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KRISLAI
Nacius Grąžina.
Ispanijos Fašistai.
Irano Reakcij’a.
Tik Pakeis Formas.

» Marinai ir Japonai.
Rašo D. M. Šolomskas.

Russky C irios rašo, kad grei
tai visi hitlerininkai iš Švedi
jos bus grąžinti j Tarybų Są
jungą, jų tarpe ir lietuviški 
kvislingai. Iš 2,700, nacių 250 
bus išvežta į tą dalį Vokieti
jos, kuri yra britų kontrolėj, 
nes jie iš ten paeina.

Tarybų Sąjungoj yra 
atskiros unijos, kurios 
bendrai 27,000,000 narių. Uni
jos vaidina svarbią rolę gyve
nime. Jos padeda atstatyti ka
ro nuteriotus šalies plotus. Da
lyvauja apšvietos, <...... v
poilsio ir bendrai kultūros kė
limo reikaluose.
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turi į
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General Motors Gan- Trumano Sumany- 
na Teismų Drausmes mas Gręsias “Kor- 

I Prieš Sireikierius poratyve” Valstybe

o

Detroit. — General M^ 
darbhiinku i t0.rs korporacija, išgavo. _i

Meksikos demokratinės or
ganizacijos reikalauja, kad 
kartu su nacių kriminalistais 
būtų nubausti ir Ispanijos fa
šistai kriminalistai. Kaip žinia, 
Ispanijos fašistai atvirai ka
riavo prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie buvo ten pasiuntę “Mėly
nąją Diviziją’’, jie siuntė 
“liuosnorius”, jie žudė ir Fran- 
cijos anti-nacius. Franco yra 
niekas kitas, kaip Hitlerio ir 
Mussolinio pastatytas prie val
džios fašistas.

i turi būti sumažintas, o kail Washington. — CIO unijų 
kurie keliai į fabriką ir iš i pirmininkas Philip Murray 
jo palikti visai laisvi. Chica- 'pareiškė kongresmanų ko- 
goj kompanija taip pat rei- į misijai, kad prez. Trumano 
kalauja indžionkšino. [sumanymas streikam 

--------  įšaldyti” yra ]_
Trenton, N. J. — Valsti-1prieš visą darbininkų judė- 

jinis teisėjas W. H. Jayne, įjimą. Tai žingsnis į “korpo- 
ratyvę” (fašistinę) valsty
bę, pareiškė Murray.

teismo drausmę-indžionkši- 
ną, kuris aprėžia streikierių 
teisę pikietuot kai kuriuos 
fabrikus. Teisėjas įsakė 
streikieriams, kad laisvai 
leistų General Motors raš
tinių tarnautojams ir virsi- pagal General Motors pra- 
ninkams Įeiti ir išeiti. kymą, išdavė laikinį in- 

! t džionkšina, uždrausdamasClevelande Oh>o .mesti- ,streiko piįietininkams stab. 
ms teisėjas Frank S. Day raštininkų ir viršinin- 
patvarkė, kad pikietininkų ]<ų ėjimą į čionaitinį Gene- 
skaičius prieš General Mo- ral Motors fabriką ir išėji- 
tors Fisher Body fabriką ,mą.
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Kareiviai Lavinami
Dujomis Pult Strei

kų Pikietininkus

Hitlerininkai Nužu 
dė Šešis Milionus 

Žydy Europoje
Nurnberg, Vokietija. —Washington. — Jungtinių kareiviai sustatyti prie fab

Valstijų armijos vadai lavi-,riko ir kaip jie turės bom-ĮTeisme. prieš nacius kari
na kareivius, kaip jie turės įbarduot pikietininkus ve-

-' L ' 1 * 4 *1 * 1 • į • • k°m" imamosiomis dujinėm, bom-
1 “at-įbomis streikų pikietininkus, k . .. _ . ,1 1 - bonus, rankinėmis granato-pasimopmas įsake reporteriams Ph. Mur- . .’ 1-,,■ • 1 • 1- i mis ir durnu bombomis.—1........ ray, CIO unijų pirmininkas.

Jis padalino reporteriams į 
kopijas laiško, kurį pasiun-istreikierius yra pratinami kankino bent šešis milionus 
tė karo sekretoriui Patter- [kareiviai vadovaujant pul- europinių žydų.
šonui, reikalaudamas ištirti

inius kriminalistus buvo per
skaityta prisiektas liudiji
mas vokiečių majoro Wm. 
jHoettl’io ir kiti dokumentai, 
į kurie parodė, kad naciai nu- 

Tokiems veiksmams prieš žudė, badu numarino ir už-

ūkininkui T. H. Murphy’ui,

Maskvoj Prasideda 3-jų 
Didžiųjų Užsieninių 
Ministerių Sueiga

armijos planą prieš streikie-1 Monmouth stovykloj, New r Marchalln Il/davi- 
rius. Murray taip pat davė Jersey valstijoj. Panašūs vvll. nialolRUlU UZUaVl“

iriai Chinijoj ir Truma
no Pareiškimas

laikraščių atstovams foto
grafines kopijas oficialio 
armijos braižinio, kaip bus

pratimai daromi ir kitose 
stovyklose, kaip teigė Mur- • 

į ray.

Tik šiomis dienomis atėjo į 
žinia, kad ispanai fašistai Co-j 
dies mieste nuteisė 5 demo-1 
kratus visam amžiui į kalėji- Į 
mą, o kitus 39 asmenis skir
tingiems laikams kalėti. Jung
tinės Tautos nugalėjo Hitlerio, 
Mussolinio ir Japonijos fašis
tų jėgas, bet Hitlerio ir 
solinio pastatyti fašistai 
kiną Ispanijos liaudį.

Mus- 
kan-

Bulgarijos liaudies 
paliuosavo 500 politinių kali
nių, tai yra bendradarbių su 
hitlerininkais, kurie buvo ma
žiau prasikaltę ir kitiems 500 
asmenų sumažino bausmes. 
Demokratinė liaudis ir jos vy
riausybė suteikia progą jiems 
pasitaisyti.

valdžia

ANGLAI TEBELAIKO 80 
NUOŠIMČIŲ GINKLUOTŲ 

NACIŲ ARMIJOS
Berlin. — Rheino krašte, Ten vokiečių kariai tebene- 

vakarinėje Vokietijoje, an- !šioja ginklus.
glai tebelaiko 656,000 tini- Kuomet Sovietų maršalas 
formuotos nacių armijos su Žukovas pasipriešino orga- 
jos divizijomis, pulkais ir nizuotos nacių armijos lai- 
kitomis kariniai organizuo- įkymui, anglų komanda 
tomis grupėmis; 
nuošimčiu visos

tai yra 80 sake, kad jie, girdi, nuėmę 
buvusios vokiečiu oficierių ženklus.

Maskva. — Amerikos val
stybės sekretorius — užsie-. 

Ininis ministeris James F.
I Byrnes (atlėkė į Maskvą
1 penktadienį, o Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
iBevinas — šeštadienį. So- 
I vietų valdžios nariai juos 
j nuoširdžiai pasitiko. Molo
tovas, Sovietų užsienio rei- 

aį_ įkalu komisaras, jau pasi-
I kalbėjo paskirai su Byrne- 
'su ir Bevinu; Pranešama

KONGRESO TARIMAS NEŽA
DA DARBŲ VISIEMS 

AMERIKIEČIAMS
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Hitlerio armijos toje Rhei-lNew Yorko Herald-Tribune J°& sį pirmadienį tormaliai |^us vįsjem galintiem i
no upės srityje.

Pirmesnis pranešimas A- 
merikos spaudai teigė, kad

SOVIETAI ATMETĖ 
TURKIJOS ATSAKYMĄ 

J PROTESTĄIrano reakcinė vyriausybė 
labai trokšta liaudies kraujo. 
Ji veik kasdien reikalauja, 
kad būtų iš Irano ištrauktos 
Jungtinių Tautų ginkluotos jė
gos, tikrumoj, tai tik Raudo
noji Armija, nes britų ir ame
rikiečiu įvairios “karinės mi
sijos’’ pasiliktų. Ji tikisi, kad 
tada galėtų kraujuose paskan- jungą, išdaužė dvi sovietį- 
dinti Azerbaidžano demokra- ] 
tinės liaudies sukilimą, 
reikalauja demokratijos 
ne.

kuri
Ira-

val-Britanijos ir Franc i jos 
donai susitaikė ir susitarė Le- 
banono ir Sirijos klausime. 
Tas susitaikymas yra tik pa
viršutinis. Sirijos, Lebanono, 
Iraqo, Egipto ir Arabijos, 
kaip ir daugelio kitų Afrikos 
kolonijų, klausimai nebaigti. 
Britanija nori pasinaudoti pro
ga, iš apsilpusios Francijos pa
imti kolonijas į savo /‘globą’’. 
Francija geruoju nepasiduos. 
Varžytinės ir nesutikimai tar
pe imperialistų nesulaikomi. 
Jie gali pakeisti formą, bet 
negali pasibaigti.

London. — Sovietu 
riausybė užprotestavo Tur- į 
kijai, kad turkai savo did
miestyje Istanbule suruošė Į 
demonstracijas gruod. 4 d. j 
su šūkiais prieš Sovietų Są- 

riių knygų krautuves ir su
naikino jose knygas.

Maskvos spauda rašė, kad 
su Turkijos policijos žinia 
buvo tos demonstracijos su
rengtos.

Turkijos valdžia į Sovie
tų protestą atsakė, kad tai 
“buvę tik naminis inciden
tas” ir kad turkų valdžia 
neturėjus ryšio su tomis de
monstracijomis.

Sovietų vyriausybė atme
tė tokį Turkijos atsakymą 
ir nurodė, kad turkų polici
ja saugojo demonstrantus. 
Kartu Sovietai įspėjo, kad 
jie “negali pro pirštus pra
leisti tokio provokatoriško 
veiksmo prieš Sovietų Są
jungą.”

vy

reporteris dėl to rašo:
“Tėmytojai, paskutinėmis 

dienomis sugrįžę iš Ham
burgo, praneša, kad jie ma
tė daug vokiečių karininkų 
tebenešiojančių oficieriškus 
ženklus, o kartais ir meda
lius. Atrodo, kad tie oficie- 
riai laisvai vaikščioja bei 
važinėja.”

Anglų oficieriai sakė, kad 
tam tikras nacių kareivių 
skaičius esąs anglų ligoni
nėse, kai kurie kiti laikomi 
karo belaisviais, bet pasiro
dė, kad vadinamieji belais
viai yra sustatyti palei ge
ležinkelių linijas ir vieške
lius.

Nusižudė Japonų Kuni
gaikštis Konoye

Tokio.—Namie nusinuodi
jo japonų kunigaikštis Fu- 
mimaro Konoye, buvęs Ja
ponijos premjeras trimis 
atvejais. Gen. MacArthuras 
buvo įsakęs suimt Konoye 
kaip karinį kriminalistą.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Acheson kalbė
josi su Negrinu, buvusiu Is
panijos Respublikos prem
jeru. . .

prasidės visų trijų užsieni
nių ministerių konferencija. 
Jie tarsis apie atominę jė
gą, Vokietiją, Iraną ir kt. 
tarptautiniais klausimais.

AZERBAIDŽANO SAVI
VALDYBĖ ĮSISTEIGĖ

Washington. — Jungtinių irios būtų reikalingos valdi- 
Valstijų kongreso atstovų įniams darbams sekamais 
rūmas 254 balsais prieš 126 • metais, 
priėmė sudarkytą' pasiūly
mą dėlei darbų amerikie
čiams. Pradinis, prezidento 
Trumano remiamas, suma- 

J nymas siūlė užtikrint dar- 
ir no- 

rintim dirbti amerikiečiam, 
o jei neužtenka darbo pri
vačioj pramonėj; tai turi I mas užtikrint darbus visiem 
būt atidaryti valdiniai dar- amerikiečiam, 
bu projektai.

Kongresmanai išbraukė 
iš to sumanymo darbus vi
siems; vietoj to, jie įrašė,

Dabar kongresmanų ir se
natorių atstovai sueis išly
ginti skirtumus tarp senato i 
ir kongresmanų rūmo nuta- 
■rimų.

Prez. Trumano valdžia 
nedėjo gana pastangų, kad j 

i būtų priimtas jos sumany

STORI PRIMINIMAI
ANGLIJAI

Maskvos Pravda priminė 
priespaudiškus bei kruvinus

Britai, su pagalba kanuolių, 
lėktuvų ir karo laivų degina 
indonezų miestus Javos saly
ne. Bet kova jau persimeta į 
kitą Indonezijos salą — Su
matrą, kuri yra didžiausia sa
la ir turi 10,000,000 gyvento
jų. Sumatroj pasiskelbė respu
blika su S. Sjahrir priešaky, 
pasmerkė Holandiją ir Brita
niją už užpuolimą ant Javos 
respublikos gyventojų.

Washington. — Išlėkė į 
vidurinę Chiniją generolas 
Geo. Marshall, kaip laikinis 
Amerikos ambasadorius. 
Prez. Trumanas sakė, Ame
rika sieks sustabdyt karą 
tarp Chiang Kai-sheko tau
tininkų ir chinų komunistų 
ir sušaukt įvairių partijų 
konferenciją tautai apvie- 
nyti. Jis pakartojo, kad a- 
merikonų kariuomenė pa
siųsta į Chiniją, girdi, “ja
ponams iškraustyt.”

Washington. — šiemet 
kompanijų pelnai pakilo 
liais nuošimčiais.

London. - Iraniškojo kad jie pritaria “augštam
Azerbaidžano sostinėje Ta- darbų lygmalui pnvacioje Palestinoj, Indonezijoje, ! 
brize įsikūrė tautinė savi-I pramonėje.
valdybė, kuri žada pasilikt 
Irano valstybės rėmuose. 
Savivaldybės galva yra Ja- 
afar Piševari.

Su Amerikos ir Anglijos 
užsieniniais ministeriais at
skrido į Maskvą ir atomi
niai jų specialistai.

[Syrijoje ir kituose kraštuo- i
Pirmiau senatas nutarė, 

kad valdžia privalo užtik
rint' darbus visiem ir tuo 
tikslu gali imt lėšas iš ša
lies iždo, bet tos išlaidos ne
turi didint valstybės skolų, 
ir prezidentas turi kas me
tai įteikt kongresui užgirti 
sąmatą (biudžetą) lėšų, ku- Jungtinių Tautų Organiza- 
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KĄ VEIKIA JANKIAI 
IRANE? TEIRAUJASI 
MASKVOS PRAVDA

Jungi. Tautų Sėdyba 
Bus Amerikoje

London. — Paruošiamoji

icijos komisija, po ilgų gin
čų, vienbalsiai nutarė įs
teigt Amerikoje pastovią 
Jungt. Tautų buveinę. Tam 
siūloma Bostonas, New 
Yorkas bei kiti miestai.

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 

i statė klausimą: Kuriem 
[tikslam Amerika tebelaiko 
savo kariuomene Irane 
(Persijoj)?

' Amerikinė spauda sako, 
jankiai buvo pasiųsti į Ira
ną, kad padėtų pergabent 
Sovietam siųstus karinius 
reikmenis iš Amerik. I^end- 
Lease fondo. Bet po Vokie
tijos sumušimo toki siunti
niai buvo sustabdyti.

Į Amerikos pasiūlymą at- 
i šaukt Sovietų ir anglų ka- 
riuomenę iš Irano iki naujų

Chungking. — Praneša- ;metų pravda atsako, jog 
ma, kad chmų komunistai sutartis tarp Sovietų Sąjun- 
patenkinti tomis prez. Tru- g0S įr Anglijos nustatė, kad 
mano pareiškimo vietomis, į jųdviejų kariuomenė ten 

siūlo sušaukt didžių- pasilaikytu iki 1946 m. kovo 
jų Chinijos partijų konfe- 2 d
renciją, įsteigt tautinės vie- Anglijos ir Sovietų armi-
nybės valdžią ir sustabdyt daliniai buvo ten pasiųs-
karą tarp Chiang Kai-sheko j<ad apstabdytu vokiečiu 
tautininkų ir chmų komum- ir Irano fašistų veiRla 
stų. ______ ____

PASIRUOŠIMAI RINKIMAM LIETUVOJ IR KŪRYBOS DARBAI Naciai Gyrė Klimaitį 
Už Žydų Žudymą

Lietuva dabar užsiėmusi 
pasiruošimais rinkimams į 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siąją Tarybą (seimą), rašo 
Tarybinių žinių biuras:

Švietimo darbuotojų są
junga nominavo kaip savo 
kandidatus į rinkimų komi-

Prezidentas Trumanas sako lsB3 profesorių Kairūkštį, 
būk Amerikos marinai laiko- • Vilniaus Universiteto medi- 
mi Chinijoj “nuginklavimui [Cinos skyriaus dekaną, ir 
japonų”. Gi iš Chinijos korės- mokytoją Bubiną, kuris ap- 
pondentai, jų tarpe ir Mr. R. dovanotas garbės titulu už 
W. Johnson, kurie matė viską savo veiklą. Oro ir Chemi- 
ant vietos, sako, kad Ameri- nio Apsigynimo Draugijos 
Ros marinai visai nenaudoja- centro taryba nominavo sa-

(Tąsa 5-me pusi.)

■■■■■

vo kandidatu armijietę Sta-

nelienę, kuri du sykiu buvo 
sužeista mūšiuose ir apdo
vanota trimis ordenais. 
Kauno Audinių ’ fabriko 
darbininkai nominavo ,į sa
vo atstovus rinkimų komi
sijai audėją Norkienę, kuri 
veikliai dirbo fabrikui at
statyti.
Įvairūs Kūrybiniai Darbai 

Lietuvoje
Panevėžio cukraus dir- 

bykla pagamino 82,000 tonų 
cukraus.

Šiaulių storosios popieros 
(papkės) fabrikas, Skuodo 
malūnas, Raudon, žvaigž-

dės aliejinė ir Vilniaus mui
lo fabrikas neseniai jau pa- 
pagamino kiekius produk
tų.

Pirmoji turbina pradėjo 
veikti Klaipėdos miesto el
ektros gamykloje, ir mies
tas apie šių metų pabaigą 
jau pilnai bus aprūpintas e- 
lektros jėga.
Broliškų Respublikų Para
ma Lietuvos Ligoninėms
■ Tarybų Sąjungos broliš

kos respublikos šiemet at
siuntė Lietuvos ligoninėms 
daugiau kaip 700 tūkstančių

metrų audeklų ir žaizdoms 
apraišalų, 3,000 lovų, kie
kius vatos ir kitų medika- 
lių reikmenų — viso už 10 
milionu rubliu.c t.

Telefonų Stotis
Automatinių telefonų sto

tis Kaune pirm karo turėjo 
10,000 prenumeratorių ir 
buvo viena iš didžiausių 
Baltijos kraštuose. Vokie
čiai susprogdino ją ir suar
dė visą telefonų sistemą 
Kaune. Telefonų stoties at
statymas prasidėjo tuoj, 
kai tik buvo išvyti vokiečiai 
įsiveržėliai. Dabar su bro-

liškų Tarybinių Respublikų 
parama yra statoma Kaune 
nauja telefonų stotis, du 
kartu didesnė už senąją.

Naujos Ligoninės.
Neseniai tapo atidarytos 

naujos ligoninės Rietavo j, 
Telšių apskrityj; Turge
liuose, Vilniaus apskrityj, 
ir dviejuose kaimuose Pa
nevėžio apskrityj.

Iki šių metų pabaigos bus 
atidarytos dar penkios ligo
ninės: Utenos, Rokiškio ir 
Klaipėdos apskričiuose ir i- 
zoliacijos ligoninė Klaipė
dos apskrityje. /

Nurnberg, Vokietija. — 
Teisme prieš nacius kari
nius kriminalistus buvo per
skaitytas jų žandarų vado 
pranešimas, kuriame jis gy
rė tūlą Klimaitį už žydų 
skerdynes Kaune. Sako, per 
kelias naktis Klimaičio va
dovaujami savanoriai išžu
dė 3800 Kauno žydų ir su
degino kelias jų bažnyčias. 
Klimaitis taip sklandžiai 
veikė, jog atrodė, kad tai 
“be vokiečių žinios.”
ORAS. — šalčių banga at
eina į rytines valstijas.
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Atmesti Hobbs Bilių!
Kongresas priėmė prieš-darbininkišką, 

prieš-unijinį taip vadinamą Hobbs bi
lių. Pastaruoju laiku taip pakilo prieš-- 
darbininkiška, prieš-unijinė propaganda, 
kad reakcin. kongresmanai pasiskubino 
pravaryti tą bilių. Ypatinga ir tai, kada 
jie pakėlė tą klausimą, tai kongreso bu
te iš apie 430 kongresmanų dalyvavo tik 
50, o kada balsavo, tai buvo tik 113 ir 
balsavo tik balsu, kad jokių rekordų ne
pasiliktų — kaip ir kuris kongresmanas 
balsavo.

Sam Hobbs bilius įneštas Alabama val
stijos kongresmano. Šis bilius unijas ir 
streikus priskaito prie raketo. Pagal tą 
bilių reikalauja unijų vadus ir narius 
bausti iki $20,000 pinigais ir 10 metų ka
lėjimo, jeigu jis bus senate užtvirtintas.

Jeigu senatas šį bilių praleistų, tai 
Amerikos darbininkai atsidurtų tokioj 
vergijoj, kaip yra pietų valstijose, kur 
darbininkas su šeima už dolerį visą die
ną turi dirbti, kur jis neturi jokių tei
sių, kur į jį žiūri, kaipo į darbo gyvulį.

Todėl CIO ir ADF unijos siunčia pro
testus, reikalauja iš senato, kad tas bi
lius būtų atmestas ant visados. Turi su
sirūpinti ir visi piliečiai — siųsti reika
lavimus senatoriams, kad apginti darbo 
žmonių konstitucines teises.

Švedijos Valdžia Gerai Padarė, 
Sako “L Balsas:9

Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:
“Kodėl vokiečiai ir kiti pabėgėliai Šve

dijoj taip priešinosi vežami Sovietų Są- 
jungon? Tam yra didelė priežastis.

“Dauguma tų vokiečių buvo šturminin- 
kai, visoki žandarai, žydų ir kitų žmonių 
korikai. Jie yra papildę didelius nusižen
gimus prieš Europos žmones. Daugeliui 
iš jų gali tekti pakibti ant kartuvių.

“SS divizijos yra pagarsėjusios po visą 
pasaulį. Kur jos pasisuko, ten paliko bai
sias žymes. Hitleris naudojo jas ne tik 
prieš kitataučius, bet ir prieš savuosius, 
jeigu jie kur susvyravo.

“Pabalčio tautiečiai, kurie taipgi sukė
lė gerklių piaustymosi ir badavimo riau
šes, veikiausiai yra SS nariai ir atlikę 
daug negražių darbų. Kad ne vienas iš 
lietuvių buvo koncentracijos kempių pri
žiūrėtojais, tai jau gerai žinoma.

“Kaip tokie, aišku, turėjo priežastį 
skelbti bado streiką, piaustytis ir kitaip 
priešintis. Jie žinojo, kad ne į rojų veža.

“Keista tik tas, kad atsirado žmonių, 
kurie stojo juos ginti kaip kokius politi
nius pabėgėlius. Kokie iš jų politiniai pa
bėgėliai? Jie bėgo ne už politiką, o už 
prigulėjimą prie SS. Jie nebėgo Vokieti
jon, nes suprato, kad ir tenai bus karš
ta, kada Hitleris visai prakiš. Jie manė, 
kad Švedijoj, kaip neutralėj šalyj, bus 
saugiau.

“Švedijos valdžia gerai elgiasi siųsda
ma tuos niekadėjus namo* kur jie tiek 
nusikaltimų atliko.”

Skandinavijos Komunistai
Mr. C. L. Sulzberger važinėjo Skandi

navijos šalyse ir jis tarėsi su Komunis
tų Partijų vadais. Suomijoj kalbėjosi su 
Komunistų Partijos generaliu sekreto
rium Ville Pessi; Švedijoj su partijos 
vadu — Sven Linderot; Danijoj su ko
munistų vadu Aksel Larsen ir Norvegi
joj su Komunistų Partijos generaliu sek
retorium Plytkin Furoboth.

Visur jis patyrė, kad komunistų įtaka 
paaugus. Komunistų Partijos stoja prieš 
bent kokį kapitalistinių Skandinavijos 
valstybių bloką, nes tai būtų blokas prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie stoja už gerus san
tykius tų šalių su visomis demokratinė
mis valstybėmis ir pirmoj vietoj su Ta
rybų Sąjunga, kaipo artimu ir stipriu 
kaimynu. Komunistų Partijos stoja už 
savo šalių tautinę laisvę, už nepriklau
somybę, bet jie reikalauja žemės refor- 

’mų valstiečių naudai, socialių reformų, 
nacionalizacijos stambios industrijos.

Suomijoj Komunistų Partija ir Liau
dies Demokratinė Partija bendrai turi 
49 narius parlamente; Norvegijoj komu
nistai turi 10 vietų parlamente; Danijoj 
18 vietų ir yra ketvirta didžiausia parti
ja iš septynių partijų, gi Švedijoj komu
nistai parlamente yra silpniausi, nes rin
kimai seniai buvę.

“Šviesos” Num. 4-tas
Išėjo iš spaudos bertaininio žurnalo 

“Šviesos” num. 4-tas (už spalio, lapkričio 
ir gruodžio mėnesius). Vyriausias ir 
įdomiausias straipsnis “Atomo Energi
ja” — dr. A. Petrikos. Kiekvienas, norįs 
abipusiškiau susipažinti su atomo ener
gija, kurios paslaptis buvo atidengta 
šiais metais, turėtų šį svarbų straipsnį 
perskaityti ne vieną sykį.

Kiti žurnale raštai: “žemaitė Rašyto
ja”, — Kosto Korsako; “Bartkaus šei
ma” (apysakaitė),— J. Marcinkevičiaus; 
“Romėnas Rolanas” (Romain Rolland)— 
Jono Kaškaičio; “Bernardo Gavelio Klai
dą Perskaičius” — dr. A. Petrikos.

Telpa poezijos: Petro Vaičiūno, V. 
Valsiūnienės, A. Churgino, Antano Venc
lovos, St. Jašilionio, Vacio Reimerio, Ko
sto Korsako, Vytauto Sirijos Giros, Sa
lomėjos Neries ir Antano Miškinio.

Viršelį puošia neseniai mirusios žy
miosios vokiečių dailininkės Kathė’s 
Kollwitz’ienes raižybos kūrinys “Motina 
ir Kūdikis”.

Literatūros Draugijos nariai “Šviesą” 
gauna nemokamai, gi norintiesiems žur
nalą nusipirkti — 25c kopija.

Kiekvienam patariame įsigyti.

LDS Kuopa Floridoje
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas ‘Tiesa” skelbia, kad garsiąjame 
Miami mieste, Floridoje, įsikūrė LDS 
kuopa. Tame kurortų mieste šiuo metu 
jau apsigyveno eilė LDS narių ir jie nu
sitarė sudaryti savo Susivienijimo kuo
pą.

Savišalpa, broliška savitarpinė pagal
ba visur darbo žmogui brangi ir ji rei
kalinga, nepaisant, ar jis gyvena New 
Yorke, Chicagoje, Los Angelese arba 
saulėtosios Floridos mieste.

Todėl gerai daro tie draugės ir drau
gai, kurie sukūrė Miami mieste LDS 
kuopą. Jie turėtų jon įtraukti visus ten 
gyvenančius lietuvius.

Kelionė Tarybų Lietuvon
I Rašo A. Bimba.

Man sakė, kad be “pointsTj kur pražygiuoja. Matosi, 
nieko nebus galima gauWkad iš suomių galvų milita- 
valgyti. Gi “points” galėsiu j rinė dvasia dar nėra visiš- 
gauti tiktai rytoj! Oh, kad | kai išgaravus.
čia turėčiau porą gerų rie^J Kas dar galima pasakyti? 
kių duonos su medumu! Čia (Cukraus nei prašyti nepra- 
ne Amerika. Išbėgęs \ ant 
kampo į grosernę duonos 
nenusipirksi.

Viešbučio gaspadoriui sa
kau: Žinai, žmogau, kad 
nuo vakar penktos valandos 
aš dar tebesu nieko neval
gęs. Nejaugi pas jus čia ne
galima pavalgyti, o rytoj 
galėsite kuponus iš manęs

i syk valgyklose, ba negausi. 
Ar esate kada nors gėrę 
arbatą be cukraus? Man 

(grynas vanduo skaniau, ne- 
i gu arbata be cukraus.... 
Žmonės apsirengę gana ge- 

i rai, amerikoniškai. Tiktai 
vargšės moterys smarkiai

atsiimti?
Vyras pakraipė galvą: ; 

nors ne taip gerai, bet taip ■ 
bus galima padaryti. Įėjus j 
viešbučio puošnion valgyk-i 
lon, ant širdies ramiau pa-! 
sidarė ir supykimas atsilei- . 
do...

kenčia dėl stokos gražių 
pančiakų. Tik kur ne kur 
pamatysi vieną kitą plono
mis, gražiomis pančiakomis. 
Gal tas ir gerai: vyrus at
pratina žiūrėti į moterų

blauzdas. Tiesiog nesinori 
žiūrėti, nes kojos be gražių 
pančiakų juk jokio patrau
kimo neturi. Todėl sau gat
ve eini galvą iškėlęs ir tiek, 
tartum nieko ant svieto ne
paisydamas !

Tačiau nesimato, kad nuo 
karo būtų daug nukentėjus 
Suomijos ponija. Ir koks jos 
išponėjimas! Tų patarnau
tojų goresniuose restaur au
tuose tiek, jog nė praeiti 
negalima, šeštadienio va
kare mūsų viešbučio val
gykloje smarkiai suskambė
jo muzika. Sakau, nueisiu 
išsigersiu arbatos ir pasė
dėsiu. Pilna gražiausia apsi
rengusių vyrų ir moterų — 
valgo ir geria, geria ir val
go...

Vienas dalykas tai geras: 
tas įstaigas uždaro anksti. 
Vienuoliktą valandą vidun 
nebejleidžia ir šviesas pra
deda pritemdyti. Ant dvy
liktos ūžimo nebesigirdi...

Gėrimų, matyt, netrūksta.’ 
Labai mada * prie valgymo 
duoti alaus. Bet jau tas 
alus, tai kaip vanduo, dar 
ne visai šaltas vanduo! A- 

i petitą ne pataiso, bet paga- 
i dina.

Šias pastabas rašau ne 
i susyk, bet prieidamas. Ilgai 
(sėdėti ant vietos ir rašyti 
negalima, rankos suknium- 

:ba. Štai šiandien jau lapkri
čio 5 diena. Oras labai gra- 

j žus. Kaip čia pribuvau, oras 
visą laiką buvo labai gra- 
Ižus, saulė, sausas — tai ne 
taip, kaip Stockholme, kur 
beveik kasdien lijo, kai ten 

'buvome.
(Daugiau bus)

PAŽANGIŲJŲ SUMANYMŲ RĖMIMAS; PREZIDENTO 
TRUMANO PROGRAMAS

Liaudis Turi Budėti!
Dienraščio “Daily Worker” korespon

dentas iš Washingtono rašo, kad jeigu 
demokratinė liaudis nebudės, tai greitai 
gali būti pravarytas Trumano sumany
mas, Norton-Ellender anti-unijinis, anti- 
streikiškas bilius.

Jeigu tas bilius būtų priimtas, tai dar
bininkai nustotų teisių streikuoti, nes jie 
galėtų būti baudžiami pagal įstatymą, 
kuris draudžia streikus, jie galėtų būti 
baudžiami pasiremiant kriminališkais į- 
statymais ir kapitalistai galėtų skųsti 
unijų vadus ir streikierius už padarytus 
jiems nuostolius laike streiko. Kadangi 
nei unijos, nei darbininkai negalėtų baus
mių pamokėti, tai jiems gręsia kalėji
mas.

ROBERT RAMSPECK,
b j a u r aus priešdarbininkiško 
giliaus autorius iš Georgia, 
veikiantysis pirmininkas kon
gresinio komiteto, pasiūliusio 
tą bilių. Kongresas menesių 
mėnesius vilkina visokius dar
bininkų naudai pasiūlytus bi
lius, nerado laiko nei reikalo 
juos pravesti. Bet tik spėjo 
prez. Trumanas pasiūlyti at
imti darbininkams teisę strei
kuoti, tuojau atsirado tokiam 
biliui autorius ir Kongresui 
laiko pravaryti tokį bilių.

Kas g’alima pasakyti apie , 
Helsinki? Miestas; 
visiškai moderniškas. Man i 
jis atrodo gražiau už i 
Stockholmą. Tiktai čia’ nė-' 
ra tų didžiulių šviesų gat- j 
vėsė ir languose, kaip į 
Stockholme ir New Yorke. ; 
Bet gatvės daug platesnės, 
pastatai visai gerai atrodo, 
šaligatviais gali automobi
liu važinėti. Arklį dar tik | 
vieną temačiau. Automobi- i 
lių labai mažai, dviračių ; 
kaip ir nėra, sunkvežimių 
nemažai, žmonės važinėja. 
gatvekariais, kurių yra 
daug. Gatvės akmeniu grįš- ’ 
tos, arba asfaltuotos.

Suomija skaudžiai tebe- j 
jaučia to beprotiškojo savo 
karo pasėkas. Krautuvės i 
tuščios. Po New Yorko ir I 
Stockholmo, net nejauku į I 
jas žiūrėti. Jeigu koks daik
telis lange yra išdėtas, tai ir 
tas mizernai atrodo. Viskas i 
labai brangu. Markė nupuo- | 
lūs labai žemai. Banke už | 

į dolerį duoda apie 128 mar- : 
I kės. Už švedišką kroną duo- j 
da 28 markes. Tie švediški 
kronai yra gaudomi, kaip 
kažin kas. Sako, juodajam 
markete už vieną kroną 
moka iki 260 markių! Vaka
re, dėl susišildymo, nuėjau 
į judžių teatrą. Sakau, gal 
neįeisiu, neturėdamas suo
miškų pinigų. Bet kai paro
džiau kasierkai švedišką 
kroną, jinai pagatava buvo 
man ranką pabučiuoti — 
tik eik už tą vieną kroną be 
jokių ceremonijų.

Restaurantuose, tačiau, 
maisto yra ir valgyti duoda 
gana gerai. Už šimtą mar
kių galima pasivalgyti vi
dutiniai. Bet išeidamas turi 
duoti patarnautojai de
šimts markių, o kitas 10 tai, 
kuri priima ir pakabina ke
purę ir švarką.

Gatvėse matosi daug pil
komis sermėgomis unifor
muotų kareivių. Ta gatve, 
kur aš gyvenu, kasdien bū
rys karių su bubnu kažin

Redakcijos Atsakymai
J. Miliauskui, McKecs 

Rocks, Pa. — Laiškas per
duotas DALC iždininkui; jis 
išmokės minėtą sąskaitą.

Sveikintojui. — Deni. Liet. 
Suvažiavimui sveikinimai ir 
aukos šiuo metu telpa Laisvė
je; be abejo, ten bus ir jūsų. 
Turėkite kantrybės.

S. Tarvydui, Camden, N. J. 
—Laisvė neužsiima spekulia
cija, taigi ir jūsų “rubliai” jai 
nereikalingi. .

Skaičiuojama^ kad naciai 
Belsen stovykloj nužudė 30,- 
000 žydų.

( F. Abeko prakalba Antram Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimui Pittsburghe. )

Gerbiami Antro Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo delegatai ir delegatės. 
Su laimėjimu pergalės Europoj ir Azijoj 
prieš Amerikos žmones atsistojo uždavi
nys iš karinės padėties atsiversti į poka
rinę ir pereiti prie daiktų gaminimo ci
vile! būklei. Šitas klausimas tampriai su
sijęs su kasdienišku darbininkijos ekono
miniu gyvenimu ir politinių teisių gyni
mu.

.Kai rugpiūčio 14-tą paskelbė, jog su
daužyta paskutinė ašies valstybė — Ja
ponija, momentaliai karo įmonės ėmė ma
žinti darbininkų kiekius, o kai kurios vi
sai užsidarė. Per visą šalį milionai dar
bininkų atsirado bedarbių eilėse.

Iš kitos pusės, visoki savanaudžiai, bi- 
lioninės kompanijos pašoko kelti kainas 
ir mažinti darbininkų uždarbius, trum
pinant darbo valandas. Darbininkai, at
sakydami į darbdavių pasimojimus, iš
kėlė didesnių algų reikalavimus: auto
mobilių ir aliejaus pramonių darbininkai 
pareikalavo algos pakelti 30 nuošimčių, 
o plieno industrijos darbininkai 25 nuo
šimčių, ir t.t.

Rekonversijos p ra vedimui prabilo ir 
prezidentas. Trumanas savo prakalboj 
kongresui nurodė į keletą būtinų suma
nymų :

1. Padidinti bedarbių kompensacijas 
po $25 per savaitę ir 26 savaites per me
tus — perleisti Kilgore bilių. ‘

2. Minimum algas nustatyti 65 centus, 
vietoj 40 centų per valandą — perleisti 
Pepperio rezoliuciją.

3. Visiem darbų užtikrinimas — per
leisti Murray-Patman bilius.

4. Įplaukų taksų numažinimas.
Jau daugiau du mėnesiai prabėgo nuo 

prakalbos pasakymo ir bilių patiekimo 
kongresui, bet nei vienas jų nepadarytas 
įstatymu, išskyrus taksų bilių.

Lapkričio 19-tą prezidentas Truma
nas užgyrė Wagner-Murray-Dingell me- 
dikalės paramos ir sunegalėjimo pašalpos 
bilių. Jig turi didžiausios reikšmės dėl 
Amerikos žmonių. Prezidentas ragino 
kongresą tą bilių perleisti, padaryti įsta
tymu.

Su Trumano programų yra ta nelaimė, 
kad pats prezidentas neparodo atsparu
mo ir ištvermės už naudingus sumany
mus.

Pavyzdin, bedarbių šalpos bilių Tru
mano .partijos žmogus Scott Lucas, iš Il
linois, sukoneveikė.

Visiem darbų užtikrinimo bilių sena
to rūmuose irgi taip sutaisė, jog mažai 
gero iš jo teliko. Pagaliau ir tą visaip 
sužalotą bilių įdėjo į stalčių. Nusimanan
ti apie kongreso darbus tikrina, kad 
Trumano prakalboj suminėti sumany
mai, išskyrus taksų sumažinimo bilių, 
nei vienas nebus padalyti įstatymais.

Tačiau tas bilius, nors liečia 12,000,- 
000 mažų įplaukų taksų mokėtojus, bet 
jiem numažino tik 6 centus nuo dolerio, 
kai didžiosiom kompanijom, stambiem 
savininkam, kurių metinės įplaukos 
$200,000 numažino net 80 nuošimčių.

Dar iš to įstatymo negerovė plaukia: 
fabrikantai, pajutę, kad ateinančiais me
tais jiem reikės kur kas mažiau mokėti 
taksų nuo įplaukų, sulaiko prekių parda
vimą, kai krautuvėse jaučiama jų trūku
mas.

KODĖL TRUMANO PROGRAMO 
PRAVEDIMAS UŽKLIUVO?

Reakcininkai naudojasi vykstančiu pa
sidalinimu darbininkijoje. Nors pažan
gioji visuomenė siuntė dikčiai rezoliuci
jų kongresan, CIO Politinės Veiklos Ko
mitetas suorganizavo delegacijas į Wa- 
shingtoną, kad jos darytų masinį spaudi
mą į senatorius ir kongresmanus, visgi 
naudingi sumanymai tebėra, politikierių 
stalčiuose.

Republikonai ir reakciniai demokra
tai, ypač iš pietinių valstijų, mato dar
bininkuose pasidalinimą. Ne tik tas, jog 
nėra susitarimo tarpe CIO ir AFL, bet 
Jungtin. Angliakasių Uniją John L. Le
wis stačiai naudoja reakcininkų tikslams. 
Paskui gelžkeliečių brolijos ir kitos ne
priklausomos unijos neįsitraukia į visuo
menei naudingų sumanymų rėmimą.

Dėlei tos pačios negerovės šiiio laiku 
vykstančioj Darbininkų — Fabrikantų 
Konferencijoj, kurią sušaukė Trumanas, 
neprieinama prie visuomenei naudingų 
nuosprendžių.

Konferenciją prezidentas sušaukė tik
slu, kad darbas ir kapitalas susitartų dėl 
algų ir dėl išsprendimo iškilusių skirtu
mų. Toliau, Trumanas konferencijos su
šaukimo išvakarėse netiesioginiai pasisa
kė, jog darbininkam mažiausia reikėtų 
pakelti 20 nuošimčių algas. O dėlei algų 
pakėlimo CIO atstovas Philip Murray 
pasiūlė konferencijai rezoliuciją. Tačiau 
jau trečia savaitė eina pasitarimas. At
rodo, teigiamų rezultatų nebus. O nebus 
dėl to, kad fabrikantų susivienijimas to 
nenori ir kaip tik tuo pačiu laiku sušaukė 
savo sąskridį Atlantic City ir nutarė ko
voti prieš algų pakėlimą, prieš unijas. 
Kitas darbininkam nenaudingas fakto
rius, kaip Murray savo pareiškime nu
rodė, William Green ir John Lewis vie
toj stovėti už darbininkų reikalus ir bal
suoti už algų pakėlimo rezoliuciją, bal
savo prieš.

Šie visi daviniai, gerbiami delegatai, 
mus mokina daugiau rūpintis politine 
veikla ir darbuotis darbininkų vienybės 
stiprinimui.

William Z. Foster, kuris per desėtkus 
metų dalyvavo darbininkiškose kovose ir 
vadovavo milžiniškuš streikus, nurodo j 
pagrindines priežastis, kodėl susilaukia
ma pralaimėjimų, kuomet galima laimė
ti:

“Kur' tik nepažvelgsime, tai matysime, 
kad svarbesniais klausimais tarpe CIO ir 
AFL vyksta pasidalinimas. Tas pasida
linimas labai kenkia darbininkų laimėji
mams.”

Tie pasidalinimai pakenkė Trumano 
programo pravedimui, jie kenkia šian
dien Darbininkų — Fabrikantų Konfe
rencijoj, taipgi kenkia vietos politiniam 
veikime. Ape neseniai įvykusius rinki
mus Detroit? jis sakė:

“Darbininkų eilėse pasidalinimas ken
kia demokratiniams tikslams. Charakte
ringa paminėti įvykusius rinkimus į De
troito majorą, kur CIO unijos statė savo 
kandidatu Frankensteen. Frankensteen 
būtų Rinkimus laimėjęs, jei visos darbo 
unijos būtų nuoširdžiai dėl įi išrinkimo 
dirbę. Bet ALF lokalai, vadovybėj Frank 
Martell, susidėjo su aršiausiais reakci
ninkais, rėmė reakcininko Jeffries kan
didatūrą ir jis laimėjo.” ' ’

(Pabaiga rytoj)
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DR. PETRIKĄ DUODA ATOMINIO ŽINOJIMO SANTRAUKA ŠVIESOJEL\

į minis mokslas pralenkė tuos neseniai buvo užklaustas a-nąs. 0 sunkusis vanduo yra 
tinkamiausias neutronų pa- 

; atominei me
džiagai gaminti.

Kuomet ir daugelis mo
kytų žmonių nepasiveja 
mokslo pažangos, tai viduti
nis skaitytojas neturi nusi
minti, kad jam ne viskas 

laišku tuojau.
Tokiam straipsniui, kaip 

d-ro Petrikos, parašyti, te- 
; ko šimtus puslapių techni
kiniai - atominių knygų 
pernagrinėti ir periodinę 
toj srityj literatūrą akylai 
tėmyti, nors studentavimo 

| metais jis turėjo gerai susi
pažinti su fizika ir chemija 
ne tik teorijoj, bet ir labo- 

: ratorijoj.
Taigi niekas neprivalo 

laukti žaibiškai greito mok
slinio žinojimo ir supratimo 
stebuklų. Kam “Atomo E- 
nergija” bus pati pirmiena, 

, tai jis turės kelis kartus a- 
itydžiai tą straipsnį skaity
ti, jei norės gauti fiziniai- 
cheminiai istorinį pagrindą 

!šioje žinojimo srityje. Bet 
toks ryžtas skaitymas duos 
pamatą supratimui ir kitų 
atominėmis temomis raštų, 
kurie dar pasirodys Švieso- 

’ ;, Laisvėje bei kituose 
laikraščiuose, lietuviškuose 
ar angliškuose.

Mąsliai skaitant, pasižy
mint keblesnes rašto vietas, 

i paskui grįžtant atgal sykį 
ir kitą, tad buvusieji abejo
jimai dažniausiai pasikei- 

[cia aiškumu ir žinojimu.
Elementai ir Molekulos
Petriką savo straipsnyje 

paliečia ir tūlus nuo seniau 
i žinomus mokslui dalykus, 
Ikurie vidutiniam skaityto
jui bus naujienybė. Jis, 
pav., rašo apie elementus, 
įmolekulas ir jų junginius:

“Visa mūsų planetos (že
mės) medžiaga, gyvoji ir 
{negyvoji, susideda iš ele
mentų, kurių iki šiol gam
toje surasta 92. Elementas 
tai gryna (taip vadinta) 
nedaloma medžiaga, netu
rinti savyje jokių kitų prie
maišų, kaip pavyzdžiui, 
auksas, varis, skardis, gele
žis, vandenilis (hydroge- 
nas), siera ir t.t. Tačiau gy
venimas būtų labai prozaiš- 
kas, neįdomus, jeigu mūsų 
žemėje visi elementai laiky
tųsi kiekvienas atskirai, kas 
[sau, kitas su kitu nesijung- 
|tų. Laimė — taip nėra! Tie

Dr. A. Petriką rašo apie niai kalbėti apie atom-bom- lams. Juk tiktai 1932 me- mą atomo branduolio dale
“Atomo Energiją” šviesoje, bą arba atominės jėgos pa- tais James Chadwick atra- lę, kuri dabar yra raktas į [senatorius. pie sunkųjį vandenį ir pri-
Lietuvių Darbininkų Lite- naudojimą civiliams reika- do neutroną, iki tol nežino- atominės jėgos gaminimą, j Vienas lietuvis chemikas ;sipažino nieko apie jį neži- galbininkas 
ratūros žurnale, paskutinei 
šių metų ketvirčiai. Tai 
svarbus mokslinis straipsnis 
gyvuoju klausimu.

Atominė jėga nėra tik lai
kinis įdomumas, kuris, su
žadinęs žmonių žingeidumą, 
taptų praeities dalyku. Ato
mų jėga yra naujas, bet 
pastovus radinys civilizaci
jos ateičiai, jos palaimai ar 
pragaiščiai, žiūrint, kaip ta 
jėga bus vartojama — ar 
žmonių gyvenimo reikalams 
ar savižudiškam karui.

Įvairumuose ne kartą bu- ’ 
vo rašyta, paskirais straips
niais dėstant vieną bei kitą 
atominį reiškinį. Kai kurie ; 
skaitytojai net pastabų da
rė, kad “jau perdaug apie { 
tą patį.” O šio skyriaus ve
dėjui atrodo, jog dar per- 
mažai.

D-ro Petrikos raštas ne | 
tik papildo Įvairumų straip
snius; jis duoda atominio 
žinojimo santrauką apskri- | 
tai.

Didžioji dauguma rašymų 
amerikinėje spaudoje apie 
atomo energiją buvo pras
kiesta ilgais pasakojimais, 

paviršutiniai 
skaitytoją ir { 
gąsdint. Tuo- do smulkiuosius jų nervus, [taipgi tėmyt, kaip atsiliepia

“džy viz - vaje - vaje- Kokios del to pasidaro at-
- žiūrėk!”

Amerikiečiai kariai, viršininku Įsakyti, sudaužo ja
ponų Įrengtą cyclotroną Visuomenės Santykių Biure, 
Tokio mieste, Japonijoj. Amerikiečiai atomo moksli
ninkai pasmerkė ta žygi, prilygindami ji nacių degini
mui knygų.

LANGELIS KAUKOLĖJE 
SMEGENIMS TĖMYTI

Kumštininkų ir 
gaunami smūgiai 
pažeidžia smegenis

siekiančiais 
su interesu o t 
stebint jį bei 
se 
aure - žiūrėk!” rašiniuose mainos smagenyse, buvo 
tiek pelų, kad iš jų sunku įgalima pamatyt tiktai pa- 
atkapstyti tikros žinios darius skrodimą po mirties, 
grūdą. Kas dedasi smegenyse tuoj

Petrikos straipsnis moks- kai jos suž< 
liniai - sąžiningas. Jis gana No iki šiol žinoma, 
suprantamai p a r a š y tas, 
nors brandžiai ir suglaus
tai. Bet gal bus skaitytojų, 
kurie dar pirmą kartą susi
durs su minimais jame “ato
mais, molekulėmis, elemen
tą i s, neutronais, 
pozitronais’’ 
kaip įspėja pats rašytojas, i rr, > • z z a . • • «« *

atominės jėgos gaminimą.
Dauguma W ashingtono

I senatorių yra lankę aukš
tesniąsias mokyklas, bet ka-1

Ida jie pradėjo statyt klausi
amus atėjusiems į senato ko- 
imisiją atomin. mokslinin- 
ikams, patys klausimai pa- 
|rodė, kaip toli fiziniai-che-

. BOgny Kalba Tarp Lau-1
I khūį Tauty {

Afrikos kaffirai ir kai 
'kurios kitos laukinės taute
lės naudoja būgnus susikal-

{patikimi keliautojai. Lauki- { 
iniai išmoksta būgnyti tam | 
{tikrą skaičių trumpų žo- { 
|džių taip, kad dirbtiniai žo-1 
Idžiai skamba visai panašiai 
{į gyvąją tų žmonių kalbą.
i u i
I Sioux gentės amerikiniai , 
{indėnai susikalbėjimui iš to
lio naudoja medinius, moli-

ristikų grafuotos greituoju juda- 
į galvą mųjų paveikslų aparatu, 
ir suar- Per toki langelį galima

smegenims alkoholis, ap- 
nuodijimas ir oro spaudimo 
atmainos.

New Yorko Madison Square Gardene įvykusiame 
masiniame mitinge atomo klausimais 20,000 žmonių 
girdėjo mūsų komercijos sekretoriaus Henry A. Wal
lace pareiškimą. Wallace sakė, jog atomas turi tapti 
tarptautiniu ir kad ateina ‘'auksinė ištekliaus gadynė,” 
jeigu atomas būtų panaudotas gamybai, ne naikinimui. 
Paveiksle matome kitus to vakaro kalbėtojus (iš kai
rės) : Dr. Harold O. Urey, vadovaujantis atomo moks
lininkas; sen Charles W. Tobey ir United Auto Wor
kers, CIO, vice-prezdentas Richard Frankensteen.

ISp

BUVO B ALTŲ Jį) BIZNIS
Mokyklinės istorijos Ame-•galvų, kaip rašo A. Hayatt Je 

indėnai IVerrill savo knygoje “Keis- 
ir Tikėjimai.”

kaip

ODOS LUPIMAS NUO GALVŲ
kiekį vandens. Nuo vandens 
įvairaus kiekio išeina skir-; 
tingas būgno garsas. Tam , 
tyčia išsilavinę, indėnai iš- j
būgnija ne tik atskirus žo- i riko j piešia, 
džius, bet ištisus sakinius, I žudydavo baltuosius nauja- |ti Papročiai 
kurie suprantami jų vien-[kūrius, kolonistus, ir lupda-[Pirmųjų baltųjų gyventojų 
genčiams. Būgnais jie taip vo jiem odą nuo galvos. Bet i įstatymai Amerikoj leido 
pat moka pamėgdžioti lau- [ištikrųjų baltieji nulupo {naikinti visą indėnų veislę, 
kinių žvėrių balsus. daugiau odos nuo indėnų į be jokios priežasties.

_____________________________________ .. ■ ■______________ ______j-------------------- i
J----- - --------- i Massachusetts provinci

jos valdžia mokėjo po 75 iki 
.400 doleriu už kiekvienaeidžiamos, nebu- ILGAINIUI APŽELIA AKMUO; TRŪNYJA NERANGUS ASMUO \ Į__ _____ _ ___  ___

žmogui tokiame mas yra moralis nusižengi- .nuluptą nuo indėno galvos!
> reikale, kur jo'lmas kūrybinei gamtai, kuri ijr pristatytą odą. Dėl to bo- I

Tyrinėti smegenų atmai
noms tuoj po smūgio į g 
va, neseniai buvo padaryta J 
bandymai ant beždžionių 

i Bandymus aprašo Nervu- 
1 Chirurgijos žurnalas, le
idžiamas 

ir kt., |nois.
Buvo

•J Tam tikro tipo asmeniui vienam
gai- sve^a ilgai l)ati vie" I sprendimo

noje vietoje ir apželti, kaip Ipaties pageidavimai yra lie-|tiksliai suteikė talentą di- jstonietis Jeremiah Bustead 
dėsniam p a s i t a rnavimui įrašė 1722 m. rugpjūčio 22 
žmonijai. Id.:

akmeniui; gyvai veiklus as-|čiami. 
mųo maino savo pozicijas, !

pą. nes, kitaip, sutrūnija.
Springfielde, Illi-

Menkutis, pliauškiantis 
žmogysta gali šaipytis iš ki
tų, gali ginčytis, gali daryti 

bet savigar-

nuimta beždžionės
Tokiems “Atomo Energija” kaukolės viršus; vietoj iš- 
pasirodys nelengva. Dėl to imto kaulo prišriubuota [pasmerkimus;

kaltint. nei gaubtas langelis, pagamin- bus asmuo matomai yra at- 
; nuo teisės blogai

jie neturėtų
straipsnio autoriaus nei pa- tas iš Incite medžiagos, perjsisakęs i * --- -
tys savęs. Nes tai yra nau- ,kurią matyt taip, kaip per įmanyti apie kitus.—Goethe, 
jas ir sudėtingas dalykas.

NAUJUMAS
“Iki 1936 metų fizikos 

mokslininkai jautė, kad jie 
vis dar neturi tinkamo su
pratimo, kas yra atomo 
branduolyje,” sako David

stiklą.
Sugijus bezdžjf/hei po o- 

 

peracijos, btfvo trankoma 

 

jai galva ir per tą-langelį džia kitų reikalus geriau, 
tėmijama, kokios atmainos i negu patys savo, 
vyksta smagenyse nuo smū 

Įgių. Atmainos buvo nufoto

Tokia tai žmonių prigim
tis, kad visi mato ir spren-

Negalime pasitikėti nei

Silpnybių paslėpimui atsi- 
I randa greitai ir daug gud
rių pasiteisinimų.

Atsiskyrimas su įprasto
mis vietomis ir pažįstamais 
mūsų širdžiai padaro juos 
brangesniais.

Didesni, atsakomingesni 
darbai žmogui tenka pagal 
jo gabumą',1 o ne pagal pasi
rinkimą bei norą. *• c

Sąmoningas talentingos 
energijos ir laiko eikvoji-

“Šiandien aš pristačiau į 
• Bostoną 28 odas nuo indė
nų galvų.”

Kitas baltasis sakė: 
I “Indėno galvos oda 
itesnė, negu geriausias 
iro kailis, ir kur kas leng
viau indėną sumedžioti. Tai 
i kam čia spąstais gaudyti 
{vebrus, kuomet yra indėnų, 
[kuriuos galima užmušti?”

Rytinėje Amerikos dalyje 
tos mūsų knygos nepasoti- i indėnai nelupdavo priešams 
na. odos nuo galvų, iki baltieji

Pr. Krienas juos išmokino. ‘

Keistas paradoksas litera-| 
1 tūroje: turime daug gerų 
: knygų, bet neturime ligva- 
;lias gerų skaitytojų; taipgi 
[neturime sapnininko, bet 
i turime daug jo reikalauto- 
[jų. _

Badas literatūroje: išsi- 
!baigė lietuviškai - angliški 
I žodynai — ir verkiant jų 
I negali gauti. Tai tokios rū- 
įšies “alkis”, kurio visos ki-

ver- 
veb-

goję “Atomic Energy in the Į SKAITYMO MOKSLAS IR MENAS—KAS TIKRAI MOKA SKAITYT?!
Corning Era.”

“Iki Ii919 metų niekas ne
abejojo atomo branduolio 
pastovumu, jo amžinumu”, 
pastebi Petriką. Atomas bu
vo laikomas nedalomu, ne- 
suskaldomu. “Iki 1939 metų 
mūsų fizikos ir chemijos 
mokslai operavo senomis 
formulėmis bei teorijomis,” 
tęsia Petriką: “Tūlos jų (tų | 
formulių bei teorijų) išdirb- l^ą perskaitei, 
tos senovės graikų dar Mokytojai ir Skaitytojai nrioc Ir vi Kycinnvkoc '

Pirm karo į Columbijos 
Universitetą New Yorke 
vasara suvažiuodavo tūks
tančiai mokytojų iš pradi
nių ir vidurinių mokyklų, 
kad paplatintų savo žinoji
mą; ir tiktai mažas tų mo
kytojų nuošimtis mokėjo 
gerai skaityti, rašo profe
sorius Adler savo 
“How to Read a

Mokėjimas iš raidžių su- j 
dėt žodį yra tik slenkstis į , 
skaitymo mokslą ir meną. 
Gabumas greitai
dar neliudija, kad žmogus 
yra geras skaitytojas. Tik
ras mokėjimas skaityti yra 
suprasti, ką skaitai, ir įsi- 

I tėmyti bent branduolį to,

prieš krikščionybės erą; 
dauguma jų galioja ir šian
dien.”

Taigi, jei žmogus buvo 
net fizikos ir chemijos pro
fesorius 1919 metais, jis tu
ri iš naujo studijuoti žymią 
chemijos dalį ir platokus fi
zikos skyrius, jei nori susi
pažinti su atomika ir elek
tronika.

Kas pirm 1932 metų bai
gė.fizikos-chemijos mokslus (Kaip Skaityti Knygą). Jis 
universitete bei kolegijoj, o prisipažįsta, jog ir pats po 
iki šiol nepapildė savo žino- kolegijos baigimo dar ilgą 
jimo vėlesniais atradimais, laiką nemokėjo gaut iš skai
tąs šiandien negali tikrovi- tymo tinkamos naudos.

Profesoriaus Adlerio 
Patarimai

Jei knyga yra rimto turi- 
skaityti nio, prof. Adleris pataria ją 

šitaip skaityti:
Visų pirma, ištisai ją per

skaityk. Gal užtiksi nesu
prantamų dalykų, bet ilgai 
neapsistok ties jais. Viduti
niai tėmyk, ką skaitai, ta- 
čiaus, jeigu kas ir neaišku, 
vis tiek skaityk toliau, iki 
užbaigsi knygą. Pirmą kar-' 
tą baigdamas ją, pastebėsi, 
jog kai kurios buvusios abe
jotinos vietos knygoje jau 
pasidarė aiškios.

Dabar skaityk knygą ant
ru kartu, geriau tėmyda- 
mas, negu pirmiau; paišeliu 
pasižymėk svarbesnius arba 
dar nesuprantamus daly
kus, ir vėl skaityk ją iki ga
lo. Nors dar liktų tūli ne
aiškumai, bet perdaug ne
gaišuok ir neužsiklampink 
viename kitame punkte.

Trečią kartą skaityk kny
gą, tikrai sukaupęs dėmesį

knygoj 
Book”

(atydą) ir storiau pasibrėžk 
paišeliu reikalingiausias bei 
įodmiausias jos vietas.

Nedėk lygios svarbos į vi
sus sakinio žodžius. Tėmyk, 
kurie žodžiai patį dalyką 
aiškina, o kurie tik dėl visa 
ko pridėti. Išmok beskaitant 
akimis jieškoti tų svarbiųjų 
žodžiu, v

Vaizduotė ir Paišelis
Kur reikia, staptelėk, įsi

vaizduok aprašomą dalyką; 
minčia stengkis matyt, kaip 
jis atrodo. Kartais naudin
ga yra bandyt paišeliu anU 
popieros pasibraižyt pavida
lą daikto, apie kurį skaito
ma, nors braižinys būtų ir 
prastas, neartistiškas.

Rimtai skaitant naują 
knygos skyrių, laikyk gal
voje pamatinį skyriaus tiks
lą bei turinį. Vienu kitu žo
džiu ant popieros pasižy-. 
mėk, apie ką tas skyrius iš 
esmės kalba. Naudok pasi
žymėjimą, kaip gairę. Laiks 
nuo laiko dirstelėk į pasižy-.

mėjimą, kad mintis neiš-Iną jame dalyką ir dalykėlį, elementai grupuojasi, jun- 
kryptų iš vagos ir beskai- 'nieko nepraleisdami; iš- giasi, kombinwojasi ir dėl to
tant negaudytų “varnų dau-1 spręskite visus jo uždavi-
sose.”

“Matematika Milionam” 
Autoriaus Nurodymai

Labai sėkmingos knygos 
“Mathematics for the Mil
lion” (Matematika Milio
nam) autorius Lanceiotas 
Hogbenas pataria ją seka
mai skaityti:

“Aš duosiu jums du buti
nius įspėjimus, kuriuos turi- 

' te atsiminti, jei norite pasi
džiaugti šios knygos skaity
mu.

“Visų pirma greitai per
skaitykite visą knygą išti
sai, kad galėtumėte matyti 
visą jos turinį aplamai, pa
našiai kaip pakilęs paukštis 
mato apylinkę. Kai antrą 
sykį pradėsite ją skaityt, 
perskaitykite vieną skyrių 
ištisai. Tada trečią kartą 
skaitykite tą skyrių iš pra
džios; tėmykite jau kiekvie-

nius ir išstudijuokite visus 
braižinius. Šį kartą visuo
met turėkite paišelį, popie
ros ir dirbkite paišeliu, kur 
reikia. Taip darykite kiek
viename skyriuje.

“Ką žmogus gauna' iš 
knygos, priklauso nuo to, 
kiek jis pats dirba, bendra
darbiaudamas su rašytoju.”

Senas posakis sako: Jeigu 
knyga verta skaityti tik sy
kį, tai ji neverta nė sykio 
skaityti.

Leninas sakydavo, tikslus 
skaitymas yra rimtas dar
bas. Jis patardavo su paiše
liu rankoj skaityti, pažymė
jimus daryti ir parinktinius 
dalykus į sąsiuvinį nusira
šyti. Taip ir geniališkasis 
Leninas skaitydavo.

Šitaip skaitant, gera kny
ga virsta susitelkimu daik-

(Tąsa 4-me pusi.)

mūsų pasaulis yra taip įvai
rus, daugiašakis ir daugia
spalvis. Iš elementų sąjun
gų gema gyvybė, auga vai
siai, žydi gėlės, skraido 
paukščiai ir t.t. Mūsų pačių 
kūnas irgi tiktai kelių ele
mentų junginys. Iš 92-jų e- 
lementų galima sutverti mi- 
lionus tvarinių, kaip kad iš 
keleto kalbos raidyno rai
džių galima sukombinuoti 
šimtus tūkstančiii žodžių!”

Pamatinė Medžiaga
Visa pamatinė gamtos 

medžiaga iš esmės yra vie
noda, kaip rodo naujovinis 
atomų mokslas. Dėl to Pet
riką rašo:

“Atomas aukso yra tok
sai jau, kaip atomas gele
žies, švino ar kokio kito me
talo. Skirtumą tarp elemen
tų padaro tiktai skirtingas 
kiekis protonų, neutronų ir 
elektronų atome... Jeigu

(Tąsa 4-me pusi.)
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ReMrtr.s puslapis

Ar Nukentėtų Biznis, Padidinus 
Algas Bei Atlyginimus?

Rašo J. V. SENATORIUS 
JAMES M. TUNNELL 

(DELAWARE)
Visi Amerikos gyventojai 

trokšta savo šaliai amžino 
kleštėjimo.

Visi dabartiniu metu pasi- 
reiškiantieji pramonės ginčai 
ir iš abiejų pusių plaukią šū
kavimai apie “neteisingumą ir 
prietaringumą” kyla iš degan
čio noro saugios ir bujojančios 
ateities visoms Amerikos gyve
nimo sritims.

Bet jieškodami stebuklingo
sios formulos, mes negalime 
išvengti susitikimo su nera
mumų šaknimis, su algų bei 
atlyginimų padidinimo klausi
mu ir pramonės sugebėjimu 
šį klausimą tinkamai išspręsti. 
Kad ir kažin kaip būtų sten
giamasi nukreipti dėmesį ki
tur įvairiausių argumentų pa
galba, geresnių laikų nesu
lauksime, neišspręndę pagrin
dinių ekonominių klausimų.

R.

1

f

NUR1

Eaisvg—-Liberty, UtKūanlan Daily

me ir tą labai gerai žino Ga- 
baliauskas^ ir Rumsien^. Kas 
blogiausia su jūsų nepavyku
siu melu, tai.kad jokio rusų 
komunistų susirinkimo nebuvo 
toj dienoj, L, M. Draugijos na
me. -Man 
Draugijos
Šinkūno, ar 
koks rusų susirinkimas tą die
ną L. M. Draugijos name, bu-

SKAITYMO MOKSLAS 
IR MENAS

užklausus L. M.
gaspadpriaus K.

buvo laikytas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
faktų, minčių, jausmų,

OME

į BACK PLASTER
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Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

NAMU SAVININKAI!

,?į.-
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siskai apibūdintų atominius 
klausimus, kaip d-ro Petn- 
kos straipsnis “Atomo En
ergija” Šviesoje.

Baigiant prisimena pata
rimas, kurį kartais duoda 
amerikonai knygų peržval- 
gininkai: “Pirk, skolinkis 
arba vogk šią knygą, bet ją 
būtinai gauk!”

Vogimą praleisdami, mes 
patariame: Litera tūros 

j Draugijos nariai, nemoka
mai gaudami Šviesą, nepra
leiskite “Atomo Energijos”. 
O nenariai, pirkite arba pa
siskolinkite šį Šviesos nu
meri su “Atomo Energija.”

X N. M.

DR. PETRIKĄ DUODA 
ATOMINIO ŽINOJIMO 

SANTRAUKA

klausti: Ar as po tokio per
skaitymo galėčiau kitam 
dalyką gerai išaiškinti? Ar 
draugijos susirinkime galė
čiau reikale panaudoti to 
straipsnio faktus ir išva
das? j

Teisingai sau atsakius to
kį klausimą, žmogus pama
tytų, kad dar reikia tą 
straipsnį peržiūrėti.

Senas Skaitytojas.

tu 
judėjimų ir veiksmų.

Kas tokiu būdu skaito 
tinkamas knygas, tai darosi 
mokytu, nors jokios mokyk
los nelankytų. Jis pats sau 
duoda pamokas ir pats save 
egzaminuoja.

Mokyklose ir kolegijose 
daugiausiai nesiseka tiems, 
kurie neišmoko tiksliai 
skaityti. Jei studentas ne
moka protingai skaityti, o 
tik palaidai, be susikuopimo 
akim ir mintim slidinėja 
per knygą, tai jis ir per
daug laiko bergdžiai sugai
šina, dažnai toj pačioj kla
sėj pasilieka arba turi ap
leisti mokyklą dėl tariamo 
negabumo.

Kai kuriuose Amerikos 
universitetuose buvo pada
ryta bandymai tokiems at
silikėliams. Jie per keletą 
savaičių buvo pamokyti tik
sliai skaityti ir studijuoti. 
Pasekmės pasirodė, stebėti
nos. Didžioji dauguma vad. 
negabiųjų taip gerai po to 
mokėsi, kaip ir kiti studen
tai; o kai kurie pralenkė 
buvusius gabiuosius ir pir
moj vietoj atsistojo savo 
klasėse.

Kas pasakyta apie kny
gas, tinka ir turiningų 
straipsnių bei žinių skaity- 
mui. Vidutinis skaitytojas 

, tai pasigirdo iš j dažnai apsigaudinėja, kada, 
sykį paviršutiniai perskai-

kuris nuo to ypatingai nuken
tėjo, kuris užmirštų, ką šito
kia politika atnešė — ji atne
šė didžiąją 1930 metii depre
siją, nes tautos vartotojai —
jos darbininkai — neišgalėjo vo atsakyta, kad nebuvo,, tik- 
įsigyti būtiniausių reikmenų, i tai buvo laikoma serbų kokios 

Bet dabar mes gyvename I tai pašalpinės draugijos susi- 
1945 metus. Turėtume būti I rinkimas, ir tie susirinkimai 
pasimokę iš kartaus prisimini- yra laikomi per kelius metus 
mo. Bet ar taip yra? Pažvelg-sL. M. Draugijos name. Dabar 
kime vėl į skaitmenis. Karo 
laiku padidėję atlyginimai da
bar išnyko. Darbo produkty
vumas dar iškilo 25 nuošim
čiais. Nuo 
m. biznio 
mokesčių, 
čiais, tuo 
pramonė
čių. Sudėjus visą Amerikos 
karo meto pelną, susidaro 
84.7 bilijonų dolerių suma, 
neišskaičius mokesčių.

Kas nors tuoj sušuks: O 
kaip su mokesčiais? Niekas 

į nenuneigs, kad 
; (taksai) nukirto

Dėl algų bei atlyginimų pa- geroką dalį biznio 
yra gryna teisybė.
sinis rezervas vis tebebus iš
brinkęs, nes, išskaičius .mokes
čius, karo meto pelnas gamy
bos pramonėje vidutiniai siekė 
penkių bilionų dolerių, kas 
yra beveik du ir pusę karto 
daugiau už prieškarinius lai
kus. šalia to, patirta, kad 
1945-46 — pirmaisiais pokari-'

pelnas giąjų siūlomi asmenys nebūtų 
nominuojami. Neleido nariams

lai- 
iš 

PO

1939 metų iki 1944 
pelnas, neatskaičius 
pakilo 365 nuošim- 
tarpu kai gamybos 
pakilo 370 nuošim-

klausiu Gabaliausko ir Rum- 
šienės, ar yra padoru ir gVa- 
žu tokius pliotkus kalbėti ir 
dar į laikraštį rašyti? Kokią 
naudą iš tokių melagysčių tu
rite ? Tokių melagysčių, netei
singų užsipuolimų L. ž. pil
nos !. . .

J'. K. Mažukna.

New Kensington, Pa

VEDUSIŲ IR NEVEDU
SIŲ AMŽIUS

Gyvendami porose, vyrai 
ir moterys susilaukia ilges
nio amžiaus, negu pavie
niai, rašo medikąlis ameri
konų žurnalas Hygeia. Bet 
našliai, našlės, persiskyrė- 
liai ir persiskyrėlės trum
piau gyvena, negu senber
niai ir senmergės. Žinoma, 
gali būti išimčių. Bet čia 
kalbama bendrai apie tūks
tančius tų “stonų” žmonių.

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 
mokslininkams pavyktų 
s vai išimti (ar pridėti) 
atomo branduolio bent 
viena protoną, tai jie galėtų
be jokių kliūčių tverti nau
jus elementus”.

D-ro Petrikos straipsnis, 
tarp kitko, nušviečia tokius 
dalykus, kaip:

Atominės jėgos galybė; 
atminiai projektai Jungti
nėse Valstij.; atomų jėgos 
atradimo pirmatakai Euro
poj ; radioaktingosios me
džiagos; atomų sudėtis-su- 
budavojimas; gamtinis ato
minis metalas uranium ir 
dirbtinė sprogstamoji ato
minė medžiaga plutonium; 
elektro-magnetinės mašinos 
atomam skaldyti bei veik
liajai atominei medžiagai 
išskirti; atom-bombos paga
minimas ; vieno elemento 

I virtimas kitais, skirtingais 
elementais; medžiagos ma
žėjimas, bevirstant jai e- 
nergija arba pajėga; ener
gijos persivertimas atgal į 
medžiagą, ir t.t.

Jokiame lietuviškame lei
dinyje Amerikoj dar nebu
vo rašto, kuris taip visapu-

New York. — Tūkstančiai 
veteranų negauna darbo.

PASITRAUKS LAIVYNO 
SEKRETORIUS

Washington. — Atsista
tydina Jungtinių Valstijų 
karinio laivyno skeretorius 
Forrestal. Menama, kad! 
prez. Trumanas paskirs jo 
vieton Ed. W. Pauley, ku
ris dabar Japonijoj veikia, 
kaip karinių atlyginimų ko
misijos galva.

Gruodžio 9 d. įvyko SLA 
192 kuopos susirinkimas. Tai 
buvo metinis susirinkimas, ir 
buvo rinkimas kuopos valdy
bos ir nominavimas Pildomo
sios Tarybos.

Buvo dviejų grupių balotu- 
kai-nurodymai, ką nominuoti 
į Pildomąją Tarybą. Bet buvo 
siūlomi tie patys asmenys, iš
skiriant pirmininko vietai. Vie
toj Laukaičio, vieni ragino no
minuoti Bagočių. Kuopos vir
šininkai darbavosi, kad pažan-

mokesčiai 
karo metu 
pelno. Tai 
Bet finan-kėlimo nesutikimų yra ne

daug. Net labiausiai užkietė
ję darbdaviai sutiktų padidin
ti algas bei atlyginimus iki 10 
nuošimčių.

Bet jei mes norime laimėti 
mūšį už pilną samdą ir gamy
bą, jei mes norime garantuo
ti žmonėms finansinį pajėgu
mą džiaugtis laisve, pergalės 
atnešta, algų padidinimas pri
valo būti pakankamai pajėgus 
užpildyti spragoms, kurios, 
Prekybos Departmento davi
niais, metų gale sieks 35 bili- 
onų dolerių. Ekonominiais ter
minais tai reiškia 35 bilionų 
nuostolį perkamojoje galioje. 
Ar galime įsivaizduoti tos su
mos vertę? Ar galime įsivaiz
duoti kiekį, kurį mūsų žmo
nės galėtų įsigyti maisto, ma
šinų, automobilių ir nesuskai
tomų gėrybių formoje ? 
galime įsivaizduoti darbus, 
rie būtų buvę įsteigti ?

Gerovės kertinį akmenį
daro į namus atsinešamojo at
lyginimo palaikymas, kurio 
perkamoji galia yra būtina’

Maloniam palengvini
mui bandyk šj Svarų, 
naują patikrintą bū
dą atliuosuot papras
tą strėnų gėlą. Tik 
uždėk vieną Johnson’s 
BACK PLASTER'J 
ant pat skaudamos 
vietos. Švelnūs jo 

__  vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarą, sujudina kraujo apytaką, 
sklaido jo pritvinimą. lengvina skausmą. 
Šilta multino priedanga laiko šilimą viduj, 
šalti lauke—duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO, Johnson 
& Johnson jiagaminto. Arčiausioj vaistinėj

ku-

su-

niais metais metinis 
sieks šešis bilijonus dolerių.

Sudėjus skaitmenis, Securi-inei susipažinti su pažangiųjų 
ties ir Excange Komisijos ap-i kandidatais. Kai priėjo prie 
skaičiavimu, neįskaitant ban-! nominavimo, 
kų ir apdraudos bendrovių, vi-i narių protestas: “Aš nenoriu 
su J. V. 1 
pelnas sieks 50 
lerių 1945 metų gale. Be to, Į A. Gurienė pakėlė klausimą, 
nereikia užmiršti 
leistų mokesčių 
tymų, kuriais pridedama dar'riko, 
keli bilijonai sugrąžintų 
kesčių formoje.

Pramonės horizonte kilusį 
nesusi pratimą galima numa
rinti. Mes galime žengti pir
myn didžiosios gerovės laikų 
kryptimi. Bet šiandieninių 
sunkumų nusikratysime tik Ti. . ......---------------- —l
tada, kai visi įsitikinsime, kad kaip SLA pinigai buvo išlei-'

korporacijų grynas i balsuoti už tuos kandidatus, tęs straipsnį, jaučiasi viską
bilijonų do- jeigu kitokių nėra.” Draugė

ką reikia daryti. Tai pirminin-

ten žinąs. Pirmas skaity
mas, ypač ilgesnio straips
nio, gali duoti • bendrą su-Kongreso iš

(taksų) įsta-Įkas Murauskas visa gerkle su-jpratimą. Bet faktai, įvykiai, 
kad kitokių kandidatų j rygįaį įarp jų ir išvados 

nėra. Tai, suprask, kad rei-|jagnaj lieka migloti, nepa- 
kia balsuoti už tuos. Bet daug, sįebėti, tikrai nesuprasti, 
narių visai nedalyvavo nomi- neSugromuliuoti;
nacijose. . Naudinga tad savęs už-

Po to povaliai pradėjo kai-;
būti į narius, dėl ko nori se-; 
niems nariams mokestį pakel- i 

Draugė Gurienė nurodė,!

mb-

Amerikos ekonominiam pašto-i . 1 ’ .. . . * . fiak-iv nnrivumui palaikyti, kad visi žmo- i Amerikoje viemnte hs kelias i dziami, o dabai nori nauamsl 
nes galėtu dirbti, kad vaikai \ «er°7, ■v'.'a por tu,’'iam4» a,gų

bei atlyginimų pakėlimą.būtų gerai maitinami, gerai 
aprengiami, kad gyventų tin
kamose patalpose. Ir vistiek ! 
Amerikos pramonė užsispirda- 
ma šalinasi nuo atlyginimų pa
kankamo padidinimo. Ar 
faktai patvirtina jų teigimą, 
būk jie neišgali patenkinti 
reikalavimų ir kad bet koks 
atlyginimų pakėlimas esą au
tomatiškai sukels kainų pakili
mą ?

Atrodytų logiška, jei lygia- 
. grečiai su pakėlimu atlygini

mų pakiltų ir kainos. Bet tuo- 
mi nieko nebūtų atsiekta, šia 
teorija vadovaujantis Ameri
kos gyvenimo lygis nepažengs 
pirmyn. Biznio pelnas bus ap
saugotas ir padidintas ne kai
nų. pakėlimu, bet didesne per
kamąja galia, kurią sudarys 
pakelti atlyginimai.

Statistika ir apžvalgos pa
prastai yra nuobodžios skai
tyti', bet jos suteikia svarbių 
įrodymų. Apskaičiavimai, pa
daryti po Pirmojo Pasaulinio 
Karo, rodo nesveikos ekono
minės praktikos pavyzdį, ku
ris, atrodo, kartojamas po Ąn- tikėti, kad 
tfojo Pasaulinio Karo. Laiko- neteisybę rašo ir nori viešai 
tarpyje tarp 1924 ir 1829 me- užsiginti savo negražių darbe- 
tų algos buvo beveik užšaldy
tos, ir atlyginimai gamybos 
pramonėje buvo pakelti vos 
penkiais nuošimčiais. Pcnkc- 
rių metų laikotarpyje gamy
bos darbininkų ] 
mas pakilo beveik 25 nuošim
čiais. Tokiu būdu 1929 metais 
užteko keturių darbininkų at
likti darbui, kuriam 1924 me
tais buvo reikalinga penkių 
darbininkų. Su šiais faktais 
glaudžiai susijusi yra statis
tikos teisybe, kad pelnas 
laikotarpyje pakilo 72 
šimčiais.

Nerasime subrendusio 
rikiečio, o ypač

! Pittsburgh, Pa
Ar Gražu Taip Meluoti?!

‘ Lietuvių žinios, No. 49, pa-1 
skelbia kokią tai durną melą-' 
gystę prieš mane, J. Miliaus-j 
ka ir P. Kavaliausku iš Alli- l v
quip p a, Pa.
vietoj ateiti
susirinkimą, 
m., nuėjom 
susirinkimą,

' duokles pakelti. ;
i

Vėliau kalbėjo Vinikas. Jis I 
‘aiškino apie kongresą, kuris | 
Įvyko Chicagoje. Sakė, kad jie į 
“išlaisvins” Lietuvą. Taipgi 

i kalbėjo apie Lietuvos pabėgė
lius Į Vokietiją, ir pažymėjo, 
jog jie išsistoroję, kad tie pa
bėgėliai nebūtų grąžinami at
gal į Lietuvą.

Kuopos Narys.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

Rašo, būk mes,, 
SLA 3 apskričio: 
lapkr. 18 d., š.' 
rusų komunistų 

kuris taipgi buvo
laikomas Liet. Mokslo Draugi-į 
jos name. . .

i

Chicagos Žinios
Stakjardų Darbininkai Žada 

Išeiti i Streiką
Lewis J. Clark, stakjardų 

i darbininkų unijos (CIO) tarp- 
Pcrskaitęs tą durną melą- tautinis prezidentas, praneša, 

gystę, tuojau pasiunčiau ap- kad
draustą laišką L. ž. redakci- • rengiasi prie nacionalio strei

kai, kad atšauktų tą melagys-|ko.
tę, nes. aš nedalyvavau nei jo- Streikas paliestų didžiąsias 
kiame rusų susirinkime tą die- kompanijas — Swift, Armour, 
na ir nieko nežinau apie tokį Cudahy ir Wilson, ir didžiu- 
susirinkimą. Vietoj patalpinti mą 
mano laišką į L. ž. ir atšaukti 
tą melagystę, tai L. ž., No. 50, 
štai ką sako: “...mes linkę 

Mažukna mums

stak jardų darbininkai

Telef. HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

IM,

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmtr

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

Tel. Evergreen 8-9770

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-

’T * E** n

d ’ iU-

f.

355

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šlngelląvlmo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0758.

|

U

lių...” Toliau Gabaliauskas 
aiškina, būk kokios tai mote
rys mane matę ir girdėję ru
siškai kalbant ir viena iš tų 
moterų yra O. Rumšienė. čia 

produktyvu-: turiu pasakyti L. ž. redakto
riui ir p. Rumšienei, kad kal
bat labai neteisingai ir štai 
dėl ko: Manęs nematėt ir ne
girdėjot rusiškai kalbant rusų 
susirinkime, nes aš tenai ne
buvau. P. Kavaliauskas tą die
ną net nebuvo Pittsburghe, 
bet dirbo dirbtuvėj Alliquip- 
poj, kuri randasi ne taip arti 
Pittsburgho. J. Miliauskas sy
kiu su Gabaliausku 
SLA 3-čio apskriči

tame 
nuo-

ame 
darbininko

mažesniųjų. Chicagoje 
streikas paliestų 20,000 darbi
ninkų. Stakjardų darbininkų 
unijoj per visą šalį narių yra 
125,000. Streikas gali supara
lyžiuoti visos mėsos industrijos 
darbą.

Stakjardų darbininkai rei
kalauja po 25 centus į valan
dą daugiau ąlgų. Tokis reika
lavimas jau seniai įteiktas ir 
tik kelios iš nepriklausomų 
kompanijų sutiko tą reikalavi
mą priimti.

Lapkričio 30 d. stakjardų 
darbininkai turėjo balsavimą 
streiko klausime. Balsavimai 
ėjo po priežiūra National La
bor Relations Board. Virš 20 
balsų prieš vieną buvo paduo
ta už streiką.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

•BU

4

sėdėjo 
usirinki-

.Tūs centai ar doleris Lai
svei aukotas. — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

U &

A

i

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

<

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio 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 

Į būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
i PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■ < S M

giž5mĮijj.au!Į

.11’11
496 GRANDEST.

er Fuel G)., Ine.
BROOKLYN. N. Y.

įTelefonas EVergreen 7-1661GREEN STAR BAR 4 GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti ūžėto' 
pas “Green Star Bar and Grl’L” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviate.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MŪH

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas KV. 4-8688

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

* |lį.i.,į.jiĮiijiaąa>B^>
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Great Neck, N. Y

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 nuslapio)

Koresp. y

Kanapeckas, J.
J. Gurklis, J.

P. Nemura, W.
A. Dočkus, A.

Draugiškai,
St. M. Liesis

Vidurvakarinių valstijų Liet. 
Moterų Sąryšis sveikina Suva
žiavimą su $10 auka.

Girardville, Pa.
LDS 152 kuopa, negaleda-

geriausių nutarimų.
ALDLD 113 Kuopa:
Antanas Daveika, 

Pirmininko pavaduotojas
Kazys Plečkaitis, Seku.

Pirmi- 
rėkia,

Draugiškai,
Juozas ir Katre Terzai

Jonas Ragauskas, Shelton, 
Conn., sveikina Suvažiavimą 
su $3.50.

Aida, Mich.
Sveikinam Demokratinių 

Lietuvių Suvažiavimo čįelega- 
ir delegates. Taipgi aukau

jame $5.

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

A.
A.
J.

654; J-
650 A.
558 H.
508 F.

A.

1006
880
832
834 
676!

Detroit Mich

4*

497
496
388
384
382
364

Sveikinimai ir Aukos 2-rajam 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui
(Tąsa)

Chicago, Ill.
Chicagiečių sveikinimai Su

važiavimui : G. Kvainauskas 
su $10; Antose Bražaitis su 
$1; O. Jakubauskienę su $3. 
Viso 14. Sveikinimą įteikė O. 
Jakubauskienė, Chicago, Ill.

Chicago, Ill.
Sveikina Antrąjį Demokra

tinių Lietuvių Suvažiavimą 
Juozas Butkus ir Ksavera B. 
Karosienė (iš San Francisco), 
linki Suvažiavimo delegatams 
aptarti visus svarbiuosius rei
kalus ir pasekmingai atlikti 
visus užsibrėžtus darbus. Abu 
aukoja po $2. (Aukas perdavė 
Vincas Andrulis).

Hamilton, Ont., Kanada
Mes visi ALDLD 1'13 

pos nariai savo susirinkime, 
lapkričio 18, 1945, vienbalsiai 
sveikinam Antrą Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą su 
$10 auka ir linkime padaryti’

; mi pasiųsti savo delegato, pri
siuntė Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui sveikinimą su 
$10 auka per delegatą Joną 
Pacauską iš Shenandoah, Pa.

P. Bečis—F. Klaston
Great Neck ...................... 1209

P. Anderson, Rochester ........... 1163
Geo. Shimaitis, Montello ......... 1090
V. O. Valukas, Wilkes-Barre 1052 
C. K. Urbonas, Hudson ...........
ALDLD 4-tas Aps., Pittsburgh 
V. Ramanauskas, Minersville ..
J. Blažonis, J. Karsonas, Lowell 
J. Burba, So. Boston ................
S. Penkauskas-

P. Tamašauskas, Lawrence ....
S. Puidokas, Rumford .............
P. Šlajus, Chester ....................
ALDLD 25 kp., Baltimore .....
P. Šlekaitis, Scranton .............
ALDLD Moterų 20 kuopa,

Binghamton ..........................
L. Pruseika, Chicago ................
L. Bekešienė, Rochester ...........
V. Padgalskas, Mexico ..............
J. Rudman, New Haven .........
M. Dambrauskienė, So. Boston

Saginaw, Mich.
Draugai M. Arminas, V. Ar

minienė, St. Liesis ir U. Liesie- 
nė suėję Padėkavonės Dienoj 
ir plačiai padiskusavę apie 
Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą, nuspren
dėm suvažiavimą pasveikinti 
nors su maža auka. Paauka- 
vom abi poros po $5, tai pri- 
siunčiu viso $10. Linkime su
važiavimui kuogeriausių pa
sekmių, o už vis svarbiausia 
užduoti mirtiną smūgį lietuviš
kiems hitlerininkams. Apgai- 
lestaujam, kad mes negalėjom 
iš savo kolonijos delegatų pa
siųsti.

Amerikos 
Suvažiavimą. LPTK 
skyrius aukavo $35; 
kuopa $10; A. Lipcus 
Prats $2. Po $1: Ą. 
drg. Murauskienė, A.

Chester, Pa. 1 j

Chester ir apylinkės drau
gai su aukomis sveikina An
trą Demokratinių 
Lietuvių 
Chester 
LLD 30 
$10; II. 
Rimkus,
Agentas, P. Pugzlis, J. Valu- 
konis, J. Gabalas, P. Šlajus, 
Petronėlė Gižauskas. Viso $65. 
Šias aukas skiriam Lietuvos 
žmonių sušelpimui. Aukos pri
duotos per delegatą Vytautą 
Gižauską.

Mahanoy City, Pa.
LDS ?04 kuopk sveikina 

Demokratmių Lietuvių Suva
žiavimą ir linkime prieiti prie 
geriausių nutarimų kas liečia 
visą demokratinių lietuvių vei
kimą. Su šiuo sveikinimu ski
riame mažą auką $5. paden- 

' gimui suvažiavimo išlaidų.
LDS 104 Kuopos Valdyba:

Pirm. K. Petkevičius, 
Sekr. St. Kuržinskas 
Ižd. Kastancija Apsnikas.

J. Grybas-
J. Krasauskas, Norwood .... 

M. Smitrevičienė, Detroit ........
ALDLD 145 kp., Los Angeles 
H. Žukienė, Binghamton' ..........
J. Simutis, Nashua ....................
M. Janulienė, Detroit ..............
V. J. Valley, New Britain .........
J. Kalvelis, Bridgewater ...........
J. Kazlauskas, Wethersfield .... 

674 ■ A. Valinčius, Pittston ................
T Lingevičius, Saginaw ...........

P. Dambrauskas, Haverhill 
Tamašauskienė, W. Roxbury 
Wilkas, Wilmerding .............
Kupstas, E. St. Louig ...........
Gudzin, Schenectady ............
J. Naviackas, Haverhill ......
Buivid, Dorchester ...............

Stankevičius, Wilkes-Barre ... 
Gugas, Detroit ................ ,.....

Adams, Grand Rapids ...........

342
326
296
290
288
288
234
234
216
208
200
192
162
156
104
78
78

J 76
40
26

. 24

Philadelphia ruošiasi užimti pirmą vietą. P. Rodis 
prisiuntė naują skaitytoją. Nors pasilieka antroj vie
toj, visvien pavojus Stripeikai ir Kudirkai.

Naujų skaitytojų prisiuntė J. Bakšys, Worcester, 
Mass. (1); S. Penkauskas—P. Tamašauskas, Lawrence, 
Mass. (1); J. Blažonis—J. Karsonas, Lowell, Mass. (1); 
C. K. Urban, Hudson, Mass. (1); V. 0. Valukas, Wil
kes-Barre, Pa. (2); P. Beeis—F. Klaston, Great Neck,

Tai labai gražus pasidarbavimas, už kurį esame la
bai dėkingi.

Punktais pakilo, prisiųsdami prenumeratų: S. Rei- 
kauskas ir J. Lukoševičius, Phila., Pa.; A. Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.; P. Baranauskas-r-J. Mockaitis, Bridge
port, Conn.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; V. J. 
Stankus, Easton, Pa.; V. Ramanauskas, Minersville, 
Pa.; M. Smitravičienė, Detroit, Mich.; A. J. Navickas, 
Haverhill, Mass.; M. Janulienė, Detroit, Mich.; A. Bui- 
vid, Dorchester, Mass.

Neblogai pradėjome šią savaitę su 8 naujais skaity
tojais. Bet ateina šventės; tikimės, kad sulauksime dau
gelį naujų skaitytojų, kuriuos priduos vajininkai ir pa
vieniai skaitytojai, užrašydami savo giminėms dienraš
tį Laisvę, kaipo dovaną šventėms.

Laisvės Administracija.

MALE and FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSPITTSBURGH, PA.

v ♦ r /

r PenklSs pusUph ?

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui..
Sveikinam Antrą Demokra

tinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimą ir velinam sėkmingai 
pravesti tarimus, nutiesti pla
nus; kurie būtų kelrodis Ame
rikos lietuvių ateities veiklai. 
Taipgi lai iš šio suvažiavimo 
išplaukia tarimai, planai, ku
rie vienytų Amerikos lietuvius 
teikimui paramos mūsų bro
liams ir sesėms Lietuvoj. Lai 
šio suvažiavimo darbai paska
tina Amerikos lietuvius pagel
bėti atbudavoti karo neterio- 
tą Lietuvą. Siunčiam $100 au- 

abelniem darbam.
Naujos Anglijos Moterų 

Sąryšis

East St. Louis, Ill.
Siunčiame aukų ir sveiki

nam Antrą Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą. Linkime kuogeriausių pa
sekmių. Prisidedam su auka. 
Amerikos. Lietuvių P i Ii e čių 
Balto Dobilo Klubas aukavo 
$3; Adomas Kupstas $3; Ado
mas Peters $2. Po $1 aukojo: 
J. Daujotas, O.i Grižaitienė, J. 
Senulis, K. Dambrauskienė, P. 
Rimbus, P. Mizara ir S. Pet- 
chulatis. Viso $15.

Su draugiškais linkėjimais.
J. J. Daujotas.

Cleveland, Ohio
Sekami clevelandiečiai ir 

draugijos sveikinam 2-trą De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su aukomis. LPT Komite
tas $25; Mrs. Julė Warner 
$25. Po $5: Lietuvių Litera
tūros Draugijos 57 kuopa, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
190 kuopa, J. Andrijauskas, J. 
žebrys, P. čėpla, A. Pacevi- 
čius. Po $2: S. Kazelionis, įP. 
Dulskis, P. Boika, D. Lasnik, 
V. Geibis, F. Skleris, P. Kuru- 
lis, J. Krasnickas. K. Plauša 
$1.50. Po $1: K. Skupas, F. 
Stalioraitis, S. Denis, J. Jen- 
kauskas, A. Davis, J. Zinkevi
čienė, P. Brazis, E. Baklienė, 
M. Gavrilienė, Raulinaitienė, 
Juraitienė, Juodviršis, M. Ru- 
bienė, J. P., A. Yuris, M. Rau
linaitienė, A. Norvidienė, M. 
Baltrušaitienė, J. Palton, R. 
Papavičienė, J. Kubilius, F. 
Bauža, B. Daren, M. Karsokie- 
nė, J. Maurutis, J. Z. Stripei- 
ka, J. Bariunas, P. Rodžers, J. 
Brazas, J. žemaitis, K. Valai- 
ka, P. Kiveris, K. Vidugiris, J. 
Gudaitis, K. 
Levonavičius, 
Dominaitis, 
Banišauskas,
Jankauskas, F. Bokeris, Kra- 
tavičienė, Lusnac, J. Stripei- 
ka, M. Brazaitienė, B. Kulvins- 
kas, J. Rūbas, V. Daraškienė, 
Okulovič, A. Nikas. O. Remei
kienė 60 et. Po 50 et: A. Skle
ris, A. Stankus, M. Jenuškevi- 
čienė, Lapinskas, Kanapė, 
Baužienė, Rauluševičienė, La
pinskas. Viso $154.10.

Draugiškai,
LPT. Komiteto Pirm. J. Žebrys

Benld, Ill.
LDS 63 kuopa sveikina De

mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą su $12 auka, kurią paskirs^ 
tom sekamai: $5 suvažiavimo 
reikalams, o $7 sušelpimui Lie
tuvos našlaičių.

U. Mickalaitiene Sekr.
(Dątigiau bus)

Pittsburgho SLA Kuopos At
metė Viniko Paskirtą Organi

zatorių K. Pikelį
SLA sekr. Vinikas siuntinė

ja savo agentus per SLA kuo
pas ir . duoda dėl kuopų in
strukcijas, kaip ir kada tuos 
organizatorius susitikti. Tų 
organizatorių pareigos yra: 
įvykdinti Viniko išgalvotą 
konversiją. Antra, jog dabar 
eina nominacijos SLA viršinin
kų ir už kelių mėnesių įvyks 
balsavimai, juk ir čia reika
linga, kad kas s pasidarbuotų 
už seną valdybą. Tas, žinoma, 
yra po priedanga “slaptybės.”

Čia, Pittsburghe ir apylin
kėj, Vinikas paskyrė septynio- 
lik-centinį SLA narį K. Pike
lį tokiu organizatorių. Kai tik
tai Pittsburgho SLA kuopos 
gavo įsakymą nuo Viniko, kad 
SLA visi senieji nariai turi ei
ti į Pikelio “ofisą” dėl “per- 
krikštinimo,” tai pirmutiniuos 
kuopų susirinkimuose buvo 
vienbalsiai atmestas Viniko 
organizatorius K. Pikelis ir 
buvo įsakyta kuopų sekreto
riams, kad praneštų Vinikui: 
Kad kuopų sekretoriai pilnai 
supranta SLA reikalus ir pil
nai gali patarnauti dėl narių 
SLA reikaluose. Vinikas, ma-

tydamas, kad Pikelis gali pa
gadinti jo planą čia, Pitts
burghe, dabar patsai važinėja 
po kuopas. Rėikia tikėti, kad 
ir pačiam Vinikui ne kaip sek
sis čia su savo konversijos 
planu, nes labai sunku šiomis 
dienomis surasti tų patrijotų, 
kaip tiktai yra pareikalauja
ma daugiau dolerių mokėti!

Pittburghe turime vieną pil
dom. tarybos narį P. Dargį. 
Bet, kaip atrodo, jis labai ma
žai kooperuoja su savo kole
ga Viniku konversijos klausi
me. Kada SLA 40 kuopa pasi
kvietė 
kimą 
planą, 
k į ten
už Dargį aiškino konversijos 
planą. Kada SLA nariai iš 
Pittsburgho ir apylinkės susi
rinko apkalbėti konversijos 
planą ir Dargį perstatė apie 
konversiją kalbėti, tai Dargis 
spjovė ant visų susirinkusių 
SLA narių ir išbėgo iš susi
rinkimo. Dabar klausimas, ar 
Dargis Viniko konversijos pla
no nesupranta, ar Dargiui, bū
nant savininku 
riau apsimoka 
davinėti, o ne 
siją aiškinti.

Vargšų Brolis.

Dargį i kuopos susirin- 
paaiškinti konversijos 
tai Dargis atsivedė ko- 
Vienybės agentą, kuris

karčiamos, ge- 
degtinėlė par- 

Viniko konver-

SIUVAMU MAŠINŲ
OPERATORES

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA

DUODAMA UNIFORMOS

— KREIPKITĖS —

JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

(299) ■
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Vasiliauskas pasikvietė iš 
Brooklyno Valaitį ir Klingą, 
kurie savo melais ir nešvariais 
žodžiais užteršė jau ir taip 
nuo rudens pūvančių lapų pa
švinkusį orą. Tie pretenduo
janti būti ponais sutvėrimai, 
tai tikros išperos Hitlerio ir 
jo propagandos skleidėjai šio- 
je^.šalyje. Valaitis, nuduoda
mas labai mandagų, nekaltą, 
lyg kokis kankinys, prispaus
tas naštos įvairių melų ir 
šmeižiančių išmislų prieš So
vietų tautas, ypatingai prieš 
tarybinę Lietuvą, kartojo tą 
seną nudėvėtą melagingą pa
saką, būk rusai išvežė viską iš 
Lietuvos, zomkas ir kas tik 
galima pajudinti. Iš publikos 
klausta, ar ir žmones išvežė? 
Atsakė, taip, ir žmones. Į Lie
tuvą, esą, privežta dabar viso
kių azijatų iš Sibiro ir iš kitur, 
lietuvių Lietuvoj jau dabar ne
liko, tiktai Lietuvos vardas li
ko, geriausi lietuviai viši išbė
gę į Vokietiją ir kitur. Nelai
mingi ubagai dvasioje, sap
nuoja Hitlerio sapnus, nemie
godami ir plepa nesąmones. 
Tiems pabėgėliams reikalinga 
pagalba, na ir kun. Končius 
tuojau važiuos, kaip tik grei
tai bus galima, pas juos už- 
megsti artimesnius ryšius, kad 
pasekmingiau galėtų skleisti 
melų, šmeižtų ir išmislų kam
paniją prieš Lietuvą ir kitas 
demokratines šalis.

Klinga pasigyrė, kad būda
mas cenzorium New Yorke 
peržiūrėdavęs visus iš Lietu
vos ateinančius laiškus ir, gir
di, nei vienam nebuvo parašy
ta, kad lietuviai būtų gavę iš 
amerikiečių lietuvių dovanų, 
drabužių ar ,ko kito? Kunigo 
Končiaus fondas pasiuntęs 70 
tūkstančių svarų drabužių Lie
tuvon jau nietai laiko ir jokio 
atsakymo negavęs. Sako, ru
sai neduoda lietuviams, nes 
jiems patiems reikia.

Kritikuoti nesileido, 
ninkas Vasiliauskas
daužydamas kūju į stalą: “Jei 
nori, tai tik klausimus gali 
klausti.” . žinoma, ginčytis su 
tokiu asmeniu kaip Klinga, 
kuris nepajėgia nei vieno sa
kinio pasakyti be melo, kuris 
persiskyręs su bent kokių žmo
niškumu, tai būtų bergždžias 
laiko ir energijos eikvojimas. 
Yra tam tikrų žmonių, kurie 
melais pasitenkina ir aukas 
sudeda. Tokie žmonės reikia 
apšviesti.

Mire Juozas Malinauskas
Lapkričio 26 d. staigiai mi

rė Juozas D. Malinauskas, su
laukęs 72 metų amžiaus. Ve
lionis jau per kelis metus 
skundėsi, kad su širdžia nela
bai gerai jaučiasi.

Nors velionis jau buvo se
nas amžiumi, bet dar gerai at
rodydavo. Buvo linksmo būdo 
žmogus. Mylėdavo darbinin
kiškus parengimus lankyti. 
Buvo laisvų pažiūrų žmogus. 
Kuomet karo metu buvo ren
kamos aukos Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos žmonių pagalbai, 
tai velionis visada aukodavo 
ne tik pinigais, bet ir drabu
žiais. Buvo Vilnies skaitytojas 
ir darbininkų ■ spaudos rėmė
jas. Taip pat per daug metų 
prigulėjo prie SLA, o kada 
SLA skilo, tai jis prisidėjo 
prie LDS 21 kuopos, ir beveik 
visą laiką buvo tos kuopos iž
do globėju. Taip pat prigulėjo 
prie ALDLD 52 kuopos.

Velionis paėjo iš Lietuvos iš 
Vidugirių kaimo, Punsko pa
rapijos. Bet Rudaminos 
pijai jis buvo daugiau 
mas, nes ten iš mažų 
pas ūkininkus tarnavo.

Į velionio šermenis
draugių nr draugų atsilankė. 
Buvo daug gėlių nuo giminių, 
pažįstamų, draugų ir draugi
jų. Palaidojom velionį 29 d. 
lapkričio su bažnytinėmis ap
eigomis, šv. Kryžiaus kapinė
se.

Velionis paliko moterį Ele
ną Malinauskienę, tris sūnus, 
dvi dukteris, penkis anūkus ir 
vieną proanūką, ir šiaip daug 
giminių Amerikoje.

Gal kas žingeidaus, kodėl 
velionis Malinauskas, kaipo 
laisvas žmogus buvo palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis. 
Tai aš nuo savęs tiek pasaky
siu : kuomet žmogus miršta, 
tai ir jo įsitikinimai miršta. O 
gyvi su juo pasielgia 
kaip jiems patinka.

Tai tiek apie velionį 
nauską. Ilsėkis, Juozai, 
rikos žemelėj!

J. W. Brazauskas.

REIKALINGAS ATSAR 
GUMAS SU ELEKTRA

Patikrint ar sveikos ir sau
gios elektrai vielos ir įjungia
mieji įrankiai. Uždaryti elek
trą išeinant iš namų ar einant 
gulti. Eglaitei padėt sunkų pa
stolį, kad neparvirstų. Dabi
nant, vartot laiptelius, nesto- 
dinėti ant bile ko. Eglaitę ir 
žaislus sustatyti nuošaliam 
kampe, ne ant priprasto vaikš
čioti tako ai’ kambario vidu
ryje.

Ir niekad nevairuoti maši
nos įsigėrus.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

a

Siuvamų Mašinų Operatores
PATYRUSIOS

VIENA IR DVIEM ADATOM 
GUZIKŲ IR SKYLIŲ SIUVĖJOS 

TAIPGI RANKINES FINIŠERKOS
KREIPKITĖS

PHILIP RANDOLPH, Inc.
409 OCEAN AVE.,

JERSEY CITY, N. J.
(295)

't

t
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para- 
žino- 

dienų

daug

taip,

Mali-
Ame-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mi nuginklavimui japonų, bet 
laikomi pagalbai reakcinin
kams. Mr. Johnson rašo:

“Amerikos marinai nėra nu
ginklavę bent kokį didesnį ja
ponų būrį, kurių čia yra apie 
300,000 kareivių.. Japonai į 
šiaurės nuo Yellow upės lai-' 
komi, kaipo gelžkelių ir tiltų 
sargai, generolo Chiang Kai- 
sheko armijos pagalbininkai, 
kuri veikia prieš komunistų 
jėgas

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

49 Liberty

Kings, to

ALFONSO
Avė.,

be consumed on the

GILMORE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
QB 11061 has been issued to the undersigned 
ip sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RICH
215 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Bevera'ge Control Law at 
823 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE FEINBERG 
d4>>a Sunnydalc Bakery

823 Broadway, Brooklyn, N. Y.
• > ■ ----- ----—

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avėnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to l>e consumed off the 
premises.

ADAM J. CH&IELOWIEC
154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License*No. 
RL 16035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SĮection 107 of the Alcoholic Beverage control 
Law at 70 Kingsland Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CIUFFO 
(Homestead Rest. & Bar)

Kingsland Ave., Brooklyn,
' -----c____________

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. 186. 
Kreipkitės tarp 4 ir 6 P.M.

INGE. 69 Pine St.. New York City.
(X>

REIKIA VALČIŲ STATYTOJŲ 
PENNANT RŪŠIES VALTELĖM 

112-01 14TH AVE., COLLEGE POINT. 1*1.
______________________________________

BILŲ ISSIUNTEJAS—TYPISTAS. PATYRĘ 
40 valandų. SI j valandų. Kalėdų šventėmis. 
BENNETT BROS., INC., 485—5TH AVĖ.

■ (291)

■

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5169. has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 115 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST SPINELLI & 
SALVATORE MORRONGIELLO

Troy Ave.. Brooklyn, N. Y.

STALIORIAI 
arba

PATTERNŲ DIRBĖJAI 
Ekspertai Medžių Išdirbystėj 

NUOLAT
Lengvas Darbas

GERA ALGA 
47-05 — 5th Street, D. I. C. 

STILLWELL 4-7851
______  (294)

be consumed off tho

HALPERN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Uiat License No. 
GB 11055 has been • issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 483 
Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the. y^remiaeB.

WILLIAM SILVER /
483 Ralph Ave., . . Brooklyn, N- Y.‘

REIKIA OPERATORKŲ 
PRIE SUKNELIŲ IR BLIUSKUČIŲ

Kreipkitča
Cluuskes & Kulbauk 

279 BURNET STREET
NEW BRUNSWICK, N. J.

_________________________________ (293)

FELLING MASINU
OPERATORES
PRIE SUKNELIŲ

Kreipkitės
Chaskes & Kulback 

279 BURNET STREET
NEW BRUNSWICK, N. J.

(293)

Y.70

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage control 
Law at 4908 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -

WILLIAM CARNĘY 
(Canity’s Bar & Grill)

4908 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5091 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 557 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VINCENT LŲCCI
557 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ęiven that License No. 
L 1582 has /Veen issued to the undersigned 
tb sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 911 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed off the 
premises. ' , • '
JOHN1G. BllESLIN & HUGH E. BRESLIN 

Breslih’s Wines ' & liquors
91! -New'Yori ‘•Ąve., ’ - r Ęrookbu,- N Y -

N.

115

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5161 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3822 Ft. Hamilton P’kway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off* the- premises.

JOSEPH J. ROMANO
3822 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1710 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1102 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

RALPH J.
1102 St. Johns PI.,

■
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Pirmadienis, Gruodž. rf, 19i.į|

NewYorto^fe^Zl nil k
Atydos! Visiem ALDLD 
2-ro Apskričio Kuopų į 

Nariam
Dabar tik tapo patirta, jog ! 

ne visi antro apskričio kuopų 
sekretoriai gauna jiems siun-i 
čiamus laiškus iš apskričio. • 
Priežastis yra ta, kad buvusie
ji kuopų sekretoriai nepasi
stengia esantiems sekretoriams 
laiškus perduoti, jeigu tie 
laiškai buvo pasiųsti buvusių 
sekretorių vardu ir adresu. 
Tai labai nemalonus ir negeis
tinas praktikavimas, bet taip 
jau atsitiko.

ALDLD 2-ro Apskričio me
tinė konferencija įvyks sausio 
(Jan.) 13 d., 1946, Laisvės na
me, 419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 10-tą vai. ryto. ; 
Antro apskričio komitetas šir- ■ 
dingai prašo buvusių antro 
apskričio kuopų sekretorių 
perduoti laiškus nuo apskričio 
esantiems sekretoriams be il
gu atidėliojimų, idant jie ga
lėtų tuojau sušaukti savo kuo
pos susirinkimą išrinkimui ir į 
siuntimui delegatų metinėn i 
apskričio konferencijom

Jeigu atsitikime tūla kuopa į 
visai jokio laiško, kviečiančio j sybė 
konferencijon, negautų, tai lai palaikyti 
šis pranešimas būna pakvieti-■ priežiūrai, 
mu, 
jog konferencija įvyksta vii 
šuj minėtoj dienoj ir vietoj, irise, sukėlė daug 
lai išrenka reikalingą skaičių : 
delegatų Į konferenciją.

Delegatai turi atsivežti ir l 
duokles pasimokėjimui už kuo- į 
na i Apskritį, 5 centus nuo į

CIO Th
Paremti Taryby Sąjungai 

Pagalbos Mitingą
Didžiojo New Yorko CIO' 

■ Industrinių Unijų Taryba savo 
posėdyje pereitą ketvirtadienį 

•atsišaukė į visas dalyvaujan
čias unijas paremti American 
Society for Russian Relief, 
Inc., ruošiamą masinį mitingą.

Masinis mitingas, su 
■žymių kalbėtojų ir 
žvaigždžių programa, 

i šio antradienio vakarą, 
žio 18-tą, Madison

puikia 
meno 
įvyks 

gruod- 
Square

Garden, 8th Ave., tarpe 49 ir

50th Sts., New Yorke. Pradžia 
7:30. Tikietų kainos 85 c., 
$1.20, $1.80, $2.40, $3.60.

Kalbės Edward Carter, Rus
sian Relief prezidentas, ir Ja
mes B. Carey, CIO finansų se
kretorius. Jiedu papasakos, ką 
matė Tarybų Sąjungoje, kur 
jiedu ką tiktai lankėsi. Taipgi 
kalbės majoras LaGuardia ir 
žymi Amerikos švietimo sri
tyje moteris, Virginia Gilder
sleeve. ,

New Yorke Masiniai Pikietavo 
! Užsidarančio FEPC Raštinę

Pereitą penktadienį užsida- 
j re vienintelė — paskutinė FE 
PC (Fair Employment Practi
ces Committee) raštinė, buvu
si Empire State Bildingo 63- 

| me aukšte, New Yorke.
žinia, jog dabartinė vyriau- 

i nebenori — “neišgali” 
nei vienos raštinės 

kad visi gyvento- 
ir lai tokia kuopa žino, i jai lygiai būtų samdomi, ly- 

: giai būtų traktuojami darbuo- 
nemalonaus

pasipiktinimo, daug klausimų 
— kur link eina mūsų demo
kratija.

Tas pasipiktinimas, tas gai
lestis slopinamos demokrati
jos išreikštas masiniu pikietu 
prie bildingo. Iškabomis ir žo
džiu pikietai kvietė žmones 
rašyti laiškus, siųsti rezoliuci
jas savo kongresmanams Wa
shingtone, reikalaujant veikti. 
Raštinės ir užsidaro tik dėlto, 
kad Kongresas nepaskyrė pi
nigų Įstaigai išlaikyti.

nario.

Varžytinėmis Pasamdy 
ti Budavotojai Elliot 

Namų Projekto
New Yorko miesto Housing 

Authority varžytinėse išleido 
Chejsea srityje statysimo Elliot 
gyvenamų namų projekto sta
tybą Corbetta Kompanijai. 
Kainuos $208,300.

Kainą skaitoma per brangi, 
bet niekas neapsiėmė statyti 
už mažiau. Ir šis pasiūlymas 
pirmiau buvo atmestas, bet 
paskiau paimtas išrokavimu, 
kad, nežiūrint brangumo, 
kia 
bai

nors kiek budavoti, nes 
stoka namu.

rei- 
la-

Užeigų Savininkai

Galės pardavinėti degtines 
per visą naktį Naujų Metų 
vakarą, jeigu iš anksto išsiims 
tam leidimą. Paliečia tik tu
rinčius reguliarį leidimą deg
tinėms parduoti. Prašymus pa
duoti gali iki gruodžio 26-tos. 
Leidimo kaina $10.

BROLI IR SESUO. NUO 
JŪSŲ PRIKLAUSO

Perdaug Parankumo
■ Jam Kainuos Kalėjimo

Šeimyniška scena iš jautriai šiltos filmos “Our Vines 
Have Tender Grapes.”

Nevykus Prisimeilinti, 
Suraižęs Mergiščią

MIRĖ

John Hughes, sunkvežimio 
vairuotojas, 27 m., atsidūrė 
teismabutyje ir, gal būt, atsi
durs kalėjime tiktai už norė

jimą patogiai pagyventi, tik
tai už turėjimą dviejų žmo- 

i nų ant vienos ir tos pačios 
Washington Ave., Bronx.

Hughes vairuojąs tuos sunk
vežimius, su kuriais prisieina 
išvažiuoti Į kitas valstijas ir 
žmona No. 1 nieko prieš tai 
neturėjusi. Bet pastaruoju lai
ku jis užtrukęs gerokai ilgiau, 
žmona apie savo Jonulį pasi
klausinėjus. Ir atradus No. 2 
Mrs. Hughes tik už apie my- 

. lios nuo savo namų. Vyras an
trąją parsivežęs iš Chicagos 
pereito spalio 9 d.

No. 1, dviejų vaikų motina, 
| pasiskundė policijai. Policija 
jos Jonulį atėmė nuo antros, 
bet ir jai neatidavė, paliko 
kalėjime teismui. Teisme abi 

i žmonos atsisakė jį kaltinti, 
abi norinčios išimti po kauci-

Margaret Razevičienė, gyve-ja, bet policija prieš jį jau tu- 
nusi 126 Harrison Ave., mirėĮrėjo savo kaltinimą — daug- 
gruodžio 14-tą, Cumberland Ii-i patystėje.
goninėj. Bus palaidota gruo-Į-------------------------------------------
džio 18-tą, Holy Trinity kapi- ■ PAJUOKOJ IMA T
nėse. Pašarvota pas graborią ; jauna lietuvių pora, be šeimynos, 
J. Garšvą, 231 Bedford Ave.,: įieško pasinuomuoti 4-5 kambarių 
Brooklyn, N. Y. lapartmentą su garo šiluma. Jeigu
’kas turi tuščius kambarius, prašo

me rašyti sekamu antrašu: E. C. D., 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(292-293)

Wyckoff Heights ligoninėj, 
Ridgewoode, guli Mary Bos- 
song, 16 metų jaunuolė, stu
dentė, su 17 žaizdų. O polici
ja .įieško Fred Philipp, 22 me- 

i tų vyruko, kuris, kaip sako 
j mergiščia, užpuolęs ją iš pa
salų pereito trečiadienio vaka- 

!rą ir suraižęs kokiu instrumen- 
lietu-l^u’ Pana^’u ilgam peiliui.”

Policija mano, kad gal tuo 
instrumentu buvęs jo brolio 
Edwardo parsivežtas iš Vokie
tijos nacių durtuvas, kurio pa
sigendama namuose. Taipgi 
pasigendama jo paties taup
menų $900 ir motinos $700.

Philips prie jaunuolės mei- 
linęsis, net draugavę per me
tus su virš, bet jos tėvas buvęs 
įsakęs jam daugiau nesirodyti 
jų namuose ar prie namų. Ma
tomai, .jis Įtarė mergiščią ne- 
bepaisant jo, iš užvydo ar ker
što sužalojo.

New Yorko mieste pastarai
siais keliais metais įsisteigė į 
1,223 mažos šapos vietoj bu
vusių gyvenamų namų.

Didžiojo Brooklyn© su prie- j 
miesciais demokratinių 1___

vių organizacijos,„bendrai ren
gia lietuviu masinį mitingą iš
aiškinti reikšmę visų pastaruo
ju laiku buvusių lietuvių suva
žiavimų. Komitetas iš savo pu- 

I Stoka Butų -- Pavojus į Aktoriai Pasisakė Už i “IXS”X"čho^ vt 
Sveikatai : Sudraudimą Fay !v?srorUXre1.iUBnjaigUis- 

----- 7— . 1 vės skaitytojai, apie tai tylėsi- 
r Pi ieš tūlą laiką aktoiiuose; mažai kas iš to išeis. Keli 
buvo kilęs ginčas dėl vieno iš j įmonės nesame visur esančiais, 
jų, Fr. Fay, viešai pasmerki-|Tad prašome jaaų.

|mo kelių kitų aktorių už jų da-j Pasakykit žmonėms, nuneš- 
lyvavimų 'programoje Ispanijos. kile ]ape]ii)> kad visi žinotU( 
liaudiečių paramai įvykusiame j jOg. įag mitjngas įvyks jau šio 
masiniame mitinge rugsėjo, ponl(tadienjo vakaro ' 7:30,

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Komunistų Ekstra 

Susirinkimas

Sudraudimą Fay

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

New Yorke Įvykusioj visuo
menės sveikatos reikalais kon
ferencijoj, viešbutyje Pennsyl- 

Anthony Ibanez Sugrįžo komisionierius Joseph Platz- 
IX Kum Tarnvknc i ker isPėJ°’ kad #aH Prisieiti palo llul U KHIiyillFo skelbti miestą esant nepapras

toje padėtyje sveikatos atžvil- 
I giu.

Komisionierius nurodė, kad 
■miestui stokuoja gyvenamų 
namų, stoka ir šapoms patal- 

įpų. Dabartiniu laiku esą ati
daryta 1,674 šapos ir šaputės 

! krautuvių kambariuose prie 
gatvių, kur visai nėra šapos 
darbui patogumų. Tokiose ša- 

■ putėse dirbą apie 16,267 as
menys.

Platzker už tai vyriausiai 
kaltino New Yorko valstijos 
vyriausybę, kad ji neduoda 
miestams reikalingų lėšų.

Dr. George T. Palmer, vie- 
'nas iš vyresniųjų tarnautojų 
Sveikatos Departmente, sakė, |Į 
jog sveikatai pavojus gręsia 
ir iš to, kad permažai samdo- 

| ma darbininkų visuomenės

ALDU) 2-ro Apskričio Pirm

Anthony Ibanez, Mr. ir Mrs.j 
Anthony Balčiūnų žentas, per
eitą savaitę sugrįžo iš karinės: 
tarnybos, gavęs garbingą pa-' 
liuosavimą.

Ibanez ištarnavo dvejis me-, 
tus ir 8 mėnesius. Užjūryje iš
buvo 18 mėnesių. Daug ko te-: 
ko išgyventi, daug pamatyti, 
bet laimingai išliko sveikas.' 
Sugrįžo vežinas 3 Battle Stars 
ir special) Belgijos vyriausybės i 
požymį, skiriamą kovojusiems: 
už Belgijos išlaisvinimą Belgi-j 
jos apsupime, žinomajame kai-Į 
po Belgian Bulge. Anthony ėjo! 
pareigas 9-to Air Force tele-j 
fonais ir per radiją susisiekimui 
skyriuje.

Ibanez ir jo žmona Mildred, 
su dviejų metų amžiaus sūne
liu Anthony John, gyvena jo- 
si°s tėvų namuose, 321_ Chaun-į 'p;.[ežfarai; “ju"" k'į

jog 6,500 vietoms visai nėra 
tarnautojų.

Buvo ir smagių raportų apie 
tūlus gerus dalykėlius. Tarpe 
tų, Dr. Jerome S. Peterson ra
portavo, kaip Brooklyn© Red 
Hook-Gowanus srityje patys 
susiedijos gyventojai koopera-

i vo ten įsteigti veiklią Sveika
tos Tarybą. Gi Dr. Theodore 
G. Klumpp papasakajo apie 
naują vaistą, vadinamą strep
tomycin, kuris ne už ilgo ga
lėsiąs daugeliui žmonių pagel
bėti.

cey St., Brooklyne. Balčiūnai 
labai linksmi jų šeimos laimin
gu išlikimu.

Balčiūnas, ilgametis dienraš
čio Laisvės direktorius ir vaji- 
ninkas, taipgi šv. Jurgio 
Draugystės ir kitų organizaci
jų darbuotojas, sako, jog link
smam geriau sekasi ir Laisvę 
užrašinėti. Jis šiuo tarpu yra 
žymiausių vajininkų sąraše.

Linkime jaunam veteranui 
Ibanez laimės civilinio gyveni
me. R.

Vėl Parvyko Daug 
Kariškių

Pereitų penktadienį atplau
kė didlaivis Queen Mary, ve
žinas 11,287 kariškius, 14 ka
riškių žmonų ir 6 jų vaikus, 
taipgi būrį civilinių. Tarpe ki
tų civilinių, atvažiavo 14 me
tų berniukas belgas slapukas. 
Vaikas buvęs susidraugavęs su 
kariškiais-ir kas nors jį įšmu- 
geliavo į laivą kario pakelei
vingame maiše.

Kitais 11 laivų sugrįžo 11,- 
653 kariškiai.

Šeštadienį parplaukė 10 ma
žesnių laivų su 8,786 kariš
kiais.

Prašo Trailerių Mūsų 
Laikiniems Butams

24-tą, Gardene. 1 1
Fay, naudodamasis Hearsto 

spauda, smerkė aktorius ne už 
tai, ką jie patys dainavo ar sa-i 
kė, bet už tai, kad tame pat mi
tinge kiti kalbėtojai smerkė 
Ispanijos fašistą diktatorių 
Franco ir jo rėmėjus, nežiūrint, 
kas jie bebūtų. Fay iš to suda
ru pasaką, būk jie 
smerkime katalikų 
nes fašistas Franco 
dvasiškių viršenybės

Valstijinis butams parūpin- 
ir kontroliuoti komisionie

rius Stichman pareikalavo iš 
nacionalės butams viršenybės 
atsiųsti New Yorkui 2,500 trai- 
lerių. Tai nepavaduos pasto
vių namų, bet sako jis, geriau 
ir tiek, negu nieko.

Daily Workerio korespon
dento užklaustas, kaip bus su 
sanitacija, komisionierius tik
rino, kad būsią padaryta vis
kas, kas galima tose sąlygose 
padaryti apaugai sveikatos.

ti

prisidėję 
bažnyčios 
yra tūlos 
remiamas.

Aktoriai, Margo, Luba Mali
na, Sono Osato, David Brooks 
ir Jean Darling kreipėsi į savo 
organizaciją — Actors Equity 
Association — kad jinai daly- 

I ką ištirtų. Jie sakėsi esą ap- 
I šmeižtais. Organizacijos valdy
ba pripažino, kad jie teisūs, o 
Fay prasikaltęs. Bet Fay, jo 
visa grupė lermavo, būk jis ne
teisingai nuteistas, būk visi ak
toriai stoją su juo.

Pereitą penktadienį, viešbu
tyje Astor, sušauktas generalis 
Equity narių susirinkimas. Ja
me dalyvavo 1,200 narių. Iš se
nų, jau turinčių teisę balsuoti 
narių, 470 pasisakė, kad val
dyba gerai pasielgė bausdama 
Fay, 72 balsavo prieš baudimą.

CIO Unijos Pikietuos 
GM Bildingą

New Yorko CIO unijos, per 
savo Bendrą CIO Komitetą, 
šaukia masinį pikietą prie Ge
neral Motors Bildingo, 57th 
St. ir Broadway.Įvyks šį ket
virtadienį, gruodžio 20-tą, po 
piet.

Pikietas užsibaigs (basiniu 
mitingu Columbus Circle. Jame 
kalbės United Auto. Workers 
prezidentas R. J. Thomas ir 
vice-prezidentas Walter P. 
Reuther.

Komitetas prašo ateinančius 
į pikietą ir mitingą atnešti 
maisto ir žaislų vaikams. Do
vanas unijos išdalins streikuo
jančių unijistų šeimoms šioje 
apylinkėje. New Yorko unijos 
yra nusitarusios Kalėdoms pa
siųsti ?bent po beskę dovanų 
visoms streikierių šeimoms.

gruodžio 21-mą, Piliečių Kliu- 
bo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Komisija

553

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS: į

Penktadieniais uždaryta •

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avcs.)

B’KLYN, N. Y. '

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. E Ve r green 4-0088

•
Forma 553 galima vartoti 

mažoms, vidutinėms ir dide
lėms šliurėms pasidaryti.

Užsakymą (su numeriu ir 15 
centų) siųskite: Mary Sincus, 
427 Lorimer St.. B’klyn 6, N.Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

grupių ir
Iš senų 
naujus 
lūs ir

| sudarau
i rikoniškais. Rei-
0 kalui esant ir
$ padidinu tokio 

dydžio, kokio pa-
: geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

dienio) vakaro 8 vai, gruod. 17-tą.
419 Lorimer St., Brooklyne. Disku
sijos svarbių problemų. Lauksime 
visų atvykstant. — Valdyba.

(292-293)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banktetų, 
Veituvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

■teičius ra naujausiais {taisymai*.
, KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
\__ Rainos Prieinamos

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

XZA 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

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

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

u n u ihi—wmm ■■■ m m um i n *«*■■—*«—
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