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Wheeleris ir Luce.
Rinkimai Sov. Sąjungoj.
A. Bimbos Laiškas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Tarybų 
Graikijai 
admirolą

Sąjunga paskyrė 
savo ambasadorium 
K. K. Rodionovą. 

fašistai labai nusi
džiaugė, nes mano, Imd Tary
bų Sąjunga užgirs jų tvarką. 
Nieko panašaus. Atstovus pri
siėjo turėti ir fašistų Vokieti
joj ir Italijoj, bet tas nereiškė, 
kad Tarybų Sąjungos vadai 
jau užgyrė tas tvarkas.

Reakcininkas Burton K. 
Wheeler ir vėl piktai burnoja 
prieš Amerikos talkininkę — 
Sovietų Sąjungą. Visi jo “ar
gumentai” panašūs i Goebbel- 
so ir Hitlerio “argumentus.”
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ft Hess Nostofo 
Lošęs Dūmelio 

Rolę Teisme
Nurnberg.

į nis, prisipažino kariniam 
talkininkų teismui, kad jis 
niekuomet nebuvo nustojęs 

sušuko, i atminties. Hess sakė, kad 
čiasi kri-ijis tiktai “taktiniais sume- 
kad ten timais” nudavė, būk /lieko 

milicinin-; iš praeities negalįs atsimin- 
penki 1 ti.

taip pat vaidino, būdamas 
belaisviu Anglijoje. Jis ten 
buvo nacių pasiųstas, kad 
įkalbėtų anglam susitaikyti 
su Vokietija ir drauge ka
riauti prieš Sovietų Sąjun-New York Times 

kad ir Maskvoj “pic 
minalystės.” Sako, 
gAtvėj matė raitus
kus ir tapo areštuoti 
vaikėzai už vagystę. ; Praradusio atmintį ir
“ žinoma, kad ir ten ne visi j pusgalvio vaidmenį Hess 
žmonės angelai. Visur atsiran
da nenaudėlių.

Tarybų Sąjungos spauda sa
ko, kad Amerikos turčių dien
raščiai 
kada jie

“laisvės,

yra labai neteisingi, 
sako, būk čia yra 
laisvė. Kas iš tos' 
kad laikraščius val-

I ANGLU VETERANAM 
DAUGIAU PRIMOKA, 
NEGU AMERIKONAM

Sugrįžę i San Francisco, po išbuvimo Japonų belais
vėj nuo Perlu Uosto dienos, tie Prez. Harrison laivo jū
rininkai - darbininkai sužinojo, kad American Presid
ent Lines firma dar nepasiruošus jiems išmokėti algas, 
bonus ir pramitimo lėšas, kaip buvo Įrašyta kontrakte. 
Jie išėjo Į pikietą protestui prieš kompaniją. Firma 
jiems tuojau davė po $200 rankpinigių ir prižadėjo prie 
pirmos progos pravesti aprokavimą ir atsiteisti. Dar
bininkai yra nariais National Maritime Unijos, CIO.
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In the Eastern States.
427 Lorlrner Street, 
Brooklyn 6, N. T. 

Telephone: Stagg 2-3878

Prekiniai J tariniu- 
kai Streikuoja už 
Jankių Grąžinimą*

New York.— CIO p rėki- kitų laivų sustatyti prie- 
nių Marininkų Unija pas- plaukose bergždžiai rūdyti, 
kelbė visuotiną 24 valandų 
streiką šį pirmadienį prieš 
tuos laivus, kurie nenaudo
jami Amerikos kareiviams 
grąžint iš užjūrių.

Skaičiuojama, jog strei
kuos daugiau kaip 100,000 
jūrininkų, laivų mašinistų, 
radijo operatorių, laivakro- 
vių ir kitų laivinių darbi
ninkų rytiniuose, vakari-' 
niuose ir pietiniuose Jung
tinių Valstijų uostuose.

CIO Metalo Kasyklų ir 
Liejyklų Darbininkų Unijos 
skyriai Chicagoj ir daugelis 
kitų unijų įvairiose vietose1 
pareiškė pritarimą jūrinin-

Cleveland, Ohio. — Užsie
ninių Karų Veteranų Tary-- 
ba Cuyahogos apskrityj 
mušė telegramas preziden
tui Trumanui ir šios valsti
jos senatoriams ir kongres- 

. manams Washingtone, kad 
nedelsiant būtu namo su
grąžinti veteranai.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kareivis, ištarna- 

įvęs trejus metus, tame 
skaičiuje dvejus metus už
jūryje, gauna tiktai iki 
$300, kaip paleidžiamąjį 

i mokesnį.
Reakcininke Clare Luce jau ■ Kanadiečiui su tiek pat 

gina ukrainiečius baltagvar- Į tarnybos armijoje yra duo- 
diečius ir hitlerininkus. Kalbė- I dama paleidžiamojo mokė
dama kongrese, ji niekino Ta- snio $661,

■ rybų Ukrainą ir teisino tuos landijos
ukrainus — hitlerininkus, ku-J Australijos — $375, Angli
ne pabėgo į Vokietiją. Nors(jos _ $333, Pietinės Afrr- 
jau Goebbelso neliko, bet jo . __  $336.
giesmę gieda Amerikos reak- į 
cininkai.

do turčiai. Ir tie laikraščiai vi- ,■ 
sada rašo už turčių reikalus, j 
prieš darbininkus. Kada ir kur 
turčių spauda užgyrė, nors ir 
teisingiausj darbininkų strei 
ką ?

Naujosios Ze- 
kareiviui $596,

Kaip Kanada, taip Nauj.
. Zelandija, Australija ir
I Piet. Afrika yra Anglijos 

An-I Pus*au “ kolonijos.

Nurnbergo byloje prieš 
karinius Vokietijos krimi
nalistus, talkininkų dakta
rai tyrinėjo Hesso atmintį 
ir protą bendrai. Jie rapor
tavo, kad Hess nėra pami
šėlis, bet girdi, “jis nete
kęs atminties, bent laikinai, 
ir todėl negalėtų teisme 
gintis ir suprasti rodomų 
smulkmenų iš savo 
ties.”

Dabar Hess pareiškė: “Aš 
noriu, kad mane teistumėte 
kartu su mano draugais ... 
Aš tik nudaviau, būk at
minties nustojęs. Aš prisi
imti atsakomybę už viską, 
ką tik esu padaręs.”

Hesso “atminties sugrįži
mas” taip nustebino teismo 
pirmininką Lawrence, kad 
jis pertraukė bylą. Buvo 
nustebintas ir Hesso advo
katas G-. von Rohtscheidtas, 
kuris sakėsi pirmą kartą 
išgirdęs, kad Hess atsime
na.

KOMUNISTU PARTIJA PAREIŠKĖ, PREZID.
TRUMANAS ARDO 3-JĮI DIDŽIŲJŲ VIENYBĘ

IŠKRIKO DERYBOS 
TARP FABRIKANTU 
IR UNIJŲ ATSTOVU

Pri turčių spaudos magna
tų pridėjo balsą ir Mr. — 
thony Eden, reikalaudamas 
kad Tarybų Sąjunga suteiktų 
pilną laisvę turčių spaudos ko
respondentams.

Jeigu jie tos laisvės ten ne
turi, tai už tai patys kalti, nes Electric tyrinėjimų direkto- 
tie korespondentai, vietoj tei- rius
singai rašyti, pradeda melus i kongreso komisijai: Ameri- 
skleisti. ika ir Anglija turi greit tar-

★ ★ ★ Itis su Sovietais apie atom-
Vasario 10, 1946 metais, vi-.. bombas; Sovietai jas turės, 

soj Tarybų Sąjungoj įvyks rin-j pQ 3 metų, 0 paskui galės 
kimai. Tarybų Lietuvoj bus atom-bombomis pralenkt 
renkami atstovai į Aukščiausią Ąmeriką, nes Sovietai turi 
Tarybą ir į Tautinę arybą daugiau atominiu medžia- 

Į pastarąją Lietuva rinks
25 atstovus, kaip ir kitos Ta
rybų Sąjungos respublikos. 
Tai tikroji tautinė demokrati
ja. Rusų respublika turi virš; 
100,000,000 gyventojų ir ren
ka tiek pat, kaip Lietuva, kū- j 
ri turi apie 3,000,000. 1

TARTIS SU SOVIETAIS 
DĖL ATOM-BOMBŲ

Washington. — General

Langmuir užreiškė

Azerbaidžano Tautinio 
Seimo Rinkimai

Trys Amerikonai Te 
mytojai Pasiųsti Į

Azerbaidžaną

New York. — Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos sekretoriatas su Wm. Z. 
Fosteriu pryšakyje praeitą 
penktadienį išleido pareiš
kimą, kuriame sako, jog 
prezidentas Trumanas ardo 
vienybę tarp trijų didžių 
talkininkų—Amerikos-An- 

glijos, iš vienos, pusės, ir 
Sovietų Sąjungos, iš antros. 
Pareiškimas sako:

“Mūsų valdžia sabotaža- 
vo paskutinį Trijų Didžių
jų susitarimą, padarytą 
Potsdame; jinai net dabar 
stengiasi pakeisti planus

dėlei nacizmo panaikinimo 
Vokietijoje; ji stengiasi pa
keisti ir nutarimą, kuris 
reikalauja neleisti sunkia
jai Vokietijos pramonei at
gyti.

“Prezidentas Trumanas 
jau nemato reikalo Trims 
Didiesiems sueiti ir tartis. 
Bet trys mėnesiai praėjo 
nuo Japonijos pasidavimo, 
o dar nėra taikos. Amerikos 
marininkai kišasi į Chiniją. 
Tolimieji Rytai liepsnoja 
patrankų ugnies gaisrais, 
atkreiptais prieš judėjimus 
nepriklausomybės reikalau
jančių tautų. (Dar bus.)

Washington. — Be pasek- 
kų streikui dėlei greito jan-į™^ išsiskirstė fabrikantų 
kių grąžinimo namo. Chica- 
giečiai, kaip ir Marininkų 
Unija, iškėlė obalsį: Sugrą
žint Amerikos kareivius iki 
Kalėdų! v .

Joseph Curran, Naciona- 
lės Marininkų Unijos pir
mininkas, pareiškė, jog tu- cijos atstovai ir mainierių 
žinai laivų be reikalo per-: vadas Lewis sykiu su fabri- 
vesti privačiam bizniui bei ik.a»tais priešinosi net CIO 
pasismaginimui, o šimtai ĮprĮe<jus darbininkams.

j ir darbo unijų atstovų kon
ferencija. Vieni nesutiko su 

j kitais dėl bendrų (kolekty
vių) derybų tarp darbi- 

• ninku ir samdytojų; dėl siū- 
ilomų įstatymų, paliečiančių 
| unijas ir streikus, ir kitais 
klausimais. Darbo Federa-

s
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Sovietai Atremia 
Irano Įtarimus Del 

Azerbaidžano

CHINŲ KOMUNISTŲ OF-
ENSYVAS SHANTUNGE

Metai eina prie pabaigos. 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
nariai turėtų jau dabar pra
dėti mokėti duokles už 1946 
metus. Greičiau seni sumoka, 
daugiau suteikia progų gauti 
naujų narių ir Centro Komite
tui palengvina darbą, nes 
šviesos išleidimas ir knygos 
paruošimas reikalauja pinigų.

Maskva.—Prasidėjo tau
tinio seimo rinkimai ironiš
kame Azerbaidžane, kuris 
rubežiuojasi su sovietine 
Armėnija ir su Sovietų 
Azerbaidžano Respublika. ! 
Rinkimus paruošė Tautinis' 
Azerbaidžano Komitetas.

Washington. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Wallace Murray Irane pa
siuntė tris savo atstovybės 
narius į Azerbaidžaną, 
šiaurinę Irano provinciją. 
Tuos pasiuntinius jis įpa
reigojo ištirt, ar Sovietų ka
riuomenė tenai remia azer
baidžaniečius, kurie kovoja, 
reikalaudami tautinės savi
valdybės.'Vienas iš ambasa
doriaus Murray pasiunti
nių, kapitonas Aleksis M. 
Gagarinas kalba rusiškai.

Sovietų vyriausybė už
ginčijo įtarimus Irano am
basadoriaus 
būk sovietinė 
padedanti 
tautos kovai.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Chungking ■— 200,000 chi- 
nų komunistų armija dik- 
čiai pamuše atgal Chiang 
Kai - sheko tautininkus 

provincijoje.

Washingtone, 
kariuomenė

Azerbaidžano

De Gasperi organizuoja 
Italijos ministeriją.

Pilėnas naujais skaitytojais aukštai stovi pirmoje vie
toje. Tačiaus Stripeika irgi pluoštais gauna naujų pre
numeratų ir vejasi Pilėną. Žukauskienė, kuri ilgokai lai
kėsi pirmoje vietoj, paslinko žemyn. Bet neilgam laiku, 
nei ji pareiškė, kad nepasiduos savo kaimynui Stripeikai. 
Dar visko gali būti su Svinkūniene. Jau kelinta diena nuo 
jos nieko negavome; veikiausia stambų pluoštą prenume
ratai atsiųs vienu kartų.

Washington.— Irano am-!Shantungo ..... ..
basadorius Washingtone,'Komunistai, puldafm tauti- 
Husseinas Ala sakė, kad jo! nmJ<_us; uzeme Hotse , su- 
valdžia nepatenkinta Sovie- 
tų atsakymais į Irano iš
keltus protestus ir kaltini
mus.

Sovietų Sąjunga griežtai

prie Shihkiachwango, mar- 
šuoja pirmyn pajūriais ir 
gręsia Tsingtao gelžkeliui.

užginčijo įtarimus, kad So- HllnCy - iRiperiallStU 
vietai politiniai, kariniai ar n ’ 1 0 1 n* J
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medžiaginiai rėmę Azerbai
džano tautos judėjimą dė-l 
lei tautinės savivaldybės.

Maskva atsakydama taip 
pat užreiškė, jog sovietinė 
kariuomenė nekliudė Irano 
armijos siuntimą į Azer
baidžaną.

Teheran. — Sovietų ka
riuomenė traukiasi iš Irano 
sostinės Teherano.

Chinų komunistai suėmė 
4 Chungkingo valdininkus.

Balsas, Sako Pravda
Maskva. — Anglijos val

dovus sukiršino amerikinis 
generolas Hurley, kuris, pa
sitraukdamas. iš ambasado- « 
riaus vietos Chinijoj, suri
ko ir prieš anglų imperia
lizmą. Hurley kalba už 
^Amerikos imperialistus; jie 
nori užimt Anglijos vietą , 
Azijoj, sako Pravda.

OPA leido pabrangint an
glį 65 centais tonui.

1

-i

Gavau laišką nuo Draugijos 
pirmininko Antano Bimbos. 
Tarpe kitko, jis rašo:

“Pradekite Lietuvių Litera
tūros Draugijos narių duoklių 
kolektavimą už 1946 metus.” 
Reiškia, mūsų pirmininkas ir 
kelyj būdamas, galvoja apie 
Draugiją. Laiškas rašytas iš 
Helsinkiu, Suomijos, lapkr. 6 
dieną.

INDONEZŲ SKERDIKAI
Java. — Anglų lėktuvai 

rakietiniais šoviniais ir 
bombomis puolė indonezus 
Semarango uostamiestyj. Jį 
bombardavo ir anglų karo 
laivai.

Skiriami Išgabenimui iš Švedijos į Sovietų Žinybą, Lietuviai, Latviai ir Estai 
Paskelbė Bado Streiką; Prašė Siųst Juos pas Amerikonus ir Anglus

Stockholm, Šved. — Pra
eitą penktadienį prasidėjo 
gabenimas vokiečių ir kita
taučių buvusių Hitlerio ka
reivių iš Švedijos stovyklų 
į Sovietų užimtą Vokietijos 
dalį. f

167 lietuviai, latviai ir 
estai, tarnavę nacių ka
riuomenėje, 
streiką, kai Švedija nus
prendė juos Sovietams ati
duoti. Jie aštuonias dienas 
badu streikavę, reikalauda
mi nesiųst jų į sovietinę ži
nybą, kaip praneša New

Lietuviai, Latviai Ir Estai Hitlerio Veteranai Prašė Amerikos Generolo Pattono Ir Švedų Karaliaus Užtarimo
Yorko Times koresponden

tas. Jisai sako, badavimas 
įjuos taip nusilpnino, kad jie 
tapo suguldyti ligoninėje, 
ir jų deportavimas atidė
tas.

Tie lietuviai, latviai ir
paskelbė bado estai, nacių armijos vetera

nai, saukėsi amerikinio ge
nerolo George S. Pattono; 
prašė jį pasistengt, kad ru
sai leistų ' juos perkelti į 
amerikomi bei anglų užim
tas Vokietijos sritis.

Pirmiau šie naciški pabė
gėliai kreipėsi į Švedijos 
karalių Gustafą. Karalius 
atsišaukė į premjerą Stali
ną, kad leistų jiems Švedi
joje pasilikti. Sovietų vy
riausybė atsakė Švedijos 
valdžiai, jog tie pabėgėliai 
turi būti pergabenti pagal 
karo paliaubų sutartį, ir 
Sovietai nemato priežasties, 
kodėl reikėtų keisti sutar
ties sąlygas.

Lietuviams, latviams ir

estams, Vokietijos ex-ka- 
reiviams vadovauja tūlas 
daktaras Eichfuss. Jisai 
pareiškė, jog šie baltai yra 
“pasiruošę badauti, iki jų 
likimas bus (palankiai) iš
spręstas.”

betVokiečiai “Žudėsi ” 
Nenusižudė.

Stockholm. — Kai 
kariuorhenė pradėjo 
vokiečius iš internavimo
stovyklų išgabenimui į So-

nemirė, bet tam tikras jų 
skaičius buvo patalpintas 
ligoninėje, ir jų išgabeni
mas atidėtas.

Keturiose Švedijos stovy
klose viso buvę apie 2,500 

i vokiečių ir kitataučių na- 
jcių veteranų. Pusė to skai
čiaus galėsią būt tuojau iš
plukdyti sovietiniu garlai-i 

Į vi u Kuban.
švedų 

imti

vietų užimtą Vokietijos da
lį, vokiečiai sukėlė riaušes 
ir mušėsi su švedų karei
viais. švedams įveikiant 
juos, vokiečiai pradėjo “žu
dytis;” apie 100 jų persi-1 
pjovė sau rankų riešus, pa
leisdami kraują, susibadė 
peiliais, skustuvais bei stik
lais, o dar kiti nusidraskėj 
drabužius. Tuom jie tikėjo-1 
si išvengti deportavimo į Maskva. — Čia serga Ira- 
sovietinį Vokietijos ruožą, no ambasadorius Harjid 
Nė vienas dėl susižeidimų Ahy.
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Dėl Prezidento Pareiškimo
Spaudos ir radijo atstovams preziden

tas Trumanas pareiškė, kad jis nemato 
reikalo konferencijai tarpe Trumano, 
Anglijos premjero Attlee ir Tarybų Są
jungos premjero Stalino. Jis sakė pasiti
kįs Jungtinių Tautų Organizacija, kuri 
atliksianti tą darbą.

Kaip žinia, Jungtinės Valstijos, Sovie
tų Sąjunga ir Anglija, vadovaujant Roo- 
seveltui, Stalinui ir Churchillui, apvieni- 
jo Jungtines Tautas ir atvedė prie per
galės. Prezidentas sako, kad, karui pasi
baigus, nėra reikalingi trijų vadovauja
mų šalių pasitarimai, kad toki pasitari
mai galėtų tik mažinti Jungtinių Tautų 
Organizacijos autoritetą.

Betgi šį pareiškimą Trumanas padarė 
tik po to, kai jis, Anglijos ir Kanados 
premjerai atlaikė konferenciją Washing
tone neva atominės bombos klausime, o 
tikrumoj ten buvo svarstoma ir kiti 
klausimai.

Prezidentas pareiškė, kad jis netiki 
tiems elementams, kurie skleidžia gan
dus, būk Sovietų Sąjunga nebendradar
biaus Jungtinių Tautų organizacijoj. Tai 
labai gerai. Visi žinome, kad Sovietų Są
junga deda labai daug svarbos į Jungti
nių Tautų Organizaciją, tik blogumas y- 
ra tame, kad kapitalistinės šalys bando 
ją paversti įrankiu prieš Tarybų Sąjun
gą ir kitas liaudies demokratines šalis. 
Ir tas kapitalistinių šalių blokas, kurio 
priešakyj yra Jungtinių Valstijų atsto
vai, grūmoja pačios organizacijos gyvy
bei.

Prezidentas sakė, kad vedamos dery
bos su Sovietų Sąjunga reikale pakeiti
mo tūlų Potsdamo Konferencijos punktų, 
liečiančių valdymą Vokietijos ir Toli
mųjų Rytų klausimais.

Kiek žinia, tai Vokietijos reikalais su
sitarimą trukdo Francijos atstovai, ku
rie nedalyvavo Potsdamo Konferencijoj, 
o Tolimųjų Rytų klausime — Jungtinių 
Valstijų užsispyrimas, kad jos pačios 
viešpatautų Japonijoj.

Dabartiniu laiku didžiausią taikai pa
vojų sudaro, tai Amerikos politika Ja
ponijoj ir karinė intervencija į Chinijos 
vidaus reikalus. Jeipu tais klausimais 
Washingtonas politiką pakeis, tai suda
rys prielankesnes sąlygas Jungtinių 
Tautų Organizacijai veikti. Jeigu ne, tai 
kabos pavojus ir jos gyvybei.

Sovietą Administratyviai 
Pakeitimai

Tarybų Sąjungoj rinkimai į parlamen
tą — Aukščiausią Tarybą ir Tautų Ta
rybą — įvyks vasario 10 d., 1946 me
tais. J Aukščiausią Tarybą bus renkama 
vienas atstovas nuo kiekvienų 300,000* 
gyventojų skaičiaus,;bendrai 656 atsto
vai, į Tautinę Tarybą bus renkama 631 
atstovas, po 25 atstovus nuo kiekvienos 
sąjunginės respublikos, — kaip Lietuva, 
Latvija, Ukraina ir kitos — po 11 atsto
vų nuo autonominių respublikų; po 5 
nuo autonominių rajonų, ir po vieną nuo 
tautinių distriktų.

Buvusios autonominės respublikos Vo
kiečių, Krymo, Kalmukų, čečen-Ingušų 
ir Kdračajevo rajonas įskaitomi į kitas 
respublikas arba rajonus. Buvusi Rytų 
Prūsija ir Pečengos sritys renka atsto
vus skyrium. Ar šis administratyvis pa
dalinimas yra tik rinkimų laiku, ar jis 
pasiliks ant toliau, paaiškės vėliau.

Jugoslavija Paskelbta Respublika
Susirinko Jugoslavijos Konstitucinis 

Seimas, kurio delegatus piliečiai; nesenai 
išrinko. Jis paskelbė, kad nuo dabar Ju- 
goslavija yra liaudies respublika ir va
dinsis Jugoslavijos Federatyvė Liaudies 
Respublika, kurioj visos piety slavų tau

tos bus lyįjids. Respublikos ‘sostine bus 
Belgradas.

Karageorgijevičių dinastija šiuo pas
kelbimu pašalinta ir jai* atimamos tei
ses prie buvusio sosto. Liaudis pasmerkė 
buvusį karalių Petrą Antrąjį už tai, kad, 
kuomet Hitleris okupavo Jugoslaviją, tai 
jis nerado drąsos ir noro kovoti, bet pa
bėgo į užsienį ir ten susijungė su liau
dies priešais. Buvęs karalius Petras, 
užuot padėti liaudžiai kovoj, tai nuo 
1941 metų tik kenkė, dėdamasis su re
akcija, kad išgelbėti savo sostą.

Žinoma, Londone sėdįs buvęs karalius 
Petras nesutinka su Seimo nuosprendžiu 
ir skelbia, būk jis ir toliau esąs Jugosla
vijos “karalius.” Bet kas su juo skaity
sis? Liaudies valia paskelbta respublika 
ir ji tokia pasiliks. Galimas daiktas, kad 
karaliuj ir užsienio reakcija bandys 
kliudyti respublikos darbams, bot jiė su
tiks liaudies atsparą.

Su Mažiau Darbininką 
Daugiau Pagaminama 

Produktą

Misijonierius Pasmerkė Kišimąsi į 
Chinijos Reikalus

New York Times lapkr, 29 d. išspaus
dino misijonieriaus J. Spencer Kennard 
Jr. laišką, kuris 21-nuš metus išbuvo 
Chinijoj ir Japonijoj ir gerai žino ten 
padėtį. Tarpe kitko, jis sako:

“.Jungtinių Valstijų Valstybės. De
partment klaidos pasėjo Chinijoj trecio 
pasaulinio karo sėklą .. . Ir neveltui 
mūsų karo departmentas laiko užslėpęs 
50,000,000 blanketų ir milžiniškus san
dėlius ginklų ir amunicijos ...

“Iš mano patyrimų Tolimuose Ry
tuos tik viena išvada gali būti iš mūsų 
valdžios dabartinės politikos, kuri remia 
Chinijos tautininkus, tai tą: ji apvienys 
Chinijos žmones rėmimui komunistų ... 
Panaši padėtis apvienijo Rusijos žmones 
paramai komunistų 1918-1920 metais. 
Ir tada pasirodymas ant Rusijos žemės 
Japonijos, Amerikos ir dar tuzino kitų 
šalių kareivių sujungė ir apvienijo Rusi
jos žmones kovai, kad išvijus iš savo že
mės užsieniečius ir rusus, jų talkininkus. 
O apvienyta liaudis yra daug galingesnė, 
negu bent kokios militarinės kombinaci
jos. Ir tas atsitiks Chinijoj...

“Rusija laikosi visai skirtingos politi
kos, rodydama savo draugiškumą Chini
jos žmonėms, jų tautos siekiniams, šis 
tai yra griežtas skirtumas tarpe Sovietų 
ir mūsų politikos. Mūsų vyriausybės ki
šimasis į Chinijos reikalus, kaip tik pri
lygsta Anglijos veikimui Indonezijoj...

“Chinijos žmonės negreitai pamirš 
faktus, kad Amerikos marinai petys pe
tin su Japonijos pulkais ir chinais Ja
ponijos kvislingais veikia ir apsaugo 
svarbiuosius punktus. Ir tokis mūsų el
gęsis bus galingiausia jėga, kuri apvie
nys Chinijos žmones su komunistais į 
anti-imperialistines armijas/’

Taigi, Washingtono intervencijos po
litika Chinijoj susilaukė kritikos iš visų 
sluogsnių. Reikalauja mūsų armiją at
šaukti iš Chinijos kongresmanai, senato
riai, organizuoti darbininkai, profeso
riai ir visi, kuriems laisvė brangi, ku
rie nori išvengti trečio pasaulinio karo.

Kaip Bus Su “Globojamaisiais” 
Kraštais?

Tautų Sąjunga buvo suteikusi manda
tus Anglijai, Francijai, Japonijai, Itali
jai ir kitiems savo nariams “globoti” 
tam tikrus kraštus. Tautų Sąjunga ne
garbingai mirė. Antras Pasaulinis Ka
ras pakeitė pasaulyj padėtį. Naujai su
organizuota Jungtinių Tautų Organiza
cija taikai palaikyti turi taip pat tarybą 
globojimui arba “trusteeship council.”

Dabar eina posėdžiai Jungtinių Tau
tų Organizacijos Londone. Anglija ir 
Jungt. Valstijos, kurios nuolatos remia 
jos politiką, nori atidėti rinkimą pasto
vios tarybos narių, — išrinkti tik laiki
ną. Mat, nenori buvusias “globojamas” 
šalis arba šalis, dėl kurių globojimo kyla 
klausimai, perduoti pastoviai tarybai.

Sovietų Sąjungos atstovas Andrius A. 
Gromyko stoja už tai, kad tuojau būtų 
išrinkta pastovios tarybos nariai. Jis 
stato klausimą: ką mano daryti su tais 
plotais, kuriuos iki šiol, pagal Tautų Są
jungos mandatą, tam tikros šalys “glo
bojo.”

Jeigu Sovietų Sąjungos pasiūlymas 
būtų priimtas, — o jis atitinka Jungt. 
Tautų Orgąnizacijos Konstitucijai, — 
tai į globojimo tarybą galėtų atsišaukti 
Indonezijos, Indo-Chinijos, bei Palesti
nos žmonės ir ten būtų galima išvengti 
kraujo praliejimo. Bet imperialistinėms 
valstybėms tas nepatinka, nes jos gink
lo pagalba nori pavergti tas šalis ir lai* 
kyti, kaipo savo “šventą” nuosavybę.

Šypsenos
“Padaryk mums malonumą, 

pone Pliki, neprašyk ponios 
Onės po vakarienes paskam
binti ką nors pianinu, ji ne
pakenčiamai skambina,” 
šo Plaukius savo bičiulį 
čiuodamasis.

“Nėra jokio, pavojaus: 
neturime pianino, 
čiulį Plikis.

“Visvien ne, . 
gali pristatydinti, 
Plaukius.

pra- 
sve-

mes
ramina bi-

tuoj savo 
skundžiasi

sekasi su“Na, kaip tau 
naujuoju bitynu?”

“Labai gėrai! Medaus Uorš 
dar nekopiau, bet bitės jau du 
mano kreditorius įgėlė!”
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Rezoliucijos, Priimtos Antrą j ame Dem 
Liet. Suvažiavime Pittsburghe

REZOLIUCIJA REKONVERSIJOS 
KLAUSIMU

Antrasis Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas, įvykęs lapkričio 23 
ir 24 dienomis, Pittsburgh, Pa., priėmė 
sekamą rezoliuciją* prez. Trumano re
konversijos programos klausimu:

Tuo metu, kai demokratinės jėgos ga
lutinai sumušė fašistinės Ašies jėgas vi* 
suose karo frontuose, prez. Trumanas 
pareiškė, kad dabar, laimingai karą bai
gę, mes susiduriame su naujomis ir svar* 
biomis pokarinio persiorganizavimo pro
blemomis, kurios tenka visiems Ameri
kos žmonėms bendrai išrišti, kad sėkmin
gai pereiti iš karinės gamybos į civilinę.

Tuo tikslu prezidentas rugsėjo 6 d. pa
tiekė Kongresui rekonversijos progra
mą, kuri pravesta gyveniman galėtų žy
miai padėti Amerikos žmonėms lengviau 
ir greičiau, pergyventi rekonversijos lai
kotarpį. Deja, toji programa ir šiandien 
tebėra nepravesta gyveniman. Reakcio
nieriai jai kelią pastojo. Kongresas ir 
taipgi pati Trumano administracija pa
sidavė didžiųjų korporacijų spaudimui, 
nekovojo už tos programos gyveniman 
pravedimą. I

Pokarinės /rekonversijos laikotarpis 
todėl dabar stidaro keblią padėtį, ypač 
darbo žmonėms. Bedarbių skaičius kas 
kart didėja, o pragyvenimo reikmenų 
kainos nuolat kyla, dėlto plačiųjų ma
sių gyvenimas sunkėja. O imperialistai 
provokuoja naują pasaulinį karą.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 
smerkia demokratijai žalingas reakcio
nierių pastangas įvest šį kraštą į Hoove- 
rio laikų padėtį. Reikšdamas didelės a- 

' merikiečių lietuvių daugumos pageidavi
mus, Suvažiavimas reikalauja Kongreso 
ir Trumano administracijos rimtai susi
rūpinti blogėjančia krašto padėtimi, pa
sisakyti už sekamus rekonversijai nau
dingus pasiūlymus:

1. Tuojaus pakelti darbininkų algas 
nors 30%, nepaKeliant produktų kainų; 
priimti sen. Pepperio 65 centų į valandą 
minimum algų bilių.

2. Bedarbiams užtikrinti $25 į savaitę 
ir per 26 savaites per metus.

3. Priimti Murray-Patnam bilių, kad 
užtikrinti pastovius darbus visiems.

4. Palaikyti Fair Employment Practi
ces bilių, kad panaikinti rasinę ar tauti* 
nę bei religinę diskriminaciją darbuose.

5. Pravesti plačią viešųjų darbų prog
ramą; išdirbti planą juo greičiau nu
griauti lušnynus ir jų vieton pastatyti 
bent 15 milionų naujų namų, taipgi sta
tyti daug naujų mokyklų, ligoninių ir ki
tų visuomenės įstaigų.

6. Žymiai numažinti taksus darbinin
kams, mažiesiems farmeriams ir mažie
siems biznieriams, o korporacijom skirti 
didesnę taksų dalį, negu dabar skiriama.

7. Pagreitinti iš Užsienio parvežimą ir 
namo paleidimą mūsų kareivių; karo ve
teranus aprūpinti pastoviais darbais, 
mokykla, ligoninėmis, medikališku ap
tarnavimu, apdrauda, paskolomis.

8. Mokslinius išradimus panaudoti vi
suomenės gerovei, o ne tik turčių nau
dai.

9. Pakeisti atominės bombos politiką; 
gerinti santykius su Tarybų Sąjunga; 
sudaryti galimybes plačiai prekybai su 
visomis Jungtinėmis Tautomis.

Suvažiavimas kviečia lietuvius reika
lauti savo kongresmanų, senatorių ir 
Trumano administracijos padaryti įsta
tymais visus liaudžiai naudingus rekon
versijos programos pasiūlymus.

Nutarta šią rezoliuciją pasiųsti kong- 
resmanams, senatoriams, mūsų krašto 
administracijai ir 'spaudai.

Neseniai National Bu
reau of Economic Research 
atspausdino savo tyrinėji
mą apie tai; ant kiek darbi
ninkų našumas pakilo dar
be šioj šaly, palyginus su 
darbininkų darbo našumu 
40 metų atgal. Labai dide
lis žingsnis padaryta toj 
srity. Gamybos įrankiai la
bai augštai išsivystė per tą 
laiką, ir tas žymiai paspar
tino produktų pagaminimą.

To biuro tyrinėjimas pa
rodo, kad tarp 1899 ir 1939 
metų visa gamyba Ameri
koj padidėjo ant 200 nuo-! 
šimčių, kuomet darbininkų 
skaičius per tą laiką padi
dėjo tik ant 75 nuošimčių. 
Tas reiškia, kad 1939 me
tais su daug mažesniu skai
čiumi darbininkų buvo ga
lima tiek pagaminti pro
duktų, kiek buvo pagamin
ta 40 metų atgal.

Agrikultūroj, manufak
tūroj ir visuomeninio ap
tarnavimo įmonėse su apie 
pusiau mažesniu skaičiumi 
darbininkų pagaminama 
tiek, kiek prieš 40 metų, o 
kasyklose su mažiau kaip 
pusė darbininkų. Viduti
niai tose pramonėse ant 
produkto vieneto darbinin
kų skaičius sumažinta' iki 
58 nuošimčių. Tas reiškia, 
jeigu 40 metų atgal paga
minimui tam tikro kiekio 
produktų tose pramonėse 
reikėjo 100 darbininkų, tai 
1939 metais tokį pat kiekį 
produktų jau buvo galima 
pagaminti tik su 42 darbi
ninkais.

Beveik tą patį galima pa
sakyti ir apie kitas pramo
nes.

Bet nuo 1939 metų gamy
bos įrankiai dar labiau iš
tobulinta. Karas daug prie 
to prisidėjo. Karo metu iš
rasta daug įvairių būdų, 
kaip gamybą paspartinti, 
kaip su mažesniu skaičiu
mi darbininkų pagaminti* 
daugiau daiktų.

Štai neseniai General 
Tire ir Rubber Kompanija 
pranešė, kad ji jau turi Au
tomatišką mašiną, kuri ga
li pagaminti pasažieri- 
niams automobiliams “ta- 
jarus” žymiai padidintu 
greitumu: gali pagaminti 
po vieną “tajarą” kas dvi 
minutes. Kompanija turi 
penkias tokias mašinas Ak- 
rone ir planuoja daugiau 
jų įsigyti.

Ta mašina, operuojama 
keturiomis šešių valandų 
pakaitomis, gali pagaminti 
720 “tajarų” bėgy 24 va
landų periodo, arba penkis 
kartus daugiau, negu pa
gaminama taip vadinama 
rankų metodą.

Tai vienas / iš daugelio 
pavyzdžių.

Automobilių Darbininkų 
Unija nurodo, kad abelnai 
automobilių pramonė da
bar gali daugiau pagaminti 
su tokiu pat skaičium dar
bininkų, negu pirma karo, 
ir kad dėl to pakeliant al
gas darbininkams nėra rei
kalo pakelti kainas ant au
tomobilių. J. S.

REZOLIUCIJA KINIJOS 
KLAUSIMU

Kadangi mūsų armija Kinijoj padeda 
nacionalistų (gen. Chiang Kai-sheko) ar
mijai kariauti prieš Liaudies (komunis
tų) armiją; ir

Kadangi, tai ardo Kiniją, kenkia įsi
kurti demokratinei valdžiai toj šalyj, 
taipgi puldo kinų pasitikėjimą Amerika, 
ir

Kadangi, tokis elgesys žalingas Jungt. 
Tautų vienybei, taipgi gali pabloginti A- 
merikos santykius su Tarybų Sąjungą;.

Dėlto Antrasis Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas, lapkričio 24, 
1945, Lietuvių Piliečių salėje, 1723 Jane 
Strėet, Pittsburgh, Pa., reikalauja at
šaukti mūsų armiją iš Kinijos ir ragina 
mūsų vyriausybę neteikti nacionalistų 
valdžiai jokios paramos.

*

Mes taipgi raginame Washingtono vy
riausybę akstinti nacionalistų valdžią 
prie vienybės, su demokratinėmis parti
jomis Kinijos apvienijimui ir demokra
tinės valdžios įsteigimui.

REZOLIUCIJA ŽADEIKIO 
KLAUSIMU

At the Third Session of the Second 
National Convention of Democratic 
Lithuanian Americans representing 160,- 
000 organized Americans of Lithuanian 
descent in the United States, held on the 
23rd and 24th days of November, 1945, 
at the Lithuanian Citizens Club Hall, 
1723 Jane Street, Pittsburgh, Pennsyl
vania, the following resolution was, upon 
motion being duly made and seconded, 
unanimously adopted:

WHEREAS in July 1940 the people of 
Lithuania deposed their undemocratic 
fascist government headed by its then 
president Antanas Smetona, who, to
gether with his functionaries, fled to 
Nazi Germany for protection; and

WHEREAS the authorized represen
tative in the United States of the Smeto
na regime was, and still is, Mr. Povilas 
Zadeikis and his diplomatic and consu
lar staffs troughout the country; and

WHEREAS Mr. Zadeikis is the spear
head of all those forces in the United 
States- that are seeking to restore the 
old fascist system in Lithuania, and that 
are disseminating doctrines of disunity 
and hatred against our gallant allies in 
the past war; and

WHEREAS the United States Govern
ment still continues to recognize Mr. Za
deikis as the legal representative of 
Lithuania; and

WHEREAS such continued recogni
tion iš in effect a refusal upon the Unit
ed States Government to recognize the 
sovereign right of the Lithuanian people 
to have a government of their own 
choice, and is therefore a violation of 
the principles of self determination for 
which the past war was fought;

NOW, THEREFORE, BE IT
RESOLVED that the Second National 

Convention of Democratic Lithuanian 
Americans hereby expresses its vigorous 
protest against the unjustified conti
nuance of recognition by the United 
States of Mr. Povilas Zadeikis as the 
authorized representative of Lithuania; 
and be it

FURTHER RESOLVED that the^e- 
cond National Convention of Democra- . 
tic Lithuanian Americans hereby res
pectfully requests the Department of 
State of the United States to heed the 
will of the majority of tile people of 
Lithuania by withdrawing its recogni
tion, both de jure and de facto, of Mr. 
Povilas Zadeikis, and by ordering that 
all the diplomatic and consular offices 
in the United States functioning under 
the direction of Mr. Zadeikis be closed; 
and be it

FURTHER, RESOLVED that a copy 
of this resolution, signed by the Presi
dent and Secretary of the Second Natio
nal Convention of Democratic Lithuan
ian Americans be sent to Hon. James F. 
Byrnes, the Secretary of State of the 
United States,

Už KOVĄ FAŠIZMUI; Už DEMOK
RATINIŲ LIETUVIŲ VIENYBĘ! 
Karas prieš fašizmą (mūšių frontuo

se) pasibaigė — ir visi mes lengviau at
sidusom. Bet fašizmas tebėra nesunai
kintas. Pikta fašistinė sėkla tebėra Išsi
sklaidžiusi visais pašaliais. Visokie fa
šistiniai gaivalai pirma buvq kiek apri
mę. Dabar jie ima atsigriebti ir akiplė
šiškai skleidžia saVo klastingą propagan-

Taip Jungtinėse Valstijose, taip Kana
doj, taip Pietų Amerikoj tarpe lietuvių 
tebėra fašistinių elementų, smetoninin- 
kų, tautos priešų, kurie, veidmainiškai

> dangstydamies “demokratiniais” obal- 
siais, visaip trukdo darbus ir pastangas 
demokratiją ir taiką mylinčių žmonių. 
Jie norėtų sugrąžint Lietuvon neapken
čiamąjį jos liaudžiai jau seniai nuverstąjį 

smetoniškąjį režimą. Jie plūsta ir nieki
na mūsų didžiąją talkininkę Tarybų Są
jungą, šmeižia Tarybų Lietuvos vyriau
sybę, sistematiškai sėja nesantaikos pik
tus grūdus tarpe Amerikos lietuvių, 
trukdo Lietuvos šelpimo darbą.

(Bus daugiau)
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y ? a s m nllOaA B JSGĄ ŽMONĖMS NAUDOTI?
— Ar jau galima būtų 

skylančiais atomais iš ura- 
niumo num. 235 arba iš 
plutoniumo gabaliuko ap-
šildyti sau namus vietoj an
glies? Ar galima būtų iš to-' 
kios medžiagos gabaliukoI 
gauti šviesos privačiams na
mams?

— Dar ne tuojau bus ta
tai padaryta, — atsakė į 
tuos klausimus profesorius 
Oppenheimer, vyriausias a- 
tominės bombos išradimo 
inžinierius. Kiek atomų 
branduolių skaldymas iki 
šiol išvystytas, tai dar rei
kia didoko gabalo uraniumo 
235 arba plutoniumo, norint 
gauti gana karščio, švie
sos bei varomosios jėgos, 
pastebėjo prof. Oppenhei
mer. O tų medžiagų vis 
permažai pagaminama ir 
jos tebėra labai brangios.

Oppenheimer ir kitas žy
mus atominis mokslininkas 
prof. Arthuras H. Compton 
sako, reikėtų įrengimų, sve
riančių bent 50 tonų, kad 
galėtume praktiniai naudot 
atomų skylimo karštį ' na
mams apšildyti bei apšvies
ti ir fabriku mašinoms va
ryti. Atominės jėgos dir- 
bykla galėtų būti įtaisyta 
laive, gana toli nuo kranto 
ir tinkamais būdais perlei
džiama į gyvenamus namus 
ir fabrikus. Toliau gal bus 
išrasta, kaip mažus atomi
nių medžiagų kiekius pa
vartot vietoj anglies, žibalo 
ar elektros.

Vienas svaras uraniumo 
arba plutoniumo atormj ga
li duoti tiek karščio jėgos, 
kaip 10 tūkstančių tonų an
glies arba 5 tūkstančiai to
nų gazolino, jeigu tie 
atomai visi būtų suskaldyti.

Laivuose patariama steig
ti atomines dirbyklas todėl, 
kad atomam beskylant, pla
čiai plinta pavojingi ato
miniai nuodai.

! žmonių reikalam? Todėl, 
kad mes buvome užsiėmę 
karu, atsako prof. Comp to
nas. Be to, turim gana elek
tros jėgos, priduria jis.

I rio yra mišinyje. Jo atomai i U-238 atomus, bet tik retail štai pasisavina, sau prijun- 
I skildami leidžia savo neut- kurį jo atomą suskaldo. U-1 gia pataikiusį į jį neutroną, 
j ronus. Neutronai puola ir |raniumo 238 atomas papra-jNuo prijungto svetimo ne-

Kodėl Nedirbama Atominė 
'f Jėga Žmonėms?

Dar nėra Amerikoje nė 
vienos dirbyklos, kuri ga
mintų atominę jėgą civiliam 
naudojimui. Dirbama tik 
daugiau atom-bombų.

Kodėl iki šiol nepastatyta 
jokio atominės jėgos fabri
ko tarnauti paprastiem

Nelaimingas Miega
masis Kambarys
Per nelaimingus atsitiki- 

K mus miegamajame kamba
ryje daugiau žmonių žūva, 
negu bet kurioj kitoj tokio 
pat dydžio vietoj, kaip at
randa Metropolitan Gyvy
bės Apdraudos Kompanija. 
Kai kurie užsimuša virsda
mi, tūli per langą iškrinta, 
kai kurie 5š lovos krisdami 
užsimuša; tam tikras skai
čius miršta nuo vaistų, i- 
mamų geresniam miegoji
mui.

Pusė visų mirtinų nelai
mių miegamuose kamba
riuose paeina iš gaisrų ir 
užtroškimo virtuviniu gesu 
Daugelis vyrų ir moterų su
dega tod.ėl, kad gulėdanr 
rūko ir taip užmiega. Na
minėse maudyklose paslys- 
dami, užsimuša tiek žmo
nių, kad susidaro 2 nuošim- 

£ čiai visų mirtinųjų nelaimių 
vyrams ir 4 nuošimčiai mo

Dėl Atom-Bombos Nukentė
jo Atominis Mokslas

Karas sutrukdė atomų jė
gos pritaikymą gyventojų 
naudai. Dar daugiau. Karas 
pakenkė gilesniems moksli
niams atomų tyrinėjimams. 
Pradėjus Amerikos valdžiai 
planuot atominių bombų 
dirbimą, nuo 1940 metų pa
vasario buvo įvesta cenzūra 
toje srityje, sustabdyta pri
vačiai atomų jėgos tyrinėji
mai ir uždrausta spausdin
ti raštus apie naujesnius a- 
tominius atradimus. Nuo to 
laiko nieko svarbaus neat
rasta kas liečia branduolinį 
atomų mokslą, pareiškė 
profesorius Oppenheimer: 
“Mes tik plėšriai, brutališ- 

,kai išnaudojome tą patį, 
pirmiau įgytą žinojimą”, ga
mindami atominę bombą.

Oficialiame Amerikos val
džios raporte apie atominę 
jėgą karo tikslams rašo 
prof. H. D. Smyth:
“Žvelgiant atgal į 1940 me

tus, mes matome, jog tada 
buvo jau visos reikalingos 
žinios rimtai imtis atomi
niu bombų dirbimo klausi
mą spręsti ir atomų jėgą 
kontroliuoti.”
Koks Būtų Atominės Jėgos 

Fabrikas
Jei norima bent kiek su

prasti apie atominės jėgos 
dirbyklą, būtinai reikia pri
siminti medžiagas, iš kurių 
tokia jėga būtų galima iš
vystyti. Pamatinė tam me
džiaga yra gamtinis ele
mentas, uraniumo metalas 
ir naujas, dirbtinis elemen
tas plutoniumas, kurio dar 
niekur gamtoj neužtikta.

Uramumas ne vienodas. 
Dvi svarbiausios jo rūšys y-
va uraniumas 235 ir uraniu- 
mas 238. Trumpai juos va
dinsime U-235 ir U-238. 
Gamtiniai jiedu yra viena
me mišinyje — 93 dalys tin
giojo uraniumo 238 ir tik 7 
dalys smarkiojo, bombinio 
uraniumo 235.

Išskirti p a g e i daujamą 
smarkųjį U235 iš daugumos 
mišinio yra labai painus, lė
tas darbas, kol ištraukiama 
bent maži kiekiai veikliojo 
235 uraniumo.

Atrasta, kad bend
ras U-238 ir U-235 mišinys 
greičiau galima pakeist į 
plutoniumą. O plutoniumas 
yra lygiai smarki atominė 
medžiaga, kaip ir uraniu
mas 235.

Tas pakeitimas šitaip pa
daromas. Padirba iš grafito 
plytas ir sumūrija iš jų tam 
tikrą krosnį. Palieka kros
nyje skyles tinkamose vie
tose ir sudeda metalinio u- 
raniumo mišinio gabalus į 
tas skyles. Vienas uraniumo 
sabalas neturi susisiekti su 
kitu. Grafito pertvarai ats
kiria gabalus.

Kada grosnis gatavas ir 
U-238 ir U-235 mišinio ga
balai sudėti i savo vietas, 
tuomet leidžiama į krosnį 
neutronai, tai yra elektri
niai “bepusiškos”, “neutra- 
lės” atomų dalelės, kurios 
neišduoda nei teigiamosios 
(pliusinės) nei neigiamosios 
(minusinės) elektros.

Šie neutronai pradeda 
skaldyti uraniumą 235, ku-

Nuremberg teismabutyje, Vokietijoj, tie karo kriminalistai laukia nuosprendžio, 
kuris, tikimasi, paskirs jiems atitinkamą bausmę už jų papildytas aršiausias kri- 
minalybes prieš civilizuota žmoniją. Iš kaires, pirmoj: Hermann Goering, Rudolph 
Hess, Joachim Von Ribbentrop, Wilhelm Keitel. Antroje: Karl Doenitz, Erick Rae- 
der, Baldur Von Shirach ir Fritz Saukle.

MOKSLININKAI IR PASKAITOS PUBLIKAI
Anglijoj tarp mokslo vy

nu nuo seniai įsigyvenęs pa
protys, kad jie duoda viešas 
paskaitas apie savo ar kitų 
mokslininkų a t r a d i mus. 
Viešomis paskaitomis buvo 
pasižymėję toki anglų mok
slo vyrai, kaip fizikas Fara
day, chemikas išradėjas Sir 
Humphrey Davy; evoliuci
jos (augalų ir gyvių išsivys
tymo) mokslininkas Huxley 
ir daug kitų.

Sovietų Sąjungos moksli
ninkai savo žinojimu ir at
radimais taip pat dalinasi 
su eiliniais piliečiais. Į jų 
paskaitas susirenka tūks
tančiai žmonių, nors publi
kai žinoma, jog bus dėsto
mi toki kieti dalykai, kaip 
atomų sudėtis ir naujieji at
radimai kalkulyje, sunkio
joje aukštdsios matemati
kos (skaičiavimo mokslo) 
srityje.

Ne visi ir ne viską tose 
paskaitose supranta, tačiau 
kiekvienas įgyja bendro ži
nojimo. Kas pamato, ko jis 
nežino, taip pat svarbu. Jis 
gali mėgint sužinoti. O 
kiekvienam protiniai svei
kam žmogui mokslas priei
namas, jei ne mokykloje, tai 
knygose. Norint studijuoti 
visai nepažįstamą mokslo

šaką, beje, nesunku gauti 
pradinių nurodymų iš ži
nančių jų.

Viešos paskaitos tarnauja 
ir duodantiems jas moksli
ninkams. Eidami į publiką, 
jie patiria, kur jų aiškini
mai nėra gana aiškūs žmo
nėms, Taigi patys moksli
ninkai turi išmokti kuo aiš
kiausiai kalbėti ir vaizdingų

VAISTAS NUO
ŠIENLIGES

Kada sykį iki šešių sykių 
įleidžia į kraują ethylene 
disulphonate chemikalo, ta
tai paliuosuoja šešiems mė
nesiams iki pusantrų metų 
nuo šienligės (hay fever) 
žmones, kurie kas metai ją
ja sirgdavo po mėnesį iki 
kelių mėnesių. Šį receptą 
atrado Kansas City, Mo., 
daktaras W. Merritt Ket
cham ir pranešė Pietinių 
Valstijų Gydytojų Sąjun
gai.

Yra žmonių, kurie ištisus 
metus serga šienlige. Mini
mas vaistas palengvina to
kiems ligą 50 iki 75 nuošim
čių; bet ne^visai paliuosuo
ja nuo šienligės.

pavyzdžių patiekti, kad jų 
kalbos-paskaitos būtų dau- 
guomenei suprantamos.

Kuomet mokslininkas, pa
galiams, išleidžia iš tokių 
savo paskaitų knygą, pa
naudodamas patyri mus 
publikoje, tai knyga žmo
nėms artimesnė ir supran
tamesnė. Sovietų Sąjungoje 
ir Anglijoje išleidžiama ga
na daug tokių mokslinių 
knygų, iš paskaitų sudary
tu.

Amerikos mokslininkai 
dar permažai paskaitomis 
bendrauja su visuomene. A- 
merikinė spauda vis pro 
pirštus težiūri į mokslin. 
raštus ir dažnai nustumia 
juos į paskutinę vietą. Gel
tonieji gi laikraščiai, kar
tais pasigavę mokslinės tie
sos grūdą, taip apkapsto jį 
sensacijų ir blofų pelais, 
kad kvailina skaitytoją.

Kai kurie Amerikos uni
versitetai paskutinėmis sa
vaitėmis skelbė viešas, ne- 
mokams paskaitas apie ato
minę jėgą. Tai begaliniai 
svarbus dalykas asmeniui ir 
žmonijai. Bet amerikinė 
publika taip nepriauklėta 
moksliniams klausimams, 
kad mažai telankė tas pas
kaitas. J. C. K.

GERU TAISYKLIŲ ĮVAL1AS, TIK MAŽAI KAS VYKDO JAS
Netikęs žmonijos draugi-.mylėjimu; 

jinis surėdymas nusižengi
mus pagamina, kriminalis
tai gi juos papildo.

ko žmogus ne
myli — tam jis netiki, kam 
žmogus netiki — to jis ne
myli.

Karčiais gyvenimo paty
rimais ir kančiomis daug 
vertingų tiesų sužinota, 
daug gerų įstatymų parašy
ta. Deja, dar nėra pakanka
mai stipraus aparato teisin
gumui įvykdyti ir tuos pat
varkymus pildyti.

Klasiniai pasiskirsčiusioje 
visuomenėje didžiuma pa
tvarkymų yra išnaudotojų 
apsaugojimui, o darbininkų 
išnaudojimui.

Mylėk tikėjimu, tikėk

Žmogus, sugalvoja, liki
mas sudoroja.

Dar negimė iš moters 
toks vyras, —būtų jis bai
lys, ar drąsuolis, — kuris 
galėtų išvengti savo likimo, 
— sako Homeris.

Sąžinė turi ’tik vieną 
klausimą: Ar tas teisinga?

Daugelio žmonių sąžinė 
yra niekas daugiau, kaip tik 
prisibijojimas kitų opinijos, 
o tatai reiškia ne sąžiningu

mą, bet ribotos asmenybės 
silpnumą.

Užmiršk tokį dalyką, 
kaip viltį naudingiau ir 
protingiau gyventi rytoj, 
kuomet šiandien jau per vė
lu; išmintingieji gyvena va
karykščia diena.

Sąžinė pirmiausia per- 
sergsti, kaip brolis; o pas-1 
kui pasmerkia, kaip teisė
jas. . .

Iš didžiausio žiaurūno 
sąžinė padarė niekšišką 
bailį.

Kai sąžinė švari — tai ir 
širdis rami.

P, Krienas.

utrono pradeda keistis pats 
U-238 atomas ir per kelias 
atmainas pasikeičia į naują 
elementą, plutoniumą. Ato
minis plutoniumo numeris 
yra 94, o atominis jo svoris 
23i9, reiškia, dviem proto
nais ir vienu neutronu dau
giau už uraniumą 238. Pro
tonais vadinama atomo 
branduolio dalelės su tei
giamąja (pliusine) elektra.

Sykį atominiai užkurtas, 
tas grafito ir uraniumo 
krosnis jau pats veikia — 

• neutronai keičia tingųjį u- 
i raniumą . 238 į atominiai 
veiklųjį plutoniumą.

Kuomet tam tikra dalis 
I uraniumo 238 jau paversta 
■ į plutoniumą, tai metalo ga- 
' balai išimami iš krosnies, 
i Kadangi plutoniumas yra 
skirtingas nuo uraniumo 
cheminis elementas, tai che
miniais būdais, tam tikrais 
skiediniais nuima pluotoniu- 
ma nuo likusio uraniumo 
238.

(Kokiais atominiais vyks
mais uraniumas 238 virsta 
plutoniumu, apie tai teks 
kitą kartą smulkmeningiau 
pakalbėti.)
Kam Reikalingas Grafitas?

Skaitytojas, be abejo, sta
tė sau klausima: Kam rei
kia to grafito krosnies? Ko
dėl nesukraunama vien tik 
uraniumas ir tiesiog į jį ne
paleidžiama neutronai, kol 
U-235 atomai skildami pa
tys pagamins įvalias neut
ronu ?

Grafitu aptverti mišraus 
uraniumo gabalus reikia 
tam, kad grafitas apstabdy- 
tų neutronų greitumą. Nes 
greitieji neutronai tik retai 
kada paliečia atomą. Gra
fitas mažina neutronų grei
tį. Per grafitą eidami, grei
tieji neutronai tampa lėtai
siais, tiksliausiais neutro
nais. Tiktai lėtaisiai neutro
nais tegalima praktiniai ga
minti medžiaga atom bom
bai ar civiliam vartojimui.

Panašiai turėtų būti ura
niumas keičiamas į pluto
niumą ir fabrikuose, kurie 
dirbtų žmonėms atominę ši
lumą, šviesą ir fabrikams 
varomąją jėgą. Ta jėga bū
tų suvaldyta ir pažabota 
tam tikromis priemonėmis, 
kad nesprogtų kaip bomba.

Suprantama, kąd visų 
visų pirma atominė jėga bū
tų vartojama garui dirbti, 
kuris suktų fabrikų maši
nas, gamintų elektrą ir šil
dytų namus. Iki atomų ski
limo karštį galima būtų 
bent tokiam darbui panau
dot, tai dar praeitų apie 10 
metų, kaip spėja dauguma 
mokslininkų.

Kai neutronai uraniumo- 
grafito krosnyje vienus ato
mus skaldo, o su kitais jun
giasi (gamindami plutoniu
mą), iš to išsivysto didžiulis 
karštis; aplinkui plinta pa
vojingi gamma spinduliai, 
landesni už X-spindulius; 
iš uraniumo atomų dulkelių 
susidaro dar 30 kitų ele
mentų. Šių elementų daugu
ma yra nepastovūs ir ore 
savaime keičiasi į skirtin
gus elementus. Tatai vadi
nama radijiniais vyksmais.

Taip veikdami, tie ištrūkę 
iš krosnies šalutiniai ura
niumo produktai apkrečia 
žemę, orą, augalus ir visus 
daiktus, o daiktų atomai 
dėl to taipgi pradeda dali

nai irti. Tatai apnuodytų 
plačią sritį, jeigu nebūtų į- 
rengti apsaugos prietaisai. 
Pavyzdžiui, kada buvo iš
sprogdinta pirmutinė ban
domoji atom-bomba New 
Mexico valstijoj, tai atomi
niais jos nuodais liko ap
krėsti javai laukuose už 
šimtų ir daugiau kaip tūks
tančio mylių — iro kai ku- , 
rie atomai javų šiaudų ir 

Įgrūdu. Vėjai plačiai išnešio
jo atominius bombos spro
gimo nuodus.

Kur krosnis be ugnies . 
perdirba uraniumą ir pi u to- 

I niurną, niekas nedrįsta arti 
■prieiti. Prisiartinimas gręs- 
tų mirčia arba nepagydomu 
sužalojimu. Taigi dirbyklos, 
gaminančios plutoniumą a- 
tominėms bomboms, yra ap
vestos kelių pėdų storio ge
ležies bei cemento sieno
mis, ir visi reikalingi dar
bai atliekami tam tikrais 
prietaisais iš tolo, bestovint 
žmonėms už apsaugos sienų.

Vienur plutoniumo kros
nys vėdinama oro trauki

amu, kitur automatiškai 
įpumpuojamu iš upės van- 
I deniu. Grįžtąs atgal į upę 
i vanduo užteršia ją veiklio
mis atominėmis dalelėmis ir 
jų spinduliais. Tos dalelės 
ir jų spinduliai žalingai vei- 
ikia ore ir vandenyje per iš- 
i tisas savaites.

Iš to matome, kokių di
delių apsaugų reikėtų fab

rikui, kuris dirbtu atominę 
jėgą plačiam visuomenės | 
naudojimui. Tos apsaugos 
dar negana ištobulintos.

Suprantama, jog toliau 
Į bus išrasta geresnių ir sau
gesnių būdų atominei jėgai 
gaminti ir naudoti.

N. M.

PERDAUG MOTINU 
MIRŠTA GIMDYDAMOS
Jungtinių Valstijų darbo 

departmento vaikų sky
riaus daktarė Martha M'..

• Eliot pranešė, jog dabar 
šioje šalyje per metus mirš
ta 7,000 motinų begimdyda- 
mos. Jinai tvirtino, kad su 
geresne sveikatos priežiūra 
galima būtų pusiau suma
žinti gimdytojų mirimų 
skaičių.

X-Spinduliai Plan- į 
čiv Vėžiui Gydyt

Sovietų mokslininkas me
dikas Jakov Dillon atmeta 
tvirtinimus, kad X-spindu- 
liai, girdi, beveik nieko ne
reiškią plaučių vėžio gydy
mui. Dr. Dillon sako, kad 
jis viso keturis iki penkių 
kartų daugiau leido X-spin- 
dulių, negu iki šiol priimta 
leisti. Visų pirma buvo X- 
spinduliais nufotografuota 
plaučiai ir sužymėta vietos, -• 
kur yra vėžio skauduliai. 
Paskui X-spinduliai buvo 
taikomi į kiekvieną 
vietą atskirai, bet 
ne po daug. Kai kuriems li
goniams buvo po 35 ir 40 
sykių leidžiama nesmarkios 
X-spindulių srovės į paski
rus skaudulius plaučiuose. 
Tuo būdu visai išgydyta 500 
plaučinio vėžio ligonių iš 
tūkstančio.

Sudėjus visą X-spindulių 
kiekį, išėjo daug jų, bet 
kiekvienam vėžio skaudu
liui teko palyginti mažai.
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Lewiston-Auburn, 
Maine

Led 31 ir LDS 4Š Kuopų 
Susirinkimai

Lapkričio 3 d. įvyko LLD 31 
kuopos susirinkimas reikale 
Antrojo Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo. Kadangi kuo
pa negalėjo pasiųsti delegatų, 
tai kuopa ir nariai pasveikino 
suvažiavimą su $5.50. Kuopa 
iš iždo paaukavo $2. Nariai 
pd 50 c. aukavo: J. Žilinskas, 
A. Kaulakis, A. Apšegienė, F. 
Apšega, J. Šileikis, E. Krapa- 
vickienė ir J. Krapavickas.

Lapkričio 4 d. įvyko LDS 
45 kuopos susirinkimas. Apart 
kitų reikalų kuopa taipgi svar
stė kvietimą pasiųsti atstovus 
į Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą. Kadangi kuopa neiš
gali pasiųsti delegato, tai nu
tarė pasveikinti su $5 ir palin

kėti geriausių pasekmių. To
kiu būdu per abi šias kuopas 
suvažiavimo kaštų padengimui 
pasiųsta viso $10.50.

Aukos Lietuvos Žmonėms
Per A. ir V. Kaulakių duk

ters Mildos vestuves surinkta 
aukų paramai nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Aukas rinko M. Byronas 
ir E. Krapavickienė. Aukavo 
po $2: A. V. Kaulakiai, F. A. 
Apšegai, E. J. Krapavickai. 
Po $1 : A. J. Stukai, A. J. Lau
čiai, D. U. Vaitoniai, M. A. 
Byronai, J. J. Apšegai. Viso 
aukų surinkta $11.

Augustinas ir Justina Rudo
kai, Jr., aukavo baksą gana ge
rų drabužių.

Visos aukos pasiųstos į ski
riamas vietas. Visiems aukavu
siems širdingas ačiū.

Audinyčių Streikas
Lapkričio 5 d., sustreikavo 

sekamų kompanijų audinyčių 
darbininkai: Androscoggin, Ba
tes, Hill, Continental, Libbey 
ir Lewiston Bleachery ir Dye 
Works Division. Sustreikavo 
dėl to, kad kompanijos atsi
sakė pripažinti uniją — Tex
tile Workers Union of Ameri
ca, CIO.

Streikieriai, pikietuodami su 
©balsiu ant iškabų, atsako: 
“No contract, no work.” Strei-

kuoja 10,000 minėtų audiny- 
čių darbininkų.

Stteikietiai vienihai laikosi. 
Didžiuma darbininkų priklau
so prie unijos. Androscoggin, 

■ Bates, Hill ir Continental fa
brikai veik visai uždaryti. Tai 
prie jų mažai bėdos štreikie- 
riams pikietavime. Daugiausia 
pikietuoja Libbey Mill ir Blea- 
chery, nes iš šių dviejų dirbtu
vių ne visi išfcjd į streiką. Dau
giausia turi škebų Libbey Mill. 
Girdėjau, kad ir keli lietuviai 
lenais skebauja.

Vakariene
Lapkričio 10 d. Lietuvos 

Dukterų Pašalpinės Draugys
tė turėjo surengus pirmą šio 
sezono Vakarienę. Publikos 
prisirinko arti 200. Taipgi bu
vo ir maža programa, kurią 
išpildė mūsų gabioji gelton
plaukė Arline Bikulčaitė, pra
dinės mokyklos mokinė. Kre
ditas priklauso jos tėveliams, 
kurie auklėja savo dukrelę 
puikioj lietuviškoj dvasioj,

Abelnai vakarienės nuotai
ka buvo puiki ir pavyzdinga. 
Gaspadinės, baltai pasirėdžiu

sios ir raudonomis gėlėmis pa
sidabinusios, gana vikriai pa
tarnavo svečiams prie stalų. 
Po vakarienės sekė šokiai prie 
J. Plikavičiaus ir K. Kalvelio 
muzikos.

Rengėjos nuoširdžiai ačiuo- 
įa visiems į vakarienę atsilan
kiusiems ir parėmusiems drau
gystę. A. Apšegienė

Trumpos Žinutes iš 
Bridgeport, Conn.

* . . i Q

■ Apšaudyta Jauna Mergina
Pereitą nedėldienio naktį, 

truputį po vidurnakčio, jau
na mergina, Lilija M’Partlan’- 
aitė, išlipusi iš autobušo, sku
bėjo Į namus. Tuo tarpu, jai 
beeinant, privažiavo gretimai 
jos.juodas “sedan” automobi
lis; išlipo kokis vyras iš auto
mobilio, prisidengęs veidą 
skrybėle, ir pareiškė sekamai: 
“Matai, panele, štai čia yra 
revolveris,” dar pastebėjo, 
kad “užsilaikytų ramiai.” Po 
to paleido du šūviu. Vienas 
merginai pataikė į užpakalį, 
kitas į ranką, šovikas smuko 
atgal į automobilį, o mergina 
kraujuose pasriūvusi 
artimiausių 
bos.

Kaimynai 
ir daktarą; 
mosios
nugabenta ligoninėn. Daktarai 
mano, jog operacijos keliu iš
ėmus 
sianti 
tarpu 
tyj.

ši
Brooklawn Ave., merginai be
einant į Laurel Place, kur ji
nai gyvena ant 
Merginos tėvai yra 
artimi giminės — 
Brooklyne. Policija 
šiai apklausinėj© 
vaikiną, su kuriuo 
laiko atgal dėl tam 
žasčių persiskyrė.

Pakol kas šovikas nesuras
tas.

šaukėsi
gyventojų pagal

pašaukė policiją 
po suteikimo pii< 

pagalbos — mergina

kulkas — mergina galė- 
pasveikti. Tačiau šiuo 
randasi kritiškoj padė-

tragedija įvyko ant

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

kambario. 
Iri and i joj, 
kaž kur 

pirmiau- 
jos buvusį 
jinai kiek 
tikrų prie-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10949 has been issued to the undersigned 
*o sell beer at retail under Section 107 of 
*he Alcoholic Beverage Control Law at 
5713 — 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAVERIO BRUNO
5713 — 16th Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5073 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 o( the Alcoholic Beverage Control Law 
at 295-7 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

SIDNEY HOLZMAN & 
LOUIS GERSHOWITZ 
(Encore Liquor Store)

Rogers Ave., Brooklyn.

off the

295-7

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE BELLANTONI 
6306—14th Ave.. Brooklyn, N. Y.

N.

Nuavė Kazyriuotojams Keli
nes ir “Iškrapštė” Pinigus 
Būrelis “frontų” pasivėlino 

subatos vakare pareit namo /ir 
užtruko “draugiškai” belo
šiant kazyromis net iki 5-tos 
valandos ryto. Na ir tuomet 
į tą kavinę (747 Broad 'JStr.) 
įsmuko trys “frentai” sp re
volveriais.

Rezultatai buvo tokie, kad 
tie “frentai” su revolveriais 
patvarkė visiems lošėjams nu
siauti kelines, taipgi nusimaus- 
tyti žiedus ir laikrodėlius. Kai 
lošėjai’ visą savo turtą pavedė

Viskas puikiai sekasi 
čia man pas GI

Sako HELEN ALEX IŠ BAYONNE
Helen yra raštininkė Išmokėjimų Department©. Ji yra 
su GI nuo balandžlp 1943. Helen šakb: "Aš turiu pulkų 
‘ 4 Aš myliu merginas, su kuriom dirbu šiame depart- 

darbas yra įdomus. Aš gaunu va kad j as su al
ga ir apmokama už švehtes. Viskas man išėjo gražiai 
pas Gi.”

sustoWWte »nl St#ttes WAVr 10 og pM fclekvlenit 

vakar,, pradedant pirmadieniu Ir baigiant SeSte^nlu 
del GI Programos, su Įvairiai, margumynai,.

turėk’^ S^U PastovU darbą pas GI. Uždirbkite gerus pinigus, 
„. e gerus laikus ir prisirtioškite linksmai, užtikrintai ateičiai, 
lose aplinkybėse, darbu jūs būsite pasitenkinusios.

- ---------- - MCOS YLA**
skatiko algos
VINCUOS SV

. apmokamos -
\ pSNSlJO® -
\ MUZIKA JUUS -
\ o.pOETO
\ tAsiLWKsmu^0

-4, ŠVENTAS \ 
pASALPD^ \

SUSTATYTOJOS
Uždirba geras algas nuo pradžios 

Greiti Pakilimai

MAŠINŲ OPERATORES
Abiem dienų ir naktų štabams 

Pastovi Algų Skale

MOKINĖS
Su 2 metų High School 

Gerai apmokama mokinantis

Patyrimo nereikia 
nė prie vieno iš tą darbų.

» ’NSTRUMENT corp.
D ,. VE / ELIZABETH, N. J

Negu Padėką! Pirkime Pergalės Bonus!
(284)

ginkluotiems “frentams” — 
tada lošėjai tapo suvaryti į 
“toiletą” ir uždaryti.

Ginkluoti “frentai” apčiupi
nėjo visų sudėtas ant grindų 
kelines — susidėjo visų pini
gus, laikrodėlius ir žiedus — 
išvažiavo savais keliais. O lo
šėjai išsibriovę iš toileto pra
dėjo skaitliuoti, kiek kurio 
vertybės dingo. Ir atydžiai su
skaičius, kiek kainavo žiedai, 
laikrodėliai ir “cash” pinigai 
—suma pasidarė $1,300 ver
tės. Ginkluotieji “frentai” pa
sidarė po gerą mėnesinę algą.

vėliai! bu-
Jonas Ku- 

vėliausia- 
lau-

Brooklyn ietis, o 
vęs bridgeportietis 
las (Kulikauskas), 
me savo laiške rašo, kad
kiu bile dieną ar valandą ap
leisti Japoniją ir tikiuosi su 
draugais ir. pažįstamais pasi
matyti prieš Kalėdas.” Taipgi 
pastebi, kad nerašytume laiš
kų, nes jie nepasieksią tikslo.

Smagu bus susitikti su geru 
draugu, 
metų su 
Pacifiką 
reigas.

kuris jau apie pora 
virš, kaip išvykęs Į 
ir eina kariškas pa-

MONTREAL, CANADA
Sugrįžo Draugas K. Kilikevi- 

čius iš Kariškos Tarnybos

Jo priėmimui pažangieji 
Montreal© lietuviai suruošė 
šaunią vakarienę, 25 dieną 
lapkričio.

Kadangi draugas K. Kilike- 
vičius yra vienas iš Montrea- 
lo lietuvių žymus veikėjas ir 
visuomenininkas, su visais la
bai draugiškas ir visiems ge
ro velijantis, tai visi jį labai 
įvertina ir gerbia. Tad ir į jo 
sutiktuves prisirinko/ didelis 
būrys publikos.

Buvo iššaukta visa eilė bu
vusių karių tarti keletą žo
džių.

Baigus kariams savo kalbas, 
buvo pašauktas Jtnontrealiečių 
geras veikėjas drg. J. Vilke
lis tarti keletą žodžių. Drau
gas J.
žodžiais kalbėjo, kaip 
me mes savo karius, 
su jais ir mūsų vadą drg. K. 

į Kilikevičių. Ir kaip 
I glosto širdį švelni džiaugsmo
ugnelė, kad jis vėl sugrįžo į 
mūsų būrį. Baigdamas pa
kvietė draugą K. Kilikevičių 
tarti savo žodį.

Draugas K. Kilikcvičius bu
vo užjūryj ir kovės su gan j o-

. . - . • i t > _ _ _ x _ I

smagūs, juokavo 
su visais velionis 
smagus parvažia- 
nakčia, apie tre-

A. Nasickas.
Vakare draugo K. Kilike- 

vičiaus sutiktuvėse dalyvavo 
ir velionis Nasickas su savo 
žmona ir vienturte dukrele.

Visi buvo 
ir kalbėjosi 
Nasickas ir 
vo namo. O
čia valandą pasimirė.

Velionis A. Nasickas buvo 
dar jaunas vyras. Turėjo mė
sos krautuvę su clrg. J. Lauri
naičiu.

Sdvo staigia mirtimi sujau
dino Montreal© lietuvius.

Reiškiu gilios užuojautos jo 
žmonai ir dukrelei. O velioniui 
A. Nasickui tebūnie lengva 
Kanados juodoji žemelė!

Dienraščio Laisvės

BAZARAS
įvyks Washington© 

Gimtadienio šventėje.

Bus tris dienas.

VASARIO-FEBRUARY
22, 23 ir 24 Dienomis

1946

Grand Paradise Salėse
318 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

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

Jau keletas mėnesių, kaip 
serga O. Virbilienė. Nepa
mirškime ją atlankyti sunkioj 
ligoj.

Drg. O. Virbilienė, sveika 
būdama buvo darbšti draugė. 
Daug dirbo Montreal© lietu-] 
vių moterų Raudonojo Kry-1 
žiaus ratelyje. Tik tada austo-1 
jo dirbusi, kai daktaras už
draudė dirbti nors mažiaus} 
darbą, 

mis hitlerininkų. Buvo sužpis- Į Linkiu 
tas į koją. Bet, daimei, pasvei- į pasveikti 
ko gerai. Pilnas energijos ir j visais, 
pasišventimo savo idėjoms.

įdomu mums buvo išgirsti 
jo kalbos, katros jau keletą 

i metų negirdėjome. Jis puikiai 
; kalbėjo ir kvietė draugus ir 
.drauges statyti paminklą tiem,

jausmingais 
išleido- 
drauge

mums

Rimtas ir geras draugas, 
taipgi Laisvės skaitytoj-as, Juo
zas šilingas, pereitomis die
nomis sugrįžo iš ligoninės, kur 
jis išbuvo apie porą savaičių. 
Nors dar J. šilingas nesijau
čia šimtu procentų pasveikęs, 
tačiau tikisi tuojaus grįžti į 
darbą. Linkėtina greitai būti. 
sveikam draugui J. šilingui.

Petras B.

draugei' Virbilienei 
ir vėl būti drauge su

Palangos Birute.

BUY VICTORY BONDS!

JUSTIN M.

BLYAUSKAS
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

Šypsenos katrie žuvo už laisvę, už atei
ti. Statyti paminklą ne aukso, 

i ne sidabro 
_ j paminklą

“Kaip Tamsta taip 
mane apgauti,” barasi 
jas ant krautuvininko, 
duodamas įtikinėjai, 
grandinėlės užteks i 
žiaus galo, o dabar tik menuo • 
ir pasidabrinimas dingo.”

“Čia ne 
gas įsitikinimas,’ 
pardavėjas. “IV aš 
gilios, kad mano 
buvo neteisingas: kai Tamsta 
tą grandinėlę pirkai, atrodė, 
kad daugiau, kaip 14 dienų 
negyvensi.”

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmerii’ ne žalvario, bet 

demokratijos, lais- 
žuvo daug jaunųjų 
draugų. Išreiškęs 
padėką publikai už

kacl! ugningų
nuoširdžią
jo gražų priėmimą, baigė są-

ain-

apgavimas, o blo- 
aiškinasi 

labai džiau- 
įsi tik in imas

“Ar tavo vyras toli eina, 
kai jis miegodamas ima vaikš
tinėti ?”

“Ne, visai netoli, tik į virtu
vę, kur stovi pilzenas!”

“Tai tikrai nežmoniška 
vo iš mano kolegos pusės 
kyti Tamstai, mano miela 
n i a, kad Tamstos Ijga yra jau
senatvės pažymys,” aiškina 
gydytojas. “Man, vis dėl to, 
atrodo, kad čia esama vėly
bosios vaikų ligos.”

Mirė A. Nasickas 
Lapkričio 25 d. staiga mirė

bu- 
sa- 
po-

/. Maloniam palengvini-
mui bandyk šj švarų, 
naujų, patikrintų bū- 

A ( i A dų atliuosuot papras-
X I / . I / tų strėnų gėlų. Tik
l)W l / / / uždėk vienų Johnson’s

\ 'A / B A C K PLASTER !
ant 1,at skaudamos 

' A./vietos. Švelnūs jo 
vaisiai palengva ŠIL

DO jum nugarų, sujudina kraujo apytakų, 
sklaido jo pritvinimų, lengvina skausmų. 
Šilta multino priedanga laiko šilimų viduj, 
šaltį lauke duoda nuolatinę atramų—jau- 

..v..’..r" ’’ ' ' ■
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

• » <1 1 C Į 11< v 4 Iv V* ' • •— ■
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO, Johnson

i • . .. . . . ,__ —t 4 A X ■ n i tu iz\ i irn iul m A i

BACK

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

IVt M m I M101101M M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

►◄□M
1113 it. Vernon St

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

NAMU 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.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIA1S 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

\ Stogų ar Namų šingeliavlmo reikalu kreipkitės
l NATIONAL ALCALA INDUSTRIES

355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergreen 4-0753.

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

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

HDH
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661
■ ■._________________________________________________________________________________■ ■ -A r ■„ - t V.. .

//-----------------------

GREEN STAR BAR & GRILL
» Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eistl pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri’l*’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givdals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
, Mdm

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skerml nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8898t ...



Pirmadienis, Gruodžio 3, 1945

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

V. J. Stankus, Easton ............
P. Bečis—F. Klaston

Great Neck ........................
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 
Geo. Shimaitis, Montello ...........
V. Ramanauskas, Minersville ..' 
J. Burba, So. Boston ................
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
P. Šlajus, Chester ....................
S. Puidokas, Rumford .............
ALDLD 25 kp., Baltimore .....

K. Urbonas, Hudson .............
Pruseika, Chicago ............. •.
Bekešienė, Rochester ...........
Padgalskas, Mexico ...............

V. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlekaitis, Scranton ...............
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .... 
J. Simutis, Nashua ....................
M. Smitrevičlenė, Detroit .........

968

853
792
778
688
676
650
632
598
588
558
486
448
388
384
372
350

342
288
280

C.

L. Prūseika, iš Chicago, 111., prisiuntė dvi naujas pre
numeratas. Taipgi W. Brazauskas ir F. J. Repšys, iš 
Hartfordo pakilo punktais su nauja prenumerata, kurią 
prisiuntė drg. L. Žemaitienė.

Sekanti vajininkai prisiuntė prenumeratų: J. Luko
ševičius iš Philadelphijos, Pa. (Pilėno talkininkas). P. 
Buknys pagelbėjo brooklyniečiui A. Balčiūnui, P. Pasers- 
kis pasidarbavo ALDLD 25 kp., Baltimore, Md., ir J. 
Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa.

Širdingai ačiū! Laukiame daugiau žinių.
Laisvės Atiministracija.

BOSTON, MASS,
Mass. Moterų Sąryšio 

Koncertas
Sekmadienį, lapkričio 11, 

Mass Moterų Sąryšis atlaikė 
savo metinę konferenciją Bos
tone ir po konferencijos Muni
cipal Salėje davė puikų kon
certą. šis koncertas publikai 
buvo tikra staigmenukė, nes 
nieks nesitikėjo, kad be žymių 
meno žvaigždžių, bus kas nors 
gero. Vienok išėjo priešingai. 
Nesileisiu giliai į abelną pa
negiriką, bet eisiu tiesiog prie 
grupių ir pavienių programos 
pildytojų apibudinimo ir įver
tinimo, nes čia daug kam pri
klauso daug kredito, kuris tu
ri būt atiduotas jį užsipelni- 
jusiam.

11 metų Motiejaitukas iš 
Worcesterio dainuoja, pianą 
skambina ir eiles sako, šis jau
nuolis turi nepaprastų gabu
mų, natūralume išraiškos, mi
mikos ir jausmingumo atlieka
mo veiksnio, šalę savo ener
gingų tėvelių, jis žymia dali
mi yra proteguojamas draugės 
M. Meškienės. Jei augant ir 
bręstant gyvenimo apystovos, 
pati gamta ir mokyklų pažin
tys nepasuks jį į neigiamą pu
sę, tai tikrai galima tikėtis su
silaukti jame žymaus meninin
ko, artisto, čia ne pro šalį ati
duoti kreditas M. Meškienei 
už jos akyvų darbą traukiant 
jaunuolius prie lietuviško me
no, lietuvybės abelnai ir sie
kimo tobulesnio gyvenimo. 
VVorcesteriečiai yra linkę skai
tliuoti Meškienės “griekus”

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home • 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingu laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y, 

Tet ST. 2-8342

Rašome Receptas 
Nupiesiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.
1

J

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LiŪdSsio Valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

mmm

ALDLD Moterų 20 kuopa, 
Binghamton ..................

V. J. Valley, New Britain .........
ALDLD 145 kp., Los Angeles 
S. Penkauskaš-

P. Tamašauskas, Lawrence ....
A. Valinčius, Pittston ................
A.

212 
208 
192 
168 
1^6 
148 
130 
130 
114 
104 
78 
72 
52 
40 
26 
24

F.
J.

P. Dambrauskas, Haverhill 
Kazlauskas, Wethersfield .... 
Wilkas, Wilmerding ............
LingeVičius, Saginaw ...........
Rudman, New Haven .........
Kalvelis, Bridgewater ............

H. žuklenė, Binghamton ...........
A. Kupstas, E. St. Louis ...........
A. Gudzin, Schenectady ............
M. JanulienS, Detroit ..............
H. Tamašauskienė, W. Roxbury 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre 
J. Gugas, Detroit ........................
J. Adams, Grand Rapids .............

(kurių mes visi turime), bet 
i toli gražu nedavertina tų pliu- 
!sų jos įdėto darbo į Worceste- 
j rio kultūrinio gyvenimo pato- 
! bulinimą.

Sentimentališkai Bostono 
Harmonijos grupei apims, pa- 

Isiliko tik vyrų harmonijos 
I kvartetas, kuris šiame koncer
te pasirodė tebetUrįs harmoni
jos. Sudainavo meistriškai ir 
geistina, kad jie pasilaikytų 
ilgą laiką.

Pirmą syk Bostono estrado
je pasirodė waterburiete G. 
Ulinskaitė. Jaunute ir be galo 
graži, taip sakant “Star in the 
making”. Balsą turi gana aukš
tai pralavintą ir malonų. Jeigu 
seks pėdomis Anna Kaskas ir 
Birutes Ramoškaitės, tai su 
laiku .pasieks lygių anoms 
aukštumų.

Antra soliste, vietinė Akvi
le Siaurinto, pastaruoju laiku 
matyt žymiai subrendo daino
je. Balsas malonus, apvalus ir 
lankstus. Bostoniečiams tikrai 
yra džiuginantis reiškinys.

Latvių choras po vadovyste 
Ė. Sugar, susidedantis išimti
nai iš senų žmonių, sudainavo 
keletą dainų labai gražiai, 
ypatingai Blue Danube valsas 
visus sužavėjo. Bostoniečiai 
klausia vieni kitų : jeigu latvių 
seni veteranai gali dainuoti, 
tai kodėlgi mes, lietuviai, ap- 
tingome dainoje?

“Impromptu” Dzūko, žemai-

čio ir Zanavyko trio, Kalaku
tui akompanuojant, su savo 
komiškomis dainomis visus 
daug prijuokino. Abelnai kon
certas buvo pasekmingas iš vi
sų atžvilgių.

Zavis

INSTEAD OF TWO
OF USED FATS

MATEUŠAS SIMONAVIČ1US
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

4 REO POINTS

FOR A POUND

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

Kada Kaimas Nemiega 
graži trijų veiksmų operete

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, vadovybėje Josefinos Karsokienės.
J. SABALIAUSKAS, Petro rolėje — M. SUKACKIENE, Marytės rolėje

Sekmadienį, Gruodžio»Oec. 9
Pradžia 2:30 vai. dieną

LIETUVIŲ KLIUBO SALEJE 227 LAWRENCE STR. 
HARTFORD, CONN.

—-  -------- -- ------------ įžanga: $1.00 ir 75 centai (su taksais)

Gerbiamieji: Jau apie 5 metai, kai Hartfordo ir apylinkės lietuviai matė Worces
terio Aido Chorą vaidinant operetę GRIG UTIS. Taigi gruodžio 9 d., ir vėl turėsime 
progą matyti perstatant operetę KADA KAIMAS NEMIEGA, kurioje atvaizduoja Lie
tuvos kaimiečių gyvenimą, šioje operetėje telpa daug gražių liaudies dainų. Worcesterio 
Aido Choras yra gerai išsilavinęs jas išdainuoti, tad nepraleiskite progos, pamatykite 
gražią operetę.

Rengia Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, vietinis skyrius 
Sušelpimui nuo karo nukentėjusius žmones

Cliffside, N. J.

Aido Choras iš Worcester, Mass., vadovybėj J. Karsokienės.

Vietos Žinios
Lapkričio 18-tą vietos ALD 

LD 77-ta kuopa turėjo labai 
smagų ir sėkmingą pasilinks
minimą — vakarienę, žmonių 
buvo labai daug ir parengimas 
nusisekė labai gerai.

Vakarienės laiku buvo pa
sakyta gražių ir pamokinančių 
kalbų, žymiausias kalbas pasa
kė draugai: P. Buknys iš 
Brooklyn© ir A. Matulis iš Jer
sey City. Kalbėjo ir kiti sve
čiai bei vietiniai draugai*.

Buvo renkamos aukos Lie
tuvos žmonių sušelpimui. Lai
ke vakarienės ir po vakarie
nei, viso surinkta $110.50.

Už taip visais atžvilgiais pa
sisekusį parengimą, turime 
tarti didelį ačiū apylinkės lie
tuviams. Skaitlingas būrys 
brooklyniečių dalyvavo paren
gime. Jersey City, Elizabeth© 
ir Hackensacko lietuviai irgi 
skaitlingai atsilankė.

Vakarienės suruošimui pui
kiai darbavosi draugės: A. 
Bakūnienė, S. Stasiukaitienė, 
K. Mažeikienė if kiek prigel- 
bėjo Bukaveckiene. Didelis pa
gyrimas priklauso šioms drau
gėms.

★ ★ ★
Lapkričio 14-tą, LDS 115-ta 

kuopa turėjo gerą susirinkimą. 
Apsvarstyta daug bėgančiųjų 
reikalų ir išrinkta delegatas į 
Antrąjį Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimą. Nutarta pasiųs
ti minėtam suvažiavimui pa
sveikinimą su $10 auka iš 
kuopos išdo dėl Lietuvos žmo
nių sušelpimo. Prisirašė vienas 
naujas narys.

Išrodo, kad šio miestelio 
progresyviai žmonės nors ir 
pamažu, bet su dideliu pasi
ryžimu stoja į vietos organiza
cinį darbą. “Vilnies” cirkulia
cija šiuo laiku padidėjo trimis 
naujais skaitytojais. Reikia bū- 
'tinai padidinti ir “Laisvės” 
cirkuliaciją. Prie gerų norų ir 
pasiryžimo, progų visuomet 
galima surasti.

★ ★ ★ x
Lietuvos žmonių sušelpimui

Penktas puslapis

' MALĘ and FEMALE HELP WANTED—MALĘ 
VYRAI ir MOTERYS REIKALINGI VYRAI

MOTERYS IR JAUNI VYRAI
Kaipo Operatoriai prie 
Mažų Milling Mašinų, 

Gręžiamų Presų ir prie Stalų Darbo 
patyrimas nereikalingas

OLSON BROS. 
MACHINE TOOL & SAW CO. 
28-25 Lafayette St., Brooklyn 1, N.Y. 
(1 blokas į Siaurius nuo Paramount Teatro) 

Skambinkite TRiangle 5-4456
(282)

Jersey City, lt J.

buvo rinktos aukos 18 lapkri
čio. Laike vakarienės ir pasi
darbavus draugėms A. Bakū- 
nienei ir S. Stasiukaitienei, 
pirm ir po vakarienės, viso su-1 
rinkta sekamai:

Po $10: Mr ir Mrs. Geo. 
Stasiukaičiai ir Mr. Mrs. Chas 
Stephans.

Po $5: Mr. ir Mrs. S. Ruz
giai, Mr. ir Mrs. W. Petkevi- 
čiai, Mr. P. Bakunas, Chas De- 
renčius, Mr. ir Mrs. J. Bakū- 
nai, Mr. ir Mrs. F. Yučiai, J. 
Jurgaitis ir V. Stasiukaitis. 
Mrs. šalčiunienė $4.

Po $2: K. Mažeikienė, Mr. 
ir Mrs. M. Liepai, Čiuberkis ir 
Mrs. E. Plikimas.

Pb $1: B. Makutėnienė, Mr. 
ir Mrs. Savage, A. Skairys, A. 
Stripeika, P. Vaznys, C. Brie
dis, P. Kapickas, A. Ališaus
kas, J. Ališauskas, G. Latvys, 
A. Dutkus, Marė Stalgaitieiiė, 
S. Ruzgis, M. Stalgaitienė, G. 
Zichevic, Mrs. G. 'Zichevic, L. 
Yakštis, J. Pečiulis, C. Deren- 
Čius, G. Stasiukaitis, M. Sau- 
kiene, W. Koras, G. Latvys, 
John Ališauskas, Marė B’alas, 
D. Masiulevičiene, P. Pečiulie
nė, A. Andriukaitienė, C. 
Green, Chas Danielius, Mrs. 
Urbanavičienė, V. Petraitienė, 
Mrs. Griciuvienė, Mrs. Žukaus
kiene ir V. Katinas.

Po 50 cent.: V. Mikutaity- 
tė, Mrs. Kudirkienė, F. Bu
drioms, F. Buknys ir G. Ku
raitis.

Viso kartu $110.50. Tai 
graži parama Lietuvos žmo
nėms ir reikia didžiai padė- 
kavoti netik aukautojams, bet 
ir aukų rinkėjoins A. BakŪnie- 
nei ir S. Stasiukaitienei už 
taip uolų pasidarbavimą au
kų rinkime.

K. S. Darbininkas

Vestuvės 
fi

Lapkričio 25 d. apsivedė 
Julia Augučiutė su laivyno lei
tenantu Joseph Adams (Ado* 
mavičium) iš Paterson, N. J. 
Kadangi jaunojo tėvai yra 
plačiai žinotni Patėrsone, tai 
Patersonas “užkariavo” Jer
sey City. Svečių vestuvėse di
džiuma buvo iš Patcrsono. ži
noma, buvo ir iš kit^ kolonijų. 
Vestuvės atrodė lyg koks tai 
didelis koncertas, o ne vestu
vės.

Julia Augučiutė yra J. ir T. 
Augučių vienatinė dukrelė. 
Augučiai turi ir sūnų, kuris 
yra vedęs ir randasi kariuo
menėje. Augučiai yra mūsų I 
LDS nariai, taip pat ir jau
noji. Jaunavedžių “pulką” su
darė du pabroliai * su pamer
gėmis ir piršlys su svočia. Ge
rą įspūdį darė, tai, kad pabro
liai buvo karinėse uniformose.

Augučiai turėjo sunkiai ir 
rūpestingai dirbti, kad prižiū
rėjus tokį skaitlingą būrį sve
čių.

Jaunojo tėvai Adomavičiai 
irgi mandagūs žmonės, su ku
riais teko susipažinti, maloniai 
ragino svečius prie vaišių.

Pasikalbėjimas
Vestuvėse teko susitikti Kin- 

derą ir Ragauską iš Paterso- 
no. Tai seni mano pažįstami, 
su kuriais teko pirmiau dirb
ti organizacijose. Dabartiniu 
laiku Kindera pasilikęs mūsų 
judėjimui neprielankus. Iš jo 
kalbos pasirodo, kad jis palai
ko dar vis amžinos užmiršties 
skloką. Tačiau diskusijose ga
lima su Kinderu rimtai daly
kus rišti. Bet rimto atsakymo 
nedavė į klausimą, kodėl jisai 
buvęs mūsų judėjime per dau
gelį metų ir suklaidintas va
dų, pasitraukė ir dar negrįs
ta. Jo argumentai, tai papras
ta Keleivio mali-malienė. Jam 
nepatinka Sovietų Sąjunga. O 
keli metai atgal jisai simpati
zavo Sov. Sąjungai. Jam ne
patinka ir Laisvės nusistaty
mas už Tarybinę Lietuvą. Jam 
vis vaizduojasi vartojama 
prieš Lietuvos žmones kokia 
tai prievarta.

Tačiau ir Kindera pripaži
no, kad sklokos vadas- ir da
bartiniu laiku Keleivio redak
torius Strazdas nėra rašėjas, 
bet nesuvaldomas kerštinčius. 
Jo kolumna Keleivyje,” tai 
tuščias pelų maišas, ir kuo
met jisai rašo, tai duoda skai
tytojui suprasti, kad visi klai
dingi, tik jisai vienas teisin
gas. Kinderai patinka drg. 
Pruseikos rštai.

Well, tokios diskusijos yra 
geras dalykas. Aš mahau, drg. 
Kindera turėtų pamiršti pir
miau .buvusius nesusipratimus, 
bet pažvelgti į platųjį darbi
ninkų judėjimą ir grįžti prie 
pirmesnių jam arti buvusių 
organizacijų, dirbti jose. Lai
kas brangus, niekad nepervė- 
lu klaidą pataisyti.

Taip tai rišome klausimus, 
diskusavome ir drg. Ragaus
kas tėmijo su rimta šypsena 
mūsų pasikalbėjimą. Klausėsi 
ir gėras būrys kitų svečių. Pa
sikalbėjimas gal būtų nusitę- 
sęs ilgiau, bet draugai Augu
čiai paprašė svečius prie va
karienės ir tokiu būdu mūsų 
pasikalbėjimą nutraukė.

Pilietis.

SET YOUR
QUOTA HOW

IH THE GREAf

Gerafd Myers, naujas po- 
1 icistas, gavo tą patį ženklą, 
kurį nešiojo pirmiau buvęs po- 
licistu jo tėvas, vėliau brolis. 
Jo tėvas pasitraukė ant pen
sijos; cr-brolis žuvo kare;

• <7 ’

PILNAM LAIKUI 
VYNIOTOJAI 
PAKUOTOJAI 

SANDELIO VYRAI
6 DIENOS — 44 VAI.. SAVAITE 

VIRŠLAIKIAI
'JEI PAGEIDAUSITE 

Puikiausios Darbo Sąlygos
KREIPKITĖS IŠTISĄ 

SAVAITĘ Į
EMPLOYMENT DEPT. 

5-TOS LUBOS

Hecht’s Dept. Store
53 W. 14th ST. N. Y.

(Arti 6th Avė.)
(283)

ARVALYTO JAS 
DIDELIAM APARTMENTINIAM NAMUI. 

GERA ALGA SU KAMBARIU. 
KREIPKITĖS I SUPERINTENDENT, 

3516—85TH STREET, 
JACKSON HEIGHTS. L. I. 

NEWTON 9-7783 
___________________ ~____________ .
APVALYTOJAI. Ofisų BGdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Kr. 
INGE, 69 Pine Street, New York City. 

(X>

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA
MERGINŲ

Visokių Rūšių 
Darbams 

Įskaitant

Sekretorystės 
Darbą

Nuolatinis Darbas
I

__________________

KREIPKITĖS

FAWCETT
PUBLICATIONS

22 Putnam Ave.

Greenwich, Conn.

(286)
r« r ib inn.maiauaaKaami

PARDAVINĖTOJOS
PILNAM LAIKUI

6 DIENOS—44 VAL. SAVAITE 
SPORTIŠKI DRABUŽIAI 
JAUNOM MERGAITĖM

MOTERIŠKOM SMULKMENOS 
Laikini Kalėdiniai Darbai
PUIKIAUSIOS DARBO 

SĄLYGOS
Viršlaikiai Jei Pageidausite

KREIPKITĖS IŠTISĄ 
SAVAITĘ Į

EMPLOYMENT DEPT.
5-TOS LUBOS

Hecht’s Dept. Store
53 W. 14th ST. N. Y.

(Arti 6th Avė.)
(283)

NAMŲ DARBININKĖ 
MYLINTI VAIKUS.

ATSKIRAS KAMBARYS.
WINDSOR 6-1439.

_______________________________ i_____
VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Ruolat. OU. 

Kreipkite* tarp 4 ir 6 P.M.
INGS, 59 Pine St., Naw York City.

■ 11 ■ ■■■»W.I

PRANEŠIMAI
CALIFORNIA—ATYDA

Aš noriu važiuoti į Califomiją, 
nereikalaudamas jokios pagalbos, 
nė jieškodamas darbo, bet hofiu po
rą mėnesių pagyventi Californijoj, 
pasimatyti su tos valstijos lietuviais. 
Būsiu dėkingas, jeigu bile vienas iš 
mūsų draugų gyvenančių CalifoPni- 
joj, prisiųstų man savo antrašą, kad 
galėčiau susirašinėti dėl daugiau in
formacijų. Ačiū. Anthony J. Orlen, 
Glen Edith Hotęl, Webster, N. Y
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Sveiksta

Tessei Stankevičienei, nuo 
104-31 207th St., Queens Vil
lage, N. Y., buvo padaryta ope
racija 26-tą šio mėnesio, St. 
Vincent ligoninėj. Gerai sveik
sta ir mano, kad už dienos ki
tos jau parvažiuos namo.

★ ★ ★

Kazys Kreivėnas, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo pirminin
kas, prieš porą savaičių eida
mas prie namų paslydo ir bu
vo skaudžiai susižeidęs. Sako
ma, kad pažeisti šonkauliai. 
Tačiau laimingai sveiksta, pe
reitą savaitę jau pradėjo po 
biskelį vaikščioti.

★ ★ ★

Mrs. V. Michelson,. advoka
to motina, per penketą savai
čių sirgo, vienok šiaip taip 
apsiėjo su savąja lova, be li
goninės. Pastarosiomis savai
tėmis jau stipresnė.

★ ★ ★

Mrs. Hintza prieš keletą sa
vaičių turėjo ypatingą prieti
kį. Ją suėmė skausmai. Pasi
šaukė gydytoją. Jai paliepė 
skubiausiai važiuoti ligoninėn. 
Kaip nuvažiuosi sunkiai su
sirgęs be tam tikro vežimo— 
šaukia ligoninę. Iš ten atsiun
tė ambulansą. Nuvežus ligoni
nėn, apžiūrėjo ir išsiuntė vėl 
namo. Nors ir nesijautė svei
ka, bet turėjo važiuoti ir gy
dytis namie, 321 Chauncey St.. 
Sveiksta. Ligoninė tik išgydė 
kišenių nuo $50 už tą pava- 
žinėjimą ambulansu. R.

Artkino Viršininkas 
Vyksta Maskvon

Nicholas Napoli, preziden
tas amerikiečių firmos Art
kino Pictures, užsiimančios 
čionai skleidimu Tarybų Są
jungos filmų, gale šios savai
tės išvyksta Maskvon. Jis ten 
vyksta pasitarti su Tarybų Są
jungos filmininkais dėl būsi
mų filmų ir apžiūrėti jau pa
gamintąsias.

Po 4 mėn. Pirmu Kartu 
Ant Savy Kojy

Mrs. Betty Lou Oliver, 20 
metų, sužeista Empire State 
Bildingo nelaimėje, pereitą 
antradienį pirmu kartu bandė 
pasivaikščioti savomis kojomis, 
pasiramsčiuodama kriukiais.- 
Bellevue daktarai turį vilties, 
kad su laiku ji galėsianti 
vaikščioti ir be kriukių.

Mrs. Oliver, keltuvo operuo- 
toja, buvo nukritus su keltu
vu nuo virš 70-to aukšto į 
skiepą laike lėktuvo įskridi- 
mo į bildingą, liepos 28-tą.

Keisčiausia iš Keisty 
Nelaimė

Walter W. Leonard, Jr., 4 
metų berniukas, 157 Elting- 
ville Blvd., Eltingville, S. I., 
tapo užmuštas vėtros parvers
to medžio. Tačiau nelaimė iš
tiko ne medžiui virstant.

Vaiko tėvas, su kitu kaimy
nu, buvo nuėjęs gretimai kai- 
minkai padėti išvirtusį medį 
supjaustyti. Kada medžio be
liko tik 40 pėdų kamieno, ant 
kelmo esančių žemių svėrimas 
kamieną staiga atstatė vieton. 
Tėvas, išsigandęs apsidairė, ir 
atsiminė, kad pirmiau kieme 
žaidusio vaiko nesimatė, bet 
pamislino, kad jis toliau nu
ėjo su kitais vaikais. Už va
landos, vaikui vis nepareinant, 
jis pranešė policijai. Policija 
pirmiausia ėjo atkėlti ąžuolo 
kelmą ir ten rado vaikutį su
trėkštą.

Ketvirtadienį parplaukė į 
New Yorką lėktuvnešis laivas 
Enterprize, bet parvežė ne 
lėktuvus, o 4,500 karių.

Šiandien Jūrininkų Paradas 
Už Parvežimą Kariškių

Visos šalies jūrininkų veiks
mų dieną už parvežimą kariš
kių, šį pirmadieni, gruodžio 
3-čią, New Yorko jūrininkai 
irgi nešvęs, bet veiks.

Didžiojo New Yorko per
tuose sustoję jūrininkai susi
rinks Į Union Square, 16th St. 
ir Broadway, New Yorke,

vai. ryto. Iš čia maršuos že
myn Broadway iki Treasury 
Buildingo. Ten Įvyks masinis 
mitingas 11:45.

Tikimasi, kad minios kitų 
darbininkų parems jūrininkų 
reikalavimą vartoti visus mū
sų laivus parvežti mūsų karius

10 j tuojau.

Išgelbėjo Jūrininką Vi
duryje Atla^tiko

— ----
Tarpe grupės laivų, par- 

■ vežusių kariškius, pereitą 
' penktadienį parplaukė karinis 
laivas Washington su 1,584 
kariais ir su nepaprasta istori
ja gelbėjimo žmogaus gyvas
ties viduryje vandenyno.

Vilnys buvusios 15 iki 20 
pėdų aukščio tuo laiku, kada 
viena iš jų nudraskė kai ku
riuos laivo Įrengimus nuo de
nio. Grupė jūrininkų, jų tarpe 
Luther Oaks, 21 m., šoko Įren
gimus gelbęti. Bet tuo tarpu 
kita vilnis spėjo Oaks pasi
grobti su savim. Gi plaukian
tis po 23 mazgus laivas bema
tant buvo nutolęs. Kapitonas 
McInerney Įsakė laivą grąžin
ti ir navigatoriui pavyko per 
kalni.škaš vilnis pataikyti lai
vą atvaryti reikiamon vieton. 
Oaks’ui numesta virvė, kurią 
jis pats dar pajėgęs ant savęs 
užsirišti.

Ištrauktas iš jūros Oaks jau 
klejojo ir atsipeikėjęs visai 
neatsimena, kaip jis išgelbėtas. 
Tik atsimena, kaip nelaimė iš
tiko. Atsimena, kaip patekęs 
jūron jis nusiavė batus, paskui 
kelnes. Atsimena, kad stengė
si laikytis veidu Į laivą, bet 
per vilnis laivą matęs tik du 
kartu per minutę. Kaip lau
kęs, kad paskubėtų, nes atrodė 
dar labai toli, o jis jautęs, kad 
spėkos jį apleidžia. Atsiminęs 
namus, o paskui dar kartą 
matęs laivą ir čia jo atmintis 
nutrūkus.

Oaks sveikstąs. Jis buvo ne 
tik nušalęs, bet ir gerokai ap
daužytas.

Vaikai Žuvo Gaisre
Trys Coleman Jones’ų vai

kai, Martha, Shirley ir Cole
man, 5, 4 ir 2 metų, užduso 
dūmais kilus gaisrui apart- 
mentiniame name, 8 W. lllth 
St., New Yorke.

Tėvų tuo tarpu nebuvo na
mie. Motina buvusi išėjusi pa
sipirkti, tėvas pasilikęs namie. 
Atėjus laikui eiti darban, jis 
išėjęs, tikėdamasis, kad moti
na ne už ilgo pareis. Už ke
lių minutų, važinėdamas ledą 
po susiediją, išgirdęs šauks
mus apie gaisrą ir pamatęs, 
kad tai jų name. Parbėgęs, 
bet jau buvę per vėlu vaikus 
išgelbėti.

Bonai Su Roosevelto 
Paveikslu

Frederick W. Gehle, Perga
lės Paskolos vajaus vedėjas 
New Yorko valstijoj, skelbia, 
kad jau išpirkta 70,000 bonų 
su Rodsevelto paveikslu. New 
Yorko apskritys jau pervirši
jęs savo kvotą Pergalės Pa
skolos vajuje. Kvota buvo 
$419,600,000. Sukėlęs $428,- 
997,159.

Ta suma daugiausia sukelta 
industrijos, prekybos ir finan
sų centrų, susibūrusių Į Wall 
Strytą. Bet mažiukais, skir
tais atskiriems asmenims iš
pirkti bonais miestas buvo iš
pirkęs tik 40% kvotos, o vi
so,i valstijoj nuošimtis buvo tik 
39.6.

Mažieji bonai ne taip gerai 
einasi. Priežasčių tam yra ke
letą. Vieni jau nedirba, kiti 
mažiau dirba, dar kiti nusi
vylę daug kuo.

i Pasikalbėjus su žmonėmis, 
girdi jų pageidavimus Įsigyti 
boną su Roosevelto paveikslu, 
žmonės jaučia, jog čia būtų 
ne vien tik vyriausybei pa
skola, bet ir lyg pagerbimas 
velionio prezidento. Tačiau tie 
bonai padaryti ne kiekvienam 
mažajam žmogui prieinamais, 
tik po $200 vertės. Ne kiek
vienas išsigali už tiek boną 
pirktis vienu kartu.

Nors bonų/Uajus oficialiai 
tęsis tik iki gruodžio 8; vienok 
ir nūpirksimieji iki galo metų . 
būsią priskaitomi prie šio va-; 
jaus.

--------------- ----------- ;

Daktaro Kūną Rado 
Upėj

Dr. Harry A. D. O’Connor, 
50 m., pereitą .trečiadienį ras
tas East River netoli nuo ,70th 
St., New Yorke. D-ro žmona 
ir prižiūrėtojas bildingo, 139 
E. 66th St., kur jis gyveno, 
tik dviem valandom anksčiau 
matę jį išeinant. Sakoma, kad 
jis kas rytas taip eidavęs pa
sivaikščioti.

Dr. neseniai buvęs atleistas 
iš karinės tarnybos Medika- 
liškame Korpuse, kur jis buvo 
kapitonu. Buvo skaitomas žy
miu operacijų daktaru. M ir-, 
ties priežastis tyrinėjama. Sa
koma, būk ant kūno nesimato 
jokių žymių, o kišeniuose ras
ta $90; ant rankos tebeturėjo 
laikrodėlį, tad nemanoma, kad 
kas būtų ji prigirdės apiplėši
mo tikslais.

Van Johnson ir Lana Turner scenoje smagioje ko
medijoje - romanse “Week-End at the Waldorf,” jau 
arti desėtkas savaičių apsigyvenusio} Radio City Music 
Hail, 6th Ave. ir 50th St., New Yorke.

Padėka
Buvau pasidavus operacijai 

Brooklyno ligoninėj. Dėkavoju 
draugam ir draugėm, kas ma
ne lankė: kas ypatiškąi, ka4s 
su atvirute ir kas su linkėji
mais, kuriuos Laisvės koncer
te perdavė per mano draugą.

Pirmutine mano lankytoja 
buvo Jankauskienė-Šleivienė. 
Lankė Sinkevičienė, Marytė 
Sinkevičiūtė, Purvėnienė, d.’ 
Grubis, šleiviai, iš Lindeno 
brolis ir brolienė, Liudvinai- 
čiai su šeimyna. Jų sūnus sar- 
žentas buvo tik parvažiavęs 
19 dienų atostogų. Gražiai at
rodo. O kitas jų sūnus Stanley 
parvažiuoja namo iš Pacifico, 
ant Kalėdų bus namie.. Ir jų 
duktė Mrs. Krusi s su sūneliu 
mane aplanke. Taipgi aplankė 
nevvarkiečiai Mr. ir Mrs. Mi- 
kioniai ir Anuškis su drauge. 
Ačiū visiems už lankymą ir 
Zonaičiam už dovanas.

Dėkoju už atvirutes drau
gam : Usoniam, Elizabeth; 
Gaškauskienei, Huntingtone; 
Matuliams, Jersey City; Gas- 
paraitienei, Los Angeles, Ca- 
lifornija; Mr. ir Mrs. Stulpin 
ii- Jamisonam, New ark e.

O dabar man linksmiausia 
diena mano gyvenime buvo 
26-ta lapkričio, kurią sugrįžo 
mano sūnus iš užjūrio po ne
simatymo per 35 mėnesius. 
Parvažiavo sveikas ir links
mas, mes labai džiaugiamės. 
Ir vėlinu visoms motinoms ma
tyt savo sūnelius sugrįžtant 
sveikus ir linksmus. Aš labai 
apgailestauju tas motinas, 
katrų sūneliai negrįš ar sužeis
ti. Apgailestauju draugus Ka
zakevičius.

Dobinienė

Jeigu Abejoja! Turįs 
. Vėžio Ligą

Nueikite Į 132 Montague 
St., Brooklyne, kur randasi In
formacinis Centras vėžio ligos 
klausimais.

Centras negydo, dargi net 
neegzaminuoja. Tačiau gali 
patarti, kur randasi atsako- 
mingos, galinčios pagelbėti 
Įstaigos. Mokantiems skaityti 
duos literatūros šiek tiek suži
noti apie tą ligą. Nemokan
tiems skaityti, žodžiu šį tą pa
tars.

Įstaigon atsilankymas nie
ko nekainuoja, ji yra išlaiko
ma visuomenės lėšomis, žmo
nių informacijai.

Tarpe galimų gauti lapelių 
yra: apie vėžį tarpe moterų, 
tarp vyrų, kaip daktaras at
randa vėžį, jaunimo pažiūros 
i jį, kas galima daryti apsi
saugojimui nuo belaikinės mir
ties.

Pastarasis lapelis nurodo, 
kad iš 165,000 kas metai 
Jungtinėse Valstijose išmirš
tančių nuo vėžio žmonių, 55,- 
000 galima būtų išgelbėti — 
tai yra, jie patys būtų galėję 
išsigelbėti, jeigu bent ką bū
tų nusimanę apie tą ligą ir lai
ku veikę.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ
221 South 4th Street 

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

VALANDOS- 1 9~12 ryteVALAADU.S. į x_ g vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Scena iš linksmos filmos “Dolly Sisters,” rodomos 
Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke. Žvaigž
dėse Betty Grable, June Haver ir John Payne.

Susilaukėm Žiemos
Balta, graži žiema šiemet: 

atkeliavo Į New Yorką veik i 
visu menesiu anksčiau. Naktį 
iš 29 į 30-tą lapkričio storo
kai pasnigo ir dieną snaigės 
tebelakstė. Sniegas atėjo po 
poros dienų vėsulingo-lietingo 
oro. Brooklyniečiai džiaugiasi, 
kad gamta tokio šposo neiškir- 
to savaite anksčiau, kada rei
kėjo važiuoti Į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, Pitts
burgh e.

Per Jauną Nuotaką 
Atėmė nuo Vyro

Taksiko vairuotojas Mjchael 
Brocato, 36 m., buvo prisivi
liojęs sau gražią mergelę. li
ne juokais viliojo, skubiausia 
ją vedė. Bet nuotakos, 16 me
tų amžiaus Velmos Spėrling, 
mama parokavo, kad duktė 
per jauna eiti už vyro. Areš- 
tuodino abu ir pareiškė nei 
dukters nebepriimsianti pas 
save.

Ar romansas pasibaigė, dar 
nežinia, bet vedybinis gyveni
mas tikrai pasibaigė. JĮ sulai
kė po $1,500 kaucija kvotimui 
ir uždraudė matyti nuotaką. 
O ją nuvedė jaunų suklydėlių 
Įstaigon.

; SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo svar
bus susirinkimas įvyks gruod. 4-tos 
vakaro 8 vai., šį antradienį, 419 Lo
rimer St. Girdėsim raportus iš su-v 
važiavimo ir iš komunistų veteranų 
konferencijos, taipgi kiti reikalai. 
Atsiveskite ir draugus. — Valdyba.

(281-282)

Filmos-Teatrai
Paramount, Roxy, Strand ir 

Capitol Teatrai, kooperuojant 
teatrališkoms ž v a i g ž d ėms, 
duos programą gruodžio 3- 
čios vakarą, Gardene. Daly
vaus: Fred Waring, Ruth Hus
sey, Ralph Bellamy, Gertrude 
Niessen, Hazel Scott, Music 
Hall Rocketts, Lucy Monroe, 
Jimmy Dorsey su jo orkestrą, 
Beatrice Kay, Marion Hutton. 
Įžanga 1 nemokama ten ar 
Broadway teatruose pirksian- 
tiems Pergalės Bonus.

Teatrininkai tuo būdu tikisi 
išparduoti bonų už 8 milionus 
dolerių.

ŠILTI DRABUŽIAI
BAISIAI REIKALINGI ,

LIETUVOJE
Didžiuliai Žieminių Drabužiu 
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

kus drabužius ir kitus dėvėjimo 
i dalykus ir kuo greičiausiai siųs- 
! kite Į Europą.
i M)-. Henry Modeli, prezidentas 
i garsiosios krautuvių virtinės.
New Yorke, praneša, kad 

: jis yra pasiruošęs patarnauti 
i Lietuvos žmonių reikalui kai
liais, pamuštais bruslotais, 
švarkais, batais ir kepurėmis; 
vilnoniais sveteriais miegamai
siais maišais, vandens neper- 

Į leidžiančių drabužių eilutėmis; 
medvilnės ir vilnų kojinėmis; 
guminiais avalais, odos batais < 
ir čeverykais, odiniais švarkais 
ii- 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.

(Adv.)

ANKSTYVAS PAUKŠTIS SURANDA SLIEKĄ 
PRADĖKITE ANKSTI 

Kalėdinį Šapinimą Pas 
SABLE & MOSKOWITZ

GRAND STREET EXTENSION 
WINE AND LIQUOR STORE 

176 GRAND ST. EXTENSION 
BROOKLYN, N. Y.

Didelis Pasirinkimas Įvairių Skonių

Wines, Whiskies, Cordials, Rum & Brandies 
Specialiai Wines, Rum & Vermouth

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS /dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1.. Puiku! 

Bteičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avcs.)

B’KLYN, N. Y.
•

&FISO VALANDOS:
Pirmadieniais T 9 . p M
Trečiadieniais > a 
Penktadieniais J

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
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 Stoną Ava.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 6-6191

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612- ------ -- - - - - -- -   - - - - - - . . . - -
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Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių/
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longinas, 
Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
TW. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

Jeweler




