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| KRISLAI 
Paliekant Senuosius Metus. 
Kuo Jie Buvo Ženklyvi?
Ką Šie Metai Žmonijai 

Davė?
Žengiant į Naujuosius

Metus.
Rašo R. MIZARA

— ■■ ■  ..........
1945-tieji metai baigiasi. 

Laikrodis taksi, taksi, kaip 
Žmogaus širdis, skubindamas 
skaičiuoti sekundes, minutes 
ir valandas. Kaip bematant jis 
išmuš ir 12-tą valandą nakties. 
O tai reikš senų metų pabaigą.

Vienas amžiaus laikotarpis, 
—neilgas, tiesa, laikotarpis,—■ 
užsibaigs. Prasidės nauji, 
1946-tieji metai.

Kiekvienas iš mūsų būsime 
vieneriais metais senesnis ir 
atsistosime žingsniu arčiau sa
vo gyvenimo saulėleidžio.

monių 
rastis

Kaina $6.^0 Mėtams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

ANGLAI SUĖMĖ 2,000 
ASMENŲ PALESTINOJ: 
JIEŠKOJO TERORISTŲ

Jeruzalė. — Anglų polici

1945-tieji metai žmonijos is
torijoje pasiliks vieni ženkly- 
viausiųjų.

Man rodosi, kad 20-tame 
.amžiuje* iki šiol tebuvo tik 
dveji toki didžiuliais įvykiais 
turtingi metai: 1917-tieji, ku
riais užsiliepsnojo Didžioji So
cialistinė Spalio Revoliucija 

•Rusijoje ir šie, besibaigiantie
ji-

Be abejo, abieji šie metai 
turi daug bendra.

pasodinamas Nurembursre.

palie-

gyve-

šie, mus 
metai!

gi įvykiai šiuos me- 
praturtino, padaryda- 

nepaprastai ženkly-

Pastaroji baigėsi su šių me- 
pabaiga ir ji suteikė gražių

Lietuvai, reikšmingi įvykiai:
Visiškas Lietuvos išlaisvini

mas iš baisios naciškų okupan
tų priespaudos.

Klaipėdos krašto įjungimas 
Tarvbu Lietuvos teritorijon.

Talentingosios poetės Salo
mėjos Nėries mirtis.

1945-taisiais metais įvyko 
trys svarbios tarptautinės kon
ferencijos, ilgai pasiliksiančios 
žmonijos istorijoje didžiuliais 
demokratinio pasaulio žygiais: 
Jaltos, Potsdamo ir Maskvos

Kiti įvykiai, padare 1945- 
tuosius metus minėtinais:

Jungtiniu Tautu Organiza
cijos įkūrimas.

Tarptautinės Profsąjungų i 
Federaciios suorganizavimas.

Franklino D. Roosevelto, 
mirtis.

Vokietiios nacių lyderių, ka-

puolė anglų policininkus 
karius įvairiose vietose. Jie 
užmušė 10 anglų policinin
kų, kareivių ir kitų parei
gūnų.

Visa anglų kariuomenė, 
lėktuvai ir policija sumobi
lizuota sargybai prieš nau
jus teroro žygius; uždraus
ta gyventojams pasirodyti 
gatvėje tarp 5 valandos va
karo ir 8 val.Jryto. Didžioji 
dauguma areštuotų jau pa-

ir
ija ir kariuomenė, bejieškant 
i teroristų, suėmė 2,000 žydų, 
amerikonų ir europiečių Je
ruzalėje ir kituose Palesti
nos miestuose. Bet anglai 
nesurado nė vieno tų terori
stų, kurie savaitės pabaigo
je ardė bombomis bei dina
mitu valdines anglų įstai
gas Jeruzalėj, Tel Avive, 
Jaffoj ir kitur. Žydai tero
ristai, vadinamos Sterno-Ir- 
guno Zwai Leumi slaptosios 
Igovėdos nariai, su šauna-'leista, nes anglai negavo į- 
Imais ginklais taipgi atvirai i rodymų prieš juos.

Palestinoj Anglija ANGLU KARIUOMENĖ
Ruošia Karinę Ba 
ze Prieš Sovietus

Koki 
tus taip 
mi juos 
vais ir reikšmingais?

Neklysiu pasakęs: Jungtinių 
Tautų pergalė prieš fašistinės 
ašies valstybes; visiškas sumu
šimas, sužlugdymas Vokietijos 
ir Japonijos.

Šis tai buvo patsai didžiau
sias įvykis, padaręs šiuos me
tus tokiais turiningais, bran- ninkas Louis Lipsky tvirti- v Y * * • •Vi • i 11A 1 • • v •

New York. — Amerikos 
Žydų Konferencijos pirmi-

VIS TERORIZUOS 
INDONEZUS

džiais ir nepamirštamais.
Kitas didžiai reikšmingas 

šių metų įvykis: atomo “su
skaldymo” paslapties atiden
gimas, — atradimas atominės 
energijos.

Tai įvykis, padaręs revoliu
cija visame mokslo pasaulyje, 
'-—jvykis, kuriam bus lemta su-| 
vaidinti žmonijos gyvenime | 
milžiniškas vaidmuo.

na, kad Anglija ruošia Pa
lestinoj galingą karinę ba
zę prieš Sovietų Sąjungą. 
Dabar Palestinoj yra 50,000 
anglų kariuomenės. Tai “ti
kra užėmimo armija”, nesi
skaitanti su įstatymais, sa

ike Louis Lipsky.
Anglija nuolat didina ka

rines savo jėgas Palestinoje, 
kur taip pat siunčia vis dau
giau savo lėktuvų ir karo 
laivų, kaip pranešė Lipsky, 
neseniai sugrįžęs iš Palesti
nos.

London. — Anglijos prem 
jeras Clement Attlee tarėsi 
su Holandijos ministerių 
pirmininku Willem Scher- 
merhornu ir nusprendė to
liau vartoti karinę jėgą 
prieš kovojančius dėl nepri
klausomybės žmones Javoje 
ir kitose Indoezijos salose. 
Attlee ir Schermerhorn, sa
ko, kad reikia pirma sugrą
žint ‘“įstatymus ir tvarką” 
Indonezijoj, ir tik paskui, 
girdi, bus galima kalbėtis a- 
pie ėjimą linkui Indonezijos 
nepriklausomybės.

. Į NESMERKTAS NACIJŲ 
to, GENEROLAS V

i Aurich, Vokietija. — Ka
nadiečių karinis teismas nu- 

ro kriminalistu teismo suolan smerkė SUŠaudyt Vokiečių

OPA Pakelia Pristato
mos Anglies Kainą

generolą Kurtą Meyerį,
Mūsų tėvu kraštui. Tarybų Hitlerio smogikų divizijos

Washington.— Kainų Ad
ministracija (OPA) leido 10 
centų pabrangint tonui kai
ną į namus pristatomos an
glies ir “koksų.”

Meyeriokomandierių. Nes 
'įsakymu, buvo sušaudyti 48 
nelaisvėn paimti Kanados 
kareiviai.

NAUJŲ METŲ šventėje, 
antradienį, LAISVE neišeis.

Laimingiausių Naujų Metų!
Visiems Laisvės vajininkams, skaitytojams, bendra

darbiams ir visai demokratinei Amerikos lietuvių 
visuomenei linki dienraščio

REDAKCIJA
ADMINISTRACIJA
SPAUSTUVE

ATOM-BOMBŲ DIRBIMAS 
SLEPIAMAS IKI “SAU
GUMO UŽTIKRINIMO”

JUSTAS PALECKIS SVEIKINA 
AMERIKOS LIETUVIUS SU 

NAUJAISIAIS METAIS
Leidžiant Laisvę į presą, 

gavome ilgoką telegramą 
nuo Tarybų Lietuvos prezi
dento Justo Paleckio.

Paleckis sveikina Ameri
kos lietuvius, linkėdamas 
jiems laimingiausių naujų 
metų.

Ta pačia proga, Paleckis 
dėkoja Amerikos lietuviams

n’už visokią — moralę 
medžiaginę — pagalbą, su
teiktą Tarybų Lietuvai karo 
metu. Jis pasitiki, kad A- 
merikos lietuviai padės sa
vo tėvų kraštui išgydyti 
paskutines žaizdas, paliktas 
naciškų barbarų, ir kad 
broliški ryšiai tarp Lietu
vos liaudies ir Amerikos lie
tuvių visuomet bus tvirti.

Naujausios Žinios
DAUGIAU AMERIKONŲ Į CHINIJĄ

Shanghai. — Amerikonų komandierius gen. Wedeme- 
yer sakė, bus atsiųsta dar 4,000 jankių į Chiniją, kad pa
dėtų Chiang Kai-shekui greičiau permest chinų tautinin
kų armiją į Mandžuriją. Dabar šiaurinėje Chinijoje 
yra 60,000 amerikonų karių.

TIKISI IŠGELBĖT DAR 21 MAINIERĮ
Pineville, Ky. — Gelbėtojai išėmė 8 gyvus ir 2 negy

vus mainierius iš angliakasyklos, užgriautos per eksplo
ziją pirm trijų dienų. Dabar jie stengiasi pasiekt dar 21 
likusį ten angliakasį.

RADO HITLERIO TESTAMENTĄ
Nurnberg, Vokietija. — Kariniai amerikonų sekliai su

rado Hitlerio testamentą, rašytą 1945 m. balandžio 29 d. 
Už trijų dienų po to Raudonoji Armija visai užėmė Ber
lyną. Testamentas sako, jog bal. 29 d. Hitleris apsivedė 
su savo mylėtine Eva Braun. Tas raštas rodo, kad jiedu 
susitarę nusižudyt, ir prašė kartu sudegint abiejų lavo
nus. Hitleris savo testamente keikia žydus, kad jie, girdi, 
sukurstę Angliją karan prieš Vokiečius.

Kita Trijų Didžiųjų Konferencija Washingtone
Washington. — Sugrįžo iš Maskvos konferencijos 

James F. Byrnes, Amerikos valstybės sekretorius. Jis 
pranešė, kad sekamoji Jungtinių Valstijų, Sovietų ir An
glijos užsieninių ministerių konferencija įvyks Washing
tone. Laikas nepaskirtas.

Imos. Prezidentas pareiškė, 
; jog atominių bombų gami
nimo technika bus slepiama, 
kol Jungtinių Tautų organi
zacija tyrinėjimais ir ins- 
ipekcijomis per savo komisi
jas užtikrins saugumą, kad

Washington. — Kai tik 
Trijų Didžiųjų talkininkų 
užsieniniai ministerial pas
kelbė savo konferencijos ta
rimus, tuoj republikonų va
das senatorius Arthur H. 
Vandenberg nubėgo pas
prezidentą ir prašė pasakyt, j jokia šalis negalėtų išvysty- 
ar nebuvo Maskvoj atideng- ti savo atominius pabūklus 
tas Sovietams atominių prieš Ameriką.
bombų dirbimo sekretas, i Sen. Vandenbergas paten- 
Prezidentas užtikrino sen. Skintas prez. Trumano paaiš- 
Vandenbergą, kad Maskvos Ikinimu.
konferencijoj nebuvo išduo- Reakcininkai pyksta, kad 
ta Sovietams jokia slapty- kiti talkininkai priimami į 
bė, kaip atom-bombos dirba- Japonijos kontrolę.

STAMFORDO UNIJOS Mirė Theod. Dreiser, 
PRIEŠ VASTI JINi

POLICIJĄ
Stamford, Conn. — Ben

dras Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO unijų komi
tetas, atstovaudamas dau
gelį tūkstančių darbininkų, 
mušė gubernatoriui R.. Bal- 
dwinui telegramą, reikalau
damas tuojau atsaukt vals- 
tijinę policiją, sustatytą ap
link Yale and Towne fabri
ką. Jei gubernatorius neat
šauks savo policijos, tai- 
bendrasis unijų komitetas 
grąsina paskelbt visuotiną 
streiką mieste sausio 3 d. 
Yale - Towne darbininkai 
streikuoja nuo lapkr. 7.

Japonam Nepatinka 3- 
ją Didžiąją Nutarimas
Tokio. —Japonų valdinin

kai nepatenkinti Trijų Di
džiųjų užsieninių ministerių 
konferencijos nutarimu Ma
skvoj — įsteigt Japonijoje 
keturių talkininkų kontro
lės tarybą, kuri veiktų pa

Žymiausias Ameri
kos Rašytojas

Hollywood, Calif. —Gruo
džio 28 d. staiga mirė di
džiausias Amerikos rašyto
jas, novelistas Theodore 
Dreiser, 74 metų amžiaus. 
Jis buvo vienas pirmųjų re
alistų - daiktiškųjų Ame
rikos rašytojų, o sykiu ir. 
žmonių dvasios vaizduoto
jas. Kaip psichologas, jis 
primena didįjį rusų rašyto
ją Dostojevskį. Dreiseriš 
parašė tuzinus novelių-apy- 
sakų: Sister Carrie, The 
iGenius, American Tragedy 
ir kt. Jis buvo Amerikos 

i Komunistų Partijos narys.

T

gal Tolimųjų Rytų Komisi
jos patvarkymus Washing
tone. Japonai sako, kad 
vieno generolo MacArthuro 
valdyba buvo jiems gana 
palanki. Japonų politikams 
ypač nepatinka, kad ir So
vietų Sąjunga turės spren
džiamąjį balsą dėlei politi
kos Japonijoje.

Trim Didžiųjų Talkininkų Užsieninių Ministerių Konferencijos Nutarimų Tekstas
E) R

(Tąsa)
V. Tolimųjų Rytų Komisijos 

Sąstatas
1. Tolimųjų Rytų Komisi

joj bus po vieną atstovą nuo 
kiekvienos valstybės daly
vaujančios šiame susitari
me. Komisijos narių skal

žmonijai vilčių, kad pasaulis‘čius gali būti padidintas pa
ltai sieksis taikos. 'gal susitarimą tarp daly-

1945 metais įvyko bene pat- vaujančių valstybių, jeigu 
ii didžiausias karų istorijoje ! sąlygos reikalauja, pridė

tai buvo mūšis dėl Ber- ; Jant atstovus kitų Jungti-
kai gigantiškos Raudo- njų Tautų Tolimuosiuose 

Dsios Armijos pajėgos, vado-į
amos Maršalo Žukovo, už- i
i mirtiną

Rytuose arba turinčiųjų ten 
žemių. Komisija, reikalo 

nacių armijoms i esan^ paruoš pilnus ir tin- J M • . • .

ki buvo
ji 1945

ingi mes, kurie
buvom liudininkais visko 

įvyko, ir kas kuo ga- 
dami aktyviškai nors ir kuk- 

I prisidėjome prie laisvę ir 
iką mylinčios žmonijos, pa- 
angų atlikti tai, kas buvo 
ais metais atlikta!
Ateinantieji, 1946-tieji me

tai, be abejo, taipgi atneš nau- 
ų didelių uždavinių, naujų 

Įmums darbų. Taigi kiekvie-

kamus pasitarimus su at
stovais nepriklausančių ko
misijai Jungtinių Tautų kai 
dėl svarstomų komisijoje j 
ypatingai svarbių tokiom1 
tautom klausimų.

2. Komisija gali daryti 
nutarimus su mažiau negu

nas ir kiekviena būkime pasi
rengę juos tinkamai sutikti.

šia proga visiems mūsų 
prieteliams tariu:

Laimingiausių ir našiausių
naujų metų! ♦

Tolimųjų Rytų Komisijos Įkūrimas ir Talkininkų Taryba Japonijai
vienbalsiu nubalsavimu, jei
gu su nutarimu sutinka 
bent dauguma visų atstovų, 
taip pat atstovai šių ketu
rių valstybių: Jungtinių 
Valstijų, Didžiosios Britani- 
jos, Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos ir Chi- 
nijos.
VI. Vieta ir Organizacija

1. Tolimųjų Rytų Komisi
jos centras bus Washingto
ne. Reikalo esant, ji gali lai
kyti savo susirinkimus ir 
kitose vietose, taip pat ir 
Tokyo, jeigu komisijai kada 
atrodys tatai geistina. Ji 
galloper savo pirmininką 

i daryti praktiniai įvykdomus 
pasiruošimus dėlei pasitari
mų su talkininkų jėgų auk
ščiausiu komandierium.

2 Kiekvienas atstovas ko
misijoje gali turėti tinkamą 
savo štabą, susidedantį iš 
civilės ir karinės atstovy
bės.

3. Komisija suorganizuos 
savo sekretariatą, pasiskirs

tinkamus sau komitetus ir 
kitais būdais tobulins savo 
organizaciją ir procedūrą.

VII. Panaikinimas ’
Tolimųjų Rytų Komisija 

nustos veikus, kada bus 
taip nutarta, sutinkant bent 
daugumai visų atstovų, į- 
skaitant atstovus nuo šių 
keturių valstybių: Jungti
nių Valstijų, Didžiosios Bri
tanijos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos. Pirm užbaigiant 
savo veikimą, komisija per
ves tuomlaikinei arba pasto
viai saugumo organizacijai, 
kurios nariai yra dalyvau
jančios valdžios, visas pa
reigas, kurios gali būti tin
kamai pervestos.

Buvo sutikta, kad Jung
tinių Valstijų valdžia, var
du šių keturių valstybių, tu
rėtų patiekt kitoms val
džioms nurodymus, pažy
mėtus Skyriuje I, ir pa
kviest jas daly vau t komisi
joje pakeistais pagrindais.

B. TALKININKŲ TARY
BA JAPONIJAI

Taip pat buvo susitarta, 
sutinkant Chinijai, įsteigti 
Talkininkų Tarybą Japoni
jai sekamuoju būdu:

1. Bus įsteigta Talkininkų 
Taryba su savo sėdyba To
kyo (Japonijos sostinėje), 
pirmininkystėje aukščiausio 
talkininkų komandieriaus, 
kad jinai tartųsi su juo ir 
duotų aukščiausiam koman- 
dieriui patarimus kas liečiū 
Japonijos pasidavimo sąly
gų įvykdymą, Japonijos už
ėmimą ir kontroliavimą ir 
papildomuosius tam pat
varkymus, ir kad galėtų 
vartoti čia suteiktą jai kon
trolės galią.

2. Talkininkų Tarybos na
riai bus aukščiausias ko- 
mandierius (arba jo pava
duotojas), kuris bus pirmi
ninkas ir Jungtinių Valsti
jų narys; Sovietų Sąjungos 
narys, Chinijos narys ir 
bendrai atstovaująs Didžią
ją Britaniją, Australiją,

d. Jeigu ' vienas tarybos 
narys nesutinka su aukš- 
ičiausiu komandierium (ar 
jo pavaduotoju) kas liečia 
Tolimųjų Rytų Komisijos

J

1

Naująją Zelandiją ir Indiją i 
narys.

3 Kiekvienas narys galės tarimų 'vykdymĮ
turėti tinkamą stabą, susi- 1 ■ - - - -
dedantį iš karinių ir civilių 
patarėjų.

4. Talkininkų Taryba 
kys savo susirinkimus 
rečiau, kaip kartą kas 
savaitės.

5. Aukščiausias koman- 
dierius išleis visus įsakymus 
dėlei pasidavimo sąlygų į- 
vykdymo, Japonijos užėmi
mo ir kontroliavimo ir pa
pildomuosius tam patvarky
mus. Visuose atsitikimuose 
veiksmai bus vykdomi vado
vybėje aukščiausio koman
dieriaus ir per tą koman- 
dierių, kuris turi vienintelę 
vykdomąją talkininkų vals
tybių galią Japonijoj. Jis 
tarsis su taryba ir duos jai 
patarimus pirm išleidžiant 
įsakymus svarbiais reika
lais, kuomet sąlygos' tatai 
leidžia. Jo sprendimai to
kiuose dalykuose turės kon
troliuojančią galią. ,

klausimuose dėlei pakeitimo 
kontrolės valdyboje, pama- 

. tinių atmainų konstitucinė- 
lai" je Japonijos santvarkoje ir 

kas liečia pakeitimą japonų 
dvl valdžioje apskritai, tuomet 

aukščiausias komandierius 
susilaikys nuo įsakymų da
vimo tais klausimais, iki 
bus pasiekta tam susitari
mas Tolimųjų Rytų Komisi
joj- ‘

7. Būtinuose atsitikimuo
se aukščiausias komandie
rius gali daryti nutarimus 
kas liečia pakeitimą paski
rų Japonijos valdžios mini
sterių arba kas liečia užpil
dymą vietų, ištuštėjusių per 
paskirų ministerių kabine
to narių pasitraukimą, po 
tinkamo pradinio pasitari
mo su kitų talkininkiškų 
valstybių atstovais Taikiniu 
kų Taryboje.

(Bus daugiau)

•s/

r
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Maskvos Konferencija Sutvirtino- 
T aiką

Jau paskelbta nutarimai Jungtinių 
Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Britanijos 
užsienio ministerių, kuriuos jie padarė 
Maskvos Konferencijoj. Šie susitarimai, 
tai yra tvirtas pagrindas išrišimui dau
gybės ginčijamų klausimų, pagrindas 
tarptautinei taikai ir smūgis tiems, ku
rie provokavo ir laukė trečio pasaulinio 
karo.

Po to, kai Londone pakriko užsienių 
ministerių konferencija, kai pasireiškė 
dideli skirtumai tarpe Britanijos ir 
Jungtinių Valstijų iš vienos pusės, ir So
vietų Sąjungos iš kitos, tai dangus buvo 
apsiniaukęs. Kiekvienas taikos šalinin
kas, kiekvienas karo priešas rimtai buvo 
susirūpinęs žmonijos ateities reikalais— 
taikos ir kultūros išgelbėjimu nuo bai
sios katastrofos.

Džiaugėsi hitlerininkai, saumyliai ka
pitalistai ir dvarponiai, visokios žmoni
jos išmatos, kurioms taika yra baisus 
dalykas, kurie iš karo darosi pelnus, ku
rie gyvena viltimi naujo pasaulinio karo, 
kad jis realizuos jų planus, kurių nega
lėjo įgyvendinti Mussolinis, Hitleris ir 
Japonijos imperializmas. Ir tai yra aiš
ku. Kiek daug pastangų dėjo naciai ir jų 
pakalikai karo metu, kad suskaldyti 
Jungtines Tautas — jiems tai nevyko. Gi 
štai, Londone, rugsėjo - spalių mėnesiais, 
Londono ir Washingtono atstovai atsi
sakė skaitytis su Tarybų Sąjungos reika
lavimais ir konferencija pakriko.

Pamename, kas tuojau po to prasidėjo. 
Prezidento Trumano sakyta kalba karo 
Laivyno dienoj, buvo, kaip dienraštis 
'“Daily Worker” apibūdino “big stick” 
politika — valdyti pasaulį jėgos pagal
ba. Atominės bombos politika paėmė vir
šų ant sveiko proto. Jau ne vien reakci
ninkai, bet ir atsakomingi valdininkai 
buvo pasisakę prieš Teherano, Krymo ir 
Potsdamo susitarimus. Kalnai visokių 
apkaltinimų buvo iškelta prieš mūsų 
talkininkę — Sovietų Sąjungą.

Japonijoj viešpatavo vieno žmogaus— 
generolo MacArthuro politika. Chinijoje 
Amerikos jėgos atsistojo generolo Chi
ang Kai-shek pusėn karui prieš liaudį, 
prieš komunistus. Britai ir holandai ka- 
nuolių ir karo lėktuvų pagalba degino 
Indo-Chinų ir Indonezijoj miestus ir 
smaugė liaudies judėjimą. Amerikos ir 
Britanijos, H Olandijos ir Franci jos ar
mijos apsijungė su Japonijos armijomis 
bendrai veiklai kolonijų pavergimui. 
Vokietijoj nepravesta Potsdamo Konfe
rencijos susitarimai. Amerikoj nusista
tymas prieš Bulgariją, Rumuniją, Jugo
slaviją ir Lenkiją augo.

Turčių spauda, Jungtinėse Valstijose 
pirmoj vietoj Hearsto ir įvairių tautų 
fašistų grupių, džiaugėsi ir skleidė žalin
gą propagandą. Iškilo liaudies išstojimas 
Azerbaidžane, iškėlė armėnai ir gruzinai 
reikalavimus leisti jų tautoms apsivieny- 
ti. Plėtėsi Amerikoj bedarbių armija, 
kurios sugėrimui daugelis matė išeitį 
tik naujame kare.

Visa tai buvo sudarę taip slegiančią 
atmosferą, kad atrodė tamsios perspek
tyvos laukia ir būsimus Jungtinių Tautų 
Organizacijos posėdžius, kurie prasidės 
sausio 10 d., 1946 metais. Visiems yra 
aišku, kad be susitarimo tarpe Sovietų 
Sąjungos, Britanijos ir Jungtinių Vals
tijų negali būti susitarimo pasaulyj ir 
negali būti rimto pagrindo taikai.

Ir štai Maskvoj įvyko šių didžiųjų 
valstybių, vyriausių piliorių Jungtinių 
Tautų Organizacijoj užsienio ministerių 
konferencija. Buvo visokių pranašavimų. 
Daugelis laukė tokios pabaigos, kaip 
Londone. Bet jie apsivylė.

Jungtinių Valstijų, Britanijos ir So

vietų Sąjungos užsienio ministerial susi
tarė ir savo darbų pasekmes paskelbė.
Svarbūs yra nutarimai, bet dar svar
biau, kad prieita prie vienybes, prie to 
supratimo, ųž kurį visas laikas stojo So
vietų Sąjungos atstovai, tai yra, kad šios 
trys valstybes turi veikti vieningai, jei
gu nori, kad pasaulyj būtų taika. Priei
ta ir prie tos išvados, kad tolimesnis 
darbas turi eiti besilaikant pirmesnių 
nutarimų.

“Izviestija” po Londono Konferencijos 
rašė, kad negali būti susitarimų, jeigu 
nesilaikoma Teherano, Krymo ir Potsda
mo konferencijų nutarimų. Ir šis punk
tas laimėtas. Maskvon Konferencija į- 
vyko pasiremiant Krymo ir Potsdamo 
konferencijų nutarimu. Maskvos Konfe
rencija atgaivino reikalą ir ateityj lai
kyti tokias konferencijas.

Koki gi Maskvos Konfeerncijos nuta
rimai? Jie yra sekami:

(1) Taikos sąlygas buvusioms Hitlerio 
talkininkėms išdirbs tik tos Jungtinių 
Tautų valstybės, kurios su tomis šalimis 
pasirašė mūšių nutraukimo sąlygas; (a) 
Italijai — išdirbs Jungtinės Valstijos, 
Sovietų Sąjunga, Britanija ir Francija; 
(b) Rumunijai, Vengrijai ir Bulgarijai— 
Sovietų Sąjunga, Britanija ir Jungtinės 
Valstijos; (c) Suomijai — Britanija ir 
Sovietų Sąjunga.

(2) Tos taikos sąlygos bus pateiktos 
konferencijai 21-nos valstybės, kuri bus 
sušaukta pirm 1 d. gegužės, 1946 metų. 
Konferencijos pasiūlymus vėl išnaujo 
apsvarstys tos valstybės, kurios Hitlerio 
talkininkėms išdirbo taikos sąlygas ir, 
joms pasirašius, taika bus įvykdinta.

(3) Rumunijos ir Bulgarijos dabarti
nės vyriausybės bus praplėstos, įtrau
kiant į jas po atstovą iš dviejų dar kitų 
partijų, bet atstovai turi būti demokra
tiniai ir sutinkanti bendradarbiauti val
džioj.

(4) Japonijos reikale bus įsteigta dvi 
komisijos, viena iš 11 valstybių atstovų, 
kuri bus Washingtone; kita iš keturių 
—Jungtinių Valstijų, Britanijos, Chini- 
jos ir Sovietų Sąjungos, kuri bus Japo
nijoj. Šios dvi komisijos tvarkys Japoni
jos reikalus.

(5) Chinijoj siekiamas! demokratinės 
tvarkos, — tai reiškia atvirai pasakoma 
generolui Chianą Kai-shekui, kad jo re
žimas tokiu nėra. Sovietų Sąjunga ten 
laiko armiją pagal sutartį, Jungtinės 
Valstijos pagal generolo Chiang Kai- 
sheko prašymą. Abi armijos bus ištrauk
tos iš Chinijos, kaip tik greit tas bus ga
lima padaryti.

(6) Korėją per 5 metus bendrai tvar
kys Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Val
stijos sudarant sąlygas pilnam šalies ne- 
priklausomingumui.

(7) Atominės jėgos reikalu Jungtinių 
Tautų Organizacijoj bus sudaryta spe- 
cialė komisija, kuri rūpinsis pasukti tą 
jėgą žmonijos ekonominių, reikalų geri
nimui ir pastoti kelią naudoti ją karo 
reikalams.

Toki, tai yra svarbiausi šios konferen
cijos nutarimai. Jie didžiumoj yra pada
ryti toj dvasioj, kokios politikos laikėsi 
Tarybų Sąjunga. Bet yra padarytų ir iš 
abiejų pusių.

Maskvos Konferencija sutvirtino pa
grindus taikos namo, kurio statymas yra 
visų laisvę ir taiką mylinčių žmonių dar
bas.

Žinoma, nereikia manyti, kad reakci
niai elementai nusileistų, kad jie įdėtų 
kardą į maktšį, kad jie nedarytų pas
tangų suskaldymui Jungtinių Tautų Or
ganizacijos, ir pirmoj vietoj — Jungti
nių Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Brita
nijos vieningų pastangų. Jie jau dabar 
puola Maskvos Konferencijos tarimus. 
Jie dar pasiučiau puls juos ateityje. Bet 
mūsų supratimu, jie susilauks tokio juo
do galo, kokio susilaukė Mussolinis ir 
Hitleris. Mūsų supratimu, taiką ir lais
vę mylinti liaudis ir jos vadai žingsnis po 
žingsnio nugalės visas kliūtis, išris ne
susipratimus ir sieks prie laimingo ir 
malonaus gyvenimo.

Maskvos konferencija yra lyg tonas, 
paduodamas naujiems metams. Būtų 
gerai, kad pagal tą toną vyktų visi di
džiuliai 1946 darbai.

Ima Lenkų-Vokiečių Fašistus 
Nagan

Lenkiški fašistai, pasekėjai buvusios 
šlėktų valdžios Londone ir generolo W. 
Andersono, apsijungė su hitleriniais vo
kiečiais fašistais bendrai veiklai. Jie te
rorizuoja demokratus, komunistus ir žy
dus vakarinėj Lenkijoj, toj dalyj, kuri

Pirmadienis, Gruoj. <11,

Nuodų Šinkoriai
Caro viešpatavimo lai

kuose Lietuvoj ir kituose 
pavergtuose kraštuose val
dininkai buvo ant tiek įsi
drąsinę, ant tiek ištvirkę, 
kad su dora, garbe ir man
dagumu visiškai nesiskaitė. 
Kražių skerdynė yra vie
nas iš daugelio pavyzdžių, 
kurio lietuviai — nepaisant 
pažiūrų, ar politiško nusi
statymo — niekada neuž
mirš. Katalikų, žydų ir rė- 
voliucijonierių persekioji
mas ir žudynės ant tiek iš
siplėtojo, kad valdininkai ir 
priešvalstybiniai elementai 
pradėjo vienas kitą šanta
žuoti. Provokatoriaus Jev- 
no Azef’o byla pasiliks ca
rizmo istorijoje vienas iš 
juodžiausių lapų. 11917 m. 
revoliucija pakeitė tą baisų 
režimą ir dabar, tokių daly
kų, kaip persekiojimo už ti
kėjimą, ar tautybę Tarybų 
Sąjungoj ne pėdsako neliko.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Vokietijoj taip bandyta 
visokią priespaudą ir per
sekiojimą vokiečių gyveni
me su šaknimis išrauti, ta- 
čiaus, kaip matome, vokie
čiams tokia lėta gyvenimo 
eiga pasirodė nuobodi. To
dėl pamišėliui Adolfui Hit
leriui pradėjus siaust po vi
są Vokietiją, vokiečiai me
tas po meto, vis didesniame 
skaitliuje spietėsi prie Hit
lerio taip vadinamų nacio- 
nalių socialistų, arba trum
pai “nacių”, kurie, Hinden- 
burgui mirus, pasigavo Vo
kietijos valdžios vairą į sa
vo rankas ir pradėjo siusti. 
Kadangi Hitleris savo bai
siam elgesiui pateisinimo 
neturėjo, o jam jisai buvo 
labai reikalingas, tai Al
fredas Rozenbergas, apie 
tai gerai žinodamas, pakišo 
Hitleriui rusų monarchistų 
sufabrikuotus “Zijonistų 
Protokolus” ir Henry For
do “Tarptautinį Žydą”, ir 
tuo užganėdino Hitlerį. Ši
tie suklastuoti rašiniai virto 
dokumentais, kuriuos na
ciai pasisavino', kaipo “bib
liją.” Kitokių įrodymų žy
dus kaltinti jam nereikėjo, 
nes tos brošiūros turėjo sa
vyje tiek nuodų, kad jų už
teko užnuodinti netiktai vi
są Vokietiją, 'bet ir kitų ša
lių “nacionalistus”, kurių ir 
lietuvių tarpe nestoka.

“Zijonistų Protokolus” iš 
rusų į anglų kalbą išvertė 
rusas monarchistas ir užsi
keikęs anti-semitas, Boris 
Brazol, kuriam — pagal 
žurnalą Hearst Internatio
nal iš birželio, 1922, — už 
“protokolų” vertimą Henry 
Ford’as mokėjo kas mėnuo 
po $1000 algos bei $200 “iš
laidoms”. Kuomet aš tarna
vau J. V. Generalinio Šta
bo žvalgyboje, Washingto
ne, man buvo įsakyta ištirti 
nekųriuos ąlaptus praneši
mus (donosus), įtariančius 
žydus rengime Jungtinėse 
Amerikos Valstijose prieš
valstybinės propagandos. 
Šituo Tai reikalu turėjau 
vykti į New Yorką. Turė
jau patikrinti apie 18 ar 19 
vardų, įtariamų prieš-vals- 
tybinėj propagandoj. Bese- 
kant įtariamus “suokalbi
ninkus”, aš pasijutau be 
medžiagos: Visus įtariamus 
asmenis ištyręs, gavau nei
giamą rezultatą. Visi skun
dai buvo prasimanyti. Grįž- 
sutikau pažįstamą karinin
ką, pulkininką Sidorkiną: 
aš jį užklausiau, ar jam 
ti tuščiomis rankomis į Wa-

šhingtoną išrodė nepatogu.
Išvengimui galimos abe

jonės akyse mano viršinin
kų, man parūpo susekti au
torių tų melagingų praneši
mų. Del visko užėjau į ru
sų armijos ir laivyno kąri- 
ninkų klubą, kur ant laimės 
kartais kas nežinoma apie 
žydų suokalbius? Pulkinin
kas- man į tai atsake šitaip: 
“eik Tamsta į Boriso Bra- 
zoliaus “fabriką” ir tenai 
sužinosi viską,' nes Brazo
lius dabar, niekuo kitu ne
užsiima, kaip susekimų žy
dų ir bolševikų konspirato
rių, kurie čionai dabar uo
liai veikia.” Gavęs B.razo- 
liaus antrašą, aš nusiskubi
nau pas jį.

Įėjęs į Brazoliaus “fabri
ką”, radau jį užimtą verti
mu “Zijonistų Protokolų.” 
Brazolius man rodė Serge
jaus Nilaus “Velikoje v 
Malom”. Ir šitą brošiūrą 
Brazolius išvertė į anglų 
kalbą, užvardindamas ją 
“Protocols of the Wise Men 
of Zion”. Iš pasikalbėjimo 
su Brazoliu buvo aišku, kad 
jis buvo autorius slaptų 
pranešimų žvalgybai. Iš pa
ties Brazoliaus burnos pa
tyriau, kad verčiamus “Zi
jonistų Protokolus” finan
suoja automobilių fabrikan
tas, multimilijonierius Hen
ry Ford.

Iš viršuj nurodytų davi
nių matome, kur gavo pra
džią amerikiečių tarpe ne
apykanta prieš žydus. Rei
kia būti pusėtinai atbuku
siam, kad tokiems “prbtoko- 
lams” tikėti, bet yra daug 
žmonių, ir dar inteligentų, 
kurie nuduoda, būk jie tam 
visam tiki. O ištikrųjų jie 
tokiai pasakai tiki tiktai to
dėl, kad jiems rūpi užgauti 
žydus; jų išaiškinimu “Zijo
nistų Protokolai” pilnai pa
teisina jų begėdiškus žy
gius.

1920 m., kuomet užėmiau 
Lietuvos karo žvalgyboje 
vietą, aš savo biure (des- 
koj) radau net keliose kal
bose “Zijonistų Protokolus.” 
Taipgi patėmijau, kad lie
tuvių karininkų tarpe buvo 
gana daug tokių, kurių ran
kos tiesiog niežėjo, kad ga
vus progą prikibti prie žy-

Tiktai todėl, kad ban
džiau jaunų karininkų nu
sistatymą prieš žydus šiek 
tiek suminkštyti, mano po
pu liar iškurnąs ka
rininkų tarpe žy
miai nupuolė. Ir kuomet 
man pasisekė pagauti ’ Pi
liečių Departmento slaptą 
agentą, J. Bagdoną, kuris 
su Komendanto karininkais 
apiplėšė narius lenkų misi
jos Kaune, tai į mane buvo 
žiūrima, kaipo į Anglijos, 
ar Amerikos, agentą, ku
riam rūpi įkriminavimas 
Lietuvės valdžios. Iš pasalų 
aš buvau apšauktas kaipo 
judofilas ir anglų agentas.

Ar dyvas, kad ir čia A- 
merikoj lietuvių tarpe tiek 
daug — ypač tarp klekrį- 
kalų ir tautininkų — anti
semitiškai n u s i s tačįusių 
žmonių. Tas savaime išaiš
kina Tysliavos ir Tyslįavie- 
nės šalininkystę Nacionalis
tų partijai, o Jurgėlos ir 
Laučkos nuolankumą Į<un. 
Coughįino pavaduotojui ku- 
U-v “ ’ ’ J /
semitai, klerikalai, tautinin
kai, nacionalistai ir naciai 
pažiūrose vieni nuo kitų ne
atskiriami.

Laivų statybos darbininkams, AFL ir CIO unijų na
riams reikalaujant pakelti algas, kad būtų galima pa
dengti pabrangusio pragyvenimo lėšas, Įvyko industri
jos savininkų, darbininkų ir vyriausybės atstovų pa: 
rimas Colorado Springs, Colo. Iš kairės: John Green, 
Industrial Union of Marinę & Shipbuilding Workers 
(CIO), prezidentas; John Frey, AFL Metal Trades De
partment© prezidentas; E. A. McMillan, vyriausybė# 
atstovas; H. Gerrish Smith, Shipbuilders Council 
America prezidentas.

DARBININKŲ SVEIKAI
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N
Tel. Humboldt 2-7961

KARPOS ANT RANKŲ i mes. Pamėginkite, Drauge, 
Gerb. daktare, aš būčiau 

labai dėkinga, jei man su
teiktu! patarimą. Turiu 10 
metų mergaitę. Ir jai atsi
rado dvi karpos ant rankos. 
Buvo kokius metus. Turė
jau jūsų knygelę “Pirmoji 
Pagalba ligoj ir nelaimėj.” 
Suradau, kaip reikia gy
dyt. Nusipirkau to “salicy
lic acid” miltelių ir pradė
jau dėt nurodytu būdu. Tai 
bematant, karpa pasidarė 
juoda ir sausa.

Nors taip ir nebuvo nu
rodyta daryt, aš paskui pa
ėmiau skustuvą ir pradėjau 
pjaustyt, sykiais net pradė
davo bėgt kraujas. Tai aš 
užtepdavau iodu ir palikda
vau kelias dienas, ligi su- 
gydavo.

Man tas dvi begydant, 
atsirado kokia 20 karpų ant 
tos pačios rankos. Viską 
darėm, bet negelbėjo, tai 
nuvežiau į ligoninę į klini
ką. Tai ten nuskaptavo. Ir 
mergaitė buvo linksma, kad 
jau turės švarias rankytes. 
Tačiau už mėnesio laiko abi 
rankas išpylė mažytėm kar
pom. Ir vis jos auga didyn. 
Vėl nusivežiau į ligoninę. 
VI nukrapštė, nuskuto. Sugi
jo ir toj vietoj nebeauga. 
Užtat visai naujoj vietoj at
siranda, tartum kokiom 
piktžolėm apsėtos rankos. 
Dar blogiau pasidarė.

Gal kas nors negerai su 
jos krauju. Ir ji pati rūpi
nas. Tai aš ir klausiu pata
rimo.

Atsakymas.
Įkirus tai daiktas tokios 

karpos. Jos atsiranda nuo 
kokios nors erzinamos veik-

dar šitaip padaryt. Gaukite 
vaistinėj Dichioracetic acid. 
Jei jo neturėtų, tai papra
šykite. Trichloracetic ąeįd. 
Jei ir to neturėtų, tai Liq- 
uef. carbolic acid, 2 or 3 or 
4 drams.

Su mediniu šakaliuku ar
ba krapštuku, padažykite 
rūkšties ir atsargiai tėpter- 
kite karpą. .Tiktai karpą. 
Saugokitės, heužtepkite ant 
sveikos odos. Jei kur pasir 
taikė perplačiąi tėpterti, tai 
tuoj nušluostykite, vandenių 
nuplaukite, vėl nušluostyki
te. Ir tada vėl ta rūkščia 
tepkite karpas, vieną, kitą, 
trečią, kol visas nutapšnor 
jot. Jos nuo to pabals ir 
truputį peršės.

Paskui ant nakties rau
kas gerai' suvilgykite rici
nos aliejum (castor oil), ap
dekite suvilgytu skudurėliu 
ir apriškite. Tegul taip būva 
per naktį. Ant rytojaus nu- 
riškite. Ir vis taip kas va
karas darykite. Už kokios 
savaitės, kitos karpos gąlės 
išnykti. Jei neišnyks, tai iy 
vėl jas ta rūkščia nųtąpšųo- 
kite 1 ir apraišiokite apt 
nakties su ricinos aliejum. 
Gerai duoti mergaitei ir vi
taminų— multiple vitąmips, 
po keletą piliulių laike kiek
vieno valgymo.

D. G. Juslus, Braintree, 
Mass.—Brošiūra, kurios klau
siate, nebus sausio 13 d. gata
va. Gal būt ji bus gatava tik 
sausio mėnesio pabaigoje.

Nurnbergo teisme iškelti 
daviniai liudija, ant kiek 
nacių vadai buvo ištvirkę ir 
kaip jiems rūpėjo “žemes
niųjų” sluogsnių žmonių 
žudynės. Smetonos pasekė
jai, kurie gerbia Hitlerį, nė 
kuo nuo tų nusikaltėlių ne
siskiria. Jie visi vienokių 
pažiūrų ir nusistatymo žmo
nės. Todėl ir po šiai jdienai 
toks LAIC vedėjas, K. Jur- 
gėla, remiantis aiškiai pra
simanytomis žiniomis, ban
do sukelti priešingą Tary
binės Lietuvos valdžiai u- 
pą, nes tiktai sužadinus 
žmonių širdyse kerštą, jis

nigpi E. L. Cųrranui. Anti- turi viltį, kad jo pragaištin-

pirmiau buvo po Vokietija.
Lenkijos demokratinė vyriausybė ima-: 

si griežtų žygių, gaudo tuos liaudies 
priešus ir baudžia. Lenkijos premjeras 
Edwardas Osubka-Morawski sako, kacį 
demokratinė Lenkija ištaškys liaudies

ga propaganda Amerikos 
lietuvių tarpe ras pritari
mo ir medžiaginės paramos.

Kazys Pilėnas.

priešus, kad neliks jų pasiutusios veis
lės.

Lenkijos liaudis vis kiečiau apsijungia 
aplinkui sąvo vyriausybę. Valstiečiai 
džiaugiasi gavę žemės ir vyriausybės pa
galbos. v '

Šis japonas karys 
laiką Shanghai 
tvarkydamas gėles 
vai galėtum ji 
nios sielos 
jis yra 
kankinime 
Amerikos

iąs gėles. Iš
m ji palaikyti svel- 

žmogumi..Tačiau 
įtinamas < dalyvavus

ir nužpęlyrne trijM 
lakūnų. bAįjfeJ
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su didesniais už- 
su mažesniais u?- 
ir visiškai be už-

Paslaptingiausia pasiseki
mo paslaptis: būtinas rei
kalas išmokti padaryt ką 
nors tada, kuomet manai, 
jog nieko negalima padaryt.

Patyrimų jieškoti geriau
sia New Yorke, gyventi ir 
veikti—Bostone, — sako aš 
pats, gyvenimo grąžinamas

Bile kokį daiktą iš moters 
lengviau yra išprašyti, negu

Visų rūšių diplomatija y- 
ra savo rūšies makliorystė.

Kai meilė pavirsta į ambi
cijas, tuomet jau būna kry
žius ant meilės kapo.

Pas rašytoją, idealistą ir 
ubagą finansinės sąskaitos 
vienodos.

Kūrybiniam darbui neuž
tenka vien nuoširdaus noro; 
tam reikia laisvės, saulės, 
erdvės ir oro!

Laimė šeimynoje ten ne
žydi, kur nėra praktikuoja
mas kompromisas.

I
$ 
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Vyras su pažįstamais ūseliais irgi yra austrijokas, 
bet ne tas viso demokratinio svieto pasmerktasis. Šis, 
Viennos policistas, kvočia nužiūrėtą juodajame turguje 
asmenį.

i

Kuomi žmogus esi giliai 
įsitikinęs, tuomi esi suau
gęs kaulais, raumenimis ir 
oda; todėl niekas negali to 
atimt iš tavęs.

Kiekvieno asmens teisė 
gyventi suteikia jam teisę 
kovoti už savo vietą po sau-

atgal tenai, iš kur buvau 
New Yorkui tik paskolin
tas.

i
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čia irgi vienas 
gali išmieruoti

Laiks nuo laiko reikalin
ga pasigesti tam tikrų gerų 
dalykų, kad galėtume ir 
mokėtume geriau juos įver
tinti ateityje.

Saugok savo entuziazmą, 
kaip savo akį. Visuomet būk 
entuziastiškas—ir visuomet 
būsi jaunas! Entuziazmas, 
tai jaunystės eleksyras.

Nusileisdamas moteriai, 
daugiau iš jos gausi.

ir neturint kitokios mieros, (žmogaus nuoširdumo gel- 
cigaretas galima pavartoti mes...

»mi i win tin imi iki a h
ŠIAURINIS AŠIGALIS

ORUI IR KARUI
Ne vienas Amerikos me

teorologas (klimato-oro ži
novas) yra sakęs, jog oro 
atmainos Jungtinėse Vals
tijose dažniausiai ateina 

; nuo Šaltosios Beringo Jū
ros, tarp Sibiro ir Alaskos. 
Daugelis klimato mokslinio- 
kų vadina šiaurinį žemės 
ašigalį-polių oro atmainų 
tėvu šioje šalyje.

United Press praeitą tre
čiadienį rašė, kad didžiausi 
Amerikos bombanešiai B- 
29 skraidys virš šiaurės aši
galio. Amerikonai prašys iš 
Sovietų, Kanados ir Švedi
jos - Norvegijos žinių apie 
oro sąlygas ašigalio srityje. 
Amerika stengsis pasiga- 
mint šiaurinio poliaus apy
gardos žemlapius.

Apie šiaurinį ašigalį dau
giausiai žino Soviet, moksli
ninkai. Jie Papanino ekspe
dicijoje gyveno ir tyrimus 
darė ant ledyno virš to aši
galio. Nei kanadiečiai, 
švedai, nei norvegai 
panašaus nepasiekė.

Ta pati amerikonų žinių

I agentūra sako, Jungtinių 
Valstijų bombanešiai ir jais 
skraidą specialistai tėmys ir 
fotografuos jūrų sroves, že-. 
mę ir gamtinius jos turtus 

(šiaurės poliaus apygardoje.
Dar daugiau — ir tame pa
matinė svarba — “Ameri
kos oro jėgos gamina pla
nus, kaip galima būtų ap- 

(gint šį mūsų žemyną nuo 
i orinio užpuolimo jaer Ledi- 
(niuotąjį Vandenyną”, iš 
šiaurės ašigalio srities, rašo 
United Press.

Sovietų Sąjungos priešai 
ne kartą atvirai ragino 

j Jungtines Valstijas ruoštis 
'oro karui prieš Sovietus 
per šiaurini ašigalį.

J. C. K.

Lašai
Šį rašinį užvardinu tuo tinės ir krieniškos filOsofi- 

vardu vyriausiai dėl to, kad jos milžinais; aš tarpe jų- 
jis trykšta iš po mano gero jų jaučiuosi tik nykštukas 
draugo, Šaipoko plunksnos, i (ne špygoje), betgi sten- 

nieko ^ats Šaipokas dabar užim- igiuosi, jei jau neužpildyti 
tas eidamas Boats’ns Mate i jų čeverykus, tai bent į juos 
pareigas ir siekdamasis dar:pripilti smėlio, kad jie pa- 
Aukštesnio rango, studijuo-(justų, jog yra pasaulyje 
damas, kaip tapti oficieriu- toks žmogus, kuris drįsta 
mi. * kibti jiems į akį, kuomet jie

Būdamas linkęs prie bu- (pasilenks iškrapštyti iš sa- 
moristinių raštų, turiu toje'vo čeverykų smėlį. Jau- 
srityje du gerus draugus- ičiuosi, kad šiam rašiniui 

Pelėsiai per metus suga- kolegas: Šaipoką ir Pr. pradžia padaryta apygerė, 
dina 150 milionų svarų duo- Krieną. Jiedu yra humoris- o kas seks toliau, už tai ne-

Elektroniška Apsauga 
Duonai nuo Pelėsių

nos Amerikoje. Kepyklos, 
ypač didžiosios/ deda tam ( 
tikrus chemikalus į duonos j 
tešlą atramai prieš pelėsius. 
Tie chemikalai tik prilaiko 
duoną nuo pergreito pelė j i- 
mo,-bet nesustabdo pelėsių ( 
veikimo.

Tačiau, jeigu elektroniški 
karščio spinduliai paleidžia
mi tiktai penkias sekundas 
į iškeptą duoną, tai pelėsiai 
neliečia duonos bent per tris 
savaites. Šį atradimą prane
šė dr. William H. Cathcart, 
Great Atlantic and Pacific į ° 
Tea kompanijos kepyklinių 
laboratorijų galva.

Bedarant bandymus, bu
vo laikoma elektroniškais 
spinduliais perleista duona 
ir kita, negavusi tų spindu- 
lių duona toje pačioje pa
prastoje virtuvės šilumoje 
ir drėgmės laipsnyje. Po 
trijų dienų jau pradėjo ro

tis pelėsiai ant duonos, į 
irią nebuvo leista elektro- 

karščio spindulių. O 
leista tokiais spinduliais 
na buvo laisva nuo pe- 
ų net po trijų savaičių

Tvirtinama, kad elektro- 
spinduliai negadina 

duonos skonio nei jos 
istingumo. N. M.

Plačiai, Toli ir Giliai Siekįa 
Minties Spinduliai

YVĄ KARVĖ PER- . u ^prasyti, negu 
KANDO RANKA atimti.

t. Louis miesto gyvulių ( XT . ., . .
r dyki o j papjauta karvė i Nors ir veidmainingas pa- 
o išžiodinta įspraustu gyrimas - moteriai labiau 

_,se pagaliuku. Skerdyk- Patinka> nekaiP nuosirdl 
darbininkas, beimdamas u Rika.

galiuką laukan, paleido į .
rvės žiotis, ir negyvos ' . žmogaus
rvės dantys smarkiai per-lvP z?ogus ei?a> kar ge- 
ndo darbininkui ranką. .nau; zuvls ~ kur glllalk

~________ * * i New Yorkas — tai dide-
Teisėjas koliojo areštuotą lis, kunkuliuojantis puodas, 

katą ir užklausė: kuriame patekęs lėtesnis
Ar tu bet kada savo žmogus greitai gali būti iš- 

venime uždirbai bent vie- virtas viščiukas.
teisingą dolerį?

— Taip, — atsakė areš-
. — Tą dolerį aš ga- 
kad rinkimuose bal- 
u už tamstą.

ALKOHOLIS, NUTUKIMAS IR AMŽIAUS 
ILGIS, D ANTYS, PIENAS IR KITKAS

Ar genda švarūs dantys? į jo dr. Raymondo Pearl’o (net dusulį nuo pieno.
Dar neseniai dentistai 

skelbdavo, kad reguliariai 
valomi, švariai laikomi dan
tys negenda. Tačiaus ir 
švarūs dantys gali gesti, jei 
maistui trūksta kalcijaus; 
jei bendrai žmogus nesvei
kas arba jei tam tikra liga, 
kaip kad rakitas, sugadina 
maisto virškinimą, v

Kiek alkoholio trumpina 
amžių?

Beveik iki pat šiol buvo 
tvirtinama, kad jeigu žmo
gus nors po truputį įsige
ria alkoholio, tai jis trum
pina sau amžių, jei ne me
tais, tai bent mėnesiais. Bet 
žymaus amerikinio gydyto-

Beje, o kokių dovanų nu
vešiu bostoniečiams? Daug 
labai retos rūšies patylimų 
ir žinių, kokios tik pasauli
niame. metropolije teranda
mos.

Netikėti, nelaukti atsilan
kymai kartais buna uzurpa- 
vimas kam nors brangaus 
laiko, brangaus asmens, ar
ba abiejų tuo pačiu sykiu.

Kapitalistinėj sistemoje 
darbininkui tenka išmokti 
gyventi: 
darbiais, 
darbiais 
darbiu, v

Naujieji metai, beje, ir 
šių pastabėlių rašytojui bus 
nauji lapai: Krienas -ima 
atostogas, išvyksta sveikatą 
taisyti ir daugiau ką rašyti. 
Linkiu ^visiem būt laimin
gais ir išmintingais.

Pr. Krienas.

siimu atsakomybės, nės, 
nors ir vartojant svetimą 
plunksną, dar reikia kai ką 
ir savo «• pavartoti, pav., 
ranką ir protą. Su ranka 
dar būtų pusė bėdos, bet— 
proto nematau ir neapčiuo
piu....

{ Šaipokas Svečiuojasi 
Brooklyne

Žieminių švenčių proga, 
Šaipokas lankosi 
pas savo d r a u g u s ir 
gimines Brooklyne. Aš jį 
susitikau vakar, su juo pa
sikalbėjau ir tas mūsų pa
sikalbėjimas mane paaksti
no prie šio rašinio.

Šaipokas nelengva būtų 
aprašyti ir pilnai įvertinti, 
nes jis yra gilių -minčių ir 
aukštų pasiryžimų žmogus. 
Jis, visų pirma, yra drau
giškas ir tikras džentelme
nas. Dėl to aš noriu pasida
linti su jumis mano žinoji
mu apie Šaipoką, iš ko jūs 
galėsite patys daryti išva
das. Visu žinojimu nesida- 
linsiu, o paduosiu tik jo 
fragmentą, papasakodamas 
apie vieną jo gyvenime in
cidentą, kas charakterizuo
ja jo asmenybę:

Vieną kartą teko matyti 
Šaipoką literatų, rašytojų 
ir kitų aukštų asmenybių 
kompanijoje. Jie visi kalbė
josi ir diskusavo gilius gy
venimo ir kūrybos klausi
mus, — gilesnius už Kapic- 
ko alaus stiklines, — net’gi
lesnius ir už pačias bonkas.

Nei iš šio nei iš to, vienas 
iš diskusantų pradėjo ant 
Šaipoko plikės tašyti savo 
literatūrinį - kultūrinį kuo
lą. šaipokas, kaip visuomet, 
su draugiška šypsą ant pa
nosės, kentė. O anas tašo 
vis ir tašo, iki pavargo be- 
tašydamas. Tada Šaipokas 
draugiškai apžvelgė tašyto
jo pavargusį ir prakaituotą 
veidą,---sako:

— Drauge, leisk man nbrs 
kuomi tau pasitarnauti, 
bent prakaitą nušluostyti!

Ir paėmęs' savo šaipokiš- 
kai literatišką šluotą, labai 
rūpestingai apšluostė pra
kaitą nuo literatiško kuolo 
tašytojo-veido!

Išvada savaime darosi: 
ilgai netašyk savo kultūrinį 
kuolą ant draugo plikės, nes 
gali perdaug pavargti, ir 
tada draugas bus privers
tas parodyti savo draugiš
kumo žestą — nušluostyti 
panosę. (

tyrinėjimai rodo, kad biskį 
alkoholio geriantieji žmo
nės gyvena šiek tiek ilgiau, 
negu visiški blaivininkai, ir 
apie 6 metais ilgiau už nuo
latinius, smarkius gėrikus. 
Žinoma, gali būti išimčių iš 
tos taisyklės.
Ar pienas tobulas maistas?

Ilgai buvo

Ar liesi žmones ilgiau 
gyvena?

Gabus amerikietis gydy
tojas dr. C. Ward Crampton 
nurodo, kad 60 nuošimčių 
senų žmonių yra liesi. Po 
40 metų amžiaus kenkia 
kiekvienas nereįkalingas 
kūno svaras. Liesų žmonių 
kraujagyslės - arterijos ir

Ilgai buvo tvirtinama, širdis po 40 metų amžiaus 
kad pienas esąs tobulas 
maistas. Bet tai ne visai 
tiesa. Nors pienas tobules
nis beveik už visus kitus 
maisto dalykus, tačiau pie
ne permažai geležies ir sto- 
kuoja kai kurių vitaminų. 
Be to, yra žmonių, kuriuos 
pienas sirgdina. Tūli gauna

netaip sparčiai genda, kaip 
riebių. Taigi jie ir gyvena 
ilgiau už riebiuosius. Su
prantama, kartais ir riebus 
gyvena iki gilios senatvės. 
Tačiau, imant šimtus bei 
tūkstančius žmonių, liesieji 
ilgiau gyvena už riebiuo
sius. M.

Cigaretas Kaipo Miera i reto svoris gali lengvai su- 
Mums geriausiai žinomų- laužyti. Taip pat cigaretas 

jų cigaretų rūšys, išski- įgalima pavartoti kaipo gel- 
riant ilguosius, retai varto-|mįu mįera- 
jamus, kiekvienas turi ly- ( • 
giai colio. Esant reikalo r

bile kokį ilgį pamieruoti. 
Betgi cigarete naudingumas 
kaipo miera dar tuomi nesi-1 
baigia: jis dar galima var-1 
toti sveriant draugiškumą, 
kaipo svorio miera; šiaudi
nį draugiškumą vieno eiga-

Šiuomi
metus, linkėdamas visiems 

i gerų pasekmių ateinančiais 
metais ir laimingo gyveni
mo daugelio metų ateityje!

A. Birželis.

Šimtamečiui Negrui Nepervėlu 
Buvo Išsimokyt į Kunigus

A. Birželis pastebi, kad 
Laisvės jumoristas Šaipo
kas, vyresnysis unter-ofi- 
cierius jūrinėje tarnyboje, 
žada mokytis į kapitonus. 
Tarp Šaipoko draugų-pažįs- 
tamų dėl to kilo ginčų. Visi 
reiškia gerus Šaipokui lin
kėjimus, tik skirtingai. Vie
ni sako: “Nors Šaipokas ne
senas, bet jau daug metu 
turi. Todėl neverta jam 
naujais mokslais galvą var
ginti. Geriau pagyventi 
lengviau ir laisvai pasi
džiaugti, belaukiant gyveni
mo saulėleidžio.”

Kiti Šaipoko draugai nori, 
kad jis taptų kapitonu. Jie 
tvirtina, jog menkas gyve
nimo džiaugsmas, kuomet 
žmogus toj pačioj vietoj ap
sistoja, nieko naujo nesiekia 
moksle, mene ar profesijoj. 
Tokiam ypač atkakliai Imas tik ketvertų metų vai- 
dunkso galvoj busimosios kučiu. 
galutinės sutemos. Jie sako: i 
“Ar žmogus mokysis, ar ne, 
vis tiek laikas eis. Mokslas 
dvasiniai praturtina gyveni
mą, praplatina akyregę, 
duoda daugiau patyrimų, ir 
net paprastus dalykus įdo
mesniais padaro. Be reikalo 
tūli žmonės įsivaizduoja, 
kad mokslas trumpinąs gy
venimą. Iš tikrųjų taip nė
ra. Jeigu žmogus protingai, 
rimtai ir ramiai mokosi, jis 
nekenkia nei savo sveikatai 
nei amžiaus ilgumui. Moks
las tik tam gali kenkti, ku
ris nervuojasi, nekantrauja, 
pyksta ant savęs, kad negali ^ppraci jos inžinier. George 
visko taip greitai išmokti, 
kaip norėtų. Čia ne protinis 
darbas kaltas, bet “hurry 
and worry” (skubėjimas ir 
bergždžias rūpestis), kaip 
sako amerikinė patarlė.”

Vienas kapitoniškų. Šai
poko intencijų gynėjas pri
veda tokį pavyzdį. Praeitą

KIŠENINIS RADIJAS
Science News letter žur

nalas praneša, kad naujas 
mažytis radijas sveria tik 
10 uncijų (aunsų), lengvai 
telpa į kišenių ir perduoda 
muziką ir kalbas panašiai 
gerai, kaip paprastas nami
nis penkių lempučių radijo 
imtuvas.

Amerikonų Atrastas 
Gydymas nuo Choleros

savaitę Vidalios miestelyje, 
Georgios valstijoj, mirė 120 
metų amžiaus negras kuni
gas James Walter Wilson. 
Iki 100 metų jis dirbo kaip 
bernas pas farmerį, bet su
taupomais laiko trupiniais 
jis mokėsi, ir išmoko į bap
tistų kunigus. 100 metų bū
damas, jis tapo įšventintas 
ir kunigavo 17 metų, kol 
griūdamas' smarkiai prisi- 
trenkė. Po to jis apsigyve
no pas savo sūnų Charlesą, 
dirbinėjo lauko darbus ir 
uždarbiavo tiesindamas vi
nis. Iki mirties jis gerai 
skaitė ir protingus pokal
bius vedė su savo kaimynais 
gražia anglų kalba.

Kun. James W. Wilson 
gimė vergijos laikais Wal- 
de plantacijoj, kur pradėjo 
dirbti iš pat mažens, būda-

Rusai turi seną posakį: 
“Prastas kareivis, kuris ne
sitiki tapti generolu.”

Argi šaipokas bus toks 
jūrininkas, kad negalėtų 
turėt intencijos 
kapitonus?

LĖKIMAS 1,200 MYLIŲ 
PER VALANDĄ

. Per keletą metų nuo šiol 
bus pristatyta Jungtinėse 
Valstijose tūkstančiai lėktu
vų, skrendančių po 1,200 
mylių per valandą, sako 
Westinghouse Elektros kor-

H. Woodward. Tuos lėktu
vus varys turbinos baisiai 
suspaustomis ir įkaitusio
mis dujomis. Per skylutę 
lėktuvo užpakalyje bus iš- 
švirkščiama 50 tonų dujų 
per valandą. Spirdamos o- 
ran, dujos galingai blokš 
lėktuvą pirmyn, _ ____

Kalkuttoj, Indijoj, per 
pirmus 6 mėnesius 1945 me
tais cholera pasmaugė 1,192 

i žmones. Siautė cholera ir 
laikinojoj Chinijos sostinėje 
Chungkinge. Nežiūrint į- 
skiepijimų, mirė 30 iki 80 
nuošimčių apsirgusių chole
ra žmonių, kol Amerikos C Z
laivyno daktarai surado bū
dus gydyti choleros ligo
niams.

Vienas tų daktarų Julius 
M. Amberson dabar paskel
bė, kaip jie buvo gydomi, 
būtent:

Jeigu lengvosios rūšies 
cholera, tai jinai nugalima, 
švirkščiant ligoniui į krau
ją sulfadiazino vaistus ir 
druskos skiedinį. Viduti
niai sunkiuose choleros at- * 
sitikimuose dar vartojama 
penicillinas, apart sulfadia
zino ir paprastos . druskos 
skiedinio.

Smarkiose choleros rūšy
se kraujas stingsta ir virs
ta panašiu į drebučius 
(dželę). Tuomet reikia ligo
niui įpumpuoti svetimo 
kraujo plazmos. Ligonio 
kraujas nuo plazmos vėl pa
sidaro skystas. Tuomet 
žmogus gydomas sulfadiazi- 
nu ir penicillinu.

Šitaip išgydoma visi cho
leros ligoniai, suprantama, 
jeigu perdaug nepavėluoja.

N. ML

Pietų Amerikos vandeny
se yra elektrinių ungurių, 
turinčių po 3 iki 6 pėdų il
gio. Norėdamas nutrenkt 
žuvį, tas ungurys susiriečia, 
prikišdafnas savo galvą* ir 
uodegą prie jos. Taip jis 
sujungia savo elektros sro
vę. Toks ungurys gali savo 
elektra laikinai suparaly- 
žiuot žmogui ranką bei ko
ją kelioms valandoms. Ir 
nenuostabu. Juk paprasta 
elektrinė lemputė veitda su 
60 wattsu elektros jotas un
gurys staiga paleidžia dau
giau kaip 2,000 wattsu,
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Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė
tomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

Rašo ELMER A. BENSON
Nacionalio Piliečių Politinės 

Akcijos Komiteto Valdybos 
Pirmininkas.

namo parnes- 
karo 

—vienas iš 
Amerikos darbininkų

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Vietos ir i m p o r - 
tuo tos degtinės ir 
vynai, geriausių 
b r a v o r ų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisve! /

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. 1
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ne 
rė.i o 
Tai Patogus laidotuvių namas 

su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Tie iš mūsų, kurie ūkinin
kaujant, ar turime mažus biz
nius, ar dirbame, neunijinėse 
dirbtuvėse ar ofisuose, turime 
remti didžiųjų CIO ir AFL 
darbo unijų reikalavimus pa
laikyti “algų namo parneši
mą.” Jei darbininkai savo ko
vą pralaimės, mes visi nuken- 
tėsim, visų pajamos nupuls ir 
pajausime depresijos sunku
mus.

žiau maisto, drabužių, medi- 
kalės priežiūros ir mokslo tai
kos metu, kaip jie kad gavo 
karo metu. “Algų pakėlimai,” 
kurių darbo unijos reikalauja 
savo nariams, nėra reikalavi
mai padidinti “namo parneša- 
mą” algą. Tie reikalavimdi 
nėra reikalavimai padidinti 
pajamas daugiau nei jie gavo 
karo metu. Jie tik reikalauja, 
kad darbininkų pajamos ne
būtų nuo 25% iki 50 nuoš, su
mažintos. Jie reikalauja pa
didinti mokestį už valandas, 
kad sulyginti valandų sutrum
pinimą ir padidintą produk- 
tingumą.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

MATTHEW A.

BVYAUSKAS 
Laidotuvių Direktoriai

Tačiau, kuomet mes vis ken
tėsim, keletui, kurie pramonę 
kontroliuoja, bus galima ištek
lingai gyventi su milžiniškom 
pajamom.

Mes galime turėti 10,000,- 
000 ar daugiau bedarbių 1946 
metais, bet pramonininkai ga
li vistiek padaryti daugiau 
pelno, negu jie darė kada 
nors pirmiau. Milžiniškas pro- 
duktingumo padidėjimas ir 
technikos pažanga tą atsiekti 
padaro galimu. Mes turime 
reikalauti pilnos gamybos ir 
visiems darbo programos, o 
Kongresas turi priimti įstaty
mą, kuris tą programą reali
zuotu.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS

navo darbininkams’. Bet kuo
met Michelsonas ir Gegužis 
pasistatė keturių aukštų rau- 
dondvarį, ir, susikuopė ąema( 
žai pinigų, tai darbininkišku- 
mas išnyko. Pradėjo Keleiyyj 
tilpti straipsniai prieš darbi
ninkų judėjimą, prieš streikus 
ir prieš darbininkiškas orga
nizacijas. Ir dabar kiekvienas 
Keleivio numeris pilnas šmeiž
tų. Bet to visko Michelsonas 
nepasakė. ,

Michelsonas atidavė Kelei
vį socialistų kuopai, ir jis pats 
pasitraukė nuo Keleivio. Ir jis 
apie tai prisiminė bankiete. 
Tarp dalyvių zkilo juokai ir 
kalbos. Vienas sako: Neleng
va atimti iš šunies kaulas. Bet 
dar sunkiau būtų buvę atimti 
iš Michelsono Keleivio biznį. 
Bet kadangi Keleivis savo 
šmeižtais biznį nupuldė, tai 
Michelsonas, nebegalėdamas 
gero biznio padaryti, pasidarė 
labai m/.elaširdingas ir atida
vė Keleivį socialistų kuopai.

Ten Buvęs.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110 •

Nežinau, kas atsitiko 
Laisvės korespondentas nepa
minėjo Keleivio bankieto, ku
ris įvyko 16 d. gruodžio. Tą 
vakarą socialistai minėjo Ke
leivio 40 metų sukaktuves ar
ba jubiliejų.

Bet ta vakara svečiams at
rodė, kad socialistai ir jų or
ganas Keleivis apturėjo did
žiausią smūtką.

Po vakarienės Strazdas pra
dėjo programą ir perstatė pro
gramos vedimui adv. Bagočių. 
Tas atsistojęs apsidairė ir la
bai nusiminė, kad publikos 
skystai, neprisipildė nei ta ma
ža Lietuvių salė. Bostoniečių 
visai mažai buvo. Mat, Kelei
vis taip nusidėvėjo savo šmeiž
tais, kad bostoniečiai visai jo 
nepaiso.

Bagočius drožė spyčių apie 
Keleivio užgimimą ir jo gyva
vimą per 40 metų. Kas buvo 
stebėtina, tai kad Bagočius tą 
vakarą susilaikė nuo keiksmo. 
Nepirko nei bolševikams “šip- 
karčių” į Sovietų Sąjungą tą 
vakarą. O pirmiau jis labai 
rėkdavo apie bolševikų .depor
tavimą į Sovietų Sąjungą. O 
gal šiek tiek pasimokino ? 
Mat, kuomet jis pradėjo nie
kinti bolševikus ir jiems “Šip- 
kartes pirkti,” tai jis neteko 
SLA prezidento vietos. Tai 
nuo to laiko gal vyras biskį 
apsigalvojo.

Pasakęs spyčių, Bagočius 
pradėjo j ieškoti kitų kalbėto
jų. Pamatęs perstatė sandu - 
riet j Lokį. Buvo pakviestas pa
kalbėti pereito karo veteranas 
Staišiulis. Paskui buvo pa
kviesti’ keli kalbėti iš apylin
kių miestukų. O po to pakvie
tė kalbėti sandariečių lyd orką 
Tuimanavičienę. Ji tai bent 
pasakė, kad šešių metų būda
ma Lietuvoj jau skaitė Kelei
vį, o šiandien jau turi apie 60 
metų. Ji sake, kad prabaščiui 
nunešdavo Keleivį ir už tai 
gaudavo cukierkų. Tarp daly
vių kilo juokas, kad prabaš- 
čiai skaitė Keleivį. Perstatyta 
kalbėti Keleivio didžiausias 
bosas Michelsonas. Jis primi-

Keleivio . priešus, kurie uo
tam laikraščiui pakenkti.
užgimdama • Sandara ir 

koks ten kitas laikraštis, 
girdi, Keleivis, atsilaikė, 

ir anuos laikraščius išvijo iš 
Bostono. Paskui sakė, kiek jis 
gero padarė. Bet kodėl nepa
sakė teisybės, tai aš nežinau. 
Pradžioj Keleivis šiek tiek tar-

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyne

Šie didieji interesai tvirti
na, kad Amerikos darbo uni
jos suteikia meškišką patarna
vimą ūkininkui, veteranui ir 
“vartotojui,” kuomet jos rei
kalauja išlaikyti “algos par- 
sinešimą namo” tokioj sumoj, 
kokia buvo laike karo.
Jiems Nepavyks

Amerikos ūkininkai išmoko 
suprasti pamatinę tiesą, kad 
kada pramonės darbininkai 
nukenčia “algos namo parne
šimo” apkapojimą, ūkininkų 
kainos eina žemyn, jų gami
nių reikalavimas sumažėja ir 
pilna ūkio gamyba pasidaro 
negalima. Mes negalime nu
ginčyti fakto, kad daugiau pi- 
jrigų uždirbanti šeima perka 
daugiau daiktų.

Amerikos industrijos ilga 
kampanija palyginti karo 
dirbtuvėse dirbančių darbinin
kų algas su algomis lapių ur
vuose vargstančių kareivių, 
kaipo priemonė įvaryti kylį 
tarpe karo laukuose kovotojų 
ir namų fronte darbininkų, at
krinta ir atsimuša į juos pa
čius. Amerikos kareiviai, grį
žę namo šiandien yra siūlomi 
mažesnes “namo parnešti” al
gas iš industrijos, negu jie ga
vo, kaip nedamokami kariuo
menės, laivyno ir marinų kor
puso eiliniai nariai.

Eilinis karys su žmona ir 
dviem vaikais gavo minimum 
$128 į mėnesį 
tiM ąlgos. Tuo pat laiku 
gerbūvio aukštumoj 
trijų 
gaudavo nuo 10 iki 30 nuo
šimčių “namo ^parnešti” algos 
mažiau, negu tie nedamokėti 
kariai gaudavo. Mūsų vetera
nai šiandien gauna panašius 
pasiūlymus.

Didžioji industrija paskel
bė, kad darbininkai yra nesu
kalbami savo reikalavimuose 
algas pakelti, žrponės, kurie 
tokius pareiškimus daro už 
pramonę, yra toki žmonės, ku
rių algos siekia nuo $100 iki 
$200 į valandą net ir tuo lai
ku, kai jie miega. Jų vaikai 
nevalgys mažiau vien dėl to, 
kad kąrąs pasibaigė.

Bet darbo unijos netiki, kad 
yra reikalinga bet kuriam 
Amerikos kūdikiui gauti ma-

Ar Amerikos Darbininkai 
Reikalauja Perdideliy Algų

Ateitis Šviesi
Amerika turi šaltinius, dirb

tuves, ūkius, darbininkus, 
technikus ii* žinančius savo už
duotį įmonių vadus, pagamin
ti visko pilnai visiems mūsų 
piliečiams.

Tai pamatinė tiesa, kurią 
pažangios politinės organiza
cijos ii* didžiosios darbo uni
jos atkartotinai skelbė per 
paskutinius kelius mėnesius ir 
metus. Tas yra ne tik tiesa, 
bet kartu ir pareiškimas gerų 
Amerikos piliečių pasitikėjimo 
savo krašto, savo žmonių ir 
mūsų demokratinio proceso 
sugebėjimui.

Priešingai šiai minčiai, mes 
girdim didžiojo Amerikos biz
nio reakcioniškiausių ir galin
giausių gaivalų pareiškimus, 
būk mes negalime tikėtis pil
nos gamybos ir visiems dar
bo, kad mes turime pasiten- 
kint “daugių-daugiausiu” dar
bo mastu. Kraštutinesni gai
valai tikrumoj patiekė straips
nius, laiškus ir pareiškimus, 
mums prąpašaujančius ir skel
biančius, kad “nedarbas yra 
geru dalyku Amerikai.”

šiandien, kai darbas siekia 
palaikyti geresnį, nors toli ne
ganėtinai 'gerą, pragyvenimo 
saiką, kurį pagamino karinė 
pilna gamyba, tai didžiosios 
industrijos ir jų sąjunginin
kai ir dieninė spauda veda 
milžinišką propagandą, kad 
užmesti atsakomybę už nesu
gebėjimą pasiekti pilnos ga
mybos ant didžiųjų darbo uni-

Tru-Ember Fuel Co.
496 Grand Street Broc

x Telefonas EVergreen 7-1661

Paskui drg. M. Sukackienė iš
ėjo ant estrados ir dar plft: 
čiau paaiškino kai kurių vei
kiančiųjų asmenų permainą.

Kad pilnai aprašyti apie ši
tą trijų veiksmų operetę, tai 
reiktų užimti laikraštyj daug 
vietos. Abelnai pasakius, vi
sas veikalas buvo suvaidintas 
labai tinkamai, jausmingai ir 
dramatiškai. Tas pasikalbėji
mas ir tos kaimo jaunimo dai
nos ne vienam žiūrėtojui pri
minė jo ar jos Lietuvoj pra
leistas jaunystės dienas. Dau
geliui per veidus nuriedėjo 
džiaugsmo ašaros. Tai buvo ne 
sapnas ar fantazija, bet tai 
tikras Lietuvos žmonių gyve-

(Tąsa 5-me pusi.)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) '

vių, .estų, lietuvių kostiumų 
vainikas apgaubė jas. . *

Visos tautos turėjo grąžįų 
kavalkėlių savo programoje.

Bondsų parduota netoli vie
no miliono dolerių vertės. Ste
bėtina, kad daugiausiai par
duota $200 bondsų su Frank
lin D. Roosevelt paveikslu.

Mačiau vieną čechoslovaką 
perkant 10 tų bondsų. Paklau
sus jo, kodėl neperka vieną 
didelį bondsą,—jis atsakė: 
“Mes mylėjome darbininkų 
gynėją, jo paveikslai mums 
brangūs ir jei prisieitų kelius 
iš jų parduoti dėl gyvenimo, 
tai aš vis nors paskutinį bond
są su jo paveikslu pasilik
čiau.”

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, J

Pabaigtuves

Jeigu žmonių būrelis ką nu
veikia ir vaišiai geria, tai yra 
linksma pasidalinti su drau
gais mintimis, žinoma, visi 
mes dirbome per karo laiką 
noringai užduotus mums dar
bus, kad pagelbėjus mūsų Dė
dei Šamui sumušti fašistus ir 
jų kruviną valdžią. Man atė
jo mintis apie lietuvių parda
vimą bondsų. Ta maža lietu
vių kolonija, kuri daug pasi
darbavo linksmindama žmo- 
nes koncertais,. parengimais, 
pardavė bondsų. Lietuviai vei
kė pradžioje per Bendrą 
Draugijų Komitetą, paskui bu
vo susivieniję su estais ir lat
viais, po vardu “Baltic States 
Committee,” kur ir atli
ko gražių darbelių. Surengė 
7-nis didžiulius ir mažesnius 
parengimus. Tas magiškas žo
dis “Baltic” atstojo latvių ir 
estų neskaitlingumą. Lietuvių 
čia randasi daugiau.

U.S. Treasury Department 
užganėdintas mūsų pagclba. 
Pagirtini yra čionaitiniai ame
rikonai lietuviai, nes jie lankė
si gausiau* ir pirko bondsus. 
Manau, daugelis girdėjo apie 

I mūsų Baltijos šalių gyventojų, 
narsumą - kovingumą. Jų par
tizanai sudaužė nacių - fašis
tų nugarkaulį ir atėjus Rau
donajai Armijai jie visi vijo 
kraugerius iš savo šalies ir net 
įstodami į garbingą Raudoną
ją Armiją.

Paskutiniame Victory Bond 
pardavime surengta vienas di
džiulis parengimas Pasadenos 
Rose Bowl. Buvo surengtas 
ant greitųjų, kur buvo 36 tau
tos pakviestos. Buvo gana pa
sekmingas parengimas. Mar
gais, gražiais kostiumais, gra
ži muzika ir dainos. Ateiviai 
amerikonai pynė vainiką savo 
dabartinei tėvynei. USA “Bal
tic” dalis programos, nors bu
vo trumpa - maža, bet graži. 
Anna Levauas dainavo lietu
viškai “Jungtinės Tautos” ir 
“Plaukia Nemunėlis,” akom
panuojant Janice Bogus. Lat-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

n aniŲ
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
s

Jei jūsų namui reikia ' 
naujo stogo ar jei stogas rei- 
kalauja pataisymų, ( Krįau- 
čiūnas jums atliks. Jei per — 
stogą varva, paveskite mūsų 7 jx 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo- 
jau pataisys mažais kaštais.

Senus Namus Apdarome šingeliais
- Ir Jie Atrodo Kaip Nauji

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkitės

National Alcala Industries
355 Union Avė. cor. Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 4-0753

Paskutinis bondsų vajus at
sibuvo Croatian salėje. Mes, 
tautų atstovai, pareikalavo
me, kad būtų parodyta rusiš
kas paveikslas “Battle of Rus
sia.” Jungtinių Valstijų Iždo 
Departmentas tą išpildė ir 
dar pridėjo amerikonišką pa
veikslą apie kareivių grįžimą 
į namus. Tai buvo puikus va
karas Raudonosios Armijos, 
visi stebėjosi iš jos galingumo, 
plojo delnais už jų nuveiktus 
darbus. Matė visi paprastų 
žmonelių pasiryžimą, kaip jie 
grūste grūdo-kraugerius į ten, 
iš kur jie atėjo. Matė partiza
nų armiją, jų darbus. Taip, jie 
visi matė Sovietų krauju var
vančią širdį. Nuo vaikučių iki 
senių, kaip vyrai, taip moterys 
pasiryžusiai troško apgalėti 
kraugerius nacius. Paveikslas 
parodė, kad Sovietų Sąjunga 
tikrai kovojo ir nukentėjo. 
Kad ne Raudonoji Armija, tai 
kas būtų atsitikę su visu pa
sauliu. Baigus rodyti paveiks
lus, kalbėjo direktorius Thos. 
W. Kilshaw. Jis dėkavojo visų 
tautų atstovams ir atsilankiu
siems. Jis sakė, kad tokio di
delio susivienijimo tautų, kaip 
Amerikoj, niekur, nebuvo.

Visiems patiko pirmininko 
National Origin Group, Irwin 
M. Kalker, kalba, kuris atsi
sveikindamas su tautų delega
tais tame paskutiniame bond
sų vajaus parengime pasakė: 
“Jūs matėte pasaulio doku
mentą paveiksle “Battle of 
Russia” n arsi n gą, didelę Rau
donąją Armiją, jos galingu
mą, pasiryžimą. Jie yra tikri 
laisvės gynėjai, jie dabar sun
kiai iškovojo laisvę, bet mes 
dabokime ir padėkime jiems 
ją išlaikyti.” Toliau sakė: 
“Mes, amerikonai, jaučiame 
esą laimingi, kad mūsų šalis 
kartu su Sovietų Sąjunga sto
vi pirmoj vietoj pasaulio galin
gume. O Anglijai su kitom ša
lim lieka tik antra galia.” 
Gausus rankų plojimas lydėjo 
jį užbaigus kalbą.

šiame parengime dalyvavo 
devynios tautos.

Šiuomi užsibaigė visi bond
sų vajai. Man tik lieka padė- 
kavoti programos dalyviams, 
pirkėjams bondsų ir visiems, 
kurie prisidėjo prie šio darbo. 
Ypač drg. Repečkai, P. Pupiui 
ir savo draugei Annai. Kada 
mano sveikatą automobilius 
pakirto per šeštą bondsų va
jų, ji užėmė mano vietą ir 
verkdama posėdžiavo. Per tą 
laiką mes įgijome daug kita
taučių draugų. Jau dabar pa
rengimuose matosi daugiau jų. 
Bet lietuvių suvienyti nepasi
sekė. Nors jie matė, kad mes 
dirbome nuo širdies. Pradžioj 
norėta net pakenkti tam dide
liam darbui. Bet vėliau nors iš 
tolo žiūrėta gražiau. Manau, 
ateityje visi Los Angeles lie
tuviai susidraugaus ir demo
kratiškai dirbs dėl mūsų pasi
rinktos, tėvynės Jungtiniu 
Valstijų ir dėl mūsų gimti
nės Lietuvos, kuri taip gražiai 
dabar ima keltis iš griuvėsių 
ir žengti pirmyn.
• Tas dąrbas užbaigtas, imki
me kitus darbus ir imkime vie
ningai.

Baltic Komiteto 
pirmininkas Levanas.

PARĖ kiekvieną
□ □ □

Lietuvai Pagalbos T< 
Komiteto Parengimas Ge

rai Pavyko
Sekmadienį, 9 d. gruodžio, 

įvyko LPTK parengimas. Ai
do Choras,iš Worcester/Mass., 
atvyko. pas mus ir sulošė pa
garsėjusią operetę “Kada Kai
mas Nemiega?’ * Publikai ma
tyt, jau buvo labai išsiilgus 
gerų operetiškų veikalų. Kaip 
tik svetainės durys buvo atida
rytos,. tai taip ir tuojaus pra
dėjo publika plaukti į vidų sa
lės. Publikos prisirinko beveik 
pilna Kliubo svetainė.

Su nekantrumu 
pakylant uždangai 
pirmininkas W. B. 
estrados paaiškino, 
gė tą vakarą ir kokiam tiks 
lui bus pelnas skiriamas. Taip

Lietuvių Kuro Kompaniją
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.
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vlontello Žinios
Agota Nevirauskienė 

lodžio 7 d., 1945, už 10 
ų po operacijos ant inks- 

piirė Agota Nevirauskienė, 
tėvais Sabukė, sulaukus 54 

etų amžiaus. Tai darbinin
kiško judėjimo rėmėja ir Lais
ves skaitytojo Jono Neviraus- 
ko žmona. Palaidota su bažny- 
inėm apeigom laisvose miesto 

Melrose kapinėse, gruod. 10, 
ten, kur jos du sūneliai jau se- 
piąi ilsisi: Vytautas mirė 4 
metų amžiaus, o Alfonsas 8 
mętų amžiaus. Jeigu būtų gy
vi, šiandien juodu jau būtų vy
rai po virš 20 metų amžiaus.

Nors buvo darbo diena, bet 
yelionę palydėjo į kapus virš 
20 automobilių. Buvo daug jos 
draugų ir giminių. Buvo vie
tinių ir iš Stoughton, So. Bos
ton ir iš kitur. Gausiai 
apdėta gėlių vainikais.

Paliko nuliūdime savo 
Joną, sūnų Edmontą ir 
nių, gerų draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoj paliko du brolius ir 
tris seseris. Trečias brolis Juo- 
zasir viena sesuo yra mirę.

visi buvo pamokyti. Juo
zas ir Vincas buvo išėję moks
lus ant mokytojų; Pastaruoju

Sovietų

LaisvS—Lįbei’fy, uąnianĮ Daily s puslapisi

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Patyrusios prie koja minamų presų, lengvas 
sustatymo darbas; arti prie transportacijos.
ULANET CO., 88 EAST KINNEY STREET, 

NEWARK, N. J. MARKET 2-4876. ' '
______ _____________ (6)

VALYTOJOS, Ofisinių Namų. Nuolat. $35 
Kreipki(ės tarp 4 ir 5 p.M.

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

MOTERYS VALYMt 1 
’ OFISŲ BUDINKE

55c J VALANDA 
Kreipkitės i

SUPER1NTENDEN 1 
60 John Street, New York City

9484
0 SIZES 
12-20. 40,

Forma 9484 gaunapia nito 
12 iki 20 ir iki 40 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer SU Brooklyn 6. N. Y

ku$, J. Stigienė, 3* Vaitiekū
nas, A. Vaitiekūnienė, T. Gri
cius, M. Stulgaitienė, Mrs. P. 
žibutis.

Po 50 
kas, Z. 
rinskienė

Ačiū už aukas ir J. Ne
virauskas visiems dėkavoja už 
dalyvavimą laidotuvėse.

' . G. Shimaitis.

Baltimore, Md HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

šinos yra iš Vokietijos; jos 
daug spartesnės, negu ameri
koniškos. Prie amerikoniškos 
mašinos moteris gali atsisėsti, 
kada nori. Bet to negali pa
daryti prie vokiškos mašinos. 
Kaip atsistoja prie vokiškos 
mašinos, tai turi prie jos sto
vėti visą 10 valandų. Jeigu bi
le vyrui reiktų taip dirbti, tai 
vargiai ištesėtų. Aš tai jau tik
rai negalėčiau taip išstovėti 
10 valandų per dieną.

Šiaip yra gerai su moteri
mis dirbti. Jos yra jauslios, 
sentimentalės. Visų klauso iš
tikimai, nieko neužgauna.

Bet moterys bosienės yra 
žiaurios moterims, žinoma, jos 
nori ii’ vyrus pastumdyti, kaip 
jos daro su moterimis.

Fabriko vedėjas yra vokie
tis. Pagal jo patarimą kom
panija stato dar 20 tų vokiš
ko tipo mašinų, 
patariau daryti 
toms mašinoms,
galėtų atsisėsti dirbdama. Bet 
vokietis vedėjas gina vokiš
kas mašinas, kaip geriausias.

Tas Pats.

sutiko parinkti aukų pagal
bai Lietuvos žmonių. Taipgi ir 
velionės vyras Jonas, nors 
graudžiu balsu, visiems gra
žiai padėkavojo už skaitlingą 
palydėjimą ir už gėlių vaini
kus; prisiminė ir apie tai, kad 
juodu buvo skirtingų pažiūrų, 
bet jiedviem tas nieko nekliu
dė, vienąs kito nemėgino per
tikrinti. Todėl ji palaidota pa
gal jos norą. Priminė ir apie 
Lietuvos žmonių vargus, kad 
jiems reikalijiga pagalba. Sa
vo trumpa prakalbėle visus su
graudino.

Aukų rinkėjais buvo M. 
Stulgaitienė iš Stoughton, 
Mass., Miss P. žibutis iš So. 
Boston, vietiniai G. Šimaitis ir 
A. Biliūnas. Aukų surinkta 
$54.25. Perduota Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui.

Aukavo po $5: G. Šimaitis 
ir J. Nevirauskas.

Po $2: F. Kwedaris, J. Pet- 
rukaitis, F. žibutis.

Po $1: F. Lileikis, A. Stoš
kus, M. Sviderienė, A; Gures- 
kis, J. Gudaitis, F. Lapinskie
nė, P. Klimavičienė, M. Puido
kienė, A. Yočienė, P. Pušins- 
kas, A. Densmond, V. Stulgai- 
tis, A. Kukaitis, V. Saulėnienė, 
K. Kupkienė, A. Biliūnas, 
Chas. Radziavich, B. Gutaus- 
kienė, B. Petrukaitienė, C. Sin- 
kevich, B. Kakštis, Mrs. J. 
Chestnut, Mrs. J. Strumpskis, 
Mrs. A. Yukon, M. Gutauskie- 
nė, Mrs. A. Stubbert, B. Rai- 
telienė, L. Damišuskas, Ed. 
Svideris, J. Vaitaitis, J. Stoš-

centų: K. Venslaus- 
Kundrotienė. O. ži- 
25c.

už aukas

ANTRAJAM AMŽIUI 
PASIRUOŠIMAS

Air jo j gyvena 100 metų 
amžiaus dailidė vardu O- 
wen Olden. Susirinkę kai
mynai juokaudami klausė 
jį, ką jis veiks, pradėdamas 
antrąjį šimtmetį.

Olden pakvietė kaimynus 
ateiti į jo šimtmetinį gim
tadienį; sako, aš jums pa
rodysiu pasirengimo pra
džią antrajam šimtmečiui 
gyventi.

Kuomet kaimynai susirin
ko jo gimtadienį minėti, Ol
den parodė jiem naują, sa
vo padarytą klevo medžio 
grabą ir sako, tai naujasis 
mano “overkotas”, kuriuom 
apsirengęs gyvensiu antrą
jį šimtmetį. K. P.

SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORES
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

NEMOKAMAI APDRAUDOS PROGRAMA

VAKACIJOS SU ALGA
buvo

DUODAMA UNIFORMOS

— KREIPKITĖS —

Hartford. Conn JOHNSON & JOHNSON
NEW BRUNSWICK, N. J.

(4)

ŠypsenosLAISVĖS

pa-
Didysis Dienraščio Laisvės Bankietas

PRANEŠIMAIPrasidės 6:30 Valandą Vakaro

Beržinis, J.

Yuška

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

dalyviai 
pietų į

Aš vedėjui 
pakeitimą 

kad moteris

9483
SIZES 
2 to 8

Gruodžio 28-tą New Yorko 
portan dar pribuvo 9 laivai su 
10,027 keleiviais.

vyrą 
gimi-

savininkas yra 
J. Sikene. Joj dirba 
darbininkų. Kaip jau 
didelė didžiuma yra 
Jos dirba prie opera-

LICENSES 
WWO’F.SALF AND RETAI!

Reer. Wine. Liquor

gražūs

K

R Jflk R S R TT R S

gaunamą nuo
2

Forma 9483 
iki 8 dydžio.
Užsakymą, pažymėjus nu- 

pier ir dydį, sykįu su 20 cen* 
lįų, siųskįtf: Mpry Sinęus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N. Y

l,aiku juodu gyveno 
Sąjungoj.

Po laidotuvių visi 
buvo užprašyti ant 
Lietuvių Tautiško Namo apa
tinę svetainę. Bepietaujant per 
George Šimaitį buvo prisimin
ta, kad velionė Agota mylėjo 
labdarybės darbus. Kad atžy
mėjus jos gerus darbus, visi

Bus statomi greitieji lėk
tuvai ir su sparneliais - pro
peleriais, kuriuos suks duji
nės turbinos. Šie lėktuvai 
skris iki 550 mylių per va
landą.

Lėktuvai su 1,200 mylių 
ir 550 mylių greičio per va
landą taikomi, kaip kari
niams tikslams, taip ir civi
liams reikalams.

įvyks Sekmadienį

Sausio-.January 27-tą
Didžiosiose

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

BILIETAS $2.50 ASMENUIUI
Bilietai jau gatavi, prašome tuojau įsigyti.

PO BANKIETO ŠOKIAI

A. PAVID1S ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

mūsų kultūrinis centras
Įsisteigimas namo kaipo kultūrinio 
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta šėpj.
ŠĖRO KAINA $25

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

Taipgi Turi Būt Gera Salė 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti Šerų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finaąsiniąi išgali turėtų pirkti pę> daugiau 
kaip po viepą šėrą.
Sįųsdami už šėrus pinigus, čekius ar mpney- 
ordęrius išpurkite sekamu vardu;

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiąi 
turi būt taip rašomi. •

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

Jis Netoks. . .
— Keista, kad visi 

vyrai blogai išauklėti.
— Dažniausiai taip, bet, 

vyzdžiui, aš visai kitaip.
* « *

Komplikuota Motina
—Ponia Plikienė, ar Tamsta 

turi vaikų?
— Taip, ponia Paukiene. 

Tris!
—• Na, puiku. Net tris?
— Taip. Vienas iš trečiosios 

mano antrojo vyro žmonos, o 
du iš antrosios žmonos mano 
pirmojo vyro.

Iš Dantų Šepetukų Dirbtuvės; 
Moterų Darbštumas

Per trisdešimts metų aš iš
dirbau Amerikos dirbtuvėse 
vien tik su vyrais.

šiandien jau bus daugiau 
trys metai, kaip dirbu dantų 
šepetukų dirbtuvėje, kur 90 
nuošimčių visų darbininkų yra 
moterys, ir visos amerikonės. 
Ši dirbtuvė randasi Baltimorės 
priemiestyje Hąmpden. šis 
miestukas apgyventas vien tik 
amerikonais. Pagarsėjęs Mt. 
Vernon ir Huppers (sweat 
shops) audinyčiomis. Iki šio 
Antrojo Pasaulinio Karo iš
naudojimas tose dirbtuvėse 
buvo toks didelis, kad būtų 
galima prilyginti prie išnaudo
jimo pietinių valstijų audiny- 
čiose arba kitų darbų. Kelios 
šių audinyčių jau išsikraustė 
kur nors į-- pietines valstijas. 
Likusiose audinyčiose darbi
ninkai organizuoti į tekstilie- 
čių uniją, CIO. šis miestukas 
dar kadaise buvo garsus Ku 
Klux Klan siautimu, siautimu

i ’• 1

audinyčių boselių prieš darbi
ninkus.

Dabar, kada susipažinom su 
visa apylinke, tai eisime prie 
viršuj užsibrėžto tikslo.

Virš minėtos dantų šepetu
kų dirbtuvės 
japonas 
apie 200 
minėjau, 
moterys,
vimo mašinų. Prie kiekvienos 
mašinos prisegtas užrašas “22 
Gross.” O 144 šepetukai eina 
į “grossą.” Tas reiškia, kad 
kiekviena moteris turi paga
minti 3,168 šmotus (šepetu
kus) per 10 valandų darbo 
dieną.

Per trisdešimts metų dirb
damas su vyrais, aš nemačiau, 
kad vyras dirbtų taip ištiki
mai, kaip moteris. Visą dešimt 
valandų išdirba neatsitrauku
sios nuo mašinos. Ir sugedus 
mašinai jos su dideliu užsispy
rimu reikalauja mašinisto su
taisyti mašiną. Jeigu mašinis
tas nesiskubina taisyti maši
nos, tai jos nerimauja, išme
tinėja, kad dėl mašinisto ne
rangumo sulaikoma produkci
ja.

Per tuos tris metus dirbant 
su moterimis, neteko matyti 
moterį tinginiaujant, ar nors 
bandant tinginiauti. Kiekvie
nas vyras, gavęs progą patin
giniauja, ir bosas ne taip grei
tai pastumia kur nors, kaip 
daro su moterims. Aš jokio vy
ro nemačiau, kad būtų taip 
pasišventusiai ištikimas bosui 
ir darbui, kaip moteris. Jos 
nusiperka langams uždanga
lus, kad apsisaugoti nuo sau
lės šviesos, nusiperka stalams 
užtiesalus, cigaretų pelenams 
supilti indelius. Jei kokia 
šventė ateina, renka pinigus 
iy perka bosams dovanas. Ka
lėdų metu pasirėdo eglaites 
skirtinguose j departmentuose, 
paskui sueina visos, susikabi
na', eina nuo eglaitės prie eg
laitės ir gieda religines gies
mes. Gi vyras, gavęs progą, 
eina pasilsėti. Vyrai silsisi, sė
di arba prigula kur nors ga
vę progą. Moterys daugiausia 
vaikščioja laike poilsio, arba 
suėjusios garsiai juokauja ir 
šnekasi. Viena-kitai rengia- 
gimtadienio “pares.” Dažnai 
pamisimu, iš kur pas jas ran
dasi tiek ištvermės ir energi
jos. .

Trys šepetukų dirbimo ma-

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
nimas, o daugiausia, tai jauni
mo gyvenimas. Tai garbė Aido 
Chorui ir jo nenuilstančiai mo
kytojai drg. Josephine Karso- 
kienei. Ačiū jums, visi choris
tai, kad jūs paaukojote tiek 
daug darbo ir laiko sulošda- 
mi tą veikalą. Jūs daug dir
bote, bet tai vis dėl to gra
žaus tikslo — sušelpimui Lie
tuvos nukentėjusių nuo karo. 
Garbė jums už tai.

Per pertrauką buvo renka
mos aukos nupirkimui reika
lingų reikmenų Lietuvos žmo
nėms. Aukojo sekamai:

Ig. Mačėnas $10.
Po $5: A. Kalvaičiai ir D. 

Barnota.
Po $2: A. ir A. Philips, J. 

Aibavičius, J. Bičionis, Kay 
Lis, E. Malinauskiene, Mrs. 
Mituzienė, D. Aksamitas.

Po $1: V. J. Vally, J. Bū
toms, M. Kazlauskienė, J. Va
siliauskas, JersaviČh, J. Veive- 
ris, N. Medeliutė, V. Krasnic- 
kas, Mr. ir Mrs. Saliokai, B. 
Raulinaitis, N. Naktinis, Kaz
lauskienė, Ambross, L. Pau- 
gys, J. Strižauskas, O. Saba
liauskienė, A. Griška, P. Bug-, 
nys, G. Šilkas, A. ir S. Mason, 
A. šukaitis, V. Yokimienė, A. 
Yermontas, E. Kesler (ar E. 
Geisler), O. Lukštienė, V. žal- 
tauskas, V. Staugaitis, O. Ru- 
džinskienė,
Chalkis, K. Jestikis, W. Bra
zauskas, G. Danielius, P. Pa- 
delskis, V. Totorėlis, J. Mitu- 
za, K. Vilkas, J. Aukščiunas, 
F. Roman, M. Meison, J. ir 
M. Pilky, O. Krasnickienė, 
Draugas X, M. Margaitienė, 
O. Kulikauskienė, M. Juškie
nė, V. Kazląu, Z. Juška, A. 
Klimas, A. Bakevičius, M. Va
lavičius, M. Nixon, J. Sauru- 
saitis, J. Ješkonis, A. Rauli
naitis, M. Ramanauskas, J. 
Mankus, J. žemaitis, A. ir L. 
Šimanskiai.

Po 50 centų: J.
(brooklynįetįs), S. Masilionis, 
O. Remeitienė, K. Mikulskas, 
K. Nikelis, R. Zimmerman, J. 
Marcijauskas, K. Plytnikienė, 
M. čižienė, M. Pečka, Wm. 
Slipkus, P. Qiraitis, K. Miller, 
J. glauskis, J. Kazlauskas, M. 
čęįkonis, E. Endriušaitienė, A. 
Vogąs, A. Yekelevičius, J. Vil- 
činskįęnė, J. Žukauskas, B. 
Mųlęrapka, J. šunta, V. Bar- 
tušjene, A. Totorėlis, O. Kva- 
raųtjeųę, J. Baranauskas, U. 
Grigaliūnienė.

Ęurie aukojo mažiau 50 
centų, tų vąrdų neskelbiame.

Varde mūsų I^PTK skyriaus, 
visiems aukotojams tariame 
širdingą ačiū.

W. Brazauskas,
LPTK Hartfordo
Skyr. Sekr. ...

Camden, N. J.
Gruodžio 12 d. tapo visiškai 

paleistas iš karo tarnybos 1- 
mas leitenantas Ernestas V. 
Bakshas, sūnus Uršulės ir Kas
paro Bakshų, Laisvės skaityto
jų. Ištarnavo 4-ris metus ir 10 
mėnesių. Paskutinius metus 
tarnavo Vokietijos fronte, bet 
sugrįžo sveikas ir nebuvo su
žeistas. J

Paviešėjęs keletą dienų pas* 
savo tėvus, Ernestas išvažiavo 
į Kaliforniją su savo žmona' 
tenai apsigyventi. Rep.

Ultimatumas Hartford ir 
Waterbury, Conn. Lietuviams

Jeigu norite matyti filmą 
“Kuprotas Oželis,” tai veikite 
greit.

Dąlykas štai kame — Jan
uary 12, šeštadienio vakare, 
1946 m., rodysiu filmas Brid
geport, Conn., ta proga būtų 
gerai, kad surengtumėt Jan. 
13, sekmad., po pietų ar va
kare, Hartford, Conn.

January 20, Waterbury, 
Conn., rodysiu rusams po 100 
N. Elm St., filmą — “The 
Rainbow,” pradžia 2 vai. die
ną. Taigi būtų gerai, kad su- 
rengtumėt ir lietuviai, Jan. 
19, šeštadienio vakare, pama
tytumėt tą puikų veikalą-fil- 
mą “Kuprotas Oželis” ir kitas 
filmas.

Neklausinėkite, kiek kai
nuos, tiktai rengkitc.

Draugiškai,
Geo. Klimas,
128 — 19th St., 
Brooklyn 32, N. Y.

OPERATORIŲ REIKIA
Prie Moteriškų Koatų ir Džiaketų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga
Kreipkitės

COLUMBIA COAT CO.
8 Forrest St., (6-tos lubos)

BROOKLYN, N. Y.
(304)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 ir LDS 168 kp. ruo

šia labai šaunų Naujų Metų lauk
tuvių vakarėli. Įvyks pirmadienio 
vakarą, gruodžio 31 d., 7:30 v. v., 
Labor Lyceum salėje, 15-17 Ann St., 
Harrisone. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Kviečiame visus dalyvauti, 
linksmai praleisite laiką. Įžanga vel
tui. — F. Shimkienė. (303-304)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2100 has been issued to the undersigned 
to sell bęer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BOROWSKY, 
MAXWTXL BQROWSKY 

JACK POLANSKY
Bushwick Avę., Brooklyn, N. Y.409

NOTICE is heręby given that License No. 
GB 11136 hą* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1920 Nostrąnd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kind's, to bo consumed' off the 
premises.

LOUISE PARNIZARI
1920 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11099 has been issued to the undersigned 
jto sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CHĄTMON COFIELD
305 Christopher Ave., Brooklyp, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License ,No. 
GB 11154 hus been issued tą the undersigned 
to sell bęer, at. retai) under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County . of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH MANGELS
•2781 Fulton St./ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1UU has been issued to Hie undersigned 
to sell beer. »t retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ’ Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘ ; ’ si

ABRAHAM LA.1KIN
442 Lorimer Street, ' « Brooklyn, N. Y.



►

ii

■

i

8

Šertas

Gasiunienę Išlydėsime 
Gruodžio 31-mą

Elzbietą Gasiunienę išlydė
sime į paskutinę jos kelionę 
šio pirmadienio popiečio 2 va- 

, landą, gruodžio 31-mą, iš Bie
liausko šermeninės, 660 Grand 
St., Brooklyne, į Fresh Pond 
krematoriją. •

Išleidžiant ir prie kapo kal
bės Rojus Mizara, Lietuvių 
I^irbininkų Susivienijimo pre
zidentas, ir Domininkas M. 
Šolomskas, Lietuvių Literatū
ros Draugijos sekretorius.

Organizacijų nariai ir visi 
draugės ir draugai prašomi at
vykti į šermenis ir palydėti.

Gasiunienė mirė gruodžio 
28-tos rytą, Green point ligo
ninėj, jos silpną širdį dar dau
giau susilpninus sunkiam šal
čiui, kuris ją vargino pastaro
siomis keliomis savaitėmis. 
Vakare jau buvo parvežta pas 
Bieliauską ir daugelio drau- 
gių-draugu atlankyta. Net pa
mačius karste atrodo netikė
tina — jauna, graži, taip nese
niai buvo su mumis linksma, 
vylėmės turėti ją greta savęs 
daugelyje darbų. O dabar — 
vogte nuo mūsų išvogė — sa
ko nesuvaldomą ašarą brauk
damos draugės. Įvyko taip 
staiga, netikėtai.

Laukiama buvo iš Kalifor
nijos atskrisiančio brolio Ar
turo — jeigu gaus lėktuve vie-1 
tą ir oras leis. Nei viena iš tų i 
sąlygų dabar neužtikrinta. Tė
vas Petras Norkus irgi šiuo 
tarpu sergąs, vargiai galėsiąs 
panešti kelionę iš Pittsburgho. 
Motina tikėjosi atvykti su Ar- Į 
turu, — jisai planavo sustoti 
Pittsburgho, pasiimti motiną.

Užuojauta — Gėlės iš Arti 
Ir iš Toli

veikėjų Ma- 
Karsokų, Kai- 

Imbrtisu, Leka- 
šeimos.

Pasklidus nemaloniai žiniai, 
pradėjo ateidinėti užuojautos 
pareiškimai ir atsisveikinimo 
gėlės.

Iš jos gimtojo Pittsburgho 
atsiuntė nepaprastai puikų gė
lyną tenykščių 
žuknų, Sliekų, 
rių, Miliauskų, 
vičių, Mažeikų

Šiuos žodžius rašant, šešta
dienio rytą, jau buvo gėlių nuo 
šių organizacijų: LDS Centro, 
kur jinai dirbo: dienraščio 
Laisvės darbininkų; Lietuvių 
Komunistų Kliubo. žiedai — 
vienintelis žodis, kuriuo mes 
begalėjome ką nors pasakyti 
savo mylimai narei ir sandar- 
bininkei Elsei Gasiunienei.

L. K. N.

MIRE
m. am-Tekia Bulovą, 58 

žiaus, gyveno 320 Suydam 
S., Brooklyne, mirė gruodžio 
28 d., St. Catherine’s ligoni
nėje. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 31 d., St. John’s ka
pinėse? Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius Garšva.

* >: * i/ - v,r'
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Karo Laivai Pavėlavo 
Vaikams Kalėdas

Pasistengkite Savo Naudai

žinote, kad 
lengva. To- 

ir naudai

Ernest Duben Pakeltas
II Kapitono LaipsnįJau daugelis žinote, kad 

dienraščio Laisvės konvenciji- 
nis bankietas įvyks sausio 
(Jan.) 27 d. Bus Grand Para
dise Salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn e. Taipgi 
su mėsa dar nėra 
dėl savo naudai
dienraščio Laisvės iš anksto 
įsigykite bankieto bilietus. Iš 
anksto žinodami, kiek bus sve
čių, geriau patarnausime su 
valgiais.

Prie pietų bus duodama 
alaus tiek, kiek tik kas nokės.

Bilietas $2.50
Vakarienė bus duodama 

6:30 vai. vakare, o šokiai pra
sidės 7-tą vai.

Dovydas 
Paleistas Iš ? 

Kariuomenės

Miesto Taryba b 
Mažinti Budžei

Miesto Taryba svarstė 
pančių metų budžetą ir 
balsavo numažinti lėktuvų t 
čiai ir miesto didžiajai tur 
vietei statyti reikalautą 
55 milionais.

Kadangi šis buvo da 
nes tarybos paskutinis ši 
tų posėdis, tad prie baisa 
buvo pasiūlyta, kad na 
administracija ir naujoji 
ba iš naujo pernagrinėtų 
žetą. Kad skirtų daugiau 
gų statybai labai reiki 
mokyklų ir ligoninių.

Kaip dabar nubals 
statybinis budžetas a 
tiems metam, p ras i d ėsi a 
liepos 1-mą, būtų $238 
186.62.

Dėl audrų ant jūrų pavėla
vo pribūti į New Yorko por
tą karo laivai Randolph ir 
Philadelphia. O jie buvo pri
žadėję iškelti vaikams našlai
čiams puotas Kalėdų dieną. 
Kad nesilikti skolingais, laivas 
Randolph turėjo 200 jaunučių 
svečių penktadienį. O Phila
delphia turės šimtui vaikų po
kylį pirmadieni. '

Kito laivo, Wyoming, jūri
ninkai, turėję šimtą vaikų Ka
lėdomis, savo pasisekimu bu
vo taip pasitenkinę, kad Nau
jais Metais puotauti vėl pasi
kvietė kitą šimtą vaikų iš did
miesčio prieglaudų.

šiomis dienomis buvo paleis
tas iš kariuomenės Dovydas 
Matusevičius (Mathias). Jis 
tarnavo Europoje ir ten buvo 
sutikęs lietuvių pabėgėlių, su 
kuriais turėjo įdomių pokal
bių.

šią savaitę Dovydas Matuse
vičius vyks į Detroitą aplan
kyti savo gimines. Kai jis su
grįš-, su juo teks plačiau pasi
kalbėti.

Dovydas Matusevičius prieš 
karą dirbo “Freiheito” redak
cijoj. Jo brolis, Robertas, kaip 
Laisvės skaitytojai jau žino, 
žuvo kariaudamas prieš fašis
tus.

I

Valandos:

kitokių
CHARLES I

D-e.

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

de
bus

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Laisvės rė- 
kalbinti savo 

pažįstamus daly-

Šokiam 
įžanga 60c,

Didžiosios New Yorko 
partmentinės krautuvės 
uždaros pirmadienį.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

Helen su mažu sū- 
atvykusi anksčiau, 

keturis metus, pas 
Anastaziją Paukš-

Paga-

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

g; Koplyčias suteikiam nemokamai ' 
« visose dalyse miesto.
g Tel. Virginia 7-4499

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD ir LDS kuopų s 
mas jvyks ketvirtadieni, sa
8 vai. vak. Rusų Name, 56- 
Stroet. Visi nariai dalyvauį 
rinkime, nes yra daug naujų 
aptarimui. (3

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpo Harrison ir Marcy Avės.)

B’KLYN, N. Y.

264 Grand Street, kampas Roebling St.
BROOKLYN, NEW YORK

License No. L. 886

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga

SALES d6l Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

Stagtw,

«

Persodinant Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

Antano Pavidžio Radio 
Orkestrą Gros

Vien tik šokiam 
taksai įskaityti.

Visų dienraščio 
mėjų prašome 
draugus ir
vauti šiame bankiete. Rūpin
kimės visi, kad padaryti šį 
bankietą sėkmingu, kad sukel
ti šimtuką kitą finansinės pa
ramos savo dienraščiui.

Atsiminkite, kad tą pačią' 
dieną įvyks dienraščio Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažia
vimas. Tad bankiete pasima- 
tysite su daugeliu svečių iš ki
tu miestu. 4 4

Queens Busy Streikas 
Baigtas

Bildingy Darb. Pasmerkė 
Viršininky Sutartį; Nusitarė 
Streikuoti Gavimui Sąlygų

Wage Adjustment Board, 
vienintelė vyriausybinė įstai
ga pavaduoti Karinę Darbo 
Tarybą susidaro iš samdytojų 
ir unijos atstovų, su trečiu 
taip vadinamu bešališku vi
suomenės atstovu.

vasario

sukilo
Ad.just-

Lietuviai Susilaukėme 
Naujos Jėgos

Gruodžio 23-čią iš Argenti
nos į Jungtines Valstijas at
vyko Robertas Feiferis, dar 
jaunas vyras, Argentinoj išgy-

New Yorko Bildingų ir Sta
tybos Amatų Taryba, atsto
vaujanti 200,000 darbininkų, 
vienbalsiai pasmerkė viso 
krašto plotme veikiančius vir
šininkus susidėjime su stam
biausiomis statybos firmomis. 
Organizacija nusistatė savo 
unijoms New ^brke streiko 
dieną, jeigu pirny to nebus iš
pildyti reikalavųrhaf.

Streikui nustatyta 
1-ma, 1946 metų.

Darbininkai stačiai
j iš pasipiktinimo Wage 
I ment Board’ui paskelbus su
tarties sąlygas. O tos sąlygosI venęs apie desėtką metų. At- 

I pasirodžiusios blogesnėmis už vyko pas žmoną Helen ir sū- 
New Yorko statybos kompani-nelį Fredį.

buvo 
arti 
tetą
Richmond Hill, 

liau ii- Robertas sulaukė pro
gos atvykti pas šeimą.

Su naujuoju Brooklyno gy
ventoju teko trumpam laikui 
matytis įvykusiame A. Paukš
tienei pagerbti pokylyje jos 60 
metų sukakties proga. Pirmo
mis dviem dešimtim valandų 
gyvenimo mūsų šalyje ir pir
momis pažintimis su šiaurie
čiais lietuviais susidaręs gerą 
įspūdį. Jis tikisi, kad apsirū
pinęs butu, darbu ir kitais gy
venimo pradžiai reikmenimis, 
galėsiąs talkininkauti lietuvių 
veikloje. Feiferis yra veikęs 
prie Argentinos lietuvių laik
raščio Momento ir giliai ap
gailestauja, kad fašistinė re
akcija Momentą -užsmaugė. 
Kad daug gerų žmonių dėl re
akcijos nukentėjo.

Feiferis yra linkęs į meni
ninkus. Ypatingai jį domina 
tapybos menas. Kiek žinoma, 
jis tam talento parodęs ir ati
tinkamo mokslo atsiekęs dar 
Lietuvoje tebebūdamas. Ar 
šiauriečių lietuvių kolonija su- 
gebėsime-galėsime teikti gali
mybę jam toje srityje veikti— 
ateitis parodys.

Ką turi ateitis naujam mūs 
kolonijos gyventojui — sunku 
spręsti, bet dabartis, kaipo 
naujakuriui, atrodo nebloga. 
Jo šeima jau įsikūrusi. Helen 
dirba Laisvės spaustuvėj lino- 
typu raidžiu rinkėja, bene pir
mutinė ir vienintelė tos rūšies 
darbininkė lietuviškoj spaus
tuvėj. Dirba gabiai, sėkmin
gai. Veikliai dalyvauja orga
nizacijose, lietuviuose jau ge
rai pažįstama ir mylima. Fre
dis. 7 metu, lauko mokyklą. 
Pastaruoju tėvams vizito mo
kyklose laikotarpiu patirta, 
kad jis — pirmutinis visame 
kame savo klasėje. Fredis tė
vo laukė su geromis viltimis 
ir su dideliu rūpesčiu, kuomi 
priimsiąs, kuo apdovanosiąs 
Kalėdomis.

Taigi, atrodo, jog Roberto 
pribuvimas visais atžvilgiais, 
visiems yra linksma staigme
na.

* * * Ii jų jau pažadėtąsias duoti. Tai- neliu 
gi, iš aukštųjų viršininkų siū-į prieš 
lomosios sutarties New Yorko:savo 
darbininkai ne tik kad niekoitienę,
nelaimėtų, bet dar turėtų 
grįžti atgal.

Minėtosios tarybos patvar
kymu duodama m o k,esti es 
priedo ne daugiau 25 centų ar
ba tik 15 nuošimčių virš gau
tosios sausio 1-mą, 1941 me
tais. New Yorke samdytojai 
jau yra sutikę duoti 15-tą nuo
šimtį priedo ir dar mokėti 3 
nuošimčius algos kiekio, ap
mokamų šventadienių prie
dams ar sveikatos apdraudai.

90 Policisty Pakelti Į 
Aukštesnį Laipsnį

Gruodžio 28-tą miesto Po
licijos Departmento viršinin
kas Wallander įteikė aukštes
nį laipsnį devyniom dešimtim 
New Yorko policistų. Trys ga
vę vyriausio 
laipsnį, penki 
septyni deputy 
Kiti žemesnių
ninkai ir 25 eiliniai pakelti 1 
laipsniu aukščiau.

inspektoriaus 
inspektoriaus, 
inspektoriaus, 

laipsnių virši-

Scena iš filmos “Dolly Sisters,” gruodžio 25-tą pra
dėtos rodyti visuose RKO Teatruose.

ww

Cpt. Ernest Duberi
Ernest Duben, prieš tūlą lai

ką sugrįžęs iš Europos karo 
frontiį leitenantu, šventėmis 
gavo gerą dovaną ••— tapo pa
keltas į kapitono laipsnį.

Duben pastaruoju laiku bu-l 
v o atostogose. Jo ateitis, k ai iš
sakoma, iki šiol kabojo ore— 
galėjo būti pašauktas tarnau
ti toliau, galėjo būti atleistas. 
Dabar gavo pranešimą, jog 
sausio pirmomis dienomis jo 
tarnyba baigiasi, kviečiamas 
pasilikti tarnyboje liuosnoriu, 
iš naujo įstoti. Duben žada pa
sirinkti civilinio gyvenimą.

R.

New York, N. Y.
Pranešimas Visiems 159 Kp.

Nariams
6 dieną gruodžio neįvykus 

kp. susirinkimui, valdyba nu
tarė sekantį susirinkimą šauk
ti atvirutėmis ir per organą 
“Tiesą” ir dienraštį Laisvę. 
Įvyks sausio 3-čią dieną, 7 :30 
vai. vakare. Vieta: 795 Wash
ington St.

Taipgi nutarta, kad jeigu 
kuris.narys nepribus į susirin
kimą ir nepriduos tinkamo 
įrodymo, dėl ko negalėjo pri
būti, bus baudžiamas, kuopos 
valdybos administratyviu au
toritetu, vieną dolerį bausmės.

Bus raportai iš Antro De
mokratinių Lietuvių Seimo, iš 
bendro kuopų parengimo, 
kuopos valdybos raportai. * O 
svarbiausia, tai kp. valdybos 
rinkimas 194 6 metams. Todėl 
visi nariai privalo dalyvauti.

159 kp. sekr. G. M. Grigas.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
1 »

Didelis pasirinkimas 
visokiu vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Savininkas

411 Grand St Brooklyn

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
Sudarau
rikoniškais. 
kalui ____
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Constantino Antonio, 33 
metų, belgas jūrininkas, areš
tuotas kaltinimu, kad jis bar
nyje pašovęs savo tariamąjį 
priešą Edward Arnold ir pa
šovęs visai nežinomą jam žiū-

Trys šimtai Green Bus Lines 
darbininkų, busų vairuotojų ir 
kitų, sugrįžo darban gruodžio* rovą George Richmond. 
27-tą po 12-kos dienų streiko. 
Darbininkai sutiko grįžti AFL 
unijai ir firmai sutikus per
duoti ginčą arbitracijai.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

%i
t
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F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home

Vaikų ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Jį puikiai nuteiksi, pado
vanodamas Naujiem Metam 
bonką degtinės.

Puikiausias pasirinkimas 
ir mažiausios kainos pas

MANHATTAN LIQUOR STORE

■=* RESTAURANT
. STANLEY RUTKŪNAS

’ SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

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

Jules, Jurgensen.
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ROBERT LIPTON, Jewel
701 Grand St
Tel. ST. 2-8173

Brooklyn, N.1
ATDARA VAKAR




