi ir, be abe
jo, vaikams jos atrodo daug 
didesnės už mūsiškes proble
mas dėlto, kad jie patys tokie 
maži ir jų teisės ir progos be 
galo menkos.

Aną dieną brooklynietis Joe 
Fortunato parsivedė iš vaikų 
prieglaudos savo sūnelį / Joe 
Jr., 8 mętų, kur jį buvo nuve
dęs policistas po atradimo vie
ną klaikinėjant . IRT subway 
stotyje. Po šio dingimo, kaip 
ir po kelių kitų, tėvas nei nė
jęs raportuoti policijai. Kam 
dar vieną rekordą vaikui už
dėti — vistiek jis bėgs iki iš
augs iš savo . užmanymo gy
venti kur nors kitur, jieškotis 
kitų draugų, šis jau buvęs 12- 
tas jo pabėgimas.

Vaiko motina sako, kad 
vaikas bėgąs iš namų dėlto, 
jog vyresnieji berniukai gat
vėje nepriima jo į savo gru
pes, nes . jis pormažas.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NOTARY
PUBLIC

T

Pasimokeję Bausmes 
už Per Aukštas Kainas

Dvidešimt du restoranai ir 
kafejos New Yorke sumokėję 
$22,609.56 bausmėmis už per
kainavimus maisto ir gėrimų. 
Tai vis daugiausia ne jūsų ir 
ne mano užeinamos arba už
einamos tik didelėms iškil
mėms — tokios, kaip Galla
ghers Steak House, Lindy’s, 
Fraunces Tavern.

Tarpe 24. kitų patraukti! at
sakomybėn, tebelaukiančių 
teismo už perkainavimus ran
dasi Waldorf-Astoria, Jack 
Dempsey’s. Juos teisman pa
traukė OPA.

Didžiuliai Žieminių Drabužių 
Kiekiai Gaunami pas 
Žymų Verslininką
NEW YORK. Ateinanti žie
ma, pagal oro žinovų praneši
mus, bus labai šalta ir slunki. 
Nelaimingiems jūsų giminėms 
ir draugams būtinai reikia pa
galbos dabar. Pirkite jiems šil
tus drabužius ir kitus dėvėjimo 
dalykus ir kuo greičiausiai siųs
kite į Europą.
Mr. Henry Modeli, prezidentas 
garsiosios krautuvių virtinės 
New Yorke, praneša, kad 
jis yra pasiruošęs patarnauti 
Lietuvos žmonių reikalui kai
liais, pamuštais bruslotais, 
švarkais, batais ir kepurėmis; 
vilnoniais sveteriais miegamai
siais maišais, vandens noper- 
leidžiančių drabužių eilutėmis; 
medvilnės ir vilnų kojinėmis; 
guminiais avalais, odos batais 
ir čeverykais, odiniais švarkais 
ir įvairiais šiltais viršutiniais 
drabužiais .. . Visa tai nebran
giomis kainomis. Pirkite greitai, 
kad galima būtų pristatyti iki 
Kalėdų. Modell’s Overseas 
Krautuvė, 198 Broadway ir 
243 W. 42nd , New York City. 
Atdara iki 10 P. M.

New Yorko Vacancy Listing

Brooklyn© pašto viršininkas 
Frank J. Quayle praneša, kad 
draudimas lipinti ant adresuo
jamos siuntinio pusės visokius 
gražylus laikinai panaikina
mas. Drausmė nuimta laiko
tarpiui tarp gruodžio 1-mos 
iki sausio 1-mos, vien tik šven
čių sezonui. Kitais laikotar
piais aplįpintus gražmenomis 
siuntinius (adresuojamoje pu
sėje) grąžina siuntėjams.

Tačiau paštas prašo, kad ir 
švenčių sezonu būtų vengia
ma lipinti Christmas Seals ar 
kokias paprastas gražmenines 
stamputes tame šone, kuriami1 
užrašote adresą ir dedate paš
to štampas. Prašo gražmenas 
lipinti užpakalinėje laiško ar 
pakelio pusėj ir šonuose.

P-lė Duncan, gyvenanti 57- 
35 59th St., Maspeth, buvo pa
šaukta teisman ir pasimokei© 
$25 pabaudos už laikymą l i
kos šunų namuose, kaimynams 
pasiskundus, kad jos šuneliai 
Įkyriai staugia ir loja.

Ginkluotas vyrukas suvarė 
J du paskolų įstaigos tarnauto
jus į galinį kambarį 45 W. 
34th St., New Yorke, ir išsi- 

1 nešė $200. Raštinė randasi 
antrame aul«&e.

Bureau turįs 4,200 užsiregis
travusių butams gauti vetera
nų, bet nežino iš kur ateis tie 
butai.

PARDAVIMAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALC3 dėl Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

■teičius su naujausiais Įtaisymai!.
KJMTJRTOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842 *

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone At*. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marry Avės.)

B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) ?-4 P M 
Trečiadieniais > r « r> m* 
Penktadieniais J °’8

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Parsiduoda Stationery Krautuvė 
(saldainių, sodės ir tt.) Central 
Brooklyne. Biznis išdirbtas per 14 
metų. Krautuvė didelė, užpakalyje 
yra kambarys gyvenimui. Prie
žastis pardavimo — nesveikavimas 
ir senatvė. Kas nupirks, nesigailės. 
Prašome kreiptis po: 72 Hudson 
Ave., Brooklyn. N. Y. (272-278)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Mau jer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.

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

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

ROBERT LIPTON 
701 Grand St 
TeL BT. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




