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Metai XXXV. Dienraščio XXVIL
manymai yra Irano ponų, kad 
pateisinti savo biurokratišką 
ir nežmonišką azerbaidžanie
čių persekiojimą.,

★ ★ ★
Jungtinių Valstijų valdžia 

pareiškė, kad ištrauks iš Ira
no armiją iki I d. sausio. Vie
toj ištraukti, tai dar 2,000 ka
reivių atvežė į Iraną. Mūsų 
šalies atstovas Irane pasiuntė 
tris “tyrinėtojus” j sukilimų 
ruožtą. -Iii tarpe buvo ir ca- 
ristas, Tarybų Sąjungos prie
šas — Aleksei Gagarin. Na, 
žinoma, kaip jis “tyrinėjo.”

★ ★ ★
Generolas Ghiang Kai-she- 

kas veržiasi i Mandžuriją. Bet 
jis tos šalies žmones išdavė 
Japonijai 1932 metais. Kada' 
Japonijos imperialistai paėmė 
Mandžuriją “gelbėdami nuo 
komunistų,” tai gen. Chiang 
Kai-shekas nėjo mandžurie- 
čiams i pagalbą. Nejaugi jis 
mano, kad mandžuriečiai tą i 
užmiršo ?

★ ★ ★
Dienraštis “PM” paskelbė i 

ištraukas iš laiškų Amerikos 
marinų, jūreivių, lakūnų ir 
technikų, esančių Chinijoj. 
Visi jie sako, kad nori grei
tai grįžti į namus. Nepatin- ! 
ka jiems generolų intervencija i 
i Chinijos reikalus.

★ ★ ★
Tarptautinis Moterų Kon

gresas Paryžiuje, kur atsto-1 
vauja apie 100 milionų mote

jo
Hitlerio

rų, reikalauja, kad demokra
tinės šalvs nutrauku diploma
tinius ryšius su fašistine Ispa
nija. Generolas Franco ir 
valdžia, tai liekana 
ir Mussolinio valdžių.

Sako, kad kada Jungtinių 
Valstijų generolai apskaitlia- 
vo paimtus iš nacių ginklus, 
tai pasirodė jų nedaug. Iš to 
daro išvadas, būk karo pabai
goj Hitleris jau buvo silpnas.

Nereikia pamiršti, kad Hit
leris visas jėgas metė prieš 
Raudonąją Armiją, o ^meri- 
kiečiams atidarė frontą. Rau
donoji Armija ir paskutinėse 
karo dienose suėmė didžius 
kiekius ginklų.

New Yorke įvyko žydų kon
ferencija, kurioj dalyvavo 500 
delegatų. Jie nutarė sukelti 
$500,000 pagalbai Tarybų Uk
rainos, ktfr daug gyvena žydų 
tautos žmonių. Už $100,000 
pastatys du ligonbučius — 
Berdičeve ir žitomire, o ki-'ranijOs provincijoje hitleri- 
ti pinigai bus sunaudoti kito- ,nįnkai nužudė daugiau kaip 
kiai pagalbai. 1400 lenkų katalikų kunigų.

, * .* . . i Tatai liudija žmonės, ma-
Tarybų Sąjungoj vaikų g>-|čiusieji tas žudynes.

mimai, lyginant su 1941 me-: J
tais, paaugo ant 35%, o miri-■ Daugelis kunigų buvo 
mai sumažėjo ant 50%. Visos nuo altorių atplėšti ir baž- 
pastangos dedamos vaikų svei-' nytiniuose rūbuose sušau
tam auginimui. Valstybė tei- dyti kartu su šimtais bei 

tūkstančiais parapijiečių.kia pagalba tiems tėvams ir 
motinoms, kurie turi dideles 
šeimas.

žmonijos priešai hitlerinin
kai — kvislingai, kada jie bu
vo gabenami iš Švedijos į so
vietinius laivus, tai pradėjo 

, patys žudytis ir žudyti sargus.
Ir tai daugiausiai tie, kurie 
“savaitę badavo” ir pirma sa
kė negalį jau paeiti. Jų tarpe 
yra ir lietuviškų tautos išga
mų. Niekšai žino, kad prasi- ’ 
kalto prieš tautą, prieš tėvy
nę ir bijo liaudies teismo.

Hartforde prakalbose pri
siminiau, kad dienraščiui Lais
vei yra reikalingas naujesnis, 
didesnis ir patogesnis namas. 
Tuojau po prakalbų po šėrą

Unija Kviečia Gen. Motors 
Kompaniją Svarstyt, ar Ji 
Gali Pakelt Algą 30 Nuoš.
TADA UNIJA NELIESTU GENERAL MOTORS KAINU

Detroit. — R. J. Thomas, 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas, de
rybose su General Motors 
korporacijos atstovais, kvie
tė juos svarstyti, ar korpo
racija galėtų pridėti darbi
ninkams 30 nuošimčiu al
gos. Jei General Motors su
tiktų šį klausima panagri
nėti, tai unija atšauktų pir
mesni savo reikalavimą — 
aptarti korporacijos pelnus, 
peržiūrėti jos pajamų ir iš
laidų knygas ir nebrangin
ti General Motors automo
biliu kainu, v Q

Korporacijos viršininkai 
pirnliau atsisakė kalbėtis su 
unija apie pelnus ir kainas,

AMERIKONAI JAV 1944 M. 
ATNARPLINO JAPONŲ IR 

NACIŲ SLAPTRAŠČIUS
Washington. — Kongreso 

komisijoj, tyrinėjančioj ja
ponų ataką prieš Perlu Uos
tą, buvo perskaityti du 
slapti laiškai, kuriuos 1944 
m. rugsėjyj generolas Geo. 
C. Marshall, armijos štabo 
galva, parašė New Yorko 
valstijos gubernatoriui Tho- 
mui Dewey, republikonų 
kandidatui į prezidentus.

Gen. Marshall tada pra
nešė Dewey’ui, jog Ameri
kos kariuomenės specialis
tai atidengė slaptraščius,

Naciai Pomeranijoj 
Nužudė 400 Lenką 
Katalikų Kunigų

Varšava. — Vien Pome-

Anglai Nutarė Pavergt 
Indonezus Holandijai
Batavia. — Anglų koman

da nusprendė naudot visas 
jėgas, kad sutriuškintų tau
tinį indonezų judėjimą Ja
voj ir kitose Indonezijos sa
lose ir sugrąžintų jas Ho- 
landijai.

pasipirko: F. Ramanauskas, 
J. ir ii. Margaičiai, M. Y. 
Johnson, Ag. Degutienė, J. ir 
L. žemaičiai du. Ačiū! Pagal
ba Brooklyn© kolonijai reika
linga.

nes tai, girdi, būtų biznio 
vadovybės užleidimas paša
liniams žmonėms. Dabar 
General Motors vadai sakė, 
kad jie negalį diskusuot, ar 
korporacijai liktų gana pel
no, jeigu ji pakeltų darbi
ninkam algas 30 nuošim
čių.

Klausimas ir Atsakymas
Automobilių Darbininkų 

Unijos galva Thomas pasta
tė klausimą General Motors 
atstovams: “Ar tamstos sa
kote, kad neišgalėtumėte 
pridėt darbininkam 30 nuo
šimčių algos? Bet mes esa
me įsitikinę, jog ir General 
Motors ir visa pramonė tu
ri iš ko pakelt darbininkam 
uždarbi 30 nuošimčiu.” C 

žygiu pasisekimui 
japonus. Iš nacių 

ir iš

kuriais japonai ir vokiečiai 
siuntinėjo karinius savo pa
tvarkymus. Tuo būdu ame
rikiniai komandieriai žino
jo, kokias jėgas japonai tu
ri įvairiose salose ir vie
tose Pacifiko Vandenyne, 
kur svarbieji japonų sandė
liai, kada, kur ir koki plau
kia Japonijos laivai. Tos ži
nios labai patarnavo ameri
kinių 
prieš 
slaptų patvarkymų i 
pranešimų, kuriuos Japoni
jos ambasadorius Berlyne 
siuntinėjo savo valdžiai, bu
vo taip pat sužinota kari
niai vokiečių planai vakari
niame fronte.

Gen. Marshall apgailes
tavo, kad japonų planai 
prieš Perlų Uostą pasiekė jį 
tiktai ant rytojaus po japo
nų padaryto užpuolimo. Jo 
laiškai buvo įteikti gub. De- 
wey’ui kaip didžiausia slap
tybė. Jis juos rašė dalinai 
todėl, kad kongresmanas 
Harkness savo kalboj kon
grese buvo jau beveik ati
dengęs, kad Amerika žino 
priešų slaptraščius. Gen. 
Marshallas išgavo gub.’ De- 
wey’o pasižadėjimą nenau- 
dot tos slaptybės atidengi
mo prezidentiniame rinki
mų vajuje.

MOLOTOVO ATSAKY 
MAS DEL IRANO

Washington. — Sovietų 
užsienio reikalų komisaras 
Molotovas pareiškė, jog So
vietai nemato priežasties, 
kodėl ji® turėtų atsaukt sa
vo kariuomenę iš šiaurinio 
Irano iki ,1946 m. sausio 1 
d., kaip kad Amerika siūlė. 
Taigi Sovietų kariai bus ten 
iki 1946 m. kovo 2 d., pagal 
pirmesnę sutartį.

Unija Vadina 
Trumano Siūlymą
'Policijos Bnožer

Detroit. — 200 delegatų 
■ konferencija nuo CIO Au- 
itomobilių Darbininkų Uni- 
Į jos skyrių atmetė preziden- 
i to Trumano atsišaukimą, 
ikad General Motors strei- 
I kieriai grįžtų darban. Kon- 
Iferencija vienbalsiai panie- 
ikino General Motors karto
jamą siūlymą pridėti darbi
ninkams tik 13 nuošimčių ir 
pusę valandinio uždarbio ir 
nusprendė tęsti kovą už 30 
nuošimčių priedą.

Delegatai taip pat vien
balsiai užgyrė CIO pirmi
ninko Philipo Murray pa- 

1 BYRNES ATREMIA GENEROLO
HURLEYO PRIEKAIŠTUS

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Ja
mes F. Byrnes pareiškė, 
kad generolas Hurley, bu
vęs Jungtinių Valstijų am
basadorius Chinijoje, bergž
džiai kaltino valstybės de-
partmento paskirtus parei
gūnus George Atchesoną ir ' 
Johną Service, kurie veikė I 
kaip Amerikos atstovybės j 
nariai Chinijoje.

Kalbėdamas senato užsie
nio reikalų komisijai, Byr
nes sakė, jog gen. Hurley 
neparodė jokių faktų, kad 
Atchesonas ir Service bū
tų nusikaltę prieš Jungtinių 
Valstijų politiką Chinijoje.

Hurley 1 pirmiau pasako
jo, kad tiedu valdininkai 
norėję nusilpnint Chiang 
Kai-sheko valdžią, pritarę 
chinam komunistam ir šni
pinėję prieš patį ambasado
rių Hurley. r

Valstybės sekretorius J. 
Byrnes pranešė senatinei 
komisijai, kad Atchesonas ir 
Service buvo valdžios įpa
reigoti pranešt jai savo 
nuomones. Savo praneši- 

Rudolf Hess naciu karo kriminalistu teisme, Nurem- 
burge, prisipažįsta iki to laiko tik lošęs durnelio rolę. 
Jis sakėsi praradęs atmintį, nieko, o nieko neatmenąs. 
Dabar jis pasisakė apgaudinėjęs. Jis sakė esąs pasiruo
šę atsakyti už savo prasikaltimus.

reiškima, kuris smerkia 
Trumaną už “vergiškai-bai- 
lų pataikavimą nachališ- 
kiem fabrikantam.”

Automobilių Darb. Unijos 
pirmininkas R. J. Thomas 
pasmerkė Trumano suma
nymą sulaikyti streikus per 
30 dienų. Jis sakė, tai “po
licijos buožė” prieš teisę 
streikais priversti samdyto
jus tartis.

i Pergales Bonų išpirkta 
jau už $12,470,000,000.

Chinų tautininkai užėmė 
3 miestus Mandžurijoj.

'muose gi jie teisėtai nurodė 
I reikalą keisti Amerikos po
litiką Chinijoje. O genero
las Hurley stengėsi už
gniaužti visus nepatinka
mus jam ir Chiang Kai-she- 
kui pranešimus. '

Amerika vis Reims 
Chiang Kai-sheką, 

Sako Byrnes
By įmes pakartojo, kad

Jungtines Valstijos remia jjs remįa dabartinę lenkų 
ir rems vidurines Chinijos [tautos
valdovą Chiang Kai-sheką, 
nes Amerikos valdžia laiko
si tos nuomonės, kad 
Chiang Kai-sheko valdžia, 
girdi, “suteikia tinkamiau
sią pagrindą demokratijai 
išvystyti Chinijoj.” Byrnes, 
tačiau, pridūrė, jog ta val
džia turi būti paplatinta at
stovais iš didelių ir gerai 
organizuotų chinų grupių, 
kurių dabar nėra Chiang 
Kai-sheko valdžioje. Reikė
tų raginti “centralinę val
džią, kad jinai duotų nuo
laidų vadinamiems komu
nistams ir kitoms srovėms,” 
sakė Byrnes.

Amerikos, Sovietų ir Anglų 
Užsienių Ministerial Tarsis 

apie Atom-Bombą
JIE SPRĘS IR KITUS TARPTAUTINIUS KLAUSIMUS

Washington.
valstybės departmentas pa
skelbė, jog Maskvoj gruo
džio 15 d. prasidės konfe
rencija tarp Jungtinių Vals
tijų, Anglijos ir Sovietų Są
jungos užsienių reikalų mi- 
nisterių, ir jie svarstys, 
kaip kontroliuot atominę jė
ga.

Konferencijoj d a 1 y v aus 
Amerikos valstybės sekre
torius (užsieninis ministe- 
ris) Byrnes, Sovietų užsie
nio reikalų komisaras Mo
lotovas ir Anglijos užsieni
nis ministeris Ernest Bevin.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministeriją 
pranešė, kad gruodžio 15 d.

LENKŲ KARDINOLAS HLOND 
REMIA DABARTINU LEN

KUOS VYRIAUSYBĘ
Varšava. — Vyriausias 

Lenkijos katalikų bažnyčios 
dvasiškis, kardinolas Au
gustas Hlond pareiškė, kad

vienybės valdžią 
Varšavoj. Nes tos valdžios 
tikslas yra “geresnė visuo
meninė ir politinė santvar
ka” Lenkijoje, sakė kardi
nolas, kaip pranešė Pol- 
press žinių agentūra.

Kardinolas Hlond nese
niai lankėsi Romoj. Sugrį
žęs, jis kalbėjo masiniame 
susirinkime Poznanėje, kur 
dalyvavo ir daug valdžios 
pareigūnų. Kardinolas pa
reiškė: “Mes norime prisi
dėti prie geresnės socialės 
ir politinės santvarkos įve
dimo; tai yra troškimas

ITALU MINISTERIŲ 
KABINETAS BŪSIĄS 
IŠ PENKIŲ PARTIJŲ
Roma. — Krikščionių de

mokratų vadas, Alcide de 
Gasperi stengiasi su orga
nizuot naują Italijos minis
terių kabinetą iš penkių 
Tautinio Laisvinimo parti
jų atstovų. Tuo tikslu jis 
tarėsi su Pietro Nenni, so
cialistų vadu; Palmiro Tog
liatti, Komunistų Partijos 
vadu; su akcionistų partijos 
veikėju Emilio Lassu ir su 
darbiečiu demokratu Fer- 
uccio Ruini. Liberalai, ma
tyt, galutinai atsisakė da- 
lyvaut tame ministerių ka
binete.

Jeigu naujoji Italijos val
džia būtų sudaryta iš pen
kių partijų (be liberalų), 
tai kairieji — socialistai, 
komunistai ir akcionistai — 
turėtų joje tris balsus, o 
dešinieji — krikščionys de
mokratai ir darbiečiai de
mokratai — du balsūs.

Amerikos į Maskvoj susirinks Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Sovie-

j tų Sąjungos užsieniniai mi- 
Inisteriai, kurie tarsis apie 
j atominės jėgos suvaldymą 
ir kitus greituosius tarp
tautinius klausimus.

Toliau gal į konferenciją 
bus pakviesti Franci jos ir 
Chinijos užsieniniai minis
terial, kaip spėja United 
Press.

Paskutinė didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministerių 
konferencija buvo Londone 
rugsėjo mėnesį ir po trijų 
savaičių suiro be pasekmių.

Amalgameitų Siuvėjų Uni
ja išgavo 20 nuoš. priedo 
savo marškininiams.

lenkų katalikų, kurie nepa
kenčia vienų klasių pirme
nybių prieš kitas.”

Kardinol. Hlondo pareiš
kimas įdomus ypač todėl, 
kad laikinoji Lenkijos vai- - 
džia rugsėjo mėnesį Šiemet 
panaikino sutartį (konkor
datą) su popiežiaus valsty
bėle Vatikanu. Ta sutartis 
buvo panaikinta, kada po
piežius paskyrė vokietį vys
kupą Karlą M. Stlettą kaip 
lenkų Chelmo diecezijos 
galvą.

Rooseveltiene Prie
šinga Amerikonų 
Karui Chinijoje

New York. — Velionio 
prezidento našlė Eleanora 
Rooseveltiene rašė World- 
Telegrame praeitą šeštadie
nį:

“Mes nesutikome vartoti 
ginkluotą jėgą prieš bet ko
kią žmonių grupę Chinijo
je; ir būtų labai nedemo
kratiškas dalykas, jeigu 
mes mėgintume patys spręs
ti vidujinius chinų klausi
mus.

“Mums, kaip demokrati
jos piliečiams, aišku, kad 
jokiame dideliame krašte 
negali būti vienybės, kol ne
duodama visoms to krašto 
dalims ir visoms jo žmonių 
nuomonėms pilnos išraiškos 
ir atstovybės” (valdžioje).

Peron Nužudė Dar 4
Buenos Aires. — Argen

tiniečių Demokratine Są
junga suruošė milžinišką 
mitingą gatvėse. Argenti
nos diktatoriaus Perono fa- . 
šistų gauja šaudė i minią; 
keturis žmones nušovė ir 
40 sužeidė. Policija taip pat 
puolė masinį susirinkimą.
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Chiang Kai-sheką. Ir jeigu ten išsiplės 
karas, tai reikia manyti, kad veik visi 
Chinijoš darbo žmonės ir demokratijos 
šalininkai apsijungs apgynimui savo tei
sių. Jeigu Washingtono politikai rems 
generolą, Chiang Kai-sheką ir toliau, tai 
tas reikš ilgų metų karą, kuris galų- 
gale gali išsivystyti į trečią pasaulinį 
karą.

Šiai intervencijos politikai nepritaria 
nei Amerikos kareiviai, nei jūreiviai, nei 
marinai, nei lakūnai, neigi piliečiai. 
Darbo unijos, piliečių masiniai susirinki
mai ir konferencijos smerkia interven
ciją ir reikalauja atšaukti Amerikos gin
kluotas jėgas iš Chinijos. Pažangesni 
laikraščiai reikalauja pakeisti tą poli
tiką.

Washingtono politikai turėtų skaitytis 
su liaudies valia.

Šypsenos

Melagyste

—Ona vis gyrėsi ištekėjus'* 
už savo turtingo senio, kad jis 
vieną koją karstai! esąs jau 
įkėlęs. Bet tai visai netiesa.

—Kodėl? 'į
—Aš mačiau, kaip jis 

kar visą naują porą batų 
sipirko.

va-
nu-

Dėlei Palestinos Klausimo
Palestina užima 10,429 ketvirtainių 

mylių plotą ir pirm karo turėjo 1,600,- 
000 gyventojų. Žydų buvo apie 400,000, 
tiek pat ir arabų—musulmaniečių. Kiti 
buvo įvairių tautų ir tikybų žmonės. Pa
lestina, tai “žydams Dievo pažadėta že
mė.” Krikščionims, tai “šventa žemė,” o 
arabams, tai jų tėviškė, nes iš visų pu
sių ją apsupa arabiškos—musulmaniš- 
kos tautos.

Už Palestiną per ištisus šimtmečius 
krikščionys vedė kryžiaus karus, tai at
imdavo “šventas vietas,” tai vėl jas pra
lošdavo.

Ir dabar Palestina yra opus klausi
mas. Ją valdo Britanijos imperialistai. 
Jie valdo ir visoj toj srityj arabų tau
tas, — vienas jų “globoja,” kitas laiko 
kolonialiais vergais. Britai labiausiai bi
jo žmonių susitarimo, vienybės, nes tai 
suteiktų jiems galybę. Jie palaiko tautų 
ir religijų prieštaravimus. Remia tai vie
nus, tai kitus, kaip anglams geriau.

Palestina — vyriausiai žemdirbystės 
šalis. Arabai veržiasi į ją, nes aplinkui 
jie gyvena. Žydai veržiasi į “Dievo pa
žadėtą žemę.” Britanijos imperialistai 
dar 1939 metais, priešakyj su Chamber- 
lainu, išdirbo tam tikrus planus, kurie 
buvo paskelbti “The White Paper” (Bal
tąjame Popieryje). Ir tų planų laikosi 
torės ir darbiečiai “socialistai.”

Kadangi žydai ir arabai sudaro vy
riausias grupes gyventojų, tai jų kalba, 
jų papročiai ten ir viešpatauja. Mokyk
lose mokoma žydiškai ir arabiškai. Re
liginiai skirtumai dideli, žydai garbina 
tą patį Dievą, kaip ir krikščionys, o ara
bai — Mahometą.

Dažnai tarpe žydų ir arabų kyla riau
šės ir gyvasčių kainuojančios muštynės. 
Britų imperialistinė politika tiems ne
sutikimams dar daugiau padeda.

Palestinos Komunistų Partija išleido 
pareiškimą ir ji mato tik vieną išeitį 
Palestinai: suteikti kraštui laisvę, pra
šalinti kolonialį britų biurokratizmą, 
pravesti tarp žydų ir arabų susitarimą, 
įvesti šalyj demokratinius balsavimus, 
kuriuose būtų išrinkta vietos gyventojų 
valdžia.

Tik tokia liaudies vienybė padarytų 
galą visiems nesutikimams!

Baugino Mokslininkus
Profesorius Irving Langmuir atiden

gė keistą dalyką. Pereitą vasarą Jung
tinių Valstijų armijos viršininkai'baugi
no mokslininkus, kad jie nevažiuotų į 
Sovietų Sąjungą. . . ,

Profesorius Langmuir sako: kada vi
sa eilė mokslininkų pasirengė važiuoti į 
Tarybų šalį geresniam su ja susipažini
mui, tai armijos komandieriai pradėjo 
pasakoti, kad bolševikai juos kankins, 
muš ir nuodys. Ir buvo tokių, kurie toms 
pasakoms patikėjo.

Profesorius Langmuir stebisi iš tokio 
Amerikos armijos komandierių elgesio, 
kad jie taip bjauriojo mūsų šalies tal
kininkę. Jis ir kiti apsilankė Tarybų 
Sąjungoj, daug patyrė ir sveiki sugrįžo. 
Niekas jų ten nekankino, nei nenuodijo.

Atrodo, kad armijoj Ipuvo komandie
rių, kurie, prisiklausę Hitlerio melų, juos 
skleidė ir niekino tą šalį, kuri suteikė 
mums pergalę!

Senatorius Johnson Įspėja i

Senatorius Edwin C. Johnson, demo
kratas iš Colorado, kalbėdamas apie 
Jungtinių Tautų Organizaciją taikai pa
laikyti, aiškino, kad dabartinė Ameri
kos politika veda prie trečio pasaulinio 
karo, — prie karo prieš Sovietų Sąjun-

Jis sakė, kad Amerikos politika, vi
sokį užmetimai, nuožiūra' ir bendras nu
siteikimas sudaro tas sąlygas, kad mes 
slenkame prie karo su Sovietų Sąjunga, 
kuris būtų saužudingas abiejoms šalims.

“Rusija yra milžiniška šalis ir Rusija 
yra galinga,” — sakė senatorius. Jis sa
kė, kad reikia ją gerbti, kaip ji gerbia 
kitas šalis. Jis sakė, jog mylėtų matyti 
kongresą paskiriant šimtus milionų do
lerių parengimams ir sueigoms tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos jaunuolių, 
kur jie vieni su kitais galėtų geriau su
sipažinti ir susidraugauti.

Senatorius mano, kad Amerika yra ga
linga, bet šūkavimai apie tai, kad mes 
turėsime milžinišką armiją, kad mums 
duoda atominė bomba pirmenybę, nie
ko gero nedaro.

Naujoviška Apsauga

—Girdėjau, kad Greta Gar
bo sveikatos sumetimais pra
dėjo daug česnakų valgyti.

—Gal jie daug vitaminų tu
ri ?

—Ne, tik tada niekas ne
ardo jos ramybės.

Kokį pagrindą
taip žiauriai

“Dėl to, kad 
susikirto: as

Iš Interesų Susikirtimo

Teisėjas: 
tamsta turėjai 
mušti žmoną?”

Kaltinamasis : 
mūsų interesai
prašiau dangų lietaus perdžiū 
vusiems daržams sudrėkinti, c 
ji išdrįso prašyti giedros, 
rėdama išsiskalbti.”

no-

Liūdnas Likimas

—Na, žiūrėk, kas iš to jau
nojo Pliauškio 
tavo, flirtavo 
merginomis ir 
dė. . .

—Ką vedė ?
—Vedė savo šeimininkę, nes 

negalėjo per išlaidumą beišsi- 
mokčti užsilikusios nuomos!

pasidarė: f Hu
su jaunomis 
pagaliau, ve-

Paguoda

Cirko direkcija rengia nau
ją programą.

—Apsivilk, Tamsta, šią lie
menę. — kreipiasi direkto
rius į Maksą. — šaudysime į 
Tamstą iš revolverių. Nebi
jok, nieko Tamstai baisaus ne
atsitiks, nes liemenės neima 
jokia kulka... Turiu trims 
metams garantiją.

—Bet, vis dėlto, jeigu įvyk
tu kokia nelaimė....

—Nenusimink, tokiais atsi
tikimais publikai grąžinami 
ninigai už bilietus, — atsakė 
direktorius.

Yra Kuo Pasididžiuoti
—Aš iki šiol mažai kam te

buvau žinomas. — taria vie
no miestelio pilietis, — bet už 
tat dabar visai kitaip.

—Tai kaip dabar yra ?
—Prieš porą dienų buvo 

paskelbtas laikraštyje mūsų 
miestelio gvventoju skaičius ir 
tame skaičiuje ir aš buvau.

Reikia Veikti Taikos Reikalams
Vietoj reakcinio atstovo P. Hurley, į 

Chiniją siunčiamas generolas G. C. 
Marshall. Prezidentas Trumanas pareiš
kė, kad bus viešai paskelbta, kokios in
strukcijos jam duotos.

Bet tuo pačiu kartu tarpe demokrati
jos mylėtojų ir karo intervencijos prie
šų pasireiškė nerimas, nes atrodo, kad 
Jungt. Valstijos nesirengia keisti poli
tiką Chinijoj.

Generolas A. C. Wedemeyer, xkuris 
yra kbmandierius Amerikos jėgų Chi
nijoj ir visaip remia reakciją, sako, kad 
generolas G. C. Marshall’as yra daug 
atsakomingas už dabartinę pagalbą Chi- 
nijos^ reakcijai. Chungkinge chinai re
akcininkai be baimės pasitiko generolo 
Hurley pakeitimą generolu Marshall’u. 
Pagaliau patsai prezidentas Trumanas 
Baltąjame Name pareiškė, kad Ameri
kos politika Chinijoj nepasikeis su Mar- 
shall’o paskyrimu — pasiliks ta pati. 
Reiškia, tęsime ir toliau intervenciją — 
ginkluotą pagalbą Chiang Kai-shekui.

• Jeigu taip, tai tik viena viltis belie
ka Jungt. Valstijų žmonėms, kurie ger
bia tautų laisvę, nenori karo, nori iš
gelbėti taiką, — bendrai veikti prieš tą 

. politiką!
Faktas yra, kad apie 100,000,000 Chi- 

nijos žmonių, vadovystėj komunistų, ve
da kovą prieš kapitalistų ir dvarponių 
vergiją, veda kovą prieš generolą

Ir Anglijos Lordai Susirūpino
Mr. Byrnes’o ir Mr. Bevino politika 

privedė prie pakrikimo užsienio minis- 
terių konferencijos ir tas padarė dide
lę spragą tarpe Sovietų Sąjungos iš vie
nos pusės, Anglijos ir Jungt. Valstijų, iš 
kitos. Sutartinas veikimas trijų didžiųjų 
Jungtinių Tautų piliorių suardytas. Tas 
visiems aišku, tą visi mato. Gi, jeigu ne
bus skaitomasi su Sovietų Sąjungos rei
kalavimais, su jos galybe, jeigu kapitalis
tinis pasaulis veiks prieš ją blokiškai, tai 
negali būti nei kalbos apie taiką pašau- 
lyje.

Tai pradeda suprasti visi, kurie neno
ri būti akli, ir nenori sekti Hitlerio — 
Mussolinio keliu. Hitleris ir Mussolinis 
manė, kad jie yra milžiniška jėga, kad 
Sovietų Sąjunga menkutė, kad su ja bus 
lengva apsidirbti. Ant kiek jų tas ma
nymas buvo žioplas, tai šiandien visi ma
to.

Taigi, jau Anglijoj ir lordai, prieša
kyj su Earl Russell’iu, pradėjo kalbėti, 
kad reikia keisti Anglijos politiką geres
niam susitarimui su Sovietų Sąjunga.

Kiekvienas pažangus žmogus-vyras ar 
moteris turi prisidėti prie įsteigimo A- 
merikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Ku
rie dar nesate Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės nariais, tuojau pastokite, 
įsigydami Šerų. Šero kaina $25. Jei fi
nansiniai išgalite, tai pirkite keletą Še
rų. Siųsdami mokestį už šėrus, money 
orderius ar čekius išrašykite: Home For 
Lithuanian Workers ir siųskite, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N; Y.

BIMO! žsžŽžxixS!i

Išradimas
—Aš padariau naują išra

dimą. kuriuo galima nepa
prastai daug darbo sutaupyti.

—Sveikinu, sveikinu. Tave 
'r»sada aš Genijumi laikiau. 
Na. kas per išradimas?

—Aš vesiu turtingą ameri
kiete su dviem milijonais.

LAISVES 
BANKIETAS 

IR 

BENDROVES 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Ko-operatyvės 
Spaudos Bendroves ir 
Laisvės Bendrovės dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
Sausio-Jan. 27, 1946, pra
džia 10 vai. ryto, Grand 
Paradise Saleje, 318 
Grand St., Brooklyn, N.Y.

Po suvažiavimo bus 
bankietas, tose pačiose 
salėse. Kadangi^ valgiais 
aptarnavimas įvyks atski
roje salėje, tame pačia
me budinke, tai didžiojo
je salėje šokiai tęsis be 
pertraukos nuo 6:30 vai. 
iki vidurnakčio.

WSWWMMAAaMMMMMMMMMMMMt

Mes Kovosime: Už Darbą, už Laisvę, už 
Taiką ir Laimingesnį Gyvenimą!
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Antrajam Dem. Lietuvių Suvažiavimui 
Mizaros kalba, sakyta 1945 m. lapkričio

(Tąsa)
—Kaip ten bebūtų, manau, kad savo 

amžiuje aš nebematysiu Lietuvos kito
kios, kaip tarybinė. Dėl to as stoviu už 
suėjimą į artimesnę pažintį su amerikie
čiais lietuviais komunistais....

Ne jis vienas taip mano — tik ne visi 
kol kas drįsta tai pripažinti.

Demokratinių lietuvių pareiga padėti 
kiekvienam padoresniam žmogui persi- 
orijentuoti ir įeiti į mūsų judėjimą, mū
sų organizacijas, jei jis nori.

Kad pasekmingiau atmušti pabėgėlių 
propagandą ir vietos smetonininkų bei 
jų talkininkų šmeižtus, skleidžiamus 
prieš Tarybų Lietuvą, demokratiniai lie
tuviai privalo juo uoliau skleisti tą 
spaudą, kuri paduoda tikrąsias žinias a- 
pie mūsų tėvų kraštą, — žinias, gautas 
iš pačios Lietuvos.

Smetonininkai ir jų talkininkai dar
buojasi, kad Amerikos vyriausybė nepri
pažintų Tarybų Lietuvos. Gi demokrati
nė Amerikos lietuvių visuomenė pagei
dauja, kad pripažinimas būtų padarytas 
kaip galint greičiau.

Mes gerai žinome, kad delsimas pripa
žinti Tarybų Lietuvą vyriausiai kenkia 
ne pačiai Lietuvai, bet Amerikos lietu
viams, trokštantiems palaikyti norma
lius ryšius su savo broliais, su savo tau
tiečiais, gyvenančiais Tarybų Lietuvoje. 
Nuo pat lietuvių imigracijos Amerikon 
pradžios, šio krašto lietuviai palaikė ar
timus ryšius su Lietuva. Jie to trokšta 
ir dabar. Todėl tie, kurie kovoja dėl ne
pripažinimo, vyriausiai kenkia Amerikos 
lietuviams. O Lietuva, pasiskelbusi ta
rybine respublika prieš virš penkeris me
tus, tokia ir bus, nepaisant, ar ją ta ar 
kita šalis pripažins ar ne.

šaukti Komiteto Sekretoriaus, Rojaus 
24 d. IV-toj Suvaž. Sesijoje, Pittsburghe.

sikėsinimus uždegti pasaulį trečiojo pa
saulinio karo liepsna. Mes už Maskvos, 
Teherano, Jaltos, Potsdamo konferencijų 
nutarimų vykdymą gyveniman. Mes už 
glaudžiausią Jungt. Valstijų - Tarybų 
Sąjungos - Didžiosios Britanijos vieny
bę taikai palaikyti. Mes už Jungtinių 
Tautų Organizaciją — UNO. Mes pilnai 
sutinkame su prez. Trumano pasakymu 
Laivyno Dieną (š. m. spal. 27 d.), kad—

Mūsų Darbų Programa
Suėmus visus paminėtuosius klausimus 

trumpai, mūsų Suvažiavimas turėtų pa
daryti tokias išvadas:

1. Mes stojame už prezidento Trumano 
naminiams reikalams spręsti programą, 
pateiktą Jungtinių Valstijų kongresui, 
kad kiekvienam, norinčiam dirbti darbo 
žmogui, darbas būtų užtikrintas, o paša
lintam iš darbo darbininkui (ne dėl jo 
priežasties) nedarbo apdrauda būtų pa
didinta iki 25 dol. savaitėje minimum. 
Mes stojame už pakėlimą darbininkam 
algų, kaip jų reikalauja CIO didžiulės 
darbo unijos, nes gerai suprantame, kad 
Amerika tik tuomet bus turtinga ir lai
minga, kai darbininkai uždirbs žmoniš
kas algas, už kurias jie galės pirktis gy
venimui rėikalingus daiktus. CIO vadai, 
komercijos sekretorius Wallace ir kiti 
ekonomistai apskaičiavo, jog stambiosios 
korporacijos gali lengvai pakelti darbi
ninkams algas be pakėlimo kainų ant 
gaminamųjų produktų.

2. Mes keliame savo balsą prieš kraš
to kišimąsi į vidujinius Chinijos reika
lus, prieš rėmimą reakcinės Čiunkingo 
arba Čiang-kai-šeko valdžios prieš šiau
rinės Chinijos valdžią, vadinama komu
nistine. Kiekvienas Amerikos korespon
dentas, rašytojas bei visuomenininkas, 
apsilankęs komunistų valdomuose Chini
jos plotuose, pripažįsta, kad šios valdžios 
valdomose srityse valstiečiai yra aprū
pinti žeme, darbininkai darbu ir visa 
bendra tvarka yra pavyzdingiausia, kuo
met Čiang-kai-šeko valdomoje srityje 
viešpatauja pelnagrobių klika, milijonus 
žmonių skandindama baisiame varge ir 
skurde. Akylus žmonės žino, kad Chini
jos komunistinės armijos išmušė dau
giau japonų, karo metu, negu Čiang-kai- 
šeko kariuomenė, nepaisant to fakto, kad 
mes Čiang-kai-šeką bėgyj kelerių metų 
ginklavome ir tebeginkluojame, —gink
luojame tam, kad jis, žudydamas Chi
nijos liaudį, išlaikytų Chinijos kapitalis
tų ir feodalų viešpatavimą. Jeigu mūsų 
vyriausybė nebepajėgia priversti Čiang- 
kai-šeko taikytis su komunistais, įvedant 
Chinijoje demokratinę santvarką, tai 
ji privalo ištraukti mūsų kariuomenę iš 
Chinijos, neduoti Čiang-kai-šekui jokios 
paramos, paliekant Chinijos ateities 
klausimą išspręsti patiems josios žmo
nėms.

Mes taipgi pasisakome prieš teikimą 
Amerikos ginklų Anglijos ir Hollandijos 
imperialistams, smaugiantiems milijonus 
Indonezijos žmonių, kovojančių dėl savy- 
stovaus \ir laisvo gyvenimą.

3. Mes griežtai ir atkakliai kovosime 
už taiką, prieš įvairius karo ruošėjų pa-

“Pastatyti taiką reikalinga tiek pat 
daug moralinio ryžtingumo, kaip vesti 
karą. Gal būt tam reikalinga dar dau
giau ryžtingumo, kadangi šis darbas 
yra neatlaidus, alsinąs ir nedramatiš- 
kas. Jis reikalingas nepaliaujamos 
kantrybės ir vienvalingo pritaikymo. 
Bet, jei tik mes jį dirbsime, jis suteiks 
mums didžiausį atpildą, koks tik yra 
visoje žmoniškų pastangų srityje.”

Tuo reikalu pasisakė ir Tarybų Są
jungos premjeras Molotovas, savo saky
toje kalboje Didžiosios Spalio Revoliuci
jos 28-rių metų sukakties išvakarėse. Jo 
žodžiais:

“Nėra klausimo, kad palaikymas tai
kos reikalauja taiką mylinčiąsias tau
tas palaikyti reikalingą ginkluotą pa
jėgą. Tai taikoma kraštams, nešan
tiems didžiulę atsakomybę, kad taika 
būtų palaikyta. Tačiau, taikos palaiky
mo interesai neturi nieko bendra su 
didžiųjų valstybių lenktyniavimusi 
ginklavimesi, kaip skelbia užsieniuo
se tūli ypačiai karšti imperializmo 
politikos advokatai.”

Amerikoje tokių “advokatų” surasime 
nemažai? Įsikibę už atominės bombos, 
kaip katinas už pūslės, jie be paliovos 
visa gerkle rėkia, agituodami Ameriką 
be paliovos ginkluotis, provokuodami ka
rą, — karą, žinoma, prieš Tarybų Są
jungą, už tretįjį pasaulinį karą. Tam 
karštai pritaria lietuviški ir kitų tauti
nių grupių fašistai, kuriems tepasiliko 
vienintelė viltis — karas dabar ar nieka
dos!

Mes ryžtingai smerkiame visus, trečio
jo karo advokatus ir tuos, kurie atomi
nės bombos politika siekiasi pravesti pa
saulyj Amerikos imperialistų politiką. 
Kaipo demokratiniai žmonės, mes, iš
vykdami iš /šio suvažiavimo, darbuosi
mės už pastovios taikos įvykdymą visa
me pasaulyj, taipgi už tautoms laisvę ir

4. Lietuvos klausimą mes paliekame 
patiems josios žmonėms spręsti, nes mes 
niekad nediktavome jiems, kokią san
tvarką jie tupėtų pasirinkti. Lietuvos 
liaudis 1940 m. pasirinko tarybinę san
tvarką ir įstojo į Tarybų Sąjungos tau
tų šeimą arba federaciją, — tai jos da
lykas! Mes palaikėme artimus ryšius su 
Lietuvos liaudimi, kai ji gyveno buržua
zinėje santvarkoje, palaikome artimus 
ryšius, kai gyvena socialistinėje santvar
koje, palaikytume su ja artimus ryšius, 
jei ji gyventų kokioje kitokioje santvar
koje. Lietuva yra daugelio mūsų gimti
nė, o kitų mūs — tėvų gimtinė. Mes 
džiaugiamės, kad Lietuvos darbo žmo
nės, liaudis, ilgai kentėjusi ponų ir viso
kių išnaudotojų priespaudą ir pažemini
mą, sykį ant visados, pasirinko naują 
kelią, naują gyvenimą, — gyvenimą be 
ponų ir fabrikantų, gyvenimą be žmo
gaus žmogumi išnaudojimo, gyvenimą, 
kuriame suklestės mūsų tautos kultūra, 
kaip niekad josios istorijoje!

Lietuva išgyveno pačius sunkiausius 
laikus, karo laikus, žiauriosios vokiečių 
okupacijos laikus. Tarybų Lietuvoje 
žmonės nebadauja ir nebadaus, nepai* 
sant skaudžiųjų karo žaizdų, paliktų mū
sų tautos kūne. Tos žaizdos šiuo metu 
yra uoliai, rūpestingai gydomos ir už ke- 
lerių metų mūsų tėvų kraštas pakils į iki 
šiol nematytas aukštumas, tiek ūkiškai, 
tiek kultūriškai, nepaisant fašistų ir jų 
talkininkų skelbiamo Tarybų Lietuvai 
boikoto.

Šventame Lietuvos atsistatymo darbe 
Amerikos lietuviai galėtų ir, mūsų nuo
mone, turėtų prisidėti, pastatydami vie
ną kitą kultūrinę bei mokslo įstaigą, ku
ri pasiliktų busimųjų Lietuvos gentkar- 
čių akyse kaipo didelis, nepamirštamas, 
neišdildomas amerikiečiams lietuviams 
paminklas arba monumentas.

(Pabaiga 4-me pusi.)
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Išorinės Mongolif os Liaudies Bespublika įdomi Sena Jos Istorija

h

Mongolijos Liaudies Res-Imą. Nepajėgdami vieni chi-|gatus Petrapilin prašyti pa- 
publika yra pačiame Azijos nais nusikratyti, 1910 me- įimti mongolus savo globon. 
centre ir užima pusantro 
milijono kvadratinių kilo
metrų plotą. Taigi, jos teri
torija yra didesnė kaip Vo
kietijos, Francūzijos, Angli
jos ir Italijos, sudėjus kar
tu. Jos sienų ilgis — 7,000 ! 
kilometru. 1900 kilometru 
siena siekia Tarybų Sąjun
gą ir 4,400— Chinija su 
Mandžurija. Šalies klimatas 
griežtas k o n t i nentalinis, 
drėgmės iškrenta labai ma
žai. Temperatūra tiek žie
mą, tiek vasarą labai nepa
stovi. Dieną būna 20—35 
laipsniai šilumos, o naktį 
5—15 laipsnių šalčio. Užtat 
dangus visada švarutėlis. 
Daugiau kaip du trečdaliu 
respublikos teritorijos ar
čiau upių ir ežerų sudaro 
pievos ir, reikia pasakyti, 
labai trąšios pievos. Miškai 
ten lapuočiai, topoliai, ber
žai, bet jie užima ne dau
giau kaip 7 procentus visos 
teritorijos.

Šitoje didžiulėje teritori
joje gyvena tik 900 tūkstan
čių žmonių. 88 procentai jų 
yra mongolai —chalchasai, 
o likusieji — buriatai, der- 
betai, kazachai ir kiti. 
Dviems kvadratiniams kilo
metrams tenka vienas gy
ventojas. Mongolai ypatin
gai geri ir vaišingi. Keleivį 
jie priglaudžia ir papeni. 
Sužinoję ką nors nauja,

tais jie pasiuntė savo dele* i 1911 metų revoliucijai ki-

Kongręmanas William T. Granahan vaikščioja su pi- 
kietais priešais American Tobacco Co. šapą, Philadel- 
phijoj, tuomi parodydamas streikieriams parama. Strei- 
kieriai, nariai Food, Tobacco & Agricultural Workers, 
CIO, atsišaukė Į visus unijistus boikotuoti Lucky Strike, 
Pall Mall ir kitus tos firmos produktus iki jie laimes 

streiką. Iš dešinės: organizatorius Emil Dean, Granahain 
ir streikieriu komiteto pirmininkė Peg Kendig.

Žmonės Galėtų Gyvent 120 Metų, 
Kaip Atranda Prof. Bogomolec

žmonių kraują, nervus ir 
kitus organus. Pasirodė, 
jog seniai taip ilgai gyvena 
todėl, kad jų kūnai atsilaikė 
prieš sendinančias atmainas

lūs, Mongolijai pasisekė nu
sikratyti Chinijos globą. 
Pagal 1915 metų susitarimą 
tarp Rusijos, Chinijos ir 
Mongolijos šiaurės Mongoli
ja pavadinama “Išorine ar
ba Išlaukine Mongolija” ir 
suteikiama jai autonomija. 
Caro Rusija, stengdamasi 
šį kraštą pasiglemžti, siun
tė į jį savo patarėjus, orga
nizatorius ir davė paskolas. 
Iki Spalio revoliucijos tos 
paskolos siekė 5 milijonus 
rublių.

Tarybų valdžia atsisakė 
nuo paskolos išjieškojimo, 
nuo sudarytų sutarčių dėl 
Mongolijos su Chinija ir

KEISTUMAI
22-jų Vaikų Tėvas

Turėdamas jau 71 metą 
amžiaus, senis L. E. Ditto, 
iš Ripley, Tenn., susilaukė 
savo šeimoj dvynų ir dabar 
yra 22-jų savo vaikų tė
vas, — bent jis taip mano.

Farmer j Bučiuojanti Karvė
Norborne, Mo., farmerys 

Jerome Eubanks turi karve, 
kuri, kai tik pamato jį, at
bėga palaižyti jam smakrą.

Japonija ir paskelbė 
golijai teisę laisvai

Mon-, reikalą pažiūrėjo Japonija užėmė chinų kariuomenė; 
apsi- ir Chinija. 19119 metais Mon- generolas Siu ši-čžen pasis- 

spręsti. Tačiau kitaip į šį golijos sostinę Ulan-Batorąikelbė kariniu diktatoriumi.

t

tas bus reikalinga išgavimui po $2
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Streikuosime, jei 
priedo prie algos, pareiškė tie Westinghouse darbinin
kai, East Pittsburgh, Pa. Milžiniška didžiuma balsų jie 
igaliavo savo uniją — United Electrical Radio & Ma
chine Workers, CIO — skelbti streiką. Čia matomieji 
balsavimai yra pravedami unijos. Nacionalė Darbo San
tykių Taryba (NLRB) tuo pat klausimu praves balsa
vimus gruodžio 13-tą.

Tokios tai Godelės Susidėjo 
Auksiniam Amžiaus Jubilėjuj

Sovietinis profesorius A- 
leksandras A. Bogomolec 
išrado skiepus vadinamus 
AC, kurie ilgina žmogaus 
amžių. Senimo priežastis jis 
tyrinėjo jau per 30 metų; raumenyse, širdyje ir kituo- 

skuba 40—50 kilometrų ži- susekė kūne sendančius se organuose.
niomis su kaimynais pasi- vyksmus ir pagamino skie- Prof. Bogomolec su savo 
dalinti. Gyvena jie šėtrose, pus, jauninačius kūno orga-‘ štabu įsteigė ir senių kolo- 
jurtose, maitinasi pieno nūs ir audinius. niją Abchazijos srityje,
produktais, aviena ir ypa-į Prof. Bogomolec visų pir-1 Kaukaze, šiltose Juodosios 
tingomis kruopomis. Daržo- ma patikrino, jog žinduolis Jūros pakrantėse. 35 tų se- 
viu jie nevartoja. Nuo cin-' gyvulys vidutiniai gyvena į nių turi po 113 iki 136 me- 
"os ir kitų ligų apsaugo šešis kartus tiek, kiek laiko tų amžiaus. Jie sveiki, grei
tuos kumelių pienas. Pa- praeina nuo gyvulio gimi- |ti ir protiniai gabūs.
ormdinis jų verslas — gv- mo iki pilno jo užaugimo.' To mokslininko išrasti 
vulininkystė ir medžioklė. Pavyzdžiui, jei gyvulys su-i skiepai apsaugojo tūkstan- 
Kartu su bandomis keliauja I bręsta per dvejus metus, tai čių raudonarmiečių gyvybę 
ir jie, nusikeldami savo na- normaliai jis gyvens šešis [karo metu. Jie išgydė žaiz- 

kartus tiek, arba 12 metų. Idas, kuriom netarnavo nei 
Žmogus pilnai fiziniai su- penicillinas nei kiti vaistai, 

auga iki 20 metų, taigi pa-1 Naudojant tuos skiepus, 
gal šią taisyklę, jis turėtų [greitai gyja ir sulaužyti 
vidutiniai gyventi šešis sy-1 kaulai.
kius tiek, arba 120 metų, o! Tuo tarpu medikaliai pa- 
panaudojant Bogomoleco i tikrinimai parodė, jog Bo- 
atradimą, gal net iki 150|gomoleco skiepai supliekė 

i nematomuosius senatvės 
“vabalus” ir faktinai pa
naujino žmonių kūnus.

Visuose moksliniuose sa
vo darbuose amžiui pailgin
ti prof. Bogomolec, ta- 
čiaus, vadovavosi šitokia 
taisykle:

“Norint pailginti amžių, 
pirmiausias ir svarbiausias 
dalykas yra taip gyventi, 
kad amžius nebūtų trumpi- 

13% m. sukilo chinai. Mon-į^au’ pat tyrė tų mamas. N. M.
golų imperatorius turėjo i 
bėgti iš Chinijos. Chinai, 
bijodami naujų mongolų už
puolimų, juos persekiojo, j 
iki 1422 metais užkariavo fašistų mokslininkai ragino 
visą Mongoliją. Keletą me- 'Amerikos valdžią 1939 m. 
tu mongolai išbuvo chinų pavasarį pradėt tyrinėt ato- 
valdžioje. Vėliau Mongolija minę jėgą karo reikalams, 
suskilo į keletą atskirų vai- nes naciai jau stengėsi išra- 
stvbių. sti atominius pabūklus. Bet

Šiaurės mongolai chalcha- Amerikos valdininkai mažai 
sni išsaugojo savo nepri- tekreipė dėmesio į tuos ra- 
klausomybę iki 1691 metų, ginimus, kol Raseinių auk- 
Ištisus dešimtmečius tru- lėti nis dr. Aleksandras 
kusi kova su vakarų mon- Sachs pasikalbėjo su prezi- 
golai oiratais privertė juos dentu Rooseveltu. 
iieškoti sau pagalbos chi-j 

»nro^e. Šiaurinė Mongolija 
nasidarė chinų imperijos 
dabs, kur ėmė veržtis ir už
iminėti geresnes žemes chi
nai ir mandžūrai. Prasidėjo 
mongolų kova už išsivadavi-

mus — šėtras.
Trvliktojo šimtmečio pra

džioje mongolų valstybė už
ėmė plotus nuo Ramiojo 
Vandenvno krantų iki cen
trinės Europos. Jai priklau
sė Gruzija, Persija, Rusija, 
Lenkija ir Vengrija. Toli
mesnį mongolų plūdimą į 
vakarus sutrukdė jų Čingis
chano mirtis. Čingischanas 
Chvbilai nugalėjo Chiniją, 
užėmė Indochiniją ir Tibetą 
ir 1271 metais pasiskelbęs 
Chinijos i m p e r atoriumi, 
pradėjo naują dinastiją. To
kia didelė valstybė, žinoma, 
neilgai galėjo ištverti. Nuo [į— v v 
jos atsimetė Rusijos Auksi-1 žmonių, 
nė Orda, Persija, Gimzija; metų amžiaus ir dau-

metu.
Su prof. Bogomolecu 

darbuojasi ir 60 kitų sovie
tinių mokslininkų, toliau 
tyrinėdami senimo priežas
tis ir būdus, kuriais seniai 
galėtų būti pajauninami.

Bogomolec ir jo padėjė
jai, tarp kitko, studijavo 
gyvenimo istorijas 30 tūks- 

į, sulaukusių

Keturkampės Akių 
“Lėliukės”

Rafel Vazquez, gyvenan
tis San Pedro de Macoris 
miestelyje, Dominican res
publikoj, turi akis, kurių 
“lėliukės” yra keturkampės.

Auksinis amžius šioje a- 
šarų pakalnėje prasideda po 
50 metų; žmogus jau prade
da gyventi antroje pusės 
šimtmečio “kūdikystėj.” Tai 
branginamas amžius, ka
dangi jis trumpas ir privalo 
būti rimtas.

Išdidaus ir blogo būdo as
mens širdis yra trąši 
neapykantai visiems 
rūmams.

dirva 
pado-

Svoris 40,000 Pėdų 
Aukštumoj

Apskaičiuota, kad žmo
gaus svoris 40,000 pėdų 
aukštumoje būna vienu sva
ru mažesnis.

Anglis Ėdančios Kiaules
Kiaulių augintojas Byron 

Somers duoda savo kiaulėm 
ėsti minkštojo akmens ang
lį—bituminą kaipo regulia
ri jų ėdalo patiekalą.

Divorsas, Jei Vyras 
Kareivis

Georgia valstijoj tebega
lioja 1864 metais išleistas į- 
statymas, kuriuo moteris 
gali gauti divorsą vien už 
tai, jeigu jos vyras esti 
Jungtinių Valstijų militari-, 
nėję tarnyboje.

18 Mėnesių Kūdikis 
Muzikantas

Jacksonville, Floridoje, 
randasi 18 mėnesių kūdikis, 
Claude Foureau, kuris gro
ja trimitu ir kornetu.

Surankiojo P K.

Po 50 metų žmogui išdy
kauti — nedora, nesveika ir 
negražu.

Plačiau nepažinti 
bes, 
giliau, yra tas pats, kaip 
aklam vaikščioti po gra
žiausių gėlių daržą ir ne
matyti to viso gražumo.

gyvy-
nesuprasti gyvenimo

Auksiniame amžiuje kiek
viena gyvenimo dienelė ei
na trumpyn, kiekvienas kū
no dirksnelis—silpnyn. Tad 
pačiam jas dar labiau trum
pinti ir dar labiau silpnin
ti yra nusidėjimas prieš vi
sus gyvos gamtos įstatymus.

Ką turi daryti su savo 50 
metų asmuo, atšventęs auk
sinį jubilėjų? — Padėti juos 
su visomis jų blusomis į ar
chyvą i,r pasiimti tik ge
riausias bei doriausias ypa
tybes bei patyrimus ir tik 
jais nuo dabar gyventi nau
dingiau, sau ir žmonijai.

Tokios tai Krieno gode
lės, parašytos pačiam sau, 
50 metų amžiaus sukakties 
proga. Jeigu jos tinka ir 
jums — prašom pasinaudot.

Anot Byrono, tai tas pas
kutinis šiaudas perlaužia 
nugarą kupranugariui!

Kaip gyventi, reikia mo
kytis pačioj jaunystėj, nes 
vėliau toks mokslas — jau 
šaukštas po pietų.

Prievarta išgautas prisi- 
žadėjimas yra toks pat nu
sikaltimas, kaip ir prižado 
nepildymas.

Už gerai atliktas parei
gas dar didesnės pareigos— 
yra atlyginimas.

Tylėjimas kartais 
aštriausia kritika. ,

būna

zmo-Pirmas išsigėrimas 
gui gali būti sveikatai; ant
ras — linksmumui; trečias 
— sarmatai; ketvirtas—pa
siutimui.

Galima pasitenkinti tuo- 
mi, ką mes turime, bet nie
kuomet tuomi, kuo mes esa
me.

Pr. Krienas.

RASEINIŲ SŪNUS ĮTIKINO ROOSEVELTU GAMINT ATOMU JĖGA
Pabėgusieji nuo Europos, dalyką, ir Rooseveltas tuo- mokykla (gorodskaja) V • L 1 1 • • 1 • • • 1 —• T”V 1 • • I 1 1 • • v •

Mongolijos savivaldybė bu- 
ivo panaikinta.

Mongolai, revoliucionierių 
! Ciuche-Batoro ir čoibalsano 
vadovaujami, pradėjo kovą 
dėl krašto nepriklausomy
bės. 1920 metais buvo į- 

' steigta Mongolų Liaudies 
! Revoliucinė Partija, kuri 
pradėjo organizuoti parti
zaninį judėjimą. 1921 me
tais toji partija sudarė tau
tiniai revoliucinę vyriausy
bę, partizanus peorganizavo 
j reguliarę kariuomenę ir 
pradėjusi kovą, kreipėsi į 
Tarybų Sąjungą, prašyda
ma karinės pagalbos. Ta- 

i rybų valdžia prašymą iš- 
< klausė ir Raudonąją Armi
ją įvedė į Išorinę Mongoli
ją. Kovą galutinai laimėjus 
ir Mongolijai pasiskelbus 
nepriklausoma liaudies res- . 
publika, 1925 metais kovo 
mėnesį Raudon. Armija iš 
Mongolijos teritorijos pasi
traukė. Tarp Tarybų Sąjun
gos ir Mongolų Liaudies 
Respublikos parsidėjo nuo
širdi draugystė, 1934 metais 
patvirtinta žodine sutartim 
apie tarpusavę pagalbą.

Ši sutartis buvo išbandy
ta 1939 metais, kada Japo
nijos imperialistai buvo res
publiką užpuolę. Japonų — 
mandžūrų kariuomenė ben
dromis jėgomis buvo atmuš
ta, ir Mongolų Liaudies 
Respublika nuo užpuolimo 
apginta.

Respublikos sostinė Ulan- 
Batoras turi apie 100 tūks
tančių gyventojų. 1930 me
tais respublikoje buvo 1887 
galvijai, 1567 arkliai, 484 
kupranugariai, 15,660 avių 
ir 4081 ožka. Žemdirbystei 
kraštas mažai tetinka. 1939 
m. čia buvo apsėta 1944 
hektarai. Iš pramonės įmo
nių pažymėtini odos ir vil
nų fabrikai; iš viso 1939 m. 
juose dirbo 9,969 darbinin
kai ir tarnautojai.

Pagal Mongolų Liaudies 
Respublikos konstituciją, 
aukščiausia valstybės val
džia priklauso Didžiajam 
churuldanui (parlamentui). 
Vykdomąją valdžią sudaro 
ministerių taryba: ministe- 
ris pirmininkas, du jo pava
duotojai ir 10 ministerių. 
Maršalas Čoibalsanas yra 
ministeris pirmininkas ir 
kartu eina užsienio ir karo 
ministerių pareigas. Jo, 
kaip ir 11923 metais mirusio 
Suche-Batoro, vardas riša
mas su visa Mongolų Liau
dies Respublikos istorija. 
Jis yra Revoliucinės Liau
dies Partijos, kuri dabar 
užima vadovaujančią vietą 
respublikoje, įsteigėjas ir 
organizatorius. Gimęs jis 
1895 metais. Iš pat jaunys
tės gyveno jis sostinėje ir 
dirbo kaip išnešiotojas. Vė
liau išvyko Rusijon ir tre
jus metus mokėsi Irkutske 
bendrojo lavinimosi mokyk
loje. Generolo Siu Ši-čženo 
kariuomenei užėmus Mon
goliją, jis grįžo tėvynėn ir 
ėmėsi organizuoti ginkluo
tąją jėgą. Už karinius nuo
pelnus 1934 metais pakeltas 
į maršalus.

Ateinančiais metais Mon
golų Liaudies Respublika 
švęs savo nepriklausomybės 
25-rių metų sukaktį.

J. Jurginis.

i, ke- 
jau paskyrė Patariamąją turklasis mergaičių pensijo- 
Komisiją dėlei Uraniumo. nas ir stiprios pradinės mo- 
Nuo to ir prasidėjo valdi- 'kyklos. 
niai projektai, kurie iš ura-1 
niumo gamino 
atominei bombai.

Aleksandras Sachs gimė 
Raseiniuose 1893 m. rugpjū
čio 1 d. Tame Lietuvos aps
kričio mieste jis gyveno iki 
11 metų amžiaus. Vaikui te
ko augti tarp mylinčių mok
slą žmonių. Galimas daik
tas, kad jam padarė įspū
džio ir raseiniškiai viduri
nių mokyklų mokiniai. Ta
me tik penkių tūkstančių 
gyventojų miestelyje veikė 
gera keturklasė miestinė

mo”, mokslinį žurnalą 
“Viestnik Zn^niją” ir kitus 
rimtus mokslinius raštus.

Atvykęs su tėvais į New 
Yorką, Aleksandras Sachs 
greitai išmoko anglų kal
bos, įstojo į vidurinę mo
kyklą (high schoolę); kla
sėse jis pralenkė didžiąją 
daugumą kitų mokinių ir 
būdamas 15 metų amžiaus, 
įstojo į Columbijos Univer
sitetą, kurio kolegiją baigė 
per ketverius metus.

Paskui Aleksandras stu
dijavo Harvardo Universi
tete filosofiją, teises ir so
ciologiją. Toliau jis dar An
glijoj gilinosi į fizikos ir 
chemijos mokslus.

Su Rooseveltu Sachs susi
pažino New Yorke 1932 m. 
Vienas kitam patiko, ir 
prez. Rooseveltas, kol tik 
buvo gyvas, laikė Sachsą 
artimu sau patarėju ekono
miniais šalies reikalais.

Sachs ir dabar ilgas va
landas pašvenčia gilinimuisi 
į fizikos-chemijos dalykus, 
užmiršdamas net drabužius 
nunešti suprosyti. Drabužių 
jis tik tiek paiso, kad jie 
reikalingi.

Dr. Sachs pranašauja di
džią ateitį atominei jėgai; 
sako, išvysčius ją ir naudo
jant žmonių reikalams, mil
žiniškos dykumos galės bū- 

(Tąsa 4-me pusi.)

Kai kurie miestinės (pir- 
medžiagą miau buvusios apskritinės) 

mokyklos mokytojai buvo 
tiesiog mokslo fanatikai. 
Taip antai, matematikos 
mokytojas Kuzma Karpo- 
vič Lavrovski sakydavo: 
“‘Maitinkit smagenis, o pil
vui užtenka ir duonos kąs
nio.”

Jau tais laikais Raseinių 
mokiniai skaitydavo Darwi- 
no evoliucijos knygas apie 
gyvių ir augalų išsivysty
mą), Draperio “Istoriją 
Protinio ’Europos Išsivysty- 

/i

Sachs 1930 m. liepos mė
nesį nuvyko pas prezid. 
Rooseveltą ir nuvežė gar
siojo mokslininko Alberto 
Einšteino laišką, pritarian
tį atominiam tyrinėjimam. 
Sachs paaiškino prezidentui

*
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Ketvirtas puslapis Pirmadienis. Gruočlž. ’11), 1945'

Mes Kovosime: Už Darbą, už Laisvę, už 
Taiką ir Laimingesnį Gyvenimą!

(Pabaiga)
Mes neorganizuosime jokių “Atstaty

mo Bendrovių,” nei “Lašinių Bendro
vių,” neigi “Laivų Bendrovių”, kaip darė 
tūli ponai po pirmojo pasaulinio karo, 
nusukdami milijonus dolerių iš žmonių 
kišenių ir sukišdami į savo kišenius! 
Jeigu mes, amerikiečiai, pastatysime Ta
rybų Lietuvoje ligoninę, mokyklą, mu
ziejų ar kokią kitą gražią įstaigą, tai 
bus mūsų, Amerikos lietuvių, kukli dova
na mūsų tėvų kraštui.

Tąjį darbą, be abejo, vadovaus Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komitetas, kurį 
mes rėmčme ir remsime!

5. Vieną, gerbiamieji, turime atsimin
ti: Amerikoje lietuviškos klikos, ar tai 
jos bus smetonininkų ar jiems artimų 
suorganizuotos, pasiliks dar ilgokiems 
metams. Ir juo sparčiau Tarybų Lietuva 
kils, juo gražiau ji klestės, tuo daugiau 
tos klikos čia, Amerikoje, dūks, skleis
damos visokiausių prasimanymų ir gan
dų, Tarybų Lietuvą šmeižiančių. Prie
šas nepadės ginklo į šalį per ilgą laiką. 
Priešas stengsis palaikyti aplink save 
juo daugiau suklaidintų, nelaimingų 
žmonelių, jiems diena iš dienos pūsdamas 
dūmus į akis, kad jie nematytų tikrovės.

Kokia gi mūsų pareiga? Ką mes turi
me daryti? Tylėti? Juoktis ar verkti?

Nieko panašaus!
Mes privalome dirbti. Dirbti padvigu

binta energija! Tai nėra ir nebus leng
vas darbas, bet juk darbas mūs nebaido. 
Mes esame įpratę dirbti ir darbu esame 
užsiartavoję. Tame mūsų laimė, tame 
mūsų išeitis, tame mūsų viltis!

Pirmiausiai, aš prašau kiekvieną įsi
dėmėti sekamą: mes turime paduoti 
ranką kiekvienam, kuris arba kuri, įsi
tikinęs, kad Lietuva yra ir bus Tarybų 
Respublika, nori su ja bendradarbiauti, 
nori su ja palaikyti draugiškus ryšius. 
Bus jis darbininkas, biznierius, farme- 
rys ar profesionalas, jei tik jis, kaipo sa
vo tautos patri jotas, nori padėti Tarybų 
Lietuvai kilti aukštyn, žygiuoti pirmyn, 
mes paduokime jam ranką. Jis gali ne
priklausyti mūsų draugijoms arba orga-

nizacijoms, jis gali būti visiškai nuoša
lus žmogus; jis gali priklausyti net tū
lom organizacijom, kurios mums nela
bai patinka, bile tik jis ar ji sutinka, kad 
lietuvių tauta turėjo teisę pasirinkti ta
rybinį gyvenimą, kad tarybinė Lietuva 
gyvena ir gyvens tuo gyvenimu, todėl 
ji tenka remti, palaikyti — mums užten
ka!

Aš žinau, tokių žmonių šiandien yra 
ne tik pas katalikus, bet ir pas taip va
dinamus tautininkus; paskirių žmonių, 
individualų, taip sakant. Jūs, atvykę iš 
kitų miestų, tą patį žinote.

Mes turime pašalinti nerangumą, vieš
pataujantį pas mus.

Mes suvažiavome tam, kad visapusiš
kai susipažinti su pačiais svarbiausiais 
klausimais, pasidalinti mintimis, įkurti 
atitinkamą centrą ar komitetą, kuris 
bendrintų visus demokratinius lietuvius, 
teiktų jiem patarimų, konsoliduotų visas 
progresyves pajėgas ir vestų kultūrinį, 
švietimo darbą, duodamas patarimus į- 
vairioms organizacijoms bei grupėms.

Į Demokratinių Amerikos Lietuvių 
Centrą mes privalome įtraukti jaunimą; 
mes privalome jaunimą akstinti į plates
ni lietuviškai-amerikietiška darba. Mes 
privalome i ypatingai kreipti daugiau dė
mesio į sugrįžusius ir tebegrįžtančius iš 
karo frontų lietuvius kareivius, įtraukti 
juos į organizacinį darbą! Šiame suva
žiavime yra atstovais keliolika tokių vy
rų, visai neseniai grįžusių iš karo fron
tų. Neužilgo jų grįš daugiau.

Tačiau tasai Centras ar Komitetas ne
bepajėgs viską atlikti, jei mes, grįžusie
ji į savo miestus, sėdėsime, jei mes ne
veiksime.

Todėl, gerbiamieji Suvažiavimo daly
viai, susipažinę su savo uždaviniais, pa
darę atitinkamų nutarimų, grįžkime 
kiekvienas-na į savo namus pilni entu
ziazmo, pasirįžimo dirbti, pravesti šimtu 
nuošimčių tai, ką patys suvažiavime nu
tarėme !

Tegyvuoja demokratinė Amerikos lie
tuvių visuomenė!

Tegyvuoja demokratinis pasaulis!

įspūdžiai iš Keliones ir Suvažiavimo
Ketvirtadienio ryte lietus'buvo didelė darbymetė, pakol 

lyja lyg pasamdytas. Trauki-aprūpino nakvynėmis. Drąses- 
nys nelaukia, kol lietus sustos nieji, daugiau patyrę kelionė- 
lijęs, išeina jis paskirtoj minu-se, ir patys susirado nakvynes 
toj: Reikia skubėti pribūti į' geras ir už prieinamą kainą, 
laiką, kada autobusas išeis.! Pittsburghas — didžiosios 
Kaip 7:30 ryto jau mes prie! plieno industrijos sostinė, ku- 
“Laisvės” raštinės. Na, žino-Irioje tuo laiku plieno ir visa 
ma, dar ankstoka. Bet jau ir kita gamyba ėjo pilniausiu 
8 vai. ir netoli devynios, ir dar! tempu dieną ir naktį be ma- 
nesusitvarkome. Apgailėtina | žiausio sustojimo. Pittsburghas 
ir pikta ant tokio nerangumo, tai savotiškai įdomus didmies- 
bet kągi padarysi.

Ne war k e sustojom
New Jersey delegatus. Pasiro
dė, kad vienas keliautojas 
perdaug, permažai vietos su
sėsti; reikėjo gauti atskirą 
krėslą, ant kurio pasimainyda
mi turėjo sėdėti, pakol nuke
liavome į Pittsburghą.

Nors iš ryto smarkiai lijo, 
bet neilgam. Visa kelionės die
na buvo skaisčiai saulėta. Kad 
ir rudenio laikas, bet oras lie
taus nuplautas tyras ir gaivi
nantis. Gamtos vaizdai ne per
daug žavėjanti, vėlaus rudens 
spalvos nublukę, medžių ša
kos stypso apnuogintos, vėjas 
gainioja dar kur ne kur užsi
likusius pageltusius lapus. Ru
giais apsėti laukai puikiai ža
liuoja ir taip sau vietomis at
sparioji želmenija dar palaiko 
žalios spalvos vaizdus, teikda
ma maistą mažajai gyvūnijai. 
Visoj ilgoj kelionėj žemės pa
viršius labai puikiai įvairus, 
maži kalneliai ir didoki kal- 
niokai, tarpe kurių nemažai 
lygumų, tinkamų žemdirbys
tei. Galvijai daugiausia apie 
namus, maitinasi gatavu mais
tu. Tiktai drąsieji kalakutai 
pulkais maršuoja po plačiuo
sius laukus, išlikę dar gyvi 
nuo Padėkavonės Dienos.

Per kalnus ir klonius su 
skambiomis dainomis ir links
mais pašnekesiais nors nelen
gvai, bet už 12 valandų kelio
nės pasiekėme Pittsburghą. 
Pittsburgh iečiai taipgi nesiti
kėjo tiek daug delegatų pir
moj dienoj sulaukti, tai jiems

tis Susquehannos upės sriaunus 
paimti j vanduo gal milionus metų te

kėdamas per granitinius, kal
nus padarė gilią ir plačią 
vandens vagą, ypatingai pie
tinis jos aukštas i-r status gra
nito krantas, vietomis iškilęs 
virš tūkstančio pėdų. Apgy
venta visur, kalnas ir pakalnė. 
Per statų granitinį kalną gat
vių negalima nutiesti, bet yra 
keltuvai, kurie žmones užke

lia aukštyn ir nuleidžia že
myn. Vietomis išrodo dubclta- 
vas miestas. Abiejais upės 
pakraščiais nutiesta geležinke
liai, kuriais be paliovos kur
suoja traukiniai. Garvežių ka
minai ir begalinio skaitliaus 
įvairių industrijos kaminų dū
mai ir anglių dulkės aptem
dina visą miestą. Delegatų lai
mei, gamta atėjo į pagalbą 
apklodama miestą nestoru klo
du šviežaus sniego, kuris nu
valė dulkes ir suteikė miestui 
šviesiai gražų vaizdą. Užsikė
lus į miesto aukštumą nakties 
laiku ir pasižvalgius į milži
niškosios industrijos pulsavi
mą, susidaro jaudinanti pano
rama. Skaisčiai baltam švie
žaus sniego apdengtam po
grindy stovi gausybė tamsios 
spalvos milžiniškų plieno ga
mybos pastatų su daugybe ei
lių kaminų, per kuriuos ver
čiasi lauk pilki — juodi dū
mai, maišydamies su raudonos 
liepsnos liežuviais, žemę dre
bina lyg perkūno trenksmo 
smūgiai milžinų garinių kūjų 
dundėjimas. Visokios mašine
rijos, garo šnypštimas, jungda-

daugiau sukoncentruotoj for
moj paduoti, kad būtų trum
pai, aiškiai ir pilnai pasakyta, 
bet ne kiekvienai kolonijai pa
kartoti veik tą patį ar pana
šų veikimą.

Reikėtų kiekvienam rapor
tuojančiam ir kalbančiam pa
galvoti, kad yra šimtai delega
tų ir jei kiekvienas esantis su
važiavime galėtų pateikti pa
našų raportą iš savo koloni
jos ar organizacijos veikimo,, 
tai kas tada išeitų iš mūsų su
važiavimų, jei visi raportuo
tų ? Suvažiavimai užsitęstų sa
vaites, o ne dienas, na ir kas 
juomi interesuotųsi ? Nekurie 
iš mūs nepajėgiame dar su
prasti, |kad reikalinga įvertin
ti ir kitų žmonių laiką- ir dar
bus, gal dar geriau už mus 
nudirbtus. Bet gavę balsą’ dro
žia “spyčių,” lyg visų šventų 
litaniją. Giriasi apie savo ko
lonijos darbų nuopelnus, jau 
beveik visiems žinomus, iš pla
taus atžymėjimo mūsų spau
doje.

šis suvažiavimas buvo kon- 
centruotesnis už pirmąjį, bet 
galima dar gerinti, žengkime 
su progresu, pratinkimės dau
giau klausyti, mažiau kalbėti. 
O jei kalbame, bandykime 
mintis išreikšti trumpai, storai 
ir aiškiai, be atkartojimų, ne 
tik dideliuose suvažiavimuose, 
bet ir įvairiuose susirinkimuo
se. Menkai apgalvotas, pras
tai prirengtas raportas ar be- 
reikšmingas kalbėjimas virsta 
paprastu plepėjimu, niekam 
nesuteikia garbės. Stengkimės 
išvengti to. Mokinkimės iš 
drg. Mizaros tvarkingai pri
rengtų raportų. Greičiau ir 
lengviau atliksime mūsų užsi
brėžtus darbus, mūsų suvažia
vimai bus nenuobodūs, intere
singi ii- pamokinanti.

Gerai žinau, kad visi suva
žiavusieji, kurie kalbėjo, ku
rie klausėsi ir tylėjo ir kurie 
rašo, geidėme ir geidžiame, 
kad mūsų darbas'atneštų kuol 
daugiausia naudos mūsų de
mokratiniam organizacijų vei
kimui. Todėl gi, įgiję patyri
mų šiame suvažiavime, geriau 
prisirengkime trečiajam suva
žiavimui, kuriame gal bus pa
skirta daugiau laiko, kuriame 
ne tik organizacijiniai darbai 
būtų atliekama, bet delegatai 
galėtų kiek pasižmonėti ii- tuo 
pačiu sykiu daugiau ko įvai
raus patirti, paturtinti žinoji
mą.

Ig. Urbonas. .

jėgoms pa-
fašistuojan- 

ypatingai
smetonuotą

Suvažiavimas

NUSMERKTAS MIRTI 
JAPONŲ SARŽENTAS
Melbourne. — Karinis 

australų teismas nusmerkė 
sušaudyt japonų saržentą 
T. Sugino už tai, kad jis nu
žudė 51 karinį belaisvį Sa
ra wake.

(masis su kitokiais garsais, su- 
1 daro savotišką simfoniją. Tai 
vis darbo žmogaus išminties 
išdavas ir jos galybės ženklai, 
kurie lyginasi požeminės ne
pažabotos jėgos vulkanui. Ten 
nemažai mūsų broliu lietuviu 
prakaituodami užsidirba sau 
pragyvenimą ir krauna pasa
kiškus turtus parazitų klasei.

Prieš prasidedant suvažiavi
mui, delegatai, iš įvairių vals
tijų bei miestų, širdingai spau
džia rankas, sveikinas, reikš
dami klasinį solidarumą, kad 
nors pripuolamai susidarė pro
ga subendrintoms 
reikšti balsą prie 
čia reakciją, bet 
prieš lietuvišką 
fašistinę traicę.
prasidėjo energingai, g;erai or
ganizuotai ir praėjo sklan
džiai ir tvarkingai, išskyrus 
kolonijų raportų sesiją. Ypa
tingai paskutinė sesija apsi
vainikavo jausmingomis demo
kratinio progresyvių pobūdžio 
kalbomis, kuriose buvo tvirtai 
pabrėžiama nuolatinė ir neat
iaidi kova prieš visokią reak
ciją.

Mūsų mylimi dainininkai ir 
dainininkės, veik visi papras
to darbo žmonės, lyg profe
sionalai, labai gražiai ir har
moningai sudainavo. Jų dainų 
skambios melodijos užžavėjo, 
kad ir pavargusias nuo ilgų 
posėdžių delegatų sielas. Taip 
iškilmingai ir užsibaigė An
tras Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas 11 vai. vakaro. ,

Norėjosi Pittsburghą dau
giau pamatyti, susipažinti su 
lietuvių įstaigomis ir šiaip 
įspūdingesnėmis vietomis, bet 
nebuvo galima, abiejų dienų 
vakarinės sesijos užsitęsė iki 
10 ir 11 vai. Po to jau ma
žai buvo galima po miestą 
pasižvalgyti, neturint vietinių 
pažįstamų draugų. O yra' ko 
sužinoti tokiam industrijinia- 
mc centre, kaip ' Pittsburghas.' 
Būtų buvę galima sutrumpin
ti sesijas, jei mūsų nekurie dc- 
legatai-tės būtų stengęsi ma
žiau plepėti, bet prirengtus 
raportus ir savo prakalbas

VALANDOS:

Viena iš tipiškų Italijos žmonių demonstracijų už liaudies fronto vyriausybę, čia 

matomos minios maršuoja Romos gatvėmis.________________________________________ __

Raseinių Sūnus Įtikino 
Rooseveltą Gamint 

Atomy Jėgą

DANAI NdRI SOVIETŲ i 
PREKYBOS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
ti paverstos žydinčiais 
dais, daržais ir derlingais 
laukais. Anot Sachso, pel- 
kės-raistai tada bus pavers
ti tinkamomis civilizuotiem 
žmonėm gyventi vietomis.

Sachs supranta, kad ato
minės jėgos kontroliavimas 
yra tarptautinis reikalas, ir 
sako, atominė bomba turėtų 
būti pervesta pasaulio sau
gumo tarybai. Tada atom- 
bomba tarnautų kaip pa
būklas Jungtinių Tautų Or
ganizacijai sustiprinti ir 
greitai užpuolikus suvaldy
ti. J. C. K.

S0-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Sekmadieniais nėra valandų.

4 C|

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

►CM

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Copenhagen. — Danija i 
siunčia atstovus į Maskvą, 
kur jie siūlys paplatint pre- < 
kybą tarp Danijos ir Sovic-; 
tų Sąjungos. Nupuolus Vo-l 
kieti jos rinkai, danai nori ■ 
daugiau dirbinių parduot 
Sovietams.

Maloniam palengvini
mui bandyk ši švarų, 
naujų, patikrintų bū
dų atliuosuot papras
tų strėnų gėlų. Tik 
uždėk vienų Johnson's 
BACK PLASTER! 
jmt pat skaudamos 
vietos. Švelnūs jo 
vaistai palengva ŠIL- 

sujudina kraujo apytakų.1)0 jum nugarą, sujudina Kraujo apyiuną. 
sklaido jo pritvinimą, lengvina skausmą. 
Šilta multino priedanga laiko šilimą viduj, 
šalti lauke—duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO. Johnson 
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

(įc-finw,A BACK PLASTER j?

Joseph Garszva i
: Undertaker & Embalmer ;

Manager I
: JOHN A. PAULEY :

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

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

NAMŲ 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 ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES.
355 Union Avėcor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

H DM
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and GrPl,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

■■ . i;.... ...............^i!M
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Kaunas Šiandien
Rašo R. Riabininas

Kaunas, kurį dažnai va
dina antrąja Tarybų Lietu
vos sostine, guli slėnyje. 
Ten, kur Neris įlieja savo 
vandenis į Nemuną, seno
vėje buvo pilis — tvirtovė. 
Toji pilis buvo Lietuvos 
kunigaikščių atramos punk
tas prieš kryžiuočių puoli
mus. Išlikę pilies griuvėsiai 
yra viena miesto įžymybių.

Senovinėje Kauno miesto 
dalyje gatvės siauros. Na
mai seni, tačiau stiprūs. 
Viršum grindinio kabo bal
konai. Šaligatviai vidudienį 
pilni žmonių. Rūsčiai dunda 
krovininiai vežimai, skar
džiai kaukia sunkvežimių 
sirenos.

Senamiesčio centre stovi 
senovinė rotušė. Bokšte į- 
taisytas laikrodis, kurio ro
diklius sustabdė karo vie
sulas. Rotušės patalpose 
anksčiau buvo miesto savi
valdybė.

Kreivomis senamiesčio 
gatvėmis nenuobodu vaikš
čioti ištisą dieną. Gyveni
mas čia spalvingas ir įvai
rus. Daugybė mažų įmonė
lių. Marguliuoja iškabos: 
batsiuvis, kirpėjas, siuvė
jas. Kiemuose, mažuose me
diniuose pastatuose ištisą 
dieną aidi kūjo dūžiai ir 
žvanga geležis. Darbininkų 
grupės remontuoja maši
nas, čia pat netoliese dide
liame aukštyje dažytojai 
atnaujina nublukusias na
mo sienas.

Rodosi dar taip neseniai 
senamiestį gaubė ūkanos ir 
nykuma. Vokiečių okupaci
jos metu žydai buvo išga
benti į geto. Likusieji gy
ventojai išsisklaidė, preky
ba sustojo. Išplėšti magazi
nai ir krautuvės liūdnai 
žvelgė išdaužytais langais 
į gatvę.

Tačiau gyvenimas stip
rus, o žmogus gajus. Sena
miestis pamažu įgauna savo 
pirmykštį prieškarinį vaiz
dą.

Didelę senamiesčio pre
kyvietę kauniečiai vadina 
“Žuvų rinka” arba dar pa
prasčiau “tolkučke”. Dabar 
čia verda gyvenimas. Stalai 
nukloti riebiomis silkėmis, 
mėsingais- lynais, plačiais 
karšiais. Ūkininkų vežimuo
se maisto produktai: kum
piai, paukštiena, sūriai, į- 
vynioti į šlapias skepetaites

sviesto gniūžuliai. Kaimo 
mergiotės vaikšto paliai 
būdeles ir dera kartūnines 
skepetas, margas juostas, 
sagas.

Vokiečių okupacijos metu 
žuvų rinka buvo pavojinga 
vieta. Vejamas bado kau
nietis ateidavo čia parduoti 
savo paskutinę porą balti
nių, paskutinį kostiumą. 
Niūriai jis slankiojo tarp 
stovinčiųjų ir besidairančių' 
žmonių. Pardavėjų ranko
se daugiausia buvo įvairūs 
trantai, iš po skverno ap-1 
dairiai buvo pardavinėjami 
maisto produktai. Laisvai 
prekiauti vokiečiai draudė, 
prekiautojus persekiojo. 
Pasigirsdavo skardus švil
pukas ir prekyvietę apsup
davo žandarmerija. Imdavo 
visus krėsti ir... sodinti į 
sunkvežimius, kuriais gabe
no į arbeitsamtą naują “sa
vanorių” būrį vykti į Sak
soniją.

Žuvų rinka, ir gretimas 
jai rajonas kiekvieną pa
vasarį būdavo užliejamas 
potvynio. Neris ir Nemunas 
susigrūdus ledams užsikem
ša. Vanduo smarkiai ima 
kilti ir išsilieja iš krantų. 
Žemiausiąją dalį miesto už
lieja. Miesto kvartalo vaiz
dai pasikeičia. Jie primena 
Veneciją. Valtininkai - žve
jai išvežioja valtimis gyven
tojus į jų butus. Tačiau 
vanduo greit ima slūgti ir 
prasideda vėl normalus gy
venimas.

Dar buržuazinės Lietuvos 
laikais buvo pradėti kran
tų sutvirtinimo darbai —tu
rėjo būti pastatytas pyli
mas. Karas sutrukdė baigti 
šią statybą. Tarybų Lietu
vos vyriausybė skiria daug 
dėmesio miesto reikalams. 
Krantinių tvarkymo darbai 
bus tęsiami ir toliau. Netru
kus vandeniui bus nurody
tas jo kelias. Miesto nebe
užklups netikėtumai.

Keturkampė aikštė. Ma
žos daržovių krautuvėlės, 
arbatinės, užkandinės, mė
sinės. Aikštė išgrįsta apva
liais akmenimis. Tai antro
ji senamiesčio prekyvietė. 
Dabar čia vyksta gyva pre
kyba. Margoje žmonių mi
nioje vaikšto pyragaičių 
pardavėjai, siūlydami savo 
gaminius publikai. Mažose 
užkandinėse valstiečiai ge

ria magaryčias (ir užkan
džiauja kumpiu, dešromis ir 
kitomis kaimo gėrybėmis.

Senamiesčio gatvėse iki 
pat Laisvės Alėjos susikon- 
.centravę konfekcionai, ke
purių ir manufaktūros ma
gazinai. Daugelis jų atida
ryta, kitur dar vyksta re
montas. Vokiečiai Raudono
sios Armijos vejami vis dėl
to gerokai apiplėšė Kauną, 
tačiau nepaspėjo jo sunai
kinti. Iš magazinų jie vežė 
viską, net baldus ir kitą in
ventorių.

Laisvės Alėja — miesto 
centras. Tai plati ir tiesi 

! gatvė, perkertanti aikštę, 
kurioje randasi Įgulos baž
nyčia — didingas pastatas, 
pastatytas 19-to šimtmečio 
gale. Viduriu gatvės eina 
alėja, kurios abiejomis pu
sėmis auga medžiai. Gatvė 
išlieta meksfaltu, kvartalai 
modernūs. Čia randasi eilė 
valdžios įstaigų. Kauno paš
tas — didelis keturių aukš
tų pastatas. Plačios durys 
nuolat prasiveria. Iš erd
vaus vestibiulio veda veidro
dinės durys į pašto operaci
jų salę, į telegramų išsiunti
mo patalpas, į telefoninių 
pasikalbėjimų kambarį ir 
t.t.

Šalia pašto stovi sudegin
tas telegrafo ii’ automati
nės telefono stoties namas.

Netoli pašto kiek atokiau 
nuo gatvės stovi Kauno 
miesto Vykdomojo Komite
to rūmai. Tai miesto vykdo
mosios valdžios centras. 
Vykdomas. Komitetas gyve
na įtempto darbo gyvenimu, 
šimtus interesantų atleidžia 
jis kasdien.

Priešais Vykdomąjį Ko
mitetą skersai gatvę randa
si miesto sodas. Žydi kašto
nai, padaryta klombos, pa
statyti suolai.

Pro žydinčius kaštonus 
baltuoja stilingi Kauno val
stybinio teatro rūmai. Te
atras daugiau kaip per pus 
išgrobtas vokiškųjų oku
pantų. Išvežtos operos pas
tatymų vertingos dekoraci
jos, butaforijos. Vokiečiai 
rūpestingai slopino kiekvie
ną Lietuvos meno genijaus 
pasireiškimą.

Erdvūs, gražūs ir puikūs 
Kauno kinai. Tokie pastatai 
kaip “Forumas”, “Aušra”, 
“Kapitelis” ir kiti yra mo
derniųjų kinų architektūri
niai pavyzdžiai. Dideli ves
tibiuliai, rūkomieji kamba
riai, bufetai ir tualetai, žiū
rovų salės įruoštos puikiai. 
Atsisėdęs į raudona gelum-

WATERBURY, CONN.
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
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KONCERTAS ir KOMEDIJA
"Velnias Statinėj"
Rengia L. D. S. 49 Kp. Lietuvos žmonių pagalbai

Brone Lucas-Rasimavičiūtč

Sekmadienį 
Gruodžio 

16
December

f,
Pradžia 3 vai. dieną

Įžanga 75 centai
Gertrude Ulinskas

VYRAI
VALYMUI ŠALDYTUVINIŲ 

VAGONŲ

66c Į VALANDĄ
LAIKAS IR PUSĖ PO 48

VALANDŲ
FRUIT GROWERS

EXPRESS COMPANY
PENNSYLVANIA R. R.

MEADOWS YARDS
HARRISON TURNPIKE

SOUTH KEARNY, N. J.
(291)

VENTA HALL 103 GREEN STREET
WATERBURY, CONN.

j Dainuos Waterburio solistes Bronė Lucas-Rasimavičiūtė
| ir Gertrude Ulinskas.
j Taipgi Hartfordo Laisvės Choras, vadovaujant M. Baltulionytei, išpildys dalį
j dainų programos ir suvaidins Komediją “Velnias Statinėj”
1 L.D.S. 49 kp. kviečia visus dalyvauti ir pasiklausyt dainininkų ir pamatyt tą 
! juokingą komediją.

Milbrae, Calif.
Vieša Padėka

i
Tariu ačiū greatneckiečiams, 

pusbroliui Jonui Zurini ir vi
soms giminėms ir svečiams iš 
apylinkės ir Pirmyn Chorui po 
vadovyste Almos Kamočiutės 
už gražias daineles mūsų iš
leistuvių vakare. Visi linkėjo 
laimingos kelionės į tolimą 
saulėtą Californiją. Mes, nu
važiavę taip toli nuo Great 
Necko, neprisirengėm išreikš
ti padėkos žodį. Jau 6 mėne
siai prabėgo, kai išvykom. Ta- 
čiaus manom, kad ir dabar 
dar nepervėlu tarti nuoširdų 
ačiū.

Kelionės buvo laiminga. Il
gai važiavom pesisvečiuodami; 
važiavom net 15 dienų. Buvom 
sustoję pas draugus Balčiūnus 
Chicagoj. Daug gražių vietų 
apžiūrėjom. Kelionėj padarė-

Barskis parėmė įnešimą ir 
prižadėjo pilną kooperaciją 
visų biznierių, 

s
Kunigas Ambrose O nd ra k, I 

kalbant už bažnyčias, priminė! 
kaip jie dalyvavo pikietų eilė
se 1939 metais ir sakė, kad ir 
dabar, prisiėjus reikalui, vė
lei dalyvaus.

Reiškia, stakjardų darbinin
kai užtikrinti visų apielinkės 
piliečių parama, gali būti už
tikrinti pilnu laimėjimu, jei 
visi laikysis vieningai.

A. D.

PRANEŠIMAI

Vf ATEUŠAS SIMONA VIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

ietos ir i m por
uotos degtinės ir 
vnai, geriausių 
r a vorų alus ir 

liūs. Kada būsite 
<rooklyne, užeiki- 
** susipažinti.

Patogiai ir gražia 
įruoštas atskira- 
kambarys užėjimi- 
grupėms. Ned? 
iiomis atdaras nu* 
1 valandos diem 
iki vėlai.

426 ŠO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevetterlo stoties. Tel EVergreen 4-950?

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

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

<♦>

o

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

be muštą balkono krėslą 
žiūrovas jaučiasi kaip na
mie. Rodomos tarybinės ir 
amerikoniškos filmos. Pub
lika, boikotavusi nuobodžias 
ir ilgas vokiškas filmas, uo
liai eina žiūrėti tokių filmų 
kaip “Kutuzovas”, “Daina 
apie Rusiją,”' “Išlaisvintoji 
Prancūzija.” Prie kino ka
sų visada pilna žmonių.

Marga ir gyva Laisvės 
Alėja vakarais. Plačius ša
ligatvius užpildo praeiviai 
ir šiaip pasivaikšinėjantieji. 
1944 m. rugpjūčio mėnesį 
Alėja buvo liudininkė dau
gelio jaudinančių scenų. Su
sitikdavo ir glebėsčiavosi su

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptas

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel, St. £-8*42 '•

viršum trijų metų nesimatę 
žmonės.

Praskambėjo paskutinis 
pergalės saliutas. Atslūgo 
pirmykštis džiaugsmas. Jį 
pakeitė kitas džiaugsmas: 
laisvo darbo džiaugsmas, 
taikaus gyvenimo laimė. 
Tais džiaugsmais dabar al
suoja Kauno gatvės.

Pasuksime iš Laisvės Alė
jos prie Įgulos bažnyčios į 
kairę, į Gedimino gatvę. 
Praėję nedidelį s k v e r ną, 
prieisime iki Gedimino ir 
Duonelaičio gatvių sankry
žos. Ant kampo Vytauto 
Didžiojo Universiteto tech
nikos fakulteto rūmai. Duo
nelaičio gatvėje kiek toliau 
į senamiesčio pusę randasi 
istorijos filologijos fakulte
to rūmai. Liūdnas Kauno 
Universiteto likimas buvo 
vokiečių okupacijos metu. 
Lietuvos studentija, . boiko
tavusi vokiečių okupacinės 
valdžios patvarkymą, buvo 
persekiojama,
naktį gestapas ką nors iš 
studentų bei profesorių su
imdavo. Universitetą vokie
čiai paskelbė uždarytu. Ge
ležiniais šalmais sargybiniai 
atsistojo prie visų rūmų 
durų: “Lietuva nereikalinga 
aukštųjų mokyklų, jai pa
kanka amatų mokyklų” — 
tie Rentelno žodžiai tą pa
čią dieną paplito po visą 
Kauną.

Duonelaičio gatvė eina ly
giagrečiai Laisvės Alėjai. 
Meksfaltas. Namai išdažyti 
pilkai žalsva spalva. Karo 
lyg ir nebūtų buvę. Tik pri
siartinus prie Karo muzie
jaus pradeda pasirodyti iš
daužyti langai, išmuštos iš 
zoviesų durys. Štai jau to
lumoje matyti muziejaus 
bokštas. Bokite iškelta rau
dona vėliava. Žiūri į dešinę 
ir matai neįprastą vaizdą. 
Vietoje buvusios čia elekt
ros stoties ir gražaus ketu
rių aukštų namo — krūvos 
plytų ir griuvėsių. Čia bė
gusio į savo urvą mirtinai 
sužeisto vokiškojo žvėries 
darbas. Sprogimas buvo 
toks stiprus, jog visi aplin
kui namai yra sužaloti. Ne
gyvu žvilgsniu žiūri iš vir
šaus langai. Butai pusiau 
sugriauti. Sienos daugelyje 
vietų susprogusios.

(Bus daugiau)

me 4600 mylių iki tos vietos, 
kur mes dabar gyvenam.

Mes labai prastai jautėmės, 
K i e kvieną {kad negalėjom dalyvauti gra

žiam Laisvės koncerte. Tai nu- 
sitarėm save nubausti nors 
ant trijų dolerių, kuriuos ir 
pasiuntėm Laisvei.

U. J. Baronausky

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 12 d., LDP Kliubo 
salėje, 408 Court St. Draugai, būti
nai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas naujos valdybos 
1946 m. Bus išduota raportai iš 
Liet. Dem. Suvaž. ir LDS 3-čio Aps. 
konferencijos. Taipgi reikės pasimo- 
kėti duokles už šiuos metus. — V. 
K. Sheralis, Sekr. (287-288)

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša,

Chicagos Žinios
“Back of the Yards” Taryba 
Rems Stakjardų Darbininkų 

Kovą 
t

Chicagos stakjardų apielin- 
kėj jau keliolika metų atgal 
susiorganizavo Back of the 
Yards Council. Toje taryboje 
priklauso 185 organizacijos— 
civilės, bažnytinės, politinės ir 
kitokios.

Stakjardų darbininkam be
sirengiant prie streiko, kad iš
kovojus po 25 centus į valan
dą daugiau algos, Sigmund 
Wlodarczyk, United Packing
house Workers of America 
(CIO) unijos atstovas, nuėjo 
į minėtos tarybos susirinkimą 
ir ten perstatė dalyką. Tary-. 
ba užgyrė darbininkų reika
lavimą ir Jos. Meegan. tary
bos sekretorius pareiškė: — 
nuo nešiojimo iškabų iki bile 
darbelio, mes mielai pildysi
me. Stakjardų darbininkai ga
li būti užtikrinti mūsų para
ma jų reikalavime žmoniš
kesnių algų, nes mes žinome, 
kad tai reikštų labai daug 
mūsų apylinkei.”

Įnešimą užgirti darbininkų 
reikalavimą davė Al Matha, 
Elevator Operators Union 
(AFL) Viršininkas. Back of 
the Yards Business-men’s As
sociation prezidentas Peter

BAYONNE, N. J.
Gruodžio 11 d., įvyks Licttivių 

Amerikos Ukčsų Kliubo mėnesinis 
susirinkimas, 7:30 v. v. Kliubo sa
lėje, 2 West 22nd St. Visi nariai yra 
kviečiami būtinai ateiti į susirinki
mą. Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo delegatas išduos raportą ir 
turim keletą nebaigtų reikalų galu
tinai aptart, nes toliau atidėliot 
negalima. — Jonas Zaleckas, pirm.

(286-287)

So. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kp. moterų metinis 

susirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 11 d., 8 vai. vak., 318 Broad
way. Visos draugės dalyvaukite, nes 
turime išsirinkti naują valdybą 
1946 ( metams ir aptarti daug kitų 
svarbių dalykų. — A. B. sekr.

(286*287)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE Ik hereby given that License No. 
RL 15991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO AMODEO
527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby1 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 
$2 Louis Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA SARACCO
32 Louis pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1837 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
1.07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 545 Metropolitan Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT J. FEDERICO
645 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1812 has been issued to the undersigned 
to -sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 263 Riverdale) Ave,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM KLEINMAN & LOUIS LEVINE 
Riverdale ftve., Brooklyn. N. Y. T

P

REIKIA VALČIŲ STATYTOJŲ 
PENNANT RŪŠIES VALTELftM 

112-01 14TH AVE., COLLEGE POINT, L.I. 
________________________________________ (293)

STALIORIAI 
IR MAŠINOM VYRAI

Patyrę vien tik prie krautuvėms 
rakandų ir architektūros darbų. 

Kreipkitės pasiruošę dirbti 
NUOLAT

ROOF STRUCTURES, INC. 
380 EASTERN PARKWAY 

FARMINGDALE, L. I. 
T (289)------------------------------------------------------------------- j 

VALYTOJAI
Pagelbėjimui Superintendent. Priimsime ir 

senyvą vyrą. Geri namai, gera alga, 
nuolatinis darbas. 
PETER MILLER,

2545 OLINVILLE AVE., BRONX, N. Y.
(287|

KARČIU SKYRIUJE— 
GARBARNfiS DARBININKAI

Su ar be patyrimo 
Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 4 P.M.

ZIEGEL EISMAN CO.
99 Frelinghuysen Ave., Newark, N. J. 

_____________________________________ (287)

PRODUKCIJOS 
MOULDERIAI IR 
PAGELBININKAI

Prie Bronze ir Aluminum Darbo
Viršlaikiai

SCOTT FOUNDRY 
32 SCOTT AVENUE 

BROOKLYN
(287)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA OPERATORKV
PRIE SUKNELIŲ IR BLIUSKUC1Ų 

Kreipkitės
Chaskes & Kulback 

279 BURNET STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

________________________________________(293)

' •' FELLING MASINU - 
OPERATORES 
PRIE SUKNELIŲ 

Kreipkitės
Chaskes & Kulback 

279 BURNET STREET 
NEW BRUNSWICK, N. J.

(293)

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

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

Buy More Bonds

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5129 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1108 Avenue P., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN P. McCORMICK 
CHARLES H. YOUNG

1108 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5060 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 .of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 545- Court Street, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
FRANCIS P. LYNCH & ROSE M. TORTORA 

(Court Liquor Store)
545 Court St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5060 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1382 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS J. CANTONI
1382 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 866 lias been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1698 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

FRANK PALS
1698 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15959 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4908 Third Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARNEY BAR & GRILL
4908 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10840 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
754 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to* be consumed off the 
premises.

FRANK JEFFERSON
754 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that IJccnsc No. 
RL 16045 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.
GASPON PIERSON & MAX FRAENKEL 

(Club 880)
880 Jamaica Ave.. Brooklyrt. N. Y.

9
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NewWto^iz^ZiniOT
Jugoslavai Gauna Žy
mių Teikėjų Jugoslavi

jai Pagalbos
Amerikinis Komitetas Jugo

slavijai remti, 235 East 11 th 
St., New Yorke, praneša gavęs 
žymių rėmėjų, pasižadėjusių 
teikti ir jau suteikusių para
mos kare nukentėjusioms Ju
goslavijos žmonėms.

Tarpe tų rėmėjų yra Nacio- 
nalės Jūrininkų Unijos Pagal
binės organizacijos (auxiliary) 
narės, pasiėmusios mėgsti 
blanketus. Taipgi visi veikalo 
“On the Town” aktoriai dova
noję drabužių. Imogene Coca, 
populiari komike, Cafė Socie-
ty Uptown programose tei
kianti daug juokų su savo nu
meriu “Satire on Furs,” dova
nojo dvejus kailinius.

Teisėjas Nekaltino 
Veterano

Eugene Trotsky, komunis
tas veteranas, buvęs areštuo
tas kaltinimu turėjus atviram 
ore mitingą be vėliavos, teisė
jo Lavine tapo išteisintas. Tei
sėjas sakėsi pritariąs visokiems 
veiksmams pagerinti veteranų 
sąlygas.

Trotsky aiškino, kad mitin
gas nebuvęs oficialiai šauktas, 
bet kalbantis grupėse Chinijos 
klausimu iškilusios diskusijos 
ir iškelta nuomonė protestuoti' 
prieš intervenciją Chinijoj. Jį ? 
areštavęs policistas Friedman1 
aiškinosi, kad jis matė tūlus į 
kalbant j būrį žmonių ii- dėlto 
palaikė susirinkimu.

Nepajėgė Kūdikio 
Atsižadėti

Mrs. Frances De Meo, dvie
jų vaikų motina, laike vyro 
buvimo užjūriuose prisigyve
nus dar vieną kūdikį nuo ki
to. Bijodama pasekmių, ji 
vaiką padėjus prie klebonijos,

Majoras LaGuardia Kalbės 
Russian Relief Mitinge

American Society for Rus
sian Relief ruošiamame masi
niame mitinge gruodžio 18-tą 
Madison Square Garden, vienu 
iš žymiųjų kalbėtojų bus New 
Yorko miesto majoras LaGuar
dia.

Mitinge kalbės ir Virginia 
Gildersleeve, vienatinė moteris 
Jungtinių Valstijų delegacijos 
San Francisco konferencijoj. 
Taipgi kalbės New Yorko Mies
to Tarybos prezidentas New- 
bold Morris ir Muzikantų Uni
jos Lokalo 802, AFL, sekreto
rius William Feinberg.

Muzikos — dramos — dainų 
programoje, be kitų, dalyvaus 
New Yorko Philharmoniška 
Simfonijos Orkestrą, diriguo
jant Leopold Stokowskiui Jen
nie Tourel, Metropolitan Ope
ros dainininkė, išpildys solo da
lis Westminster iChore, John 
Finley Williamson direkcijoj. 
Frederic March, scenos ir filmų 
žvaigždė, aiškins reikšmę dra
matiško spektaklio.

Norintiem būti dalyviais to 
gražaus ir svarbaus vakaro, pa
tartina įsigyti bilietus iš anksto.

Kailiasiuvių Kliubas 
Gavęs The Worker 

250 Skaitytojų
Kailiasiuvių Kliubas, Now 

Yorke, šiomis dienomis išpildė 
savo kvotą gavime darbininkų 
dienraščio sekmadieninei lai
dai — The Worker — 250 
naujų skaitytojų. Iš jų 198 yra 
metiniai.

Kliubas turi 16 narių. Iš jų 
11 dalyvavo gavime prenume
ratų. čampionu išėjo Harry 
Joffe, gavęs 51 prenumeratą.

Nebeleidžia Pasitikti 
Karius Prieplaukose
New Yorko porto komandie- 

rius Kelis paskelbė, kad pu
blika nebus leidžiama ant do
kų pasitikti sugrįžtančius ka
rius. Priežastis, kaip aiškino 
jis, esanti tame, jog ant dokų 
prisirenka tiek daug svieto, 
kad sutrukdo karių išsėdimą.

Tačiau informacijos apie 
pribusiančius laivus tebebus 
teikiamos ir toliau. Giminės 
gali sužinoti apie laivų pribu
vimą telefonu WI 9-5310.

MIRĖ

Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Narių Mitingo

Praeitą penktadienį Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliubas

I turėjo savo metinį susirinkimą. 
Narių dalyvavo daug, nes jie 
buvo šaukiami atvirukais, be 
to, visi žinojo, kad bus ren- 

! karnas kliubo pirmininkas ir 
! kiti vaidybos nariai.

Visi valdybos nariai, kurie 
Į buvo šiame mitinge renkami, 
išrinkti vienbalsiai. Tik vieno 
kliubo pirmininko vietai pa
statyta du kandidatai, bet iš
rinktu tapo tas pats, Ch. Krei
vėnas (Kerwin).

Politiniu lyderiu paliktas 
tas-pats adv. Vižlianskas.

Kadangi kliubo protokolų 
sekretorius J. Nalivaika serga 
(sužeistas), tai laikinai, iki jis 
pasveiks, tai vietai išrinktas 
kitas. ■:

Steponaitis ir Balčiūnas ‘ ra
portavo iš Antrojo Demokrati
niu Lietuviu Suvažiavimo Pitts- 
burghe. Raportai buvo trumpi, 
konkretus ir kliubas vienbal
siai .juos priėmė.

Paskui adv. St. Briedis ra
portavo iš “visuotino kongre
so”, įvykusio Chicagoje. Pra
dėjo jis raportuoti išdidžiai, 
bet užsibaigė visiškoj maiša-

s'aportuotojas verkęs. Matyt, 
bovo dėl ko verkti.

“Kaipo advokatas, Stepas 
Briedis rodosi, galėjo bent ra
portą—pranešimą tiksliai pasi-
gaminti”, girdėjau kalbančius 
kliubo narius.

“Ne mano biznis, ne mano 
bėdos,” atsakiau jam.

Senas Kliubo Narys

Krikštynų “Parė”
Pereitą šeštadienį buvo pa

krikštyta Mr. ir Mrs. Burns 
dukrelė, vardu Barbara. Mrs. 
Burns yra duktė Antano Mise
vičiaus, gyvenančio 102-09 
65th Rd., Forest Hills, N. Y, 
Krikštynų pokilis įvyko pas 
Misevičius. Kūmai buvo Mr. ir 
Mrs. Uvick.

Juozas šalčius, Mrs. Burns 
dėdė, linki Barbarai gražiai 
augti ir turėti laimingą ateitį. 
Taipgi linki tėvams ištekliaus 
dukters išauginimui ir aprūpi
nimui mokslu.

Turintiem Vaikų Nuo 
4 iki 8 Metų

Madų parodoj, New Yorke, 
parodyta suknelė iš tokios me
džiagos nuo kurios vanduo nu
bėga, kaip nuo stiklo, neįdrėki- 
nęs suknelės.

Pagauta Nelegališkose 
Vestuvėse

BUY VICTORY BONDS!

Woodsidej, paskambinus var
pelį ir pabėgus.

Jos nepagavo ir, kaip atro
do, neįtarė, nes neareštavo. 
Bet rūpestis apie vaiką jos ne
apleido. Iš laikraščio sužino
jus, kur vaikas patalpintas, 
prašiusi toje prieglaudoje dar
bo, bet darbo negavus. Pri
trūkus kantrybės, ji nuėjo po- 
licijon ir pasisakė savo bėdą. 
Bet atsisakė įvardinti kūdikio 
tėvą.

tėję. Kalbėjo jis arti valandos 
laiko ir atrodė, kad jam nepa
vyks raportą vienu vakaru už
baigti : buvo taip susimaišęs, 
kad, rodosi, jis pats nežinojo, 
ką kalba. Tiesiog skaudu bu
vo klausytis, štai, ką jis, be 
kitko, raportavo: Girdi, buvo 
du Kubilai (gal Kubiliūnai, 
ar gal Kubiliai), kuriems “vi
suotino kongreso” pirmininkas 
įsakė pasisveikinti. “Jiedu pa
sisveikino ir viens kitam pabu
čiavo . . Dėl to kongreso 
dalyviai net verkę ii- jis pats,

To amžiaus vaikai kviečiami 
atsilankyti į 5-tą metinę dailės 
parodą ir pamoką. Ji tęsis iki 
sausio 6-tos. Jos tikslas — su
vesti jaunukus į pažintį su 
braižybos-tapybos menu ir duo
ti progą ankstyboje vaikystėje 
atrasti talentus.

Lankytojus reikia užregis
truoti iš anksto. Bile kuris vai
kas leidžiamas tik vienai sėsl
iai. Mokestis — 12 centų. Pa
rodo parinktus, vaikams pa
trauklius paveikslus ir leidžia 
l.arbo kambaryje išbandyti pa-

Mrs. Edith Feldman suma
nius pasiimti antrą vyrą jūri
ninką neatsiskyrus nuo pirmo
jo, kareivio. Namai jai pasirodę 
patogiausia vieta vestuvėms. 
Po šliūbo, ji parsivedė svečius 
į savo apartmentą, 1665 Sew
ard Ave. Bronx.

Ten besilinksminant, atsiti
ko tas, ko jinai nelaukė. Du sa
vo vaikus jinai buvusi pasiun
tusi į judžius, o po judžių pa
liepus nueiti pas pirmojo vyro 
tėvus, kad nesimaišytų. Bet jos 
uošviai, gal kai. ką anksčiau nu
manę, o gal ir iš vaikų ką nors 
nepaprasto dasiprotėję - įtarę, 
vaikus parvedė namo. Atradę 
linksmą puotą, jie pradėjo 
klausinėti, ar čia surprizas, ar 
jų sūnus Jack parvykstąs na
mo iš užjūrio.

Svečiai jūrininkai ne mažiau 
nustebo tokiais klausimais. Jie 
užtikrino, kad čia nieko pana
šaus nėra, čia tiktai vestuvės.

Smagios buvo vestuvės, bet 
ne ilgos. Visapusiškas sekretas 
ir melas, o sykiu su jais ir 
nuotaka atsidūrė policijoj. 
Kaip aiškinama, tai nei jos 
jaunasis nežinojęs vedąs kito 
žmoną ir vaikų motiną. Net ir 
jos motina nežinojus savo duk
relės planų. Motina buvo sta
čiai pasipiktinus. Ji sakė — 
tik pamislykit, aš esu motina 
tokios pigenybės.

Alvin Ohlson, 51 m., pasi
koręs kliaučių šapoj, 129 Ful
ton St., Brooklyne, kur jis iš
dirbo 18 metų.

William C. Freimuth, 54 m., 
inžinierius iš Bostono, rastas 
užsidusinęs automobiliuje ga- 
zolinos stotyje, Long Island 
City.

Ann Heagney, 26 metų, my
lima žmona John’o Heagney, 
duktė Mrs. Sofijos Shivis, mirė 
ketvirtadienio vakarą, St. Ma
ry’s ligoninėj. Pašarvota Galli
gan Funeral Parlor, 978 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laidos 
antradienį, gruodžio U-tą, 10 
vai. ryto, po pamaldų St. Syl
vester’s Bažnyčioj, Grant ir 
McKinley Avės.

Liūdna velionės motina, Mrs. 
Shivis, gyvena 36 Scholes St. 
Jai ypatingai liūdna ir dėlto, 
kad jos sūnus, mirusios brolis, 
tebesiranda karo tarnyboje už
jūryje.

Forma 529 pataria (angliš
kai), kaip numegsti šiuos au
liukus. Šildo ir pagražina ei
nant mokyklon, sportui. Spal
va pritaikoma prie sveterio ar 
šiaip pasirenkamos spalvos.

William A. Stephens, brook- 
lynietis, paskirtas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pasiunti
niu Europon.

Įkaitino Restauranų 
Firmos Viršininką

Fox Hill kariškos patalpos, 
Staten Island, perleidžiamos 
išrenduoti veteranų laikiniems 
butams. Ten gausią pastogę

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
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 neper- 
leidžiančių drabužių eilutėmis; 
medvilnės ir vilnų kojinėmis; 
guminiais avalais, odos batais 
ir če very kais, 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.

(Adv.)

Betty Jane Watson ir Harold Keel turi vadovauja
mas roles teatro Gildijos muzikališkame veikale “Okla
homa,” St. James Teatre, W. 44th St., New Yorke. 
Veikalas jau vaidinamas antrąjį tūkstantį kartų ir ti- 
kietai dar vis perkami iš anksto. Jau parduodami tikie- 
tai Naujų Metų vakarui ir ateinantiems metams.

iems kurti.
Vyresnių ir jaunesnių vaikų, 

aipgi suaugusių neleidžia. Sa
kaitės dienomis valandos 10 iki 
12 rytais, sekmadieniais 2 iki 
5 po piet. ^Dieną ir valandą ga- 
’ima užsisakyti telefonu: Circle 
'-8900. Registracijos kartą iš- 
luos raštinėj atsilankymo dieną 
ie vėliau 10 minutų pirm 'pasi- 
ūnktos valandos.

Įstaigos vardas: Children’s 
Holiday Circus of Modern Art, 
Tuseum of Modern Art pa- 
alpose, 11 W. 53rd St., New 

Yorke.

Sudaryta Nauja Filmų 
Gamybos Firma

Hal Horne, buvęs 20th Cen
tury-Fox skelbimų ir publicis
tikos vedėjas, skelbia sudaręs 
naują f ii moms gaminti kompa
niją vardu Story Productions, 
Inc. Armand Deutsch, Nathan 
W. Lewin, Horne ir Stanley 
Kramer viršininkuose.

Firmos nusistatymas esąs 
aukštai iškelti filmų produkci
joj pačių veikalų titulus ir jų 
autorius, ne vien tik aktorius 
ir direktorius.

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai < 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.
■ ......... ....................../

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, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 3-6191

Keliolika 
teisman

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Bankletu 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Dr. Chas. Djimay 
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy A ves.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) o a tvt 
Trečiadieniais > į'į į tT 
Penktadieniais )

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Vyriausybė traukia teisman 
kompaniškų Longchamps res
tauranų viršininkus. Juos kal
tina klastavus rekordus, kad 
išvengti mokėjimo taksų. Taip 
jie esą nusukę $2,872,766 nuo 
valstybės iždo.

Kojines Patekusios į 
Juodąjį Turgą

Teisėjas Ramsgate pereitą 
ketvirtadienį nuteisė Joseph 
Baruch, dviejų krautuvių sa
vininką, New Yorke, pasimo- 
kėti pabaudų $250 ir 20 dienų 
kalėti.

Baruch buvo kaltinamas 
pardavus 96 centų lubines 
kainas turinčias rayonines koji
nes po $1.40 ir po $1.22 porą. 
O ir lubinės kainos jau duo
da pakankamai pelno, yra 
daug aukštesnės už buvusias 
prieškarines kainas.

Teisėjas žadėjo taip pat aš
triai bausti visus norinčius ap
grobti žmones, pasinaudojant 
šventėms pirkimosi paskuba 
keliančius kainas, 
kitų jau traukiami
per OPA inspektorius.

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 8, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI




