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KRISLAI
Anglai Bijo IndusųJ 
Karo Mašinos ir Žmonės.
Hitlerininkų Galas.
Bravo, Clevelandas!
Dėl Rinkimų Graikijoj.
Hitlerio Balvonas.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5<

Anglijos generolas C. J. E. 1 
Auchinleck, komandierius In- , 52
dijo.j, pareiškė, ka?l britai ati- u 
trauks indusų armiją iš Indo
nezijos. Kodėl? Nagi, todėl, i 
kad indusai pradėjo jungtis su 
Indonezijos žmonėmis kovai 
už liaudies 
prasidėjo 
josi, kad 
pereitų j 
pusę.

žmonėmis
laisvę ir Indijoj 

sukilimai. Britai bi- 
visa ta armija ne- 
Indonezijos žmoni i/

Neseniai New York Times! 
rašė, kad Indijos “gaujos” ne-: 
galės atsilaikyti prieš Angli
jos kanuoles, tankus ir lėktu
vus. žinoma, kad britai turi1 
ginklų. Bet vienų britų neuž
tenka palaikyti visų kolonijų 
žmones vergijoj. Jie priversti 
imti kitų tautų žmones, ap
ginkluoti ir naudoti prieš ki
tus. Bet gi atbunda visos tau
tos, visi žmonės ir jie amžinai 
vergais nebus. Mašinas valdo 
žmonės, pačios vienos mašinos 
nieko nereiškia.

Alexandretoj, Egipte, Fa- 
rouko Universiteto studentai 
sudegino anglų kalboj knygas. 
Vis tai yra protestas prieš 
anglu viešpatavimą. Mūsų su
pratimu, tokis žygis negeras. 
Jis’ nėra anglams jaučiamas, 
bet kada žmonės perpykę, tai 
jie imasi visokių priemonių.

Vengrijoj sušaudytas buvęs 
ministerių pirmininkas Belą 
Imredy. Dar bus nuteisti fašis
tai F. Szalasi ir kiti. Rumuni
joj visam amžiui nuteisti fa
šistai, kurie įtraukė tą šalį ka- 
ran Hitlerio pusėj.

Taip baigiasi jų purvinas 
gyvenimas! Tas brudas, tie 
nevidonai labai didžiavosi, ka- Į 
da išvien su Hitleriu ir Musso- 
Uniu užpuolė darbo žmonių 
valstybę — Tarybų Sąjungą. 
Tada jie nei nepamislino, kad
galu gale jie padžiaus savo1 
hitlerišką kailį.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Garvežię-TraraMoMf
Darbininkai Notare

Kovo
300,000 Geležinkeliečiu Gręsia Sustabdyti 
Visą Traukinių Judėjimą Jungi. Valstijose

Chicago. — Geležinkelių' liečiai turi sulaikyt savo 
garvežių ir traukinių Dar- ■ planuojamus streikus 30 
bininkų Brolijos, turinčios dienų, kol valdžios paskirta 
300,000 narių, veik vienbal- komisija tyrinės faktus. Du
siai nutarė sustreikuot ko- bar reporteriai klausė gar- 
vo 6 d., jei kompanijos tuo vėžių ir Traukinių Darbi- 
tarpu nepridės jiem gana ninku Brolijų vadų, ar jie 
algų. Garvežių mašinistai klausys to įstatymo. • Vadai 
ir traukinių darbininkai - nedavė atsakymo, 
tarnautojai reikalauja pa-| Jų streikas sustabdytų 
kelt algas visu ketvirtada- į faktinai visą traukinių ju- 
liu. .dėjimą Jungtinėse Valstijo-

Nuo sepiau išleistas įsta-jse, apart kariuomenę ir li- 
tymas sako, kad geležinke- genius vežančių traukinių.

Knibždynas Fašistinių Lietuvių, 
Lenkų ir, Kitų Bėglių Bavarijoj 
Laukia Kontr-Revoliucinių Karų
Munich.— Amerikonų už- Tie bėgliai “dėl politinių 

imtoj Bavarijoj, Vokietijos priežasčių atsisako grįžt 
(Jalyj, yra 1 milionas 400 namo.” Jie laukia karo prieš 
tūkstančių fašistinių pabė- Sovietų Sąjungą ir prieš 
gelių — lenkų, lietuvių, lat-! dabartines savo šalių val- 
vių, estų, vengrų, jugoslavų džias ir patys siūlosi ka- 
caristų ir ukrainų, — rašo liauti (kaip žinoma ir iš 
Overseas žinių agentūra: pirmesnių pranešimų).

RAUDONAJAM KRYŽIUI 
VAJAUS MĖNUO

Sovietai Protestuoja
! Prieš Reakcinių Chi

ng Demonstracijas | ta^fS‘
*- ! Lclb 1 1 UIIld.Ild.fe> pclbixy X C. Vlfe>d

Tarybų Sąjungos galingasis Dniepro Tvenkinys, iš
sprogdintas pradžioje pereito karo, kad nepatektų j 
vokiečių rankas, pradeda atsistatyti. Milžinai keltuvai 
prašalina laužą, o juos skedarni kiti darbininkai atbuda- 
voja tvenkinio sekcijas.

•Franko Sutelkė 250
Taikstančiu Kariy i 
Franci jos Pasienį

7*.
fr.

4 ■

<

Angly Valdžia Tikisi Panaudoti Ispanijos
* Fašizmą Kaip Karo Lizdą prieš Komunizmą

£
Anglija “iš principo” su

tiko su prez. Trumano pa
siūlymu, kad Amerika, An
glija, ir Francija paragintų 
Franko pasitraukt iš vai- 1 
džios ir kad būtų įsteigta | 

ir jų ambasadorius Londo- laikinė respublikinė Ispani- 
ne išleido pareišėimus, jos valdžia. Bet anglų poli- 
sakančius, kad Ispanija ' tikai perša tiktai švelnų tų 
esanti, atspara prieš komu-1 trijų valstybių pareiškimą 
nizmo pavojų Francijoj ir'prieš Franko; jie norėtų 
Jungtinėse Valstijose, ne- panaudot Ispanijos fašiz- Į 
kalbant apie Sovietų Sąjun- mą, kaip karo židinį prieš 
gą. Į komunizmą.

Pary žilis. — Ispanijos dik
tatorius gen. Franko subū
rė ketvirtį milion 
menės arti sienos 
nijos ir Franci jos.

Ispanijos fašistų valdžia

karino-
a

J 
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Anglai Giria Byrnes Dauguma Senatorių 
Už Smarkią Kalbą Prieš Pauley’o Sky

Prieš Sovietus rimą į Valdininkus

Amerika Buvo ‘Pametus’ Sovietų 
Prašymų Paskolos; Surado ir 

Kviečia Sovietus Tartis
t

■

Washington. — Sovietų 
Sąjunga pirm šešių mėnesių 
prašė biliono dolerių pasko
los - kredito iš Amerikos, 
bet Jungtinių Valstijų val
džia “tik dabar surado” tą 
prašymą. Valdžia aiškina, 
kad prašymas “užsimetęs,”

kada dokumentai buvę per- 
kraustomi iš kitos įstaigos 
į valstybės department^ 
Dabar Jungtinių Valstijų' 
vyriausybė davė Sovietams 
mandagų atsakymą ir kvie
čia juos į derybas dėl tos 
paskolos sąlygų.Washington.— Demokra

tiniai senato vadai pareiš
kė, jog daugunąa senatorių 
atmes žibalo i milionierių 
Edwiną W. Pauley, kurį 
prez. Trumanas perša į ka
rinio laivyno sekretoriaus 
pavaduotojus. — Buvęs vi
daus reikalų sekretorius 
Ickes neseniai liudijo, kad 
Pauley siūlė demokratų 
partijai $300,000, jeigu val
džia nesisavins pajūrinių 
Californijos žibalo versmių, 
o paliks tą žibalą kompani
joms išnaudoti.

London. — “Smagumas 
perėjo per anglus, kaip ko
kia elektros srovė” dėl to, 
kad Amerikos valstybės se
kretorius Byrnes pasakė 
griežtą kalbą prieš Sovie
tus vas. 28 d., rašo N. Y. 
Times korespondentas. An
glijos politikams patiko kie
ti Byrneso reikalavimai, 
kad Sovietai neimtų į kari
nius atlyginimus nuosavy
bės iš užimtų kraštus kad 
ištrauktų savo kariuomenę 
iš ten, ir tt.

KOMISIJA DĖL 1TALŲ- 
JUGOSLAVŲ SIENOS

Jaltoj Nutarta Namo d 
Grąžint Tarnavusius i 

Naciu KariuomenėjeLondon. — Sovietų užsie
ninio komisaro pavaduoto
jas sutiko su anglų - ameri
konų pasiūlymu — siųst ke
turių didžiųjų talkininkų 
komisiją, kad patirtų, kur

mėnesį Raudonojo
. /Tūkstan-

— kovo i _
Chungking. — Praneša- Kryžiaus vajui. ______

ma, kad Sovietų vyriausybė Ujaį savanoriu vyrų ir mo- 
i užprotestavo prieš chinų. teru visose Jungtinėse Val- 
■ “studentų” demonstracijas, lstijose rinks aukas Raudo- 

... ._ . ............... v.,.„.„.iątkreiPtas Prieš Sovietų Są-Inajam Kryžiui. Nustatyta'
sekr. 190 kp., prisiuntė už 66 . įgauti jam 100 milionų do-

(erių paramos. Vajinis at
sišaukimas nurodo, jog to
kios, sumos reikia, kad Rau
donasis Kryžius galėtų at
likti savo pareigas “mūsų 

49 kp., E. St. Louis ir D. Bur-f Mandžurijoj, atšauki pas- jvyrams karinėje tarnyboje, 
ba, sekr. 166 kp., Stanford. kutinę Sovietų - Chinijos sužeistiems ir karo vetera-

Lietuviu Literatūros Draugi
jos 22 ir 190 kuopos. Cleve-i 
landė labai gražiai pasirodė-1 
J. Stripeika prisiuntė už 64 
narius iš 22 kuopos duokles ir, 
i” tprnA. 4 nauji. P. Nemura. i

London. — Prez. Rooše- 
veltas ir Anglijos premje
ras Churchilas Jaltos-Kry- ■

;; __ ji Demonstrantai šauksmais
pasirodė ir iškabomis plūsta Sovie

tus, reikalauja panaikint vi- 
duokles sas didžiųjų talkininkų pri- 

prisiuntė Geo. Bendikas, sekr. s pažintas Sovietam teises

narius ir, jų tarpe, 6 nauji 
nariai. Tai gražiai i 
drangai clevelandiečiai!

Už visus narius

ba, sekr. 166 kp., Stanford.
Po gerą pluoštą duoklių pri

siuntė 6 kp., Montello, sekr. 
Jurg. Šimaitis; 11 kp., Wor
cester, sekr. Simanas Janulis; 
28 kp., Waterbury, sekr. ■ 
S. Meisonas ir 66 kp., Grand 
Rapids, sekr. P. Rinkevičius.

draugiškumo sutartį ir tt.
(Chinų komiinistai pa-

nams.”

f

Protestuoja, kad Sovie
tai Apšaudė Amerikos 
lėktuvą ties P. Arthuru

Fašistai Nužudė Tūks
tančius Demokratinių 

Lenkų

reikia pravesti tautinę sie-'mo konferencijoj sutiko su 
ną tarp Italijos ir Jugosla- maršalo Stalino reikalavimu 
vijos. Jungtinių Valstijų, verstinai grąžint namo tuos 
Sovietų Sąjungos, Anglijos pabėgėlius sovietinių tautų 
ir Francijos atstovai ne- piliečius, kurie tarnavo Hit- 
trukus tenai nuvyks ir: t
stengsis nužymėt rūbe- aikštėn išėjo tas, girdi, 
žiaus liniją tarp Jugoslav!- slaptas Jaltos konferencijos 
jos ir Italijos, ypač Triesto nutarimas.
ir Venezia Giulia srityse.

■-i 
lerio armijoj. Tiktai dabar 

• 1 v i •» • V — / 1 • V

Amerikiniai koresponden- J 
tai pastebi, kad Anglija ir n v T T  ’ Jungtinės’Valstijos dar ne-Praso Tmmaną larpi- pripažįsta Lietuvos ir kitų 

ninkaut G. M. Streike vŽS; |
------  anglai - amerikonai galį ne- | j 

Detroit. — CIO Automo- grąžint namo net tokius lie-1 
bilių Darbininkų Unija pa- tuvius, latvius ir estus, ku- ' 
siūlė General Motors korpo- ■ rie kariavo po Hitlerio ve- I 
racijai, kad darbininkai ir Ii ava.
General Motors prašytų | -------------------
prez. Trumaną paskirt tai-. Washington. — Jungtinės 
kymo komisiją streikui bai-! Mainierių Unijas pintimin- 
gti ir kad korporacija ir'kas John Lewis pranešė 
streikieriai sutiktų priimti valdinėms įstaigoms, kad 
prezidentinės komisijos unija turi intenciją strei- 
sprendimą dėlei algų prie- kuot, pradedant bal. 1 d. 
dų. 175,000 darbininkų -------------------

New York. — Sugrįžęs iš 
Lenkijos, 
man’as, žydų šelpimo komi
teto sekretorius, pranešė, 
jog slapukai lenkų fašistai 
per 10 mėnesių nužudė 2,- 
000 lenkų valdininkų, polici
ninkų ir demokratinės val
džios rėmėjų. Paskutiniu 
laiku fašistai užmušė dar 
800 Lenkijos žydų, sakė 
Caisermąnas. Jis taipgi pri
minė, kad iš buvusių trijų 
milionų žydų Lenkijoje te
liko tik 65 tūkstančiai.

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas už
protestavo, kad Sovietų pa
trankos apšaudė amerikinį 
lėktuvą, skridusį virš Port 
Arthuro - Dainy uostų sri
ties vasario 20 d. Lėktuvas 
tiktai nuvytas, bet nepašau
tas.

Amerikos valdžia, tačiau, 
pripažįsta, jog pagal Sovie
tų - Chinijos sutartį 1945 
m. rugp. 14 d. nei ameriki
niai nei kiti svetimi lėktu
vai neturi teisės skraidyti 
Port Arthuro - Dalny (Da
rien) apylinkėje.

Caiser-

dos.

Japonijos komunistai reika
lauja teisti Japonijos impera
torių, tą visų samurajų ir fa
šistų galvą. Aišku, kad be jo

Per 50 valandų prisnigo 
daugybę sniego Francijoje.

Švedija karo laiku gamino 
ginklus Vokietijos naciams. 
Hitleris 1940 ruetais, ten už-

(Tąsa 5-me pusi.)

ORAS. — Būsianti gied- Anglijoj prisnigta dvi pe
rą ir nešalta. t

reiškė, jog tokias demons- Irj>„s,4I Pa|a-"|r;Jiil 7iim 
tracijas prieš Sovietus ruo- Hdssdb Idld’ Kldll ZilUi!

ko ®iisCPSjaK£sti- ! Sovieto Kariuomenę
« k d y

niai gaivalai ir visokį demo
kratijos priešai.)

Washington. — Valdžia 
leidžia pabrangint kviečius 

žinios nebuvo padarytas už- 3 centais bušeliui, o kuku- 
puolimas ant Amerikos. Aiš- TŪZUS 2 centais, 

ku, kad su jo užgyrimu Ame------------------------------------
rikos lakūnams kapojo gal- i New Yorko surinkta $1,- 
vas! žinoma, tas komunistu 600,000 Raud. Kryžiui, 
reikalavimas nepatinka gene- _____ ___ :_____ _
rolui,MacArthiirui ir kitiems, Arabai' reikalauja savo 
kurie su japonų imperialistais vaJstyhčs Palestinoj, 
jau susisėbravo. į ______________

Pagaliau, jau patsai Graiki
jos ministerių pirmininkas T. j 
Sophoulis pasakė, kad jeigu ’ 
įvyks rinkimai kovo 31 d., 
anglų, francūzų ir amerikie
čių “globoj,” tai jie neatsto
vaus Graikijos liaudies valios.

Gal ir jį išvys anglai, kaip 
jis ir anglų generolai išvijo 
užsienio ministerį, kuris atsi
sakė užgirti anglų viešpatavi
mą Graikijoj.

VOKIEČIAI BĖGA NUO 
ANGLŲ PAS JANKIUS

Teheran. — Irano prem
jero atstovas kunigaikštis 
Firouz pareiškė pasitenki
nimą, kad Sovietai -ištrau
kia savo kariuomenę iš ry
tinės Irano dalies. O kad 
sovietinė kariuomenė dar 
pasilieka Šiaurvakariniame 
Irano ruože, tatai gali būti 
Sovietų “draugiškumo žen
klas” Iranui, sako Firouz.

(Manoma, Anglija protes
tuos prieš Raud. Armijos 
liatymą šiaur. Irane.)

Munich. — Kad anglai sa
vo užimtoje .Vokietijos da
lyje sumažino maisto kie
kius gyventojams, tai dar 
daugiau vokiečių slaptai 
persimeta į amerikonų val
domą sritį. Iš Silezijos ir 
Pomerąnijos vokiečiai taip 
pat briaujasi į amerikonų 
globą. Be to, amerikonams 
teks milionas Sudėtu vokie
čių, kurie perkraustomi iš 
Čechoslovakijos į Vokietiją.

Argentinos Rinkimai
Buenos Aires. — Suskai

tyta jau daugiau balsų į 
Argentinos prezidentus fa- 
fistų kandidatui Peronui, 
negu demokratiniam kandi
datui Tamboriniui.

streikas prieš General Mo- HOOVERIS RAGINA MAŽIAU 
tors tęsiasi jau 15 savaičių. DUONOS VALGYTI

WASHINGTONUI NEPATINKA, KAD SOVIETAI DAR 
PALAIKYS SAVO KARIUOMENĘ SIAURINIAME IRANE

Washington. — Praneša
ma^ jog Amerika protestuo
ja, kad Sovietai dar ne vi
są savo kariuomenę atšau
kia iš Irano.’ Sovietų Sąjun
ga ištraukia raudonarmie
čius iš tokių provincijų, kur 
padėtis gana rami; bet tu-

lose šiaurinėse Irano srity
se, kaip kad Azerbaidžane, 
dar pasilieka sovietinė ka
riuomenė, kol geriau paaiš-! 
kės ten-dalykų stovis, kaip 
sako Maskvos pranešimas.

Amerikos valdininkai pri
mena, jog Anglijos -Sovie-

tų-Irano sutartis iš 1942 m. 
sausio 29 d. skyrė anglų-So- 
vietų kariuomenei pasi
traukti iš Irano ne vėliau 
kaip- už pusės metų po karo 
pabaigos.

(Amerikos ir Anglijos 
valdžia neprisimena apie

Francijos darbininkai per į Washington._Buvęs pre- 
tuoj išvyt Franko. Rentas Herbertas Hoove- i

i ris atsisaukė į amerikiečius, 
.kad žymiai mažiau valgytų 
duonos. Jis sako, Amerikos 

'žmonės turi 25 nuošimčiais 
sumažint kviečių naudoji
mą, kad galima būtų nuo 
bado mirties gelbėti milio- 
nus žmonių užsieniuose. 
Hooveris yra prez. Truma- 
no paskirtas pirmininkas 
Greitosios Pagalbas Komi
teto Badaujantiems.

senesnę Sovietų sutartį su 
Iranu, ši sutartis, pasirašy
ta 1921 m. vasario 26 d., da
vė Sovietų Sąjungai teisę 
atsiųsti ir laikyti savo ka
riuomenę Irane, kada Sovie
tų vyriausybė matys ttam 
reikalą.)
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Amerikos Kapitalistai ir Mandžurija ,
Dar taip neseniai, kada šių metų pradžioj Tarybų 

• Sąjunga pradėjo traukti Raudonąją Armiją iš Mandžu- 
rijos, tai Chinijos diktatorius generolas Chiang Kai- 
shekas prašė palikti ją ten. Mat, Amerikos transpor
tai dar buvo nesuspėję Rprvežti milžiniškas jo armijas 
į Mandžurijos prieplaukas. Jis ir Amerikos kapitalistai 
bijojo, kad Raudonajai Armijai pasitraukus, gali Man
džurijos liaudis atsimesti nuo Chinijos.

Kada Raudonoji Armija buvo palikta, tai turčių 
spauda šaukė: “Stalinas išdavė Chinijos komunistus!” 
O dabar ta pati spauda pradėjo rėkti, kad Raudonoji 
Armija dar nepasitraukė iš Mandžurijos. Gi Chinijoj 
reakcininkai surengė bjaurias demonstracijas prieš So
vietų Sąjungą.

Kodėl tokis pasikeitimas? Todėl, kad Amerikos im
perialistai pamatė, jog Mandžurijos liaudis imasi pati 
tvarkytis, kad vargiai ji pasiduos generolo Chiang Kai- 
sheko reakcijai. Gi Amerikos imperialistai žiūri į Man- 
džuriją, kaipo į savo tavorams rinką. Todėl jie ir skan- 
dalina.

■Liberty, i Lithuanians DailyLaisvė-

į®

pobuvin 
lietuviu

ne angliškai rašančių laikraščių, susirinkę
Nuo

Atstovai arti šimto
viešbutyje pažadėjo remti Raudonojo Kryžiaus kampanij

Biltmore 
dalyvavo 

tik du, abu nuo dienraščio Laisvės. Vyriausi to pobūvio programos dalyviai (iš kai
rės) : Mr. Cromvell; Miesto Tarybos prezidentas Imoellitteri, Irene Jessner iš Me
tropolitan Opera Co., Mr. Gottlober ir Mr. James M. Cecil, kampanijai publicistikos 
vedėjas. Raudonasis Kryžius New Yorke siekia šiemet sukelti $10,500,000 iš visai 
šaliai skirtos $100,000,000 kvotos.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

THE VETERAN KNOWS 
WHAT HE WANTS!

One heartening thing about 
returning veterans is that, 

they have a clear idea what 
they want in a post-war Arne- 
rcia, and whAt they expected to 
find when they discarded their 
uniforms. Another thing is 
that they sound off their views 
and let the American public 
know about the- treatment they 
expected.

Of course, not all of the seven 
million veterans are sounding 
off. But those who have ex
pressed their views, while not 
protending to be spokesmen for 
the veterans, have really hit the 
veterans’ problem on the head.

Millard Lampell, former ser
geant in the Army Air Forces, 
told a Town Hall meeting not 
long ago exactly what it is the 
veteran- wants. The points 
touched upon by Mr. Lampell 
are down to earth and represent 
the minimum to which every 
American is entitled.

Mr. Vandenberg ir Adm. Leahy
Republikonas senatorius A. H. Vandenberg, kuris 

dąlyvavo San Francisco Konferencijoj ir Jungtinių Tau
tų Organizacijos Konferencijoj, Londone, reikalauja 
“kie’tos politikos linkui Sovietų Sąjungos.”

Jo ta “kieta politika” jau parodė, kad ji yra žalinga 
mūsų kraštui ir pasaulinei organizacijai. San Francis
co Konferencijoj jų toji “kieta politika” buvo: nepriim
ti demokratinės Lenkijos ir priimti fašistinę Argentiną 
prieš Tarybų Sąjungos nusistatymą. “Kieta politika” 
Ihimėjo, bet gyvenimas įrodė, kad Mr. Vandenberg ir 
Mr. Stettinius buvo klaidingi.

Kitas asmuo, prezidento Trumano patarėjas ir ar
mijos štabo viršininkas admirolas William D. Leahy bi
jo Tarybų Sąjungos įsigalėjimo ir “komunizmo.” Kaip 
rašo iš Washington Mr. Boles, tai admirolas Leahy 
buvo vienas iš iniciatorių “šnipų” skandalo Kanadoj ir 
kietai laikosi už “atdaras duris Chinijoj.”

Jis tampriai veikia su Vandenbergu, John F. Dul- 
le&’u, Drew Pearson’u, su lenkų ir jugoslavų dabartinių 
valdžių priešais. Taipgi kietai susirišęs su National 
Catholic Welfare Conf, ir Federation of Churches in 
America.

Gi visi tie jo talkininkai nieko gero nesiūlo pasauli
nei taikai. Jie dirba, kad uždegus karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Aiškiu kol prezidentas Trumanas turės tokį 
patarėją, tol mūsų šalies politika ardys gerus santykius 
su Tarybų Sąjunga, o iš to bus žalos ir mūsų ir Tarybų 
šalims.

Korėja ir Jos Nepriklausomybe
40 metų Korėja buvo Japonijos imperializmo 
Žmonių padėtis, ten buvo baisi. Japonijos im

perialistai, kaip ir visi kiti imperialistai—išnaudojo ir 
smaugė žmones. Masėmis korėjiečiai bėgo į Sovietų Są
jungą, kad išsigelbėti iš vargo. Ten jie gyveno, palaikė 
savo kultūrą, organizavosi ir ruošėsi grįžti tėvynei iš- 

: laisvinti. Ir kada Raudonoji Armija supliekė geriausią 
Japonijos armiją Mandžurijoj, kai įžengė į Korėją, tai

Per 
vergijoj.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
■į i'8 ' i ■ ---------

Inas Vinikas, kaip SLA sek-;rį, kuris tik drįsta tarti žo- 
retorius, verkšleno viename !dį, p. Vinikas, su savo bi- 
SLA pild. tarybos suvažia-•čiuliais, apšaukia “komunis- 
vime, būk, girdi, komunis-' tu”, besisiekiančiu SLA 
tai agituoją ŠLA narius kel- įblogo,
tis iš SLA į LDS, bet jis i Su šitokia politika p. Vi- 
nepaduoda nei vieno fakte- j nikas nepadarys naudos Su- 
lio savo teigimams įrodyti! i si vienijimui, kuriam jis se- 
Tai žodžiai, rašyti šake ant Ikretoriauja. Jis turi žinoti, 
vandens! v kad SLA nariai, kelią pro-

SLA šiandien išgyvena i testą prieš konversiją, vy- 
didelius sunkumus su kon- i riausiai protestuoja dėl to, 
versija, ant senų narių ant- kad iš jiems labai aukštai 
dėta. Daug SLA narių, ku- pakeltų duoklių mierijama 
riems pakeliamos duoklės sutvirtinti ne tiek -apdrau- 
beveik dvigubai( arba ku- dos, kiek lėšų fondas, iš ku
riems numažinama pomirti- į rio dažnai pinigai leidžiami 
nes apdrauda beveik per pu-; visokioms kelionėms, netu- 
sę (pagal konversiją),.pro-Įrinčioms bendro su frater- 
testuoja prieš tokį pild. ta-, nalizmu!
rybos žygį. Na< ir kiekvie- ■ Toliau Tiesa dar ir štai ką j 
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isn’t enough for a veteran. 
There are a million and a half 
married veterans without 
homes. A job isn’t much good 
to a guy wNb doesn’t have a 
place to sleep, nor to put his 
family. The veteran wants 
something more than a chicken 
coop or a pup-tent to sleep in. 
They want a house with hot 
and cold running water and to 
keep the kids warm. They 
won’t be satisfied living at 
their mother-in-law’s.

Meanwhile, the problem of 
low-costing housing is being 
side-stepped by private con
tractors who can make more 
profits out of office buildings. 
Even the government’s pro
gram for low-housing contains 
a joker. The government has 
stepped in to give priority to 
builders making low cost hous
ing, at $16,000 a house.

To pay off rent on a $10,000 
house would come to about $80 
a month. The great majority 
of veterans just don’t have 
that kind of money. So actually 
the so-called low-housing jfro- 
gram doesn’t solve the veteran’s 
problem. In the long run he’s 
still left without a place to 
house his family. The figure 
will have to be lowered if the 
program is expected to accom
plish its purpose. There is only 
one way this problem can be 
alleviated. Price ceilings will 
have to be put on old homes and 
the Government housing pro
jects will have to be built fast. 
It is estimated that before 
long the number of houseless 

<veterans will rise to two mil
lion.

But jobs and housing are not 
enough in Mr. Lampell’s esti
mation. There is much more to 
life than just working and oc
cupying a house. There are the 
freedoms that veterans of all 
colors, creeds and beliefs fought 
this war for. There is the equa
lity of man.

Equality for All
“Freedom,” Mr. Lampell says, 

'‘doesn’t depend on the shape of 
'i nose, a different slant to the 
eyes, or the sound of a 'name.”

It is something that will put 
an end to college quotas for 
Jews. Freedom is that quality 
which allows Negroes other op
portunities than just holding 
porters’ jobs. Freedom isn’t the 
quality that allows American 
farmers of Japanese descent to 
be squeezed out of their lands 
because of an accident of birth.

Men who have fought the 
war know of the equality of 
man as it existed at the front. 
They cannot accept now the 
barriers that are being raised 
to exclude their buddies from 
equality at home.

Urged to Use Their Voice
Such is the way millions of 

veterans see it. It isn’t enough 
to understand and know what 
you want. It is important to do 
something about it. And Mr. 
Lampell understands this very 
well. Hė’s not satisfied with 
iust knowing the needs of vete
rans ; he offers some sound ad
vise, which would be wise for 
ill veterans to remember.

‘'I’ve got my vote and Pre 
wt my voice and I’ve got my 
Congressman’s address. I ne
ver wrote a letter to my Con
gressman before, but I’m start
ing now. I neve?' was a joins?' 
before, but I’m starting now. 
I’m going to join, the American 
Legion and join a union, a?id 
if there are things wrong with, 
those outfits, I will work t/wice 
is hard to njįbke them strong 
and honest.”

The statement speaks for it
self. We believe all veterans 
should join some union and 
some veterans’ organization of 
their own choice. Organisation 
is the best bet that the .veterans 
will get what they expect and 
need to enjoy the fruits of our 
victory.

SLA PONŲ FRATER- 
NALIZMĄS

LDS organas Tiesa (kovo
1 d.) rašo:

“Raportuodamas SLA Pil
domąją! Tarybai, sekr. Vini
kas, tarp kitko, priminė, kad 
kas tai agituojąs SLA narius 
pereiti į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą. Tokia agi
tacija, girdi, sudaranti kliū
čių SLA konversijai.

“Tai nepadorus Viniko el
gęsis. Dėl savo bėdų bandy
damas kaltinti kokią tai pro
pagandą, su Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimu surišta, 
jis paneigia fraternalizmo 
dvasią, kuria visos fraterna- 
lės draugijos turėtų vaduo
tis.’’
Teisingai pasakyta. Po-i na tokį nepasitenkinusį na- j nurodo:

. “Tėvynės redaktorius irgi 
nesilaiko teisybės. Sausio 11 
d. laidoj jis rašė, kad LDS 
ruošiasi savo nariams kelti 
apdraudos mokestis. Į tai bu
vo atsakyta per Tiesą, kad 
tai Tėvynės redaktoriaus iš- 
mislas, nes tokis klausimas 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime nėra kilęs. Bet ar Tė
vynės redaktorius tą savo iš- 
mislą • atšaukė ?' Nieko pana
šaus. . .

“LDS vadovybė ir Tiesos 
redakcija griežtai laikosi fra
ternalizmo dvasios: su fra- 
ternalėmis draugijomis bro
liškai sugyventi. Mes visai 
nesikišame į SLA reikalus. 
Tik tada, kai iš SLA viršū
nių esti pasiųstas mūsų adre
su koks nors nepamatuotas 
užpuolimas, mes esame pri
versti į. tai tinkamai reaguo
ti.

“Dirva lietuvių susivieniji
mams augti ir bujoti yra pla
ti. Nes dar tik mažas lietu
vių nuošimtis prie susivieni
jimą priguli. Kokios nors 
varžytinės visai ne vietoj. 
Sveikiausia būtų mūsų susi
vienijimams, jeigu būtų gali? 
ma susitarti bendram veiki
mui fraternalėje dirvoje. Ta
da lietuvių susivienijimai 
pradėtų gražiau bujoti.”
Taip, mūsų Susivieniji

mai galėtų ir turėtų tam 
tikrais klausimais veikti išr 
vien, kad apgynus bendruo
sius savo narių interesus.

Bet mums neatrodoi kad 
dabartiniams SLA valdo
vams tai rūpėtų. Jiems rū
pi • meluoti apie LDS ir jį 
šmeižti, tarytum tuomi jie 
Susivienijimą galėtų sutvir
tinti.

Jiems, rūpi kiekvieną SLA 
narį, kuris tik išdrįsta pa
sakyti žodį kitą prieš jų ne-

Dr. A. Petriką Auko 
jo Šimtinę

Šiomis dienomis dr. A. Petriką (iš Brooklyno) pa
aukojo šimtą dolerių Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tui. Tai auka, skiriama Sveikatos (vėžio liga sergantįe- 
isiems gydyti) Institutui Vilniuje medikaliniams instru- 
i mentams supirkti.

Dr. A. Petriką — vienas iš nedaugelio Amerikos lie
tuvių profesijonalų, besirūpinančių savo tėvų šalies rei
kalais.

Pasitikime, kad ir kiti lietūviai-amerikiečiai profe
sionalai paseks dr. A. Petrikos pavyzdžiu.

kartu grįžo ir 150,000 korėjiečių. Grįžo jie organizuoti 
j savo tautos pulkus ir divizijas. Grįžo ir civiliai. Bro
liškai juos pasitiko šiaurinės Korėjos gyventojai ir kar
tu sudarė liaudies vyriausybę.

Nors Korėjos išlaisvinime jokia kita šalis nedalyva- 
Lvo, apart Sovietų Sąjungos, bet pagal jos ir Jungtinių 
P Valstijų susitarimą į pietinę dalį pribuvo Amerikos ar
mija. Amerikiečiai atvyko po to, kai jau Japonija buvo 
sumušta. Amerikos generolas J. R. Hodge pareiškė, kad 
pietinėj daly Korėjos pasiliks Japonijos valdininkai. 
Prieš tai korėjiečiai užprotestavo. Tada jis pasikvietė 
sau į talką japoniškus kvislingus, Korėjos liaudies prie
šus—ponus Li Young Seul, Yang Chu Šam ir Kim Koo. 
Į Korėją buvo nuvežta iš Amerikos korėjiečių, kaipo “de
mokratijos rasoda.” Sutverė ten apie pusę šimto “de
mokratinių partijų,” bet vietos gyventojams jos nepa- 

Itinka.
Kodėl?’ Todėl, kad Amerikos generolai ir politikai 

ibi j o darbo liaudies. Jie bijo socializmo. Jie nusistatę 
įsteigti kapitalistinę “demokratinę” tvarką, kur jiems 

‘ paklusnūs būtų valdininkai, kurie tą šalį paverstų į Am
erikos bankininkų ir kapitalistų rinką. Jie turi orien- 
■ tuotis į tuos, kurie už tai stoja. Gi kada Japonija vieš

patavo, tai Korėjos turčiai ėjo su japonais. Jie neturi 
liaudy įtakos. Todėl tveria viš daugiau ir “geresnių de
mokratinių partijų,” o žmonių masės jom nepritaria.

Maskvos Konferencijoj, pabaigoj 11945 m., nutarta, 
kad per penkis metus Korėją globos Jungtinės Valstijos

: j .

ir Tarybų Sąjunga, suorganizuos liaudies vyriausybę, jai 
padės, o po to daiko bus suteikta pilniausia- nepriklau
somybė. Tarybų Sąjunga ir Amerika iš ten turės pa
sitraukti. Nutarimas geras. Jeigu per 40 metų Korėja 
buvo Japonijos pavergta, tai rodosi, kad penki metai 
draugiškų valstybių globos yra trumpas laikas. Bet 
tuojau Korėjoj buvo surengta protestai. Laike jų reak
cininkai išdraskė kelis liaudies centrus.

Kodėl? Todėl, kad turčiai bijo, jog per tą laiką Ko
rėjoj liaudies demokratija paims viršų.

Amerikos imperialistų spauda rėkia, “apgailestau
ja” Korėjos, kad ji “suskaldyta,” kad jos šiaurinę dalį 
tvarko Sovietų Sąjunga, o pietinę—Jungtinės Valstijos. 
Reikalauja, kad. Tarybų Sąjunga pasitrauktų ir leistų 
Korėjai “apšivienyti”. Kieno globoj? Žinoma, Wall sbry- 
to milionierių? Kam? Tam, kad jie iš Korėjos galėtų 
padaryti savo koloniją!

Komunistai sako: ‘“Jeigu pasitraukti, tai turi pasi
traukti Amerikos imperialistai, kurių namai yra 6,000 
mylių nuo Korėjos ir kurie nepagelbėjo Korėjos išlaisvi
nimui iš Japonijos jungo.” Korėjos liaudis sako, kad Ta
rybų Sąjunga nediktuoja liaudžiai tvarkos, kad šiauri
nėj Korėjoj pati liaudis tvarkosi: dalina ponų dvarus, 
kuriasi masinės organizacijos/valdžioj yra vietos gyven
tojai, pačių piliečių pastatyti.

Tai juk yra geriausia pradžia savivaldybės ir ne
priklausomybės! Taip turėtų būti ir pietinėj Korėjos da
ly. Iš importuotos “rasodos” ir buvusių Japonijos kon
sulų bei viršininkų nieko gero neišeis! Liaudis jų vieš
patavimo nepriims ne vien todėl, kad jie negeri žmo
nės, bet ir todėl, kad jie nori tokios tvarkos, kokios 
liaudies masės nenori.

dignity. A ve- 
right to expect

say, however,

The 1-st Thing Is Jobs
The ex-G. I. believes that 

what every veteran expects is 
just what every human being 
expects. The veteran wants a 
job at a wage that will give, 
him some feeling of security. 
This is the least that an average 
human expects to maintain his 
self-respect and 
teran has every

I it too.
It is sad to

that even this basic essential is 
being denied thousands of vete
rans. In New York City alone, 
it is estimated, that 56,000 ve
terans are living on the paltry 
hand-out of $20 a week. This 
is not because the veterans are 
loafers. It’s because they 
berig offered jobs at $25 to 
a week. On the surface, 
later amount appears to 
much more substantial.
just try to imagine a married 

I man trying to support a family 
i on those wages.

are 
$35 
this

be 
But

consi- 
party. 
I. has 
longer

The Veteran Knows His Place
Mr. Lampell sets the record 

straight about the veterans and 
their relationship to labor and 
industry. While in uniform, he 
poihts out, the G. I. read about 
industry and labor and 
dered himself a third 
Since his return, the G. 
discovered that he’s no
a disinterested party. The ma
jority of veterans are wage
earners and they are not se
parated from labor. They are 
labor.

Veterans did not return home 
to strike. They came home ex
pecting a job that would pro
vied for a wife and kids. The 
3500 veterans on strike in' 
Flint are on the picket-line be
cause General Motors refuses 
to follow the decision of the 
government’s fact finding board.

Veterans Need Housing
But a job at a decent wage

švarią politiką, apšaukti 
“komunistu” bei “Maskvos 
agentu.” Tuo keliu eidami 
dabartiniai SLA valdovai 
nieko gero nepadarys savo 
susivienijimui.

Štai, kodėl toliau numa- 
tą SLA veikėjai siūlo na
riams išrinkti naują pildo
mąją tarybą, kuri tvarkytų 
Susivienijimo reikalus ap
dairiau ir visus narius 
traktuotų žmoniškiau.

Kur nežinystė skaitosi 
palaima, ten būtų kvaila 
rodyt savo išmintį.

Thomas Gray.
* * H'

Jo kis žmogus netapo 
džiu pamėgdžiodamas 
Xus. • . .

* 
di- 
ki-

Samuel Johnson.
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ar oro būtinai
REIKIA GYVYBEI
Kalbėdami apie orą, turi

me galvoje tą orą, kuriuo 
mes kvėpuojame. O neap
sieinamai mums svarbi oro! 
dalis yra. deguonis, angliš
kai oxygenas.

Būtinoji mūsų kvėpavi- i 
mui oro dalis - deguonies I 
duja sudaro 21 nuošimti i 
oro. Azoto, angliškai nitro- į 
geno, duja ore gausingiau- | 
šia — jos yra 78 nuošimčiai.; 
Penketas kitų dujų sudaro į 
tik apie 1 nuošimtį oro. 
Azotas bendrai tarnauja 
praskiedimui deguonies du
jos, be kurios žmonės nega
lėtų gyventi. Bet kuomet i 
deguonį sumaišo su helijaus 
duja, vietoj azoto, žmogus 
lygiai gerai ir lengvai kvė
puoja, kaip kad moksliniais 
bandymais įrodyta.

Tačiaus kai kurios bakte
rijos gyvena ir veisiasi be 
jokio oxygeno - deguonies. 
Tyrimuose tūli vabaliukai ir 
jų vikšrai - perai buvo pa
talpinti stiklinėse, iš kurių 
oras buvo išpumpuotas, ir 
vis tiek jie gyveno.

Kai kurie didesni gyviai 
buvo patalpinti induose, iš 
kurių ištraukta oras, o pri
leista anglies dvideginio du
jos (carbon dioxide), ir šie 
gyvūnai nenugaišo, nors ši 
duja troškina žmones. Tūlos 
žuvys ir daugelis kitų gyvių , 
buvo gana ilgai laikomu 
stiklinėse, iš kurių ištrauk- i 
tas oras ir jokios kitos du
jos neįleista. Taciaus 
gyvūnai išliko gyvi.

—Liberty, Lithuanian baily
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Dantų Sveikata 
Ir Vitaminas K

KUR YRA ATOMI
Niy MEDŽIAGŲ

Kada negrai veteranai, kartu su kitais CIO vetera
nais 50 asmenų delegacijoj nuvyko į Springfield, Ill., 
jie sužinojo, kad jie negali pietauti Abraham Lincoln 
Viešbutyje. Protestui, visa delegacija isejb, nusipirko 
kur kitur maisto ir atsinešę dčžutėse-maišeliuose pa
valgė čia pat po Lincoln statula, ant snieguotų laiptų.

Klausimai apie Naujagimius
tai tik atsitiktinas reiški
nys, kuris nepriklauso nuo 
motinos persigandimo.

Jeigu tėvas ir motina 
nuoširdžiai mylisi, ar jų kū
dikis bus malonaus būdo?

Kūdikis neapsigims malo
nesnis dėl to, kad tėvai my
lėjosi. Bet jei motina ir tė-

Ar galima iš anksto nu
statyti, kad gimtų berniu
kas arba mergaite?

Ne. Kūdikio lytį nusako 
viena bei kita rūšys tėvp 
sėklos laike motinos kiauši
nėlio užveisimo. Viena sėk
los rūšis užveisia mergaitę, 
o kita rūšis berniuką.

Tėvas ir motina negražūs. vąs meiliai gyvena, tai kū- 
Ar jų kūdikis gali būti gra- Mikis augdamas turės gra
žus? Ižų pavyzdį ir galimas daik-

Negražių ' tėvų kūdikis i tas, kad pas jį išsivystys 
gali būti gražus ir išaugti į malonus būdas. J. C. 
dailų vyrą arba gražią mer-1 
giną, nors gražių tėvų vai- 
kai dažniau būna gražūs.

į Ar apsigims kūdikis 
Tokius bandymus padarė kokiu ypatingu ženklu, 

amerikonas Macey F. De
ming iš Tappano, New 
Yorko valstijoj, ir išleido 
knygą su viso to aprašy
mais.

Nežiūrint to, beveik visi 
biologijos profesoriai ir mo
kytojai vis tvirtina, kad be 
oro su deguonim, girdi, ne- j 
galį būti gyvybės.

Kadangi joki moksliniai 
instrumentai visai neatran- Į 
da oro ant mėnulio ir kaii 
kurių planetų, todėl tvirti- ; 
narna, kad tenai negalį būti I 
jokių gyvyių. į

Bet gal kas daugiau pa- ASpergillaceae, greitai 
tikrins Demingo patyrimus 
apie gyvybę be oro. Tatsfb^ 
patarnautų tiki esnlain gy- čių džiovininkų. Ta pelėsių 
vosios gamtos sąlygų su- - - 
pratimui. N. M

STALINO DOVANOS .
MOKSLININKAS

er pusantrų metų buvo 
išbandyta, kaip vitaminas 
K atsiliepia dantų sveika
tai. Bandymus darė North
western Universiteto Den- 
tįstų Kolegija ir atrado, jog 
šio vitamino vartojimas po 
kiekvieno pavalgio sulaiko 
dantų gedimą 60 iki 90 nuo
šimčių.

Palyginamieji bandymai 
buvo padaryti trims stu
dentų grupėms. Viena gru
pė nenaudojo jokio K vi
tamino, apart to, kiek jo yra 
paprastame sveikame mai
ste. Kita studentų grupė 
po kiekvieno valgio per de
šimt minučių kramtė gumą 
(čiugamę) su dirbtiniu K 
vitaminu joje. Trečia gru
pė kramtė “čiugamę” su 
kalci j aus karbonato chemi
kalu, bet be to vitamino.

Patikrinus visų tų stu
dentų dantis po 18 mėnesių, 
pasirodė, jog vitaminas K 
apsaugojo 
mo 60 iki 
kalci j aus 
nuošimčių.

Sykiu pasigarsino ir “čiu- 
gamės” biznis. Kodėl ne
galima buvo išbandyt vita
mino K veikmę dantims ki
tokiu būdu, o ne čiugamė- 
je?

Gydytojai paprastai duo>- 
da motinoms vitamino K 
pirm gimdymo arba kūdi
kiams tuojau po gimimo. 
Teigiama, kad šio vitamino 
gana esą paprastame svei
kame maiste. N. M. i

dantis nuo gedi- 
90 nuošimčių, o 
karbonatas 50

Uramumas yra kol kas 
vienintelis gamtinis elemen- j 

; tas, iš kurio Amerika ir Ka
nada gamina medžiagą ato- 
m i n ė ms bomboms. Buvo ; 

1 trumpų pranešimų, kad So
vietų mokslininkai privertę 
ir švino atomus savaime 

I skilti; taigi ir švinas galė- 
J tų būti panaudotas atomi- i 
nei bombai. Bet apie tai 
trūksta platesnių žinių.

Uraniumo kasyklos nuo - 
1 seniau žinomos Colorado ‘ 
Valstijoj, Katangos apskri- j 
tyj Afrikoj, Kąnadoj ir Če- ? 
choslovakijoj. Neseniai, be- ‘ 
je, komercinė spauda su iš
gąsčiu rašė, kad Sovietai, 

I girdi, visais garais kasą 
uraniumą čechoslovakijoj. 
Paskui pasirodė, jog trukš- 
mas buvo be reikalo.. So- į 
vietai neėmė sau jokio Če- , 
choslovakijos uraniumo: jie 1 
savo žemėje turi užtenka-

Trumpos biografines žinelės apie tūlu’s paskilbusius asmenis, ^ai tos medžiagos 
kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose. 1

Parankiojo J. BARKUS

Kearny, N. J., pikietai kovoja ne tik už didesnes al
gas ir unijos teises, bet taip pat ir prieš teismų streik- 
laužišką paramą kompanijoms. Jiems uždraudė masi
niai pikietuoti, bet jie vistiek suėjo j pikietą. Policija 
savo pečiais turėjo prastumdyti kelią skebams įvažiuoti 
į Western Electric šapą. Streikieriai yra nariais W. E. 
Employees Assn., dalimi Nat. Fed. of Telephone Work
ers.

Kas Jie Tokie?

Adams, John Couch (1819- 
1892), britų astronomas. 
Jisai teoriniais išskaičiavi
mais surado, kur turi būt 
dar viena planeta, nors jos 
dar niekas nebuvo įžiūrėjęs. 
Savo matematikinius iš
skaičiavimus Adamsas pa
skelbė 1845 m., o 1846 m. 
Berlyno astronomas Gallej Adomaitis, ~ 
pirmu kartu pro teleskopą nas) (gimė 1859 m., mirė 
pamatė Adamso nužymėtoj 1922 m.), žinomas lietuvių 
vietoj nežinomąją planetą, literatas ir publicistas, ci-

Į
Uraniumo yra ne tik mi- > 

pasisekimą. Addisonas jg-į girnose kasyklose, bet ir • 
vertė į anglų kalbą daug' daugelyje kitų vietų pašau- 
lotyniškųjų klasikų kūrinių. Uraniumo , randama 
Jojo poezija pasižymi švel- ^^tinai V1^ur, kaip nurodo , 
niu patrauklumu; prozoje 
gi jisai sugebėjo pastebėt 
ir šaižiai nušviesti žmonių 
silpnybes.

*

. 1

SU
• • I jei Sovietų vyriausybe davė

nėščia motina persigando? ;Stalino vardo dovaną, 200,- 
; 000 rublių, admirolui Pet- 

žmonės tik taip šneka, įruį Papkovičiui už tai, kad 
bet nėra jokio mokslinio jįs išrado žymius pagerini- 
įrodymo, kad, pavyzdžiui, Į mus stipriems laivams sta- 
jei nėščia motina persigan- tyti.
do gaisro ar ko kito, tai kū-1 Tokia pat dovana gavoi 
dikis gimsiąs su “plėtmu i profesorius Vitalius Chlopi- 
,ant veido” ar su kokia kita vas> Sovietų Mokslų Aka- 
iypatinga žyme. Jeigu ka^ demijOs narys ir Radiumo 
tais toks ženklas pasitaiko, i Instituto direktorius. Chlo- 

_ Ipinas yra pasauliniai žino- 
PELeSIAI ŽUDO DžIO- mas savo atradimais rūdiji

mai - veikiančiųjų medžia
gų srityje ir tų medžiagų 
pritaikymais žmonėfhs gy
dyti. Jis daug patarnavo 
išvystymui radiumo pramo
nės iš gaunamų Sovietuose 
medžiagų.

; 000 rublių, admirolui Pet-
KAIP ŽMOGAUS VEIDAS 

KEIČIASI SU METAIS

jokio mokslinio jįg išrado žymius pagerini- J • • 1 • 1

VOS PERUS

Chemiškai ištraukta me
džiaga iš pelėsių, vadinamų 

i už
muša džiovos perus, paim
tus iš smarkiausiai sergan-

Einant žmogui senyn, jo 
ausys auga ilgyn, o lūpos 
platyn; nosis truputį ilgėja 
ir žymiai platėja. Tatai 
patyrė Smithsono Instituto 
m o k s 1 i n i nkas Hrdlickų, 
Washingtone. Jis išmiera- 
vo tūkstančius žmonių vei
dų įvairiuose amžiaus me
tuose.

Ausų, lūpų, nosies ir kitų 
veido dalių atmainos, einant 
senyn, taip pakeičia žmo
gaus išvaizdų, jog po kele
to tuzinų metų kartais be
veik negalima to žmogaus 
pažinti. '

medžiaga pavadinta myco- 
cidin’u.

Bedarant bandymus Hud
son apskričio, N. J., ligoni-, 

vie-

AR ŽINAI, KAD?—
.■■ . i,

Vidudienio saulė apie mi-|nėje, buvo įšvirkšta 
lioną kartų ^šviesesnė už mė 
nulį pilnatyje.

Anglijoj išrastas naujos 
rūšies rayonas (dirbtinis 
šilkas), sakoma, stipresnis 
už nyloną.

Texas valstijoje bus dir
bama gazolinas ir iš natū
ralių dujų, plaukiančių iš 
žemės.

Chinijoj iš tam tikrų žo
lių gaminamas audeklas yra 
stipresnis už bovelninį 
(medvilninį) audeklų.

“Subrendę,” bet žalios 
spalvos orindžiai yra gelto
nai nudažomi, nes kitaip 
žmonės jų nepirktų.

Kai kurių bakterijų kū
ne yra ketvirtadalis sięros,

ie atominiai Chicagos moksli
ninkai. Pavyzdžiui, kiek
viename tčne granito uolos 
yra iki uncijos (šešioliktos 
svaro dalies) uraniumo. O 

- iš granito susidarę ištisi
1 kalnynai įvairiose pasaulio 

Net jūrų vandeny- 
šiek tiek uraniumo? 

plutoje tūkstantį 
daugiau uraniumo, 

negu aukso, ir taip pat dau
giau, negu sidabro, gyvsi
dabrio ar iodo.

IVaršavoj ir valdininkavo. Aukso rūda paprastai ka- 
iTen gyvendamas bendra- Įsama tokiose vietose, kur 
’darbiavo Aušroj, Lietuvių viename tone uolų, žemių ir 
Balse, Unijoj ir Petrograde visokių priemaišų randama 
leidžiamame 1 e n k i š kame 
Krajuje. Įsikūrus Varšu
voj lietuvių studentų drau
gijai “Lietuvai” ir jai įstei
gus Varpą, Adomaitis nuo 
1889 m. faktinai jį redaga
vo, o 1890 m. persikraustė 
į Prūsus (į Ragainę), kur

JĘ , <7 </ t y Zj111 11 ACAk) A A v <

vietoj nežinomąją planetą, literatas ir publicistas, /erne' 
kuri tapo praminta Neptu-'mg Lukšių parapijoj, Šakių |?ai.ĮU 
nu. Nuo .1858 m. Adamsas vpskr. Mokėsi Lukšiuose ir 'n ‘

je" yra 
Žemės

jį

* buvo astronomijos profeso-, Marijampolėj, šešias kla- 
rium’ Cambridge (Anglijoj) ^ses baigęs, tėvui mirus, ūki- 
Universitete. Parašęs daug ininkavo; paskui apsigyveno 
mokslinių raštų.

Addison, Joseph 
1719), anglas poetas 
blicistas; mokėsi Oxfordo 
Universitete ir dar tenai 
pasižymėjo lotyniškais eilė
raščiais. Bendrai su kitu 
literatu R. Steele, Addi šo
nas redagavo literatūrinį 
Londono žurnalą The Tat-į 
ler> °i.V^ThU .^^TnPr Varpas liko iškeltas. Ru
zui na ą „ e i ec a i. j jr V0^įe^u žandarų per- 

pirmu sykiu vaidinta balan-i 
džio 14, 1713 m. ir išsilaikė 
scenoje 
tuomet reiškė nepaprastą

ir pu-

t

tiktai vienas penktadalis 
uncijos aukso. Taigi svarui, 
aukso reikia 80 tonų uolų- 
žemių perdirbti, o svarų 
uraniumo galima gauti iš 
16 tonų uolų.

Jeigu kurį šalis neturi 
gausingų uraniumo kasyk
lų, tai gali iš paprastų uo
lų gana uraniumo išgauti 
atominėms bomboms dirbti. 

■Iš to suprantama, kaip sun- 
įku būtų net Jungtinių Tau- 
i tų Organizacijai užtikti ir 
i sulaikyti atominės medžia
gos gaminimų šalyje, kuri 
rengtųsi atominiam karui 
prieš kitų kraštų, sako či- 
kagiškiai atomistai.

isekiojamas, Adomaitis kele- 
■ rius metus slapstydamasis 

*, tai 
Prūsuose. 1895 m. Chica- 
gos Lietuvos leidėjo Olšaus- 
kio pakviestas Amerikon 
redaguot tų laikraštį. Reda
guodamas Lietuva iki 1921 
metų, jis pakėlė tų laikraš
tį ir padarė daug įtakos vi
sai lietuvių spaudai Ameri
koj. Be paprastojo redak
cinio; darbo, kas metai 
spausdino Lietuvoje ir pas
kui • atskiromis knygomis 
stambius verstinius supo
puliarintus tomus, tiekda
mas lietuviams daugiausia 
gamtos mokslais žinių. Po 
savo raštais pirma pasira
šydavo Budriu, Šernu, Stel- 
li, a-b, ir kitaip, o Ameri
koje veik vien Šernu, ir tuo 
slapyvardžiu išėjo visos per 
Lietuvų išleistosios jo kny
gos, kurių jisai pagamino 
apie 20. Žymiausi osios 
Adomaičio - šerno sutaisy
tos knygos buvo “Apie “Že
mę ir Kitus Svietus,” “Ge- 
o g r a f i j a,” ‘^Etnologija,” 
“Senų Gadynių Išnykę Gyvi 
Sutvėrimai.” Nuo Lietuvos 
atstatytas, pasenęs ir veik 
apakęs Ad. - Šernas gyveno 
varge, šelpiamas specialiai

je net 35'naktis, kas ?Tcno tai ,,'^V

KAIP AMERIKOS STUDENTAI ŽIŪRI Į LYTINĘ DORĄ
Calif orni jos Universitete 

buvo apklausinėta keli šim-
noms žiurkėms į kraują tai studentų ir studenčių 
tiek džiovos perų, kad gy- kaip jie žiūri į lytinius pasi- 
vuliukai greitai pastipo, smaginimus be vedybų.^ Į 
Kitoms žiurkėms buvo į 
kraują įleista tiek pat džio
vos perų, bet joms duota 
mycocidino. Ir šios žiurkės 
gerai gyveno natūralį savo 
amžių, o kada, pagaliaus, 
nugaišo, pas jas nerasta jo
kių džiovos perų.

Apie tai raportavo tos li
goninės daktarai L E. Ger
ber ir Milton Gross. Toliau 

į ši pelėsinė gyduolė bus iš
bandyta sergantiem džiova 
žmonėm.

o trys ketvirtadaliai kitų 
medžiagų.

Apibarsčius žaizdas rau
donaisiais džiovinto kraujo 
rutuliukais, , žaizdos grei
čiau gyja.

klausimus jie ir jos atsakė 
slaptais balsavimais ant po
pierėlių. Čia paduodame 
tuos klausimus ir atsaky
mus.
Ar tinka vaikinams laisvai 
glamonėtis ir bučiuotis su 
merginomis?

27 nuošimčiai studentų ir 
studenčių atsakė, kad tai 
geistinas dalykas; 72 nuo
šimčiai sakė, leistinas daly
kas, o vienas nuošimtis bal
savo, kad tai neleistina.
Ar galima vaikinams turėti 
lytinius susinėsimus su mer
ginomis bei moterimis pirm 
vedybų?

10* nuošimčių atsakė, pa
geidaujama; 31 nuošimtis— 
leistina; 59 nuošimčiai sakė, 
tai nedora.

Ar geistina, kad merginos 
lytiniai pasismagintų pirm 
vedybų?
, 2 nuošimčiai atsakė, geis
tina; 19 nuošimčių tvirtino, 
kad leistina, o 79 nuošim
čiai sakė, tai blogas daly
kas.
Ar galima užgirt, kad vyras 
eina pas prostitutes?

Trečdalis vieno nuošim
čio sakė, pageidaujama; 
apie 10 nuošimčių pareiškė, 
leistina; 90 nuošimčių atsa
kė, blogas dalykas.

»
Kaip reikia žiūrėti į lyti
nius susinėsimus tarp susi
žiedavusių, bet nevedusių?

Reikia užgirt, atsakė 3 
nuošimčiai. Nieko tame blo
go, atsiliepė 27 nuošimčiai, 
o 70 nuošimčių sakė, neva
lia.
Ar g*eras dalykas vartot 
vaistus apsaugai nuo užsi- 
veisimo?

65 nuošimčiai nubalsavo,

kad geistina vaistais apsi
saugo! nuo nėštumo; 28 
nuošimčiai sakė, leistina to
kius vaistus vartoti, ir tik 
7 nuošimčiai smerkė vaistų 
naudojimą apsaugai nuo 
nėštumo.

Dauguma studentų ir stu
denčių, kaip matome, “do
rai” balsavo, iki priėjo prie 
apsaugų nuo nėštumo. Čia 
65 iš kiekvieno' šimto, ma
tyt, netyčia pasisakė, jog, 
nežiūrint visokių lytinių su- 
sinešimų be vedybų, geisti- 
niausias dalykas yra vartot 
priemones apsaugai' nuo kū
dikių. , 

t

95 nuošimčiai studentų ir 
studenčių planavo kada 
nors apsivesti. Apie apsi- 
vedimą mąstė ir tie, kurie 
pritarė laisviems lytiniams 
smaguriavimams pirm ve
dybų.

Per paskutinius 30 metų 
derlius orindžių, lemonų ir 
kitų citrinių vaisių šioje 
šalyje septynis kartus padi
dėjo.

5

susikūrusio Šerno Draugų z 
Būrelio ir šerno Fondo. Ta-; 
sai fondas buvo sumanęs iš
leist visus Šerno ra^us at
skiru leidiniu, bet tas suma
nymas liko neįvykdytas.

Adonson, Mikolas (1727- 
1806), francūzas botanikas 
ir zoologas. Jisai daug ke
liavo, tyrinėdamas mažai 
žinomų kraštų augalus ir 
gyvūnus. 14 metų išgyve
no Senegale (vakarų Afri-

- ■O -j

studijuodamas tų kraštų. 
Parašęs daug vertingų kū
rinių apie augalus ir gyvu- 1 
nūs.

x iwi?
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(Tąsa)
Paskui sidabras: 50 sidabro luitų, didžiu
lės žvakidės, sidabriniai šaukštai, peiliai, 
šakutės, vazonai, taurės, doklai, lėkštės, 
Budos statuliukės. Brangakmeniai: gy
vuliai, auskarai, karoliai, žiedai, gintaro 
graždaikčiai, plaukams sagos, skabikės, 
dėžutės, rašomieji šepetėliai ir juodyto 
šuliniai, smaragdo apyrankiai, mėlynak- 
menio karoliai, didelė balta Mielaširdys- 
tės deivės statula, raudonakmenio žie
dai, pasivaikščiot lazdelės, su brangiais 
bambalais, kandikliai cigarams, žemčiū
gai, perlai. Didžiuliai bronziniai veidro
džiai, laikrodžiai. Iš kietmedžio, rau
donmedžio, sandalmedžio išskaptuoti 
daiktai, statuliukės, rėmai su paveiks
lais. Varinė čerpė nuo senos trečio šimt
mečio bažnyčios. Stiklinė dėžė senybi- 
nių kaulų su užrašais. Dramblio ilčių iš
drožinėti dalykėliai. Dešimt skrynių 
šilko, aksomo audimų ir rūbų, šešios 
skrynios kailinių, 20 skrynių drapanų, 
16 skrynių šilkinių patalinių...

Hua’ienei kone iššoko akys iš kaktos, 
bežiūrint į tą visą gerybę. Ir ji paskui 
primygtinai sakė Tijen’ui, kad jis nesi- 
kivirčytų su tėvu, su namiškiais, kad 
bandytų susitaikyt ir nenustotų teisių 
į Jao’ų turtus.

Tijen’as šiaušėsi, kam jo tėvas taip 
gerybę ir pinigus švaisto: jis paėmęs 
šimtą tūkstančių dolerių savo kelionėn 
į pietų jūrą, šioms vestuvėms išleidęs 
penkiasdešimt' tūkstančių. Hua’ienė vie
na sau kažkokį planą suplanavo Tijen’ui.

s

Jaunikio šeima buvo jaukiai nustebin
ta tokiuo ištaigingu kraičiu. O dabar 
pačios vestuvės. Kraitis, procesija, pa

goda, puota, teatrai, muzika — visa tai 
—tai tik apsodai pačiai tai puošmenai— 
jaunajai. Regis, visa tai buvo iškelta jos 

— linksmybei. Vienok mūsų Mulan’ia san
tuokos rytą net pravirko. Nuotakos daž
nai apsiverkia. Jos ašaros ištryško iš 
slėpiningųjų jos širdies užujaunių. Sa
kydama sudieu savo 11 metų broliukui 
Afei'jukui, jinai jam padovanojo mėlyn- 
akmenio svermenį popieriams paslėgt. 
Tą dovanėlę vaikas labai brangino ir iš
laikė visą savo gyvenimą.

į

Mulan’a labai jautriai patarė jam, kad 
jis augtų didutis, klusnus berniukas, kad 
išaugtų geras ir garsus žmogus, kad su
sidraugautų su Lifu’m ir sektų jo pavyz
dį: visa Jafo’ų šeimos viltis dabar rymo 
ant jo. Šįtie nuoširdūs Mulan’os žodžiai 
giliai įsmigo Afei’juko širdin ir padėjo 
jam eiti tiesiu keliu. Tai buvo sesers 
meilės jėga, da didesnė ir už motinos 
meilę, ką jam daugiausia reiškė gyveni
me,

Senojoj Chinijoj žmogaus motyvas bū
ti geram tryško iš jo šeimos ryšių, iš jo
noro palaikyt gerą šeimos vardą ir gar
bę. Tai buvo tvirta dorovinė tradicija.

Bet tai irgi tiesa, kad Mulan’a pati 
.troško būti bernioku, kad ji savo broliu
kui įskiepijo savo šeimos garbę ir visus 
savo aistringus ilgesius ir viltis, kam ne
buvo lemta įsikūnyt... O, kaip dąug tų 
laikų margaičių brangių sv&jonių, vilčių 
ir troškimų niekad neišpildė ir tapo su- 

Iniauniota prie santuokos slenksčio! Ir 
paskui tas psichinis krovinys, ilgai gu
lėjo ant jų sielos dugno, iškildamas pa
vidale savo vaikų vilčių: gal bent jų vai
kai sugebės pasiekt to, ko joms pačioms 
nebuvo lemta pasiekti, t
E Kaip daug jų svajojo eiti universite
tan mokytis, o negalėjo! Norėjo ištekėti 
už mylimojo vaikino, o negalėjo! Jųjų 
jaunuoliški idealai, nei tų gėlių da ne
pražydo bumbųrai, nuskinti arba nulauž
ti, žvarbaus vėjo. Tai buvo mielos nie- 
kieno neapdainuotos motery s, bežadės 
didvyrės, apie kurias liudija tik užleilėti 
kaimo, kapai, apaugę arškečiais ir lauki
nių uogų krūmokšniais...

dėlto Mulan’a laimingiau ištekėjo, 
didžiulė dauguma. Mylėt ji mylėjo 
bet to jam niekad nepąsisakė, tai 

vedybų josios sąžinė buvo <gryna.
kad Sunia ją mylir ir ji pati jį 

pasdabojo ir jautė galėsianti jį mylėti 
po santuokos.

Mulan’os vedybos buvo, dicjinga cere; 
monija. Visų dėmesio centru buvo pati

žinojo

jaunoji — puiki, kaip pilnatis. Tas jos 
magnetiškas akių žavingumas, jos žemo 
balso muzika, stebėtina jos figūra! Pro
porcija pilnoj tobulybėj! Išdidi gamtos 
puikybė!

Naujų idėjų įtakoje, Mulan’a nesilaikė 
susigaužus, nuleistom žemyn akim, su
spaustom lūpom. Ji laikėsi mandagiai 
laisvai, net šnibždėjosi ką tai su Kasia. 
Ir žiūrovams taip patiko jos šypsą—at
sipalaidavimas nuo senųjų papročių,

z*
Per vakarienę jinai su jaunuoju svei

kino svečius, gėrė už jų sveikatą. Sunia 
taip ir žibėjo visas linksmybe. O po 
vakarienei svečiai ėjo lankyt jaunųjų į 
jųjų vedybinę seklyčią. Kasia šnibžtelė
jo, kad atėjo keli Sunios mokyklos drau
gai pasilinksmint, pajuokaut, sąmojų pa
pasakot. Tie sąmojai, net ir išdaigos, 
būdavo tam, kad prajukdyt jaunąją, kad 
pasidžiaugt josios šypsą.

Kasia jai pasakė, kad Mania neateis: 
jai, kaipo jaunai našlei, neišpuola maišy
tis. Bet bus Kung’ienė, Lifu’s ir jo sesu
tė, ir Mulan’ai pasidarė malonu.

Vienas Sunios mokyklos draugas—ko
miškas dručkis, labai judriu veidu ir juo
kingu balsu pradėjo nudavinėt Sunios 
balsą, jo eigastį, mostus, laikyseną—ir 
pridarė daug juoko. Paskui pradėjo sa
kyt juokingus prietikius, anekdotus. Da 
paskiau pamėgdžiojo gyvulių balsus: 
paršų kvykimą, žviegimą, kriuksėjimą, 
šunų urzgimą, viauksėjimą, asilo žven
gimą. Jei jaunoji nesijuokia, tai ima 
ką kitą išdarinėti, kol išgauna jos šypsą.

Svečiai pamažu išsivaikščiojo, nors 
muzika vis da tebesigirdėjo kieme ir bu
vo matyt vaiski šviesa. Auksuotoji Šil
kinė padėjo jaunamartei nusirengti, iš
ėjo ir ji ir uždarė duris.

Pasilikę vienu du, jaunieji nejautė dro
vumo, nes vienas kitą gerai žinojo nuo. 
jaunų dienų. Mulan’a tuoj nusimovė sa
vo ankštus naujus kamašiukus, nes 'jai 
spaudė kojas. Ėmė jas trint. Sunia 
apsiėmė jai kojytes patrint, — ji nesi
priešino. Prisiminė savo patį pirmutinį 
pasimatymą ant Tseng’ų laivo, ant Di
džiojo kanalo. Prisiminė vaikštinėjimą 
po kalnus. Kalbėjosi iki apyaušriui.

■ Tik tada užmigo.
Ryt rytą Mulan’a paskirdo, kaipo 

linksma jaunamartė. Tai irgi turėjo būt 
didelė diena. Jaunamartė, pagal tradi
ciją, turėjo patarnaut su arbata visiems 
savo naujiems giminėms. Vidudieny—po
kylis, bankietas svečiams, o vakare—va
karienė nuotakos namiškiams — gimi
nių susitikimas.

Į Mulan’os miegamąjį jau iš ryto su
gužėjo bent “kelios Tseng’ų tarnaitės, 
kviesdamos ją į senelės kambarį. Links
mybėj labai norėjo pamatyt “dainuo
jamąjį laikrodėlį,” tai Mulan’a jai ir pa
rodė. Ir visos jos kraipė galvas ir ste-. 
bejosi tuo užsieniečių išmislu, niekad 

.pirma nematytu. Auksuotoji Šilkinė pra
šė laikrodėlį nusinešt į sepelės kambarį 
ir parodyt svečiams.

Kai Muląn’a įėjo tan kambarin, ten 
sėdėjo visi Tseng’ų namai, ir buvo dar 
viena viešnia, senelės sesuo, kaimietė su 
savo sūnėnu. Buvo ir Manios motina. 
Auksuotoji šilkinė laikė doklą, o Mu
lan’a dalijo arbatą. Senelė perstatė jai 
savo seserį, ir ši labai gėrėjosi jaunosios 
tokia puikia išvaizda, jos rūbais, žiedais, 
auskarais, apyrankiais. O jau tuo mu- 
zikinguoju laikrodžiu tai ir atsistebėt 
negalėjo. Sena kaimietė nieko panašaus 
nebuvo pirma mačiusi. Tai tie “baltieji 
velniai” už okeąno vis viena išnąislingi 
žmonės. Spusteli bumburėlį, ir pasklin
da muzika. Laikrodis paeiliui perėjo 
per visų rankas. Tik pasipūtėlė Sujun’ą 
lyg to vįsd ir nematė: ji, mat, už visus 
gudresnė ir turtingesnė,., su bile kuo 
ji nesusidės, — duktė Turtų Dievo Niū’o. 
Visi apie jį žino. Girdėjo apie jį ir kai
mietė vįešpia. . . . .. ,

Patys paskutiniai apžiūrinėjo aukso 
laikrodį Tseng’as ir jo žmona. Mūląn’ą 
nuolankiai paprašė, kad jie priimtų nuo 
jos šitą laikrodį, kaipo ženklą jos amžino 
dėkingumo už išgelbėjimą jos ^yvalties, 
kai ji buvo pasimetusi anoj kelionėj, ma
žutė būdama,

(Daugiau bus)

Neseniai sugrįžo! iš karinės 
tarnybos Jonas Karpavičius, 
sūnus S. Karpavičių, gyvenan-7 
čių 120 James St.

Jonas ištarnavo trejus me
tus, didžiumą to laiko užjūry
je. Sugrįžo sveikas, laimingai 
išgyvenęs pavojus, energingas.

John Kąrpąvičius ‘ X 
Parvyko iš užjūrio į New Yor- 
ko portą sausio 23-čią, laivu 
Richardson, o iš ten per Camp 
Kilmer, esančią New Jersey, 
ir Fort Devens, Mass., ne už 
ilgo pasiekė ir namus.

Džiaugiasi jo tėvai. Taipgi 
jo dėdė ir teta Jonas ir Kons
tancija Karpavičiai, brookly- 
niečiai ir jų sūnus Edwardas 
su žmona Dorothy, cliffsidie- 
čiai, sveikina Joną laimingo 
sugrįžimo proga ir linki jam 
laimės civiliniame gyvenime*.

t’'

jis negali taip greitai pamirš
ti.

Jurgis turi dar du jaunes
nius brolius. Adolfas irgi buvo 
armijoj, bet tapo paliuosuotas 
daug pirmiau. Kitas brolis, 
Albinas, dar neseniai baigė 
aukštesnę mokyklą. Džiaugia
si Jurgis laimėjęs karą ir svei
kas sugrįžęs. Džiaugiasi jo 
abu broliai. O už vis daugiau
sia džiaugiasi jo tėvai.

Jurgis ištarnavo užsieny j 
virš tris metus. Jis parsivežė 
puikų kailiu pamuštą “džeke- 
tuką.” Pagyriau, kad gerai at
rodo. “Ne, aš jį nudažysiu, ne
noriu tokį matyti,” atsakė jis. 
Tai trečias kovūnas man pa
sakė tą patį. Reikia suprasti, 
kad “džeketukas” jam prime
na baisiausias dienas. Tai bent 
jo spalvą nori pakeisti.

Susninkų Jurgis.

Skaitytojų Balsai

Wilmerding, Pa
Aukos ir Drabužiai Lietuvos * 

Žmonėms
Nemažai surinkome drabu

žių tarp Wilmerdingo lietuvių 
Lietuvos žmonėms. Taipgi bu
vo parinkta aukų pagalbai 
Lietuvos žmonių. A. Šatkaus
kas aukojo $5. Po $2 aukojo: 
Mr. ir Mrs. K. M atakas, A. 
Sabaliauskas ir A. Greivis. Po! 
$1 aukojo: Mr. ir Mrs. Geo. j 
Madran, Eliz. Masilunas, Del
la Ache, Jos Orio. Bill Wal
lace aukojo 50 centų.

Ponas Kučinskas Gavo Vilko 
Bilietą nuo Keleivio 

čikagietis T. J. Kučinskas 
per eilę metų buvo labai karš
tas Keleivio bendradarbis ir 
ščyriausias rašytojas. Keleivis 
jo raštus talpindavo pirmoj 
vietoj todėl, kad p. Kučinskas 
mokėdavo ir pataikydavo mik
liau koliot Sovietų Sąjungą ir 
jos žmones, geriau ir paškud- 
niau už paties Keleivio pecke- 
lius. Kučinskas būdavo iš 
nykščio laužia plepalus, kad 
kaip daugiausiai įkandus dar
bininkų valdomai šaliai ir Ta
rybinei Lietuvai. O tie raštai 
ir visa medžiaga sužebravota, 
sužvejota iš Hearsto spaudos 
ir nacių fašistų agentų, kurių 
galima buvo užtikti bile tam
siame urve. Reiškia, Kučins
kas buvo čielas Keleivio filo- 
zofąs. Bet fašistinei musei ne- 
taip prabėgus pro Kučinsko 
nosį ir jis mete Keleivį į šiukš- ‘ 
lyną, į musių karalystę, kur i 
jam ir geriausia vieta.

Atsikratęs Keleivio, Kučins-! 
kas nusikraustė su savo raštais i 
i smetonininkų Vienybę. Na, ir i 
pradėjo per Vienybę atakuoti | 
ir mokinti šliuptarniškai visą j 
griešną svietą. Tarpe tų savo i 
neva raštų jis pradėjo ravėt 

; ir nuo Keleivio Strazdo nuga-i 
ros visas plunksnas. Kučinskas į 
rašo pereitų metų Vienybėje:

Pažvelgus į Strazdo “pasto
vumą,” kada Strazdas buvo

turi viešai paskelbti, kada ji
sai buvo

Ponas 
pamiršo, 
Keleivio 
Sovietų Sąjungos ėdiką, kuris 
yra tokis pat, kaip jis pats. Na, 
ir vėl Kučinskas pasiuntė Ke
leiviui kokį ten raštą, matyt, 
gana ilgą^ dėl kurio Keleivis 
per No. 7 atsako:

T. J. Kučinskui, Chicago, 
Ill. “Aš esu tavo Viešpats Die
vas Stalinas” gavome, bet 
laikraščiui jis per ilgas dėti. 
Padarome 
grąžiname jį atgal.

Jeigu ne toji parašyta kiau
lystė per Vienybę ant Strazdo, 
tai Kučinsko tas ilgas plūstan
tis raštas būtų buvęs net ir 
per trumpas. Strazdas pats 
neturėtų ko rašyti ir plūsti, 
jeigu nebūtų Stalino, Prusei- 

i kos, Bimbos, Mizaros. Kelei- 
j vis išeitų čystai baltutėlis, ku
ris nevargintų savo nelaimin
gai suklaidintų darbininkų 
skaitytojų.

Aš patariu ponui Kučinskui 
i per Keleivį už 50 centų pa- 
jjieškot Adolfo Hitlerio su Be- 
nito Mussolini. Gavęs jų ant- 

■rašą, galėsi pasiųsti jiems sa
lvo tą raštą.

V. J. Stankus.

sveiko proto.
Kučinskas, matyt, 

ką pernai rašė apie 
redaktorių Strazdą,

kaip liepiate —

KUKLUX KLANO IR NA
CIŲ PAKILIMAS

_# | VUHld, Kdlld UUVUNew Britain Conn I Sekami asmenys daugiausia j katalikas, jisai draskydavo so-
i paaukavo drabužių ir darba- j cialistų plakatus, šaukiančius 

c ~ ~ . ivosi jų rinkime: Mrs. Rapills, h socialistų prakalbas. Paskui
ugrįzęs ovunas |J. Svetoka, Mrs. Piontka, Mrs. Į strazdas fapo “socialistu” ir

Pradžioj vasario sugrįžo i Puris ir Mrs. Matakas. St. j spjaudė į katalikus. Iš socia- 
garbingai paliuosuotas iš karai Taylor pagelbėjo apmokėti ]įst0 tapo 
tarnybos jaunuolis Jurgis Sa- į kaštus pasiuntimo drabužių į šmeižė ir juodino socialistus
viekas, gavęs ženklus už atsi- 
žymėjimus mūšiuose. Jis yra 
sūnus Jurgio ir Antosės Savic
kų.

Aš Jurgį mačiau ir su juo 
kalbėjausi. Jis papasakojo 
šiurpulingų vaizdų iš karo. 
Jam teko dalyvauti didžiau
siuose mūšiuose Italijoj, ypač, 
kai jau amerikonai priešus va
rė linkui Vokietijos. Jurgiui 
daug kartų teko ir su bombe- 
riu bombarduoti, kad išmušti 
priešą iš 'pozicijų, teko jam 
būti ir prie kanuolių ir prie 
tankų.

Kada vokiečiai pralaimėjo 
didžiausią mūšį ir bėgo, kai 
pablūdę, o kad jiems neduoti 
laiko įsitvirtinti, tai amerikie
čiai turėjo persikelti per labai 
plačią upę. O priešai, bėgda
mi spėjo susprogdinti tiltą. 
Tuomet laiveliais reikėjo per
sikelti. Bet priešo šūviai nu
skandino tą laivelį, kuriame 
Jurgis buvo. Amerikiečiai ko
votojai iš to laivelio turėjo 
šokti į leduotą vandenį. Tik 
tie, kurie buvo geri plaukikai, 
išplaukė į krantą. O daug nu
skendo. Jurgis vidutinio dy
džio, bet storokas, ypač sto
ro sprando. Atrodo labai tvir
tas ir gražus vyras. Buvę su
žeistas, bet gydytojai taip ga
biai užgydė žaizdas, kad tik 
po smakru liko mažytis ran
du kas.

Kai Jurgis pasakoja karo 
lauke matytas ir pergyventas 
scepas, tai kartais taip, susi
jaudina, kad nejučioipis japi 
nutrūksta žodžiai ir gerokai 
turi patylėti, kol atgauna są
monę ir vėl gali kalbėti. Jam 
teko matyti visaip sužalotų, 
sužeistų draugų ir priešų, 

•žengti per jų, lavonus, kurių

centrą.
Mažai kas Wilmerdinge ne

prisidėjo vienokiu ar kitokiu 
būdu prie suteikimo pagalbos, 
Lietuvos žmonėms.

Mes jau vienuoliktą siuntinį 
drabužių pasiuntėm į centrą. 
Taipgi pasiuntėm ir 'pinigų. 
Bet tai dar ne viskas. Mes L 
stengsimės darbuotis ir ant to- 
liaus dėl pagalbos Lietuvos 
žmonėms, šiuo tarpu pasiun
tėm į centrą, Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui, $11.

K. Matakas.

Philadelphia, Pa
Pataisymas Klaidos

Laisvės No. 48 korespon
dencijoj buvo pažymėta, jog 
nutarta stalus perkelti į Cres
cent Picnic Ground, kur lai
kėm Laisvės piknikus. Turėjo 
būt pažymėta: “kur laikysime 
Laisvės piknikus.”

P. Puodis.

Washington.— Veteranai 
mušami tūlose ligoninėse.

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

komunistu.” Tada

Iš “komunisto” tapo skloki- 
ninkas — tada jau šmeižė so
cialistus ir komunistus. Dabar 
vėl tapo socialnacistu ir savo 
buvusius draugus komunistus 
vadina “bepročiais.” Jeigu 
Strazdas yra teisingas vyras 
(jisai taip save persistato), tai

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikos prokuroras Jack- 
sonas teisme prieš nacius 
pastebėjo, kad Jungtinėse 
Valstijose fašistinis Ku 
Klux Klanas bujojo apie tą 
patį laiką, kaip ir nacių 
partija Vokietijoje.

Anglai ir francūzai žada 
“apleist” Syriją ir Lebaną.

Francija neįleidžia laivų 
ir lėktuvų i® Ispanijos.

Telef. HUmboldį 2-7964

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

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5OU

MATTHEW P. BALLAS 
(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, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Kas nori gražiai laiką praleisti, pąsilinksminti ir pasišokti, užeina 
. pas ‘’Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

459 GRAND ST.
(^keršai nuo Repuke Teatru)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

1113 Ml Vernoa Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas PopUr 411Q

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis o 
būsite patenkinti. •

GREEN STAR BAR & GRILL 
L/ERTOMS KABARETAS

Laidotuvių 
Direktorius
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Rašo Jonas Kaškaitis
nuoalsus d a r b u o t o j as J. 
Tamsonasj Jisai trumpai 
perduoda įspūdžius iš rude
ninės Russian Relief’o kon
ferencijos Niū Jorke, kur 
tos organizacijos grįžę iš 
Tarybų Sąjungos atstovai 
raportavo, ką matė savo 
akim, kaip ten nežmoniškai 
ir sistematiškai visa kas iš
naikinta rudųjų barbarų, 
kaip skaudžiai ten reikalin
ga visokiąri opa pagalba.

i Tos. pagalbos Lietuvai te
rmomis išsikalba visa eilė 
Suvažiavimo atstovų. O tuo 
tarpu vietos fotografas

(Tąsa)
Įžymus visuomenės vei

kėjas nuo pat savo jaunų 
dienų, advokatas K. Michel- 
sonas skaito angliškai pa
gamintą daiktingą rezoliu
ciją J. V. sekretoriui, kad 
tasai greičiau atšauktų pri
pažinimą P. Žadeikio, jau 
seniai nieko nebeatstovau- 
jančio, o tik gadinančio lie
tuvių vieningumą. Kad pri
pažintų Tarybų Lietuvą, 
kaipo tokią ir tuo pagyvin
tų jos žmonių šelpimą. Re
zoliucija užgirta ir vienbal
siai priimta.

Visų dalyvių nuotaika Varnagiris užnešė ant es- 
gerai įsisiūbavusi. Dabar ir trados ir pastatė didelį fo-

- vėl skaitomi pasveikinimai, jtografinį aparatą. Visaip 
Galima kiek atsidust, atsi- inustatinėdamas kemėrą,1 — 
leist, suliaunėt.

Einąs pirmininko parei
gas prie Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto V. Čepu
lis paaiškina, jog Lietuvai 
pagalbą pristatanti nacio
nalinė organizacija Russian 
War Relief dabar vadinasi 
American Society for Rus
sian Relief, veikia ji savis
toviai, nebeturi ryšių su; 
National War Fond’u. i-------------- o----- c ——

Apie Lietuvai pagalbos nes čia valgyklų, sunku esą 
teikimą karštai ir ragina- užeit. Pastatę automobilį 
mai kalba labai atsidėjusi ir dar kiek pasiėjėję, suim
tam darbui K. Petrikienė, dom į kuklią valgyklėlę ir 
taipgi kitas nuoširdus ir ne- pavalgėm — gana demokra- į

atleiskite: kamerą, jis ją 
kažkaip kryptelėjo, ir kris
damas iš jos stiklas barkš
telėjo jam per viršugalvį ir 
subyrėjo ant aslos. Prisii 

Įėjo žmogui sulakstyt, kol 
parsinešė kitą tokį stiklą. 
Paskui jis nutraukė Suva
žiavimo atvaizdą, ir daly
viai išsiskirstė pietums.

Gasiūnas pavadino pietų 
važiuot kur giliau į miestą,

OF VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervčlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me- 
tus/ .dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000* $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mū^ų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą.

» Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.
4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros

rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50. „

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame;

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

sočiai. Eidami 
pro kioską, panorom pama
tyt, ką rašo vietos anglų 
dienraščiai apie mūsų Su- 
važiąvimą. Kaip ant tų ne- 
bįiičių, Gasiūnienės nusi
pirktas laikraštis pasirodė 
esąs Hėrsto geltonlapis. 
Apie Suvažiavimą —« nieko, 
už tat įdėtas fašistinės pro
pagandos s t r a ipsniapalai- 
kis: Lithuania under Rus
sian oppression. Girdi, ru
sai baigią išvežioti lietuvius 
į Sibirą, o Lietuvon prigrū- 
dę visokių aziatų, mongolų 
ir rusų,. . įspūdžiui - padi
dint, dar ir karikatūra nu
braižyta. /Ant suniokotos 
moters kūno užsilipęs di
džiulis batas su aulais t ir 
pentinais...

Su pasišlykštėjimu per- 
skaitėm tą nachališką me
lą, ir Gasiūnienė sudraskė 
geltonlapį ir įgrūdo į išma-

Va ir vėl svetainėj. Po 
trumpučių p a s i kalbėjimų, 
susėdom kas sau. Kubilius 
atidarė ketvirtą posėdį. Pir
mininku būt stojo karo jau
nas veteranas A. Vasaris, o 
jam padėjėju T. žebraitis.

Pat pirma išėjo su rapor
tais mandatų komisijos na
riai: rytiečių darbuotojas 
A. Gilmanas ir smarkus ro- 
česterietis V. Černiauskas. 
Vienas po kito pranešė, kad 
Suvažiavime dalyvauja 354 
delegatai nuo 200 organiza
cijų ir grupių bei kuopų, at
stovauja arti 160,000 " na
rių.

Per šį ketvirtą posėdį at
sisėdau kartu su visais de
legatais. Į prezidiumą ant 
estrados nebeėjau: nebebu
vo reikalo. Paskutinį posė
dį vedė ir tvarkė jaunuo
liai, 
nuo 
nuo 
ma 
ka. 
naujoj vietoj, kartu 
sais. 
ninkas V. Valukas 
žmona buvo mano 
nai. Dar prieš posėdžio at
sidarymą gražiai pasikalbė
jom. Valukai abu savo sūnų 
leidžia į universitetą, ant 
medicinos fakulteto. Bus du 
broliai gydytojai. Abiejų 
esama nepaprastai gabių ir 
uolių moksle jaunikaičių. 
Lietuviškai kad kalba, tai 
kaip žirnius barto. Asme
niškai pažįstu.

Ištolo žiuriu, kaip prie 
garsio raportuoja Gilma
nas. Puikus vyras, geras 
darbuotojas. Norėjos su
eit, pasisveikint, pasikalbėt, 
bet taip ir neteko. Taip pat 
ir su Černiausku. Riestas, 
stambus vyrąs, energingas 
visur. Smulkmeningąi ra
portavo apie delegatų sąs
tatą: kokios būtent organi-

Sėdėt teko potoliai 
estrados, rodos, antroj

buvo matyt visa publi- 
Smagiau buvo

Vilksbarietis

’sėdėt 
su vi- 
daini- 
ir jo 

kaimy-

zacijos, kuopos, kliubai ar 
chorai ir po kiek atsiuntė 
delegatų. Ir su Černiausku 
neturėjau progos susitikti; 
nors ir kaip norėjau.

Raportuoja nenuilstamas 
Mizara. Visur jo pilna. Vy
riausias Suvažiavimo inži
nierius. Šiuo atveju smulk
meniškai praneša, kas svar
besnio nuveikta pe,r du me
tu, tarpe Pirmojo ir Antro
jo Dem. Liet. Suvažiavimo. 
Nustato planą ateities veik
lai.

Toliau jau jaunuoliai. 
Pirmininkas Vasaris su
kviečia ant scenos ‘ visus 
tuos delegatus, kurie su
grįžo iš karo. Sustojo ei
lėn 15 karo veteranų. Ilgai 
ir karštai visi mes jiems 
plojom. Įsižiūrėjau į jų 
veidus. Gėrėjaus jų sveika 
išvaizda. Grįžę iš karo 
frontų, jie ir vėl stoja dar
ban. Daugumoje jau pasi
žymėję .visuomeniniais dar
bais, dabar jie dar labiau 
ims rodyt savo veiklą ir ga
bumus.

Pirmininko padėjėjas T. 
Žebraitis skaito įdomų laiš
ką. Laiškas rašytas kovū- 
no F. Vaitkaus iš Vokieti
jos. Rašo, ką jis pats ma
tė ir patyrė apie tūkstan
čius pabėgėlių iš Lietuvos. 
Stačiai apmaudas ima dėl 
tos netikusios lepšiškos J. 
Valstijų politikos! Kartu su 
kitomis jungtinėmis tauto
mis kariavo prieš fašizmą, 
sumušė juos ant karo fron
tų, pasižadėjo ir toliau vi
saip naikint fašizmo gūž
tas. O čia pat palaiko ir 
proteguoja tūkstančius su
bėgusių atkaklių lietuviškų 
fašistų, latviškų ir estoniš- 
kų fašistų. Tie savo tėviš
kių išdavikai, bijodami už 
savo juodus darbus liau
dies teismo, atrado sau 
priebėgą ir užuvėją krau
gerių nacių šaly. Ir šitiems 
padaužoms vietiniai Ameri
kos lietuviai fašistai renka 
aukas, naudoja dideles su
mas iš N a t i o n al War 
Fund’o... Tas pats Natio
nal War Fund’as ir UNRR 
A šelpia tuos fašistapalai- 
kius padaužas, ugdo jiems 
hitlerinius ragus, kuriais 
jie pagatavi subadyt savo 
Tarybinę tėvynę...

(Daugiau bus)

KRISLAI HELP WANTED—FĘMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 
kartu su LDS 8 kp, susirinkimu, 5 
d. kovo, 7:30 v. v. Jurginčj salėj, 
180 New York Avė. ALDLD 5 kp. 
nariai prašomo visi būti susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų 
tarti, taipgi laikas ir duokles užsi
mokėti už šiuos metus. — V. J. Kas
per. Sek r. , (51-32)

O

norin

(51)

BACK PLASTER

Persodinąni Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAISTel. ST. 2-2178
NMMIBMf

o
■1

Pinku nuo
STRĖNŲ GĖLOS

.Maloniam palengvi
nimui bandyk š) šva
rų, lengvų, patikrin
tų būdų atliūoSuoli 
paprastų „str&M gį- 
lų. Tik uždėk vienų 
Johnson’s BACK 
l’LASTER’Į ant pat 
pkaudarrips v i c tos,

Švelnūs jo vaistai palengva SILl’O ' jum 
nugarų, lengvina skausmų ir suštyvėjima. 
Šilta multino priedanga apsaugo nuo per- 

' Salimo—suveržia ir prilaiko—jautiesi pūl
iai! Pagamina Johnson & Johnson. 
Įsose vaistinėse.

■■■"'TA!'""1!".'

Reumatiški Skausmai
Dęksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementu, turi sa
vyje galingą šilimą, gildydama ga
lingai, ištarpins ReumatišRus skaus
mus, rąnkų, kojy skaudėjimų ir tir
pimą, dieglius, > žaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiuųs, ,ale tuokus įsi
gyk DEKJSNS^ OINTMENT,‘ arba 
rašykite į dirbtuve. Kaina 2-oz. 
“1.00; 4-oz. $2.0Q. Ekstrą didelė dė- 

i 16-oz. $5.00.
’ DEKEN»S OINTMENT CO.
P. O. Box (MW, Netvaru 1, N. J.

Fihnininkas Jurgis Klimas.
Keletas sverbių pranešimų ,turin- 

tįems ir norintiems turėt)*reikalo su 
manim, pranešu, kad su pirma kovo 
(March 1st) mano antrašas .pasikei
čia. O su kovo 16 pradedu gastro
liuoti Montello, Mass., o 17 d. kovo 
Worcester, Mass. Tikiu, kad ir dau
ginus Massachusetts valst. miestų 
teks aplankyt.

Nesiūlau nenorintiems, bet
tieji dar turite progos šiame sezone 
pamatyti tą pirmą lietuvių kalboj 
filmą, taigi naudokitės proga dabar, 
nes turiu už garbę pranešti, kad 
ateinančią vasarą filmą "Kuprotas 
Oželis" išvažiuos -Lietuvon, o gal ir 
aš kartu, taigi mūsų Uetuviški Cho
rai turėtų sųsižiųpt su manim ir pa- 
sigamint nors trumpas filmukas, kad 
Lietuvos žpončs galėtų ipątyti ip 
girdėti lietuvių - amerikiečių chorus. 
Juk visi Lietuvon (nenuvažiuosite,' oJuk vM pjetuyon JlcnųvažijiQ$te; 
.filmą lengvą! gąli. -

Naujas antrašas:
GEORQE KLIMAS, 

669 — 6th Avė., 
v BROOKLYN 82, N. Y.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sakė, kad iš marmuro paga
mintu Hitlerio balioną (pa
minklą). Dąlį pinigą įmokėjo, 
o $500,0,Q0 dar turėjo būti.su- 
mokėti, kada tas balyonas bus 
gatavas. * .

Naciai sumušti. Hitleris din
go, bet Švedijoj ta kompanija 
vis dar ęlįrba ant' Hitlerio bąj- 
vono ir tikisi, kad užbaigus 
darbą ji gaus tuos $500,000. 
Keisti tie švedąi!

STALIORIAI 
VIEN TIK PATYRk 

Unijinė šapa 
URBAN WOODWORKS 

108-08 NORTHERN BLVD. 
■CORONA L. I.

STIKLO PCTfcJAI 
NEON TUBĖ FABRIKUI. 
AUK60IAUSIQS ALGOS 

GOTTLIEB NEON TUBES, 
u CAMDEN STREET, NEWARK, N. J. 

gaukite MARKET 2-5323

—

MERGINOS ar MOTERYS
VYNIOJIMUI IR 

PAKAVIMUI

PA.TTEŠKOJTMAT
Marciona Lankieliūtė pajieško sa

vo pusbrolio Kazimiero Jurgelevičio. 
Iš Lietuvos paeina nuo Macielių kai
mo, Vilniaus gub., Vąl.kinirikų par. 
Prašome pranešti po sekamu antra
šu: M. Pečukonienė (Ludwiko), 
7900 Lyons Ave., Philadelphia, Pa.

(50-52)
Skelbimus

(ASMENIŠKAI)
“Įsigykite naujų draugų Socialiais Susiraši
nėjimais. Visų tautų ir tikybų. Ra.šykitp j 
Continental Service, 512—5th Ave., N.Y.C.”

_____________________________ (62)
MERGINOS—MOTERYS. Patyrimu ’ nereika
lingas. Artificlalės gė|ės 5 dięijų savaitė. 
55c Į VALANDA PRADŽIAI, viršlaikiai.

Apmokamos vakacijos ir šventės. 
'JCAVALIER GLASS CO., 

21.16'IUh ROAD, LONG ISLAND CITY.
.X62)

Ir Kitam
Lengvam Fabriko Darbui

DAUG VIETŲ PRIE GERŲ DARBŲ 
PUIKIAUSIA PROGA 
IN IMANT MOKESTĮ

NUO KAVALKŲ
LINKSMOS DARBO §ĄLXGOS 

Kreipkitės

KOPPERS CO. INC.
(White Tar Division) 

BELLEVILLE TURNPIKE
KEARNY, N. J.

Phone KEARNY 2-3600 
matykite MR. MOLDT, UB.E.S.

2855 BLVD., JERSEY CITY, N. J.
(57)

ar i

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor *

0
“T

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5170 has been issued to the undersigned 
to soil wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 275-A — 79th St., Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

EDWARD J. &_______ ..._______
(D-B-A Z—Bros. Wine & Liquor Store)

275-A — 79th St., ' r . - •

to bė consumed off the

HENRY T. ZEGARSKT 
. ,X. • i

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
L 1045 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section 
1,07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 191 Fatchen Ave., Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, tp be consumed off the 
premises.

EVELY TETROVER
(Tatchcn Wine & Liquor)

Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.191

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18G5 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 42-29 Church Ave., & 472 McDonald 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN F. KSCHMANN 
Beverly Tavern

42-9G Church Ave. & 
472 McDonald Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 114 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail undęr Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 117 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

IflLTON J’OVILL
(Sterling Wine & Liquor)

Smith St.,* Brooklyn, N.

Y.

the

117

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
ąt 513 Franklin Ave,, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed off 
premises.

JACK & MORRIS KAMINSKY 
(Executors Estate Isaac Kaminsky) 

Jack & Morris Kaminsky and 
Jessie Karnin Lexier

(Brevoort Wine & Liquor Store)
Franklin Ave., Brooklyn, N.

■i     m ■■■——on»Wiu ■ |l
NOTICE is hereby given that License No. 
L. 5143 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 254 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLIAM R. JACOBS & SYLVIA JACOBS 

(Throop Wines & Liquors)
254 Throop

513

the

A ve., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11566 ha sheen issued to the underigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
261 Smith 
County of 
premises. 

261 Smith

___ ~ „___ I Law at
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off the

JERRY SPORTIELLO
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevprąge Control Law gt 
242 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of JKings, .to be consumed off the 
premises.

EDMUND CZAPLINSKI
242 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 795 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Jaw 
at 1133 Washington Ave., Borough of B’klyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAY WOLI-T
113,3 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICES is hereby given that License No. 
L 5373 has been Issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1863'Eastern P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
TriOMAS EXARHAKIS & JOSĘPH LETO 
1863 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the ............ “ _ ”
at 3901 — 
County of 
premises.

MICHAEL B. KOVOK, INC.
3901—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 796 ha-s been issued to the underigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2037 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & SAM SCHNEIDER
D-B-A Sally’s Wine & Liquor j 

Fulton St.. Brooklyn, N. .¥.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1479 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 So. 3rd Street, Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE
4Q6 So. 3rd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RJj 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 280 Union Avenue, BorPugh pf 
Brooklyn, Cpunty of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Control Lew 
5th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

2037

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES 
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYJPT ŲRĘSS* COMFANX 
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, FA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

(58)

PATYRUSIOS OPERATORES 
VIENA ADATA 

OVERLOCK ar MERROW 
DVIEM ADATOM BINDING 

HEMMING IR BARTACKING 
Gera Alga — Nuolatinis Darbas . 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
PENN STATE UNDERWEAR 

MILLS, Ine.
640 N. TACOMA ST.,

E. ALLENTOWN, PA. 
Gatvekaris sustoja prie kamiK>.

(54)

PO

Merginos-Moterys
LENGVAS fabriko darbas 

Pakavimas Potatoe Chips 
NUOLATINIS DARBAS.

PAKILIMAI
Vieta: Ridgewpod-Bushwick Section • 

356-360 Jefferson St., arti Flushing Ave., 
prie Irving Avenue.

Vienas blokas nuo’ Jefferson St. stoties 
ant 14th St.-Crosstown aubvčs.

The TREAT COMPANY 
360 JEFFERSON STREET 

BROOKLYN.
(56)

i K

s

NOTICE is 
L 5379 has 
to sell wine .. . ____...
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 75 Hcgeman Ave., Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN & BENJAMIN EDELMAN 
(Edelman’s Liquors)

75 liegeman Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given thpt License No. 
L 5300 has been issued to the undersigned 
to sjell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 652 Shepherd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consunjed off the 
premises.

MARVIN SCHNEIDER
652 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y.

J4OTICE is hereby given that License No. 
W. 22 has been issued to the undersigned 
to sell wipe at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
,3J8 Court Street, .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

DOMENICO SCOTTO
(Adm .of The Esl. of Domenico Scotto 

Deceased)
318 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
.the Alcoholic Beverage Control Law at 
4401 — Hjth Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cpunty of Kings, to be consumed off the 
prepiisos.

HARRY FOgMAN
4401 — 16th Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ligenap No. 
RL 15.80 has bpen issued tpt the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1,07 ofrtbc Alcoholic Pevyr/igp Control 
Lpw at 304 Court Street, Borough of 
p'rpoklyp. Cpupty of Kipe«. to .be ton»upacd 
oh t)je premises.

‘ HENRY TOUHY *
304 Court St., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE .is hereby given that License No. 
RL 7877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 62 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. »

OTTO MARQUAROT
62 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 62JJ9 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Control 
Ltftw at 064 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ' ‘ >

HALSEY SPIRITS. INC.
964 Ilajsey St., Brooklyn, N. Y.

PATYRUSIOS 
OPERATORES

Prie Singers Sewing Mašiną 
Dirbti ant Brassieres
Puikiausios Darbo Sąlygos 

ir Valandos 
Gera Alga

ALOMA FOUNDATIONS
1 Little Burnet St. 

New Brunswick, N. J.
Tel. New Brunswick 2-7091

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1216 has bęeh Issued to.'the uptjersigned 
to sell wine & liquor at rėtall under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
pt 482 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE L. HLLCKEN
482 Cqney* IpJ^nd Ąve., Brooklyn, N. X- 

zj /■.. • v.: .r'.1.
NOTIŲE in herepy Jflvoq that License No. 
L 57 has been Issued to the ‘undersigned 
to sell ,‘wlne & ‘liquor at' retail Under Section 
107 pf the Alooholi.0 ReverageOontrol Lajv 
at 9(4.4.Cnney Inland Ąy,c.. Borwgh pf B’klyn, 
Cpypty pf Kings, ,ty.e -consurpęd off tip? 
premises../ . • . ■ • ' -Ų •“ ’ "• -

PATRICK V. MELIA
,941: Cpuey Llajgl Ave. 44 ,y’Brouklyu, N.-Y.

bJOTICE is hereby given that License No. 
RiL 4247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Eaw at 502 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, (Cqqnty of Kings, to be consumed 
on the premises.

FARĄMOUNT BAR & GRILL 
Stanley JdisuRas

502 Grgnjl §t., PropHyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 195,8 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail qn4er 
Section 107 of .the Alcoholic Boverag,e Control 
L^qv at 139 — 58th Street, Bpropgh of 
Brooklyn, County of King?, to be consumed 
on the .premises.

ORIGINAL MAGNET. INC.
139 — 58th St., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No* 
JIW 13Š7 Jigs been issued to U»e undersigned 
to sell beer *nd ntoė gt Retail under Section 
107 of the Alcoholic leverage Control 
at 528 Evergreen Ave., Bprough pf Brooklyn. 
Cpunty »£ Klngsi to be cbiunipjod op the 
premises. ‘

FRANK JtOTH
5‘^3 Evergreen Ave.. • * Brooklyn, N. X.

--- ----- I » ‘
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 81 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine pnj liquor nt retail under 
Section 107 of the AlcoboUc Beverage Control 
Lfiw at 75 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE HEIGHTS CASINO
71J Montague St.;‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE w hereby given that License No. 
JiįL 683B lįes.hveo , issued tp Um jWqivjstenod 
to sell beer, wine and liquor at .retaŲ under 
Section 107 .of the Alooholic Beverage Control 
J^sw at ^31-33 Cpmbprįand Stręct, Borough qf/ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prembps. " -

i 4 ‘ ‘ANNY COLLATZ ’ 
Tally-Ho Rest. B. & G.

81-33 - Cumberland St., Brooklyn, N.

fĄTYRę 
KASPINŲ AUDĖJAI

1151 FRONT ST., 
CATASAUQUA, FĄ-

f. 9 ■ '

■,^v a

(64)

TUOJAU GAUNAMI DARBAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESNE ALGA

BONĄI 3-ČIAM ŠIFTUI

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

GENERAL WB&ON MJU-S

(56)

MOKANTI AUDIMO 
VISOKIŲ RŪŠIŲ KASPINŲ

.1-.

3KI

CORSET .OPERATORES 
PATYRUSIOS 

31.60 I VALANDA 
nuolat *

Skambinkite BOULEVARD 8-7280 
ar^ĮAV^MEYKR 9-4275.

2L1 T* J 'J -■ J'..'. .....
VALYTOJOS. Oftaų budinke, vakarai*. 327 
iki 385 j savaitę, patyrimo nereikalinga.

59 Pine St., New York City.
(^X



t. ta.
■}T *
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Grand Chair Rakandą 
Co. Vėl Dasipildė

Gruodžio 18 d., praeitais 
metais, tapo paliuosuotas iš 
Dėdės Šamo karinės tarnybos 
laivyne petty officer c/2 Juo
zas Petraitis. Prieš išvykstant 
tarnybon Juozas dirbo ir bu
vo vienas iš savininkų brodk- 
lyniečiams žinomos Grand 
Chair Furniture kompanijos, 
402 Grand St., Brooklyn©. Grį
žęs iš tarnybos Juozas ir vėl 
įsijungė į tą pat užsiėmimą.

Mes visi džiaugiamės Juo
zo Petraičio sugrįžimu, bet la
biausiai džiaugiasi jo motina 
Mrs. Brown, jo partneriai biz
nyje, brolis Walteris Petraitis 
ir Mr. Brown (patėvis), kurie 
išlaikė biznį iki Juozui sugrįž
tant. O Juozo žmona Adelė, 
buvo paskutinė’su juo atsisvei
kinti ir pirmoji jį pasitikti. . . 
Aišku, džiaugiasi ir ji.

Linkime Juozui Petraičiui 
gero pasisekimo biznyje ir lai
mingo civilio, pokarinio gyve
nimo.

Atidarė Raudonojo 
Kryžiaus Vają

Kampanija už sukėlimą 
Raudonajam Kryžiui šimto 
milion.ų dolerių, didžiausios 
sumos iš visų sukeltų taikos 
metu, pradėta po visą šalį ko- 

. vo 1-mą ir tęsis per visą mė
nesį.

Newyorkieciai taipgi pradė
jo kampaniją sukelti savo Še
rą. Visame didžiajame New 
Yorke manoma sukelti $10,- 
500,000. Tai virš dešimta da
lis visos šalies kvotos. Brook
lyn© kvota yra $1,640,000.

Kampanija New Yorke pra
dėta su iškilminga programa 

• — Miesto Salėj, dalyvaujant ma
jorui O’Dwyer ir miesto kam
panijos vedėjui Jarvis Crom- 
*well, laivyno “Heli 
lėktuvams skraidant
lės, taipgi iš laivyno “blimp” 
mėtant lapelius.

Brooklyne įvyko veikėjų pa
sitarimas vasario 28-tos vaka
rą, St. George viešbutyje.

Diver” 
virš sa-

Nuteisė Mirtin už Žmo 
uos Nunuodijimą

* s? ’Lar-.

Benjamin Feldman, vaisti
ninkas, teismo pripažintas kal
tu nunuodijime savo nėščios 
žmonos su strychnine. Jam 
gręsia mirtis elektros kedėje. 
Feldman apeliuosiąs. Teismo 
parodymuose Feldmaną kal
tino, kad jis jau ligoninėje 
esančiai žmonai, sveikstančiai 
nuo apnuodijimo namie, į li
goninę pasiuntęs nuodų, kurie 
ją skubiai pribaigė. Taipgi 
būdyta, kad jis griežtai prie
šinosi žmonos lavono skrodi
mui. Tačiau lavonas buvo at
kastas ir ištirtas vėliau.

i

Dovanos Lietuvos Žmonėms
Šiomis d ienomis .dovanu Vil

niaus Medik. Instituto reikalu 
gavome sekamai:

Daktaras A. Petriką, žymus 
visuomenininkas, Brooklyn, N. 
Y. $100.

Per P. Babarską:
ALDLD 55 kp., Ridgewood,

Po 50c: G. Bernotą, P. Pa
pievis, T. Varaška, P. Babars-

J. Shapolas, Brooklyn, N.

Po 25c: J. Kairiu A. Zurnis 
ir M. Babarskienė.

širdingai dėkojame! Tiki
mės, kad ir kiti geri Lietuvos 
žmonių rėmėjai paseks virš 
minėtų geraširdžių žmonių 
pavyzdį!

LPTK Fin. Sekr.

Nugalėjo Žiaurią Ligą
Neseniai buvo Laisvėje ra

šyta, kad Juozai Jakavonis, 
Nellies ir Stanlio Rutkūnų 
dieninis kauntermanas sunkiai 
susirgęs. Dabar Juozas sugrį
žęs iš ligoninės ir šių žodžių 
rašytojui teko su juo pasima
tyti. Buvęs girdėjęs, kad Juo
zą buvo pasigavus labai žiau
ri liga, jį pamatęs, nusistebė
jau ir paabejojau apie pirmes
nių apie jo ligą informacijų 
tikrumą. Juozas, su šypsą ant 
veido, atsakė: “Turėjau, kaip 
angliškai vadina, spinal me
ningitis...” Vadinasi, pirmes
nės informacijos buvo teisin
gos.

Pasveikinau Juozą ir nieko 
daugiau negalėjau sakyti* iš 
nusistebėjimo. Net ir daktarai, 
kurie Juozą Jakavonį gydė, 
buvo nustebinti Juozo greitais 
teigiamais rezultatais, nes ši 
liga yra žiauri — retas kuris, 
jos pagautas taip pasekmin
gai laimėdavo su ja kovą. Bet 
Juozas laimėjo...

Smagu mums su tavim Joe, 
pasimatyti. Tikime neužilgo 
matyti ir vėl dirbant už kaun- 
terio.

Dėl Vilnies Kalendoriaus
Jau išbaigėm - išpardavėm 

visus Vilnies kalendorius 1946 
metų ir prašome daugiau už
sakymų nesiųsti.

Gavome pranešimą iš Vil
nies A d m., kad ir pas juos jau 
išsibaigė kalendoriaus knyga.

Laisvės Adm.

Filmos—Teatrai

savaitė
Avė. ir

Maskva 
kiekviena 
buvo su- 

ant priešo.

Frentas.

Unija Išgavo Pakėlimą 
Algą Sperry Šapose

Sperry Gyroscope Co. dar
bininkams pakelta mokestys 
po 10 centų už valandą ką tik 
pasibaigusiose unijos su firma 
derybose, kurias pravedė Uni
ted Electrical, Radio and Ma
chine Workers Lokalas 450, 
CIO.

Priedams, unija išsiderėjusi 
bendrą sumą, pareinančią po 
apie 5 centus už valandą, vo
kuojant pagal gegužės mėne
sį gautas algas, bet tų paskirs
tymas ‘fcagal sekcijas dar ne
nustatytas. Taipgi gautas ve
teranams fondas — $180,000 
— tiems, kurie išėjo tarnybon 
pirm įėjimo galion pirmojo su 
unija kontrakto, nustatančio 
veteranams tam tikrą atlygini
mą. •

Veteranų fondą paskirstys 
maždaug sekamai: dirbę 6 
mėnesius pirm išėjimo tarny
bon gaus dviejų savaičių mo
kestį, dirbę metus — 3 savai
čių, du ar daugiau metus — 
4 savaičių mokestį. Sugrįžu- 
siems darban veteranams duos 
po 5 dienas atostogų su alga.

Tragedijai artinantis, George Brent sulaiko Dorothy 
McGuire nuo pabėgimo iš namų, kuriuose randasi pa
mišėlis žmogžudys. Visa tai dedasi filmoje “The Spirai 
Staircase,” Palace Teatre, Broadway ir 46th St., N. Y.

Stanley Teatre Linksma Filmą
“Four Hearts,” meiliška ko

miška Tarybų Sąjungos filmą, 
rodoma jau antra 
Stanley Teatre, 7th 
42nd St., New Yorke.

Buvo laikas, kada 
gynėsi nuo nacių, 
dalelytė energijos 
kaupta pergalei
Tada ir Tarybų Sąjungos me
nas rodė didvyriškus žygius 
frontuose, rodė didvyrius fa
brikuose ir pasiaukojusius 
liuosnorius darbe išsaugoti 
miestus, didvyrių šeimas.

Nutilo karo kanuolių baubi
mas, prigeso karo gaisrai, at
sirado laiko lengvesniems po
lėkiams ir Maskva juokiasi. 
Dalis tos linksmybės, parodan
čios jaunų žmonių meilės prie
tikius ir problemas, perduoda
ma romantiškoje - komiškoje 
filmoje “Four Hearts.” Mėgs
tantieji lengvai - linksmai pra
leisti valanda, nueikite, k- 7

*

Paramounte Nauja Filmą 
“Road to Utopia”

Komiška filmą, apie bėgan
čius j ieškoti aukso Alaskoje, 
su Bing Crosby, Bob Hope ir 
Dorothy Lam ou r žvaigždėse, 
su jų prietikiais tojo kelionė
je: bėdomis, linksniavimais,, 
dainomis. Gaminta iš Norman 
Panama ir Melvin Frank vei
kalo. Dirigavo Hal Walker, 
direktorius jau žinomųjų 
“Duffy’s Tavern” ir “Stork 
Club.”

Asmeniškai programoje da
lyvauja Benny Goodman su 
savo orkestrą, Pat Henning ir 
kiti.

Embassy Teatruose
Rodoma dvasiškių vieni ki

tų aukštinimai Romoje, įšven
tinimas 32 kardinolų. Sugrįž
ta amerikiečiai UNO konfe
rencijos delegatai iš Londono. 
Septyni šimtai veteranų, tak- 
sikų vairuotojų, mašinų kara
vanu, pribūna iš Chicagos į 

1 Washingtona, protestuoti, kad 
kompanijos atima jiems dar
bą ir duoną. Mrs. Roosevelt 
lankosi J. V. okupacijos 
no j, Vokietijoj.

Radio City Programa 
Ketvirtoj Savaitėj 

Sėkmingai teberodoma
ma “Adventure.” O scenoje 
tebevaidinamas puikus spek
taklis “Sky High” su teatro 
baletu, ensambliu, orkestrą ir 
su svečiais artistais.

Drabužiai Lietuvos 
Žmonėms

*

Vienuoliktam Siuntiniui Atne
šė Drabužių Šie:

(Iš Brooklyn© ir apylinkės) : 
Veronika Višniauskiene, V. 

Kari on as atnešė nuo Ona Ja*- 
ris ir Frank Stirbis, Charles 
Young, F. Miliauskienė, Iza
belė Paul, Kaz. Tamošiūnas, 
Felix ir Agatha Giedraitis, A. 
Lideikienė, A. Zablackienė, 
Sungaila, Miss Stasiūnas, Mrs. 
M. B. Ibanez, Mrs. M. Bal
čiūnas, F. Reinhardt surinko 
nuo C. ir Helen Churinskas, 
Kazimieras Blozis, Petras Pa
liokas, P. Kapiskas, Antanas 
Rudis, Ann© Jakštienė, Kuko- 
nis, A. Misevičiene, J. Kuni- 
gonis, Chas. Naktinis, Joe Da- 
miliauskas, Anne Sholl, M. 
Danilevičius, Tillie Ulbaitie- 
nė, Virginia Skapezynski, Ona 
Obecunienė, Emma Azarko, 
K. Milenkevičius, Ona Gar- 
lauskienė, A. Arlauskas, M. 
Simonavičius, Peter Robokas, 
LauruseviČienė, Anton Waz- 
nes, Edward Pelkauskas, 
Azarko, Zelanis, Josephine 
Augutienė.

Kiti, aukojusieji drabužių 
ar čeverykų, jau buvo skelbti 
pirmiau.

Norime priminti, jog 11-tas 
Siuntinys bus baigiamas ne už 
ilgo. Prašome skubiai surinkti 
savus ir paprašyti pas1 kitus 
drabužių ir avalynės. Tų visų 
dalykų Lietuvoje dar labai 
trūksta. Jų trūksta ypatingai 
tiems, kurie gyveno miestuose 
ir miesteliuose, taipgi kaimuo
se prie didžiųjų kelių, kur na
ciai spėjo viską išgrobti ir su
naikinti, taipgi ties tomis vie
tomis, kur ilgai stovėjo fron
tai.

Daug Darbo Centre Šią 
Savaitę

Jau buvo minėta, kad šio
mis dienomis į Drabužių Cen
trą, 417 Lorimer St., 'atvežta 
daug drabužių ii* čeverykų iš 
kitų miestų. Reikės juos su
krauti. Penktadienio vakarą 
grupė žmonių jau dirbo, bet 
darbo dar liko daug. Dirbs 
pirmadienio vakarą su didele 
talka, o jeigu liks, turės bū
ti talka ir kitais vakarais, tre
čiadienį ir penktadienį. Atei
kite! /

Vasario 27 d. įvyko kriau
čių mėnesinis susirinkimas. 
Pirmininkas Glaveckas atida
rė susirinkimą ir perskaitė 
dienotvarkį. Pasirodė, kad« 
šiam susirinkimui dienotvarkis 
susideda iš raportų ir laiškų 
skaitymo ii’ jų priėmimo. Ap
tarta ateinantis kriaučių pik
nikas. Išrinkti pikniko pirmi
ninku J. Petersonas, sekreto
rium Ch. Kundrotas.

Skaitytas laiškas nuo Rau
donojo Kryžiaus. Laiškas li
kos priimtas ir; po aptarimo, 
buvo du sumanymai aukoms: 
$25 ir 50 dolerių, bet didžiu
ma balsų buvo aukota 50 do
lerių.
Lokalo Pildomoji Taryba Ne

gerai Pasielgė su Jurgine

Antras laiškas buvo skaity
tas nuo šv. Jurgio Draugijos 
ir sykiu buvo atsiųsta bankie- 
to tikietai. Jurgine buvo atsi
kreipus į Lokalo Pildomąją 
Tarybą su tikietais. Lokalo P. 
T. perdavė laišką su tikietais 
šiam susirinkimui ir rekomen
davo, kad Pildomoji Taryba 
atmetė tą laišką su tikietais. 
Todėl atmetė, kad minėta 
draugija nepirko kriaučių pik
niko tikintų pereitą metą.

Visi gerai žino, kad minėta 
draugija per karo metus pati 
nerengė jokių pasilinksmini
mų, tai tik dėl to neprisidėjo 
ir prie kitų rengiamų pramo
gų karo metu, jokių pasilinks
minimo tikietų nepirko nuo ki
tų organizacijų. Jų buvo nusi
statymas: kaip mes galime 
linksmintis ir baliavoti namie- 
je būdami, kada mūsų vaikai 
Europoje kraują lieja ir gy
vastį aukoja; kokios gali būti 
mums linksmybės. Dabar ka
ras yra pasibaigęs ir Jurgine 
rengia didelį bankietą, dėl jo 
atsikreipė į Lokalo Pildomąją 
Tarybą su tikietais, bet iš jos 
atsinešimą gavo nedraugišką.

Tarybos atsinešimas* į Jur- 
ginę sukėlė nepasitenkinimą 
pas kriaučius, kadangi kriau
čių didelė dalis priklauso šv. 
Jurgio Draugijoje ir visi gerai 
žino, kad minėta draugija pu
sėtinai kriaučius rėmė ir pini
gų aukavo kriaučiams streiko 
metu. Kiekvienas kriaučius ir 
kriaučiuvienė gali pasakyti, 
kad Jurgine Draugija yra 
ramstis kriaučių streiko laiku, 
kriaučiai iš jos gaudavo sand
vičių ir kavos pikieto lainėie. 
Tik prisiminkime 1920-21 me-

tus, kiek pinigų Jurgine Drau
gija yra aukavus kriaučiams.

Ot ir kilo didelės diskusijos 
kriaučių susirinkime.

Dar pačiame susirinkime 
duota įnešimas, kad nupirki
me tik 4 tikietus iš 15 tikietų, 
kas ir buvo nutarta, nupirkta 
tik 4 tikietai po tris dolerius^ 
tai už 12 dolerių.

Yra geda mūsų Vildomajai 
Tarybai tokį skandalą iškelti, 
bandyti ant juoko palaikyti tą 
draugiją.

Delegato J. Buivydo rapor
te iš dirbtuvių stovio pasirodo, 
kad ne visose dirbtuvėse 
kriaučiai yra užsiganėdinę tais 
pakėlimais. Vieni nesupratę, 
kiek jiems turėjo būti pakelta, 
antriems buvo klaidų padary
ta darant tuos praislisčius 
(price lists), ai1 tai iš boso pu
sės nepažymėta jojo dirbamo 
kavalko kaina ant listo, taip, :
kad tų praislisčių darytojas I" 
(praismeikeris) neužregistra-; r— 
vo vieno ar kito kavalko. O su 1 
trečiais, sakė delegatas, visai 
negalis susikalbėti —- iš ryto 
sutaikau su dviem centais už 
kavalką, o po pietų jie jau 
reikalauja vieno cento dau
giau. Delegatas mano, kad 
dabar pas kriaučius yra pini-; 
gų, bet tūli reikalaują patys 
nežino ko.

J. Stakvilevičius.

Pirmadienis, Kovo 4, 1946

DANA ANDREWS, žvaigž
dė .svarbios filmos “A Walk 
In The Sun,” rodomos Victo
ria Teatre, Broadway ir 46th 

New Yorke.

American Communications 
Association, CIO, padavė Na- 
cionalei Darbo Santykių Tary
bai skundą prieš Western 
Union telegrafų firmą. Kal
tina, kad ji diskriminuoja 
prieš jai nepatinkamus darbi
ninkus.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

tokio
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home

• <jr.
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SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 6 d., 6 v. v. Liet. Neprigulmin- 
go Kliubo Name, 269 Front St1. Vi
si nainai dalyvaukite, nes turėsime 
prisirengti prie mūsų parengimo ir 
kiti, svarbūs reikalai atlikt,!. —Val
dyba. (52-53)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Komunistų Kliubo susi

rinkimas įvyks šio antradienio vaka
rą, 8 vai., kovo 5-tą, 419 Lorimer 
St., Brooklyn. Visi nariai būkite, ka
dangi bus raportas iš sekcijos kon
vencijos ir svarstymas, kaip sude
rint] mūsų darbą su šio laikotarpio 
reikalavimais. — Valdyba. (51-52)

Brooklyn© paštininkai rei
kalauja įstatymo, kuris nusa
kytų pakelti visiems paštinin
kams algas $500 metams, o ne 
$300, kaip dabar reikalauja
ma Meade-Burch biliuje. Jie 
prašys pataisyti tą bilių, kaip 
sako unijos prez. David Sil- 
vergleid. f

PARDAVIMAI
Z*

Nepaprasta Proga 
Įeiti į Biznį

Mažai vartoti: Hoffman prosijama 
mašina, šėpos su “sliding” stiklo du
rimis ir kiti siuvėjui reikalingi įtai
symai parsiduoda už žemą k’ainą. 
Kreipkitės: P. J., 427 Lorimer St.< 
Brooklyn 6, N. Y. ’ į (51-52)

PAJIĖŠKOJTMAI
Pajieškonąas John Bolita. Jeigu kas 

žino kur jis dabar randasi/ malonė
kite kreiptis po sekamu antrašu: 
70’Pine St., Room 5410, New York 7, 
New York. (54)

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ■ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite į laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksį reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavlčlum. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Bankietų 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus ' 

steičiuB su naujausiais įtaisymais.
KETURFŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

„ , . į 9—12 ryte .Valandos j 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

84-02 Jamaica Avenue t
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST

(Tarpe Harriaon ir Mare; Avė*.

B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS
Pirmadieniais ) 9 4 p m 
Trečiadieniais > R\ 
Penktadieniais J

Valkų Ligų specialistas 
nuo 1908

Pel. EVergreen 4-0088

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
.Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

; Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat 
Savininkas 

411 Grand St. Brooklyn 
MtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius.

I -—■'

Drs. Stenger & Steriger
Optonietrlsts 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

iįž&AuJlįŪ;

<, j A

l=‘ 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.

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 sąvo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

' Telefonas EVergreen 7-1661




