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Nėra šiandien svarbesnio, No. 267 • 
reikalo, kaip susitarimas ir su
sikalbėjimas Keturiu Didžiųjų 
•Jungtinėse Tautose. Pasidali
nimo trokšta tiktai niekšai fa
šistai ir naujo karo promoto
riai. j

Nebus pasaulyje taikos, nei i 
ramybės, jeigu didieji milži- ' 
nai niausis ir ginklais konku- !
ruoš. Tai aišku, kaip diena. • . .. . . _.v i • • • it ••

★ ★ ★ Senatorius Byrd Reikalauja Užgrobt Matmenų Unijos Iždą 
štai, kodėl taip džiugu, kad jr Kongreso Sesija Streikam Pažaboti

Austmas pritaria Molotovui, o 3 3 *-
Molotovas Austinui.

Jau seniai, Saugumo Tary
boje, Sovietų delegatai davė 
gerą sumanymą, kad visos ša
lys tuojau raportuotų, kiek 
kuri turi ginkluotų jėgų drau
giškose šalyse.

Vardu Amerikos delegaci
jos aną dieną Jungt. Tautų 
Seime Austinas pareiškė: Tas 
gerai, mes tam pritarsime, bet 
mes 
kad 
kiek 
Jėgą

Washington. — Atžaga
reivių demokratų vadas, se
natorius Harry F. Byrd rei
kalauja, kad valdžia trauk
tu teisman ne tiktai Mai
nierių Unijos pirmininką 
Johną L. Lewisa, bet ir vi
sų unijos skyrių - lokalų vi
sus viršininkus. Tam prita-

iš savo pusės siūlome, 
taip būtą . raportuota, 

kuri šalis turi ginkluotu 
visur už savo šalies ribų,

net ir tose šalyse, kurios 
eitame kare kariavo prieš 
mis.

Gerai, dabar pareiškė 
su tuo priedu

per- 
mu-

Anglai Rando Ilgai 
Slėpt Savo Armijas 
Svetur. Sako Molotov

lotovas, mes 
tinkame.

Mo-
su-

susikalba ir susi-Tegul tik 
taria. Nesvarbu, kas ką pirmą 
sumanė ir pasiūlė. Mažiausia 
reikėtų ginčytis dėlei inicijaty- v ° 
vos. 1

Bet šiurkštūs vėjai pučia iš, ją; todėl 
Londono. Anglijos valdžiai ministras 
nepatinkąs tas Austino ir Mo- sj Sovietu 

_______ į l ~.. _ • : * ! . _ 1 !_ .•__ 9 f A _  j V 
i nešt, kieklotovo “susibičiuliavimas.” An

glija nenorinti pranešti svie
tui, kiek kur armijos jinai už
laiko. Mat, pavyzdžiui, dar- 
biečių valdžia nenori pasaky
ti, kiek kareivių ji laiko Pa
lestinoje, Indijoje, Graikijoje 
ir keliolikoje kitų kraštų.

Tai šitaip nusidėvėjo dar- 
biečiai, kurie save vadina 
cialistais. Vietoj vadovauti 
sigin k 1 a vimo są j u d ž i u i,
bando pastoti kelią.

so
il ii-
ji e

Prasideda blogi, sunkūs 
kai darbo žmogui Amerikoje. 
Reakcija pakėlė galvą. Repu-. 
blikonai laimėjo rinkimus. Da
bar Trumanas pasimojo mai- 
nieri ųuniją sulaužyti.

Gerai pamename laikotarpį 
po Pirmojo Karo. Atrodo, jog 
istorija pasikartoja. Ir tada 
pirmosiomis reakcijos auko
mis buvo plieno darbininkai 
mainieriai, geležinkeliečiai.

lai-

Plieno darbininkų unija ir
gi žada reikalauti algų pakė
limo. Jiems irgi nebus lengva 
laimėti.

O tos buržuazinės - kapita
listinės spaudos siutimas! Vie
nu balsu ji šaukia prieš mai
nierius ir reikalauja juos kry- 
žiavoti. Net toks “New York 
Post,” kuris dar vis skaityda- 
vosi liberališku laikraščiu, už
keikė mainierius.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų užsienio reikalų mi
ni s t r a s Molotovas sakė 
Jungt. Tautų 
Komitete, jog Anglija nori 
kuo ilgiausiai palaikyt sa- 

) armijas svetimuose i 
kraštuose, bet jinai mėgina | 
paslėpti tokią savo intenci- i 

užsieninis anglų j 
Bevinas priešina- 
reikalavimui pra- 
kariuomenės An- 
Amerika) laiko 
svetimuose kraš-įvairiuose 

tuose. Štai kodėl Bevinas 
perša sujungti klausimą 
apie armijas svetimuose 
kraštuose su būsimais svar
stymais apie nusiginklavi
mą.

taria ir tūli kiti reakciniai 
senatoriai ir kongresmanai, 
republikonai ir demokratai.

Apskrities teisėjas Golds- 
borough tardys Lewisa šį 
pirmadienį dėl to, kad Le
wis neatšaukė minkštųjų 
a n g 1 i a k asyklų mainierių 
streiką, kaip kad tas teisė
jas buvo įsakęs savo duotu 
i n d ž i o n k š inu. Lewisui 

! Įteikti teisminiai popieriai 
■ sako, kad jis turės parody- 
• ti, kodėl, Lewis ir jo vado- 
! vaujama unija neturėtų bū- 
! ti nubausti, girdi, už teismo 
i įsakymo paniekinimą.

Senatorius Byrd asmeniš
kai prašė prez. Trumaną 

r, t,. • sušaukt nepaprasta kongre- Politimame .. ! \ r, ?,; so sesiją, kad išleistų įsta
tymus streikams pažaboti. 
Kartu jis ragino preziden- 

i tą užgrobt Mainierių Uni
jos iždą.

R a u d onbaubis kongres- 
: manas Rankinas reikalauja 
nušluot visus, girdi, “bepro
tiškus” įstatymus, kurie bu
vo išleisti darbininkų nau
dai prie prez. Roosevelto.

Amerikonai ir Anglai 
Atmeta Planą dėl Jų 
Išėjimo iš Triesto

Siūloma, kad Sovietai Apmo-

Kelione i Kitus Kraštus

CIO Ragino Išlaikyti Trijų Didžiųjų Vienybę. Nedirbt Atom- 
Bonihu; Daugiau Pažangūnu Išrinko į CIO Tarybą

I ---------- -—------------------

Atlantic City, N. J.—CIO Unijos pirmininkas) ir neg- 
i unijų suvažiavimas vėl vien- 
i balsiai išrinko Philipą Mur-
■ ray organizacijos pirminiu- Unijos tarybos sekretorius, 
ku: perrinko CIO vykdomą-
ją tarybą, įstatant Į ją dau- išrinktas CIO sekretorium- 
giau pažangių žmonių, ir

James C. Petnllo, afLį prjėmė rezoliuciją dėl pa-jgresistų susilaikė nuo bal- 
Amencan Federation of Musi-1 užsienjnės politikos.! Savimo UŽ ji.
cians Prez.dentas, .se.na >. . p<) tQ suvažiavimas užsjda. j------------------- -- ---------------------------

teisė vaduojantis darbininkus 1 (' aR . All£[li6S I SUDYRIUI DUS
varžančiu Lea Aktu. AFL ad. Saujele socialdemokratų; 5 HJ
vokatas Joseph A. Padway ■ P I i e Š t a 1 aVO 1 CZOllUCljoS nllCStdl
ragino teismą bylą išmesti, ar-1 punktui, reikalaujančiam; . ...

iždininku, bet daugelis pro-
Sen. J. William Fulbright iš į 

Arkansas, demokratas, pasiū
lė prež. Trumanui pasitraukti 
iš valdžios, visiškai užleid
žiant valdžią republikonams. 
Jis siūlė paskirti republikoną 
valstybės sekretoriumi, kad ragino teismą oyią išmesti, ar- x ... e
paskui jis galėtų stoti i prezi- gumentuojant, kad įstatymas palaikyt Vienybę SU Sovie- ' VslS^IJOjC 
dentus Trumano vietoje. į nekonstitucinis. i tų Sąjunga 11* mėgino ją

pasmerkti. Jie taipgi siūlė, 
atmesti veto teisę Jungt., 
Tautų Saugumo Taryboj 

. prieš atominės bombos var-
■ tojimą. Bet socialdemokra-1 tinėje šalies 
; tai nieko nelaimėjo.

S u v a ž i avimo delegatai; gHes> atsižvelgiant į minkš- 
! tokia balsų dauguma, kai]) įuju angliakasyklu mainie- 
j 85 prieš 15, uzgyrė rezoliu- ' * PHtemdymai
i cija, kuri ragina išlaikyt v v.‘ . ,. '. .
Trijų Didžiųjų vienybę, su- Prasi^es si pirmadienį n 
stabdyt atominių bombų bus panašūs, kaų) kai o me- 
dirbimą ir krovimą į san-į^11 biown-outs. .Lzdiaus- 
dėlius, o eiti link tarptauti-naudot! elektia oi o tem- 
nio nusiginklavimo. peratur. reguliavimai visur,

apart tų atsitikimų, kur 
Murray Pabrėžia Vienybes (toks temperatūros tvarky- 

Reikalą Unijoje jmas būtinai reikalingas pra- 
Renkant Ph. Murray CIO i monės darbams ir sveika- 

ambasada Wa- Plrmlninku> visi _ delegatai' tai. Taipgi uždrausta di- 

entuziastiškai jį sveikino. -------------------

„ Amerika Abejoja apie
Rankino Komitetas 1 ardys gį: Rumunijos Rinkimus;

Taip jis dar kartą atsake ĮSpįja jr Lenkiją 
grupei dešiniųjų, kurstan- z r J

■ čių “apvalyt CIO nuo rau- 
Washington. — Kongres-i simetė atgal į katalikų baž-: donųjų.”

manų komitetas “ne-ameri- į nyčią. Kunigai už tai pa- j 
I kinei veiklai tyrinėti” nuta- ■ kėlė Budenzą į savo valdo-1 
! rė kvosti Amerikos Komu-imu kolegijų profesorius.) 
inistų Partijos sekretorių i Tarp vadinamųjų Ranki- 
Eugene Denmsą, girdi, dėl i no “liudytoju” prieš komu- 
“klastingo jo pasporto.” Tas I nistus yra i,, vokietė troc- 
Rankino - Woodo vadovau- i kist§ Rutha Fischer, 
jamas komitetas remiasi Budenz, niekuomet nebu- 

iLouiso Budenzo spėliojimu, vęs Sovietų Sąjungoj, pri- 
■ kad Dennis, gal but, su pa- pasakojo apie ja visokių 
i dirbtu pasportu atplaukęs baisenybių. Jis šnekėjo, kad

Maskva Įtaria, kad Ukrainos Delegatas 
Politiniais Sumetimais Pašautas New 

Yorke; Amerika Atsiprašo Sovietų

Washington. — Valdžia 
' Įsakė pritemdyti naktimis 
miestus 21-je valstijoje ry- 

pusėje, kad 
galima būtų pataupyti an-

<

Maskvos laikraščiai iš
spausdino Tass žinių agen
tūros pranešimą iš New 
Yorko, kad Grego ras Stad
nik, Sovietu Ukrainos dele- 
gatas Jungt. Tautų seimui, 
buvęs politiniais sumeti
mais pašautas vienoje New 
Yorko užkandinėje. Prane
šimas sako, nors New Yor
ko policija tatai vadina pa
prastu plėšikų žygiu, bet jie

Lake Success, N. Y. _ Į užkandinėje nemėgino api-
I Amerikos atstovai ekono- 
i miniame Jungtinių Tautų 
j komitete davė toki pasiūly-1 
mą dėl “ 
yra, fašistinių pabėgėlių), i 
kurie atsisako grįžti iš Vo-|

plėšt Stadniką ir jo drau- j 
gą, kitą Ukrainą. Ta žiniaį 
primena, kad Stadnikas pa- ■ 
šautas speciale, pavojingai 
dum-dum kulka, ir kaltina• 
New Yorko policiją, kuri' 
n e p a r o d ž ius pasiryžimo 1 
tuos gengsterius suimti.

Amerikos valstybės de-; 
partmentas atsiprašė So-;

shingtone ir apgailestavo,1 sustojo ir per lo minučių I desnės elektrinės iškabos.
A t /Yt'x 4-i i r/1 n r i n Irn i n i mrmlrinn

kad Stadnikas sužeistas.

t

‘išvietintųjų,” (tai i Kom. Partijos Sekretorių 
c L i vi i-ii no Urin'Sl iii ) !

New York. — Amerikos kietijos, Austrijos ir Itali-i 
valstybės sekretorius J. jos į Tarybų Lietuvą, Len-! 
Byrnes siūlė, kad ameriko-Pkiją, Jugoslaviją ir kitus! 
nų ir anglų kariuomenė bū- i demokratinius kraštus. Ša
tų laikoma Trieste 45 die- i ko, kad tie kraštai turėtų 
nas ir po to, kai Triesto gu- apmokėti pabėgėlių, persi- 
bernatorius praneš, kad jis kraustymo lėšas į kitas ša- 
pats gali ten palaikyti tvar- lis, kurios sutiks juos pri- 
ką. Byrnes ir anglų minis- imti, 
tras Bevinas atmetė- Sovie- j gai atmeta tokį planą, 
tų ministro Molotovo siūly
mą ištraukt svetimą ka
riuomenę iš Triesto už 90 
dienų po sutarties pasira-

Sovietai ir jų drau- Budenz, niekuomet nebu
vęs Sovietų Sąjungoj, pri- 

; ją visokių

Koks čia pašėlęs valdžios 
užsispyrimas? Kodėl jinai ne
galėjo tuojau pradėti dery
bas su mainierių unija dėl 
naujo kontrakto ir dėl algų 
pakėlimo? Būtų buvę gražiai 
išvengta susikirtimo.

Amerikos Darbo Federaci
ja ir CIO užtaria mainierius. 
Gali kilti ilgas ir rūstus kon
fliktas. j

Darbininkams reikia laiky
tis išvien. Bet koks jų dabar 
pasidalinimas, bet kokios da
bar tarpsavinės peštynės at
neštų jiems tik nelaimę ir pra-

NAUJOJI ZELANDIJA 
ŽADA NEKLAUSYT 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

Lake Success, N. Y. — 
Naujosios Zelandijos (Ang
lijos pusiau-kolonijos) de
legatas pareiškė, kad jo ša
lis neklausys Jungtim Tau
tų, jeigu jos nutars įvesti 
“netinkamą” globą vakari
nėse Samoa salose. Tuo
met, girdi, pati Naujoji Ze
landija valdys tas salas, 
kaip iki šiol.

Lake Success, N. Y. —'kaip ateivis iš Airijos.
Francija ir Sovietai reika-i (New York.-Kom. Par-lfc^ t—,---- v-------
lauja daugiau balso Pašau-, tijos sekretorius E. Dennis ; uždaryto) Komunistų In-i 
linei Darbo Unijų Sąjungai pareiškė, jog ne tik jis pats,! ternacionalo ir nuo Stalino. 
Jungtinėse Tautose. i bet Įr *j0 tėvas gimė Jung- Į Budenz gąsdino Ameriką,

■ kinese Valstijose.) * kad Sovietai siekią užvieš-

a m e r i k i n iai komunistai
I gauna įsakymus iš (seniai

VYRAS SAKO, BĖDA, KAI Budenz , Gąsdina Amerika 
PATI PERDAUG UŽDIRBA i Komunistais ir Sovietais

--------  Tas Rankino raudonbau-

pataut pasaulį. O tam, gir
di, darbuojąsi Amerikoj ir 
užsieninis Sovietų Sąjungos 
ministras Molotovas ir So-

1 Washington. — Valstybės 
sekretor. padėjėjas Ache- 

Pažangiųjų Laimėjimai | son sakė, jog iki šiol jo 
Tarp išrinktų CIO vykdo-' gauti pranešimai iš Rumu- 

mosios tarybos narių yi’alnįjos leidžią manyt, kad ru- 
R. J. Thomas, pažangus Au- munų valdžia varžiusi prie- 
tomobilių Darbininkų Uni-| dingas jai partijas rinki- 
jos vice-pirmininkas. Vietoj | muose (nors 47 užsieninių 
buvusių dešiniųjų tarybos laikraščių korespondentai 
narių tapo išrinkti pažan- liudijo, kad rinkimai buvo 
gūnai Morris Pizer, James'laisvi ir teisingi). 
Mitchell, Ralp Helstein | Amerikos valdžia taipgi 
(Skerdyklų Darbininkų | pasiuntė Lenkijai įspėjimą, 

\ — kad lenkų vyriausybė turi 
ISPANŲ STREIKAS ■ teisingai paruošti rinkimus 

Bilbao, Ispanija. — Dar- sausio 19 d., po naujų me- 
bininkų streikas čia supa- tų; girdi, neskriausti vadi- 
ralyžiavo plieno pramonę. : namų “valstiečių” ir kitų 

------ 'dabartinei Varšavos vai- 
VALDŽIA IŠMETA STREIKĄ- : džiai priešingų partijų.
VŲSIUS DARBININKUS

I

Los Angeles. — Policiniu- j bių kongresmanų komitetas vietinės Ukrainos užsienio
kas. Robertas D. Cutts rei-' ypač godžiai klausėsi Bu- 
kalauja perskyrų (divorso)' denzo pasakų apie tai, kad 
nuo savo pačios. Jisai sako, > visi Amerikos komunistai 
pati perdaug uždirba biz-. esą “Maskvos šnipai.” 
nyje — $300 mėnesiui; o (Budenz kadaise buvo 
tiek uždirbdama, ji taip di- Daily Workerio redakcijos 
džiuojasi, kad negalima narys. Ilganiui jis susibi- 
susikalbėti. čiuliavo su jėzuitais ir per-

reikalų ministras Manuils- 
kis. Jiedu dabar yra šioje 
šalyje, kaip delegatai Jung
tinių Tautų seimui.

(Budenz kadaise buvo

Valdžia grūmoja armijos 
pagalba priversti mainierius 
klausyti. Vargiai kas iš to iš
eis. Ginklais anglies neišaksi. 
Reikia rokuotis su organizuo-

(Tąsa 5-tam puslp.)

Kongreso Nariai Siuntinėja
Washington. — Valdžia-Patarimus Naujagimiams 

išmes iš darbo streikavu
sius savo Vidaus Vandens 
kelių darbininkus, viso apie 
250 D. Federacijos ir CIO 
unijistų. Prieš juos bus pa
vartotas įstatymas, už- 
draudžiąs valdžios darbinin
kam streikuot.

Shanghai. — Amerikonai 
pardavė chinam daug atlie
kamo nuo karo opiumo.

TEISĖJAS PANAIKINO BYLA PRIEŠ AMERIKINIUS FAŠISTUS
Washington. — Federa- 

lio apskričio teisėjas Boli- 
tha Laws panaikino senąją 
bylą prieš 28 amerikonus ir 
vokiečius fašistus, nacių 
Bundo veikėjus. Jie buvo 
1942 metais patraukti teis
man, kaip priešų agentai ir 
maištininkai prieš Jungti-

nių Valstijų valdžią.
tarp jų yra Joe McWil

liams, fašistinio amerikonų 
Krikščionių Fronto vadas; 
William Dudley Pelley, Si- 
dabramarškinių j Amerikos 
fašistų komandierius; Sanc
tuary, . Lawrence Dennis, 
Elizabeth Dilling, eilė kitų

Hitlerio garbintojų ir keli 
nariai buvusio naciško Am
erikos Vokiečių Bundo (są
ryšio).

Skaičiuje tų, kuriuos da
bar teisėjas Laws paliuosa- 
vo nuo bylos, yra vokiečiai 
Viereck, Kunze, Schwinn ir

Washington. — Kongres- 
manai pernai išsiuntinėjo 
1,064,000 knygelių su pata
rimais, kaip prižiūrėti nau
jagimius kūdikius. Tai val
džios lėšomis išleistos kny
gelės. Kai kongresmanas, 
skaitydamas laikraštį iš sa
vo miesto, randa praneši
mą, kad jo kaimynai ten su
silaukė kūdikio, jis siunčia

Klapport, kurie jau tupi ka-! gurno departmentas ketina jiem pasveikinimo laišką ir 
Įėjime už kitus nusikaltimus duoti apeliaciją aukštes- knygelę apie kūdikių prie- 
prieš Jungtines Valstijas, į niam teismui, kad atmestų žiūrą. Tai vienas būdas pa- 

Byla prieš visus 28 tęsėsi d a b a r t inį teisėjo Laws sigerinti tėvams piliečiams, 
aštuonis mėnesius 1944 me- sprendimą ir panaujintų kad jie ir vėl už jį balsuotų, 

bet teisėjas Eicher šią bylą. . ----------------tais, 1
tuo tarpu mirė, tai visa by- 1 1 1 1 • ' • • 1
tuo tarpu mirė, tai visa by- ----------- -— Streikuojantieji mainie-
la turėjo būti panaujinta. ORAS. — Būsią giedra ir riai sakosi nebiją valdžios

Jungtinių Valstijų teisin- šalta. i grąsinimų.
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Mainieriai Nedirba — Nėra Anglies
Dabartinis 400,000 mainierių “stapičius” oficialiai 

nesiskaito streiku. Nuo pabaigos gegužės iki 20 d. lap
kričio mainieriai dirbo pagal kontraktą su valdžia. Per 
tą laiką valdžia nepasirūpino, kad būtų išspręsti mainie
rių reikalavimai, kad būtų padaryti kontraktai su ang
lies kasyklų savininkais. Kontraktas pasibaigė ir mai
nieriai sustojo dirbę. Prezidentas Trumanas įsakė mai- 
nieriams dirbti; tų, kurie klausys, apsaugai pasiuntė ar
miją. Daugelyj vietų kareiviai stovi su žvilgančiais dur
tuvais, bet jiems nėra kas saugoti, nes mainieriai neina 
dirbti. “Nėra kontrakto — nėra anglies!” — jų unijos 
nusistatymas.

“Stapičius” apima apie 400,000 mainierių, daugiau
siai kasančių minkštąjį anglį. Po to, kai su valdžia kon
traktas baigėsi, pirmą dieną West Virginijoj į darbą ne
išėjo 100,000, Pennsylvanijoj — 100,000, Kentucky —50,- 
000, Illinois, Alabama, Ohio ir Virginia valstijose po 20,- 
000, o Indiana valstijoj—10,000.

Jų “stapičius” atsiliepė ant plieno gamybos, gelžke- 
lių ir kitų įmonių. Gelžkelių kompanijos ant 25 nuošim
čių nukirto traukinių važinėjimą, daugelyj miestų suma
žinta elektros šviesa, kad anglį taupyti.

Kodėl mainieriai neina dirbti? Daugelyje vietų jie 
dirbo 54 valandas per savaitę; jie reikalauja 40 valandų 
darbo savaitės. Jie reikalauja pakelti algas. Valdžios 
ekspertai sako, kad dabar mainierių proporcionaliai alga 
yra $1.18 į valandą, o jeigu jų reikalavimai bus išpildyti, 
tai bus $1.77. Jie stato ir kitus reikalavimus. Mr. Truma- 
no administracija atsisakė svarstyti mainierių unijos 
reikalavimus, kol jie nesugrįš atgal į darbą. Mainieriai, 
kaip matome, atsisakė dirbti. Tas grūmoja greitoj ateityj 
sustabdyti daug fabrikų, kas palies 25,000,000 darbinin- 
kU- ’ ‘ .

Mr. Trumano administracijos vyrai—vidaus reika
lų sekretorius, generalis prokuroras ir kiti, — grūmoja 
Mr. John Lewisui. Washingtone yra daug planų, bet 
mainierių “stapičius” stovi savo vietoj. Arti Mr. Tru
mano stovį žmonės numato, kad esamoji padėtis gali 
užsitęsti ilgai, jeigu mainierių reikalavimai nebus pa
tenkinti. , r

Po Balsavimų Rumunijoj
Pereitą antradienį, lapkričio 19, įvyko parlamentari

niai rinkimai Rumunijoj. Pilnų balsavimų pasekmių dar 
nežinome, bet jau yra žinoma, kad liaudies vyriausybę 
sudarančios šešios partijos laimėjo apie 70% balsų. Opo
zicijos partijos, kurios dangstėsi “valstiečių” ir “demok
ratijos” vardu, bet tikrumoj yra reakcinės, nepaisant 
užsienio pagalbos, Londono ir Wall stryto diplomatų ban
dymo kištis į Rumunijos vidaus reikalus, buvo skaudžiai 
sumuštos.

Balsuoti buvo užsiregistravusių 7,859,212 piliečių, 
kas sudaro daugiau 90 nuošimčių galinčių balsuoti. Tokio 
didelio nuošimčio balsuojančių piliečių Amerikoje nieka
dos nebuvo. Nepilni daviniai sako, kad šešios partijos, su
darančios Dem. Tautos Frontą, laimėjo 348 parlamen
to atstovus iš 414. Reiškia, Rumunijos liaudis aiškiai 
parodė, kurioj pusėj ji stovi.

Bendrai balsavimai-praėjo tvarkiai, tik keliose vieto
se reakciniai elementai išprovokavo muštynes, kuriose 
žuvo šeši žmonės ir keli buvo sužeisti. Reakciniai ele
mentai, priešakyj su Julius Maniu ir Con. Bratianu, ma
tydami, kad jie nelaimės balsavimų, darė provokacijas, 
'kad paskui jų šalininkai užsienyj galėtų kelti triukšmą, 
būk balsavimai buvo “netvarkoj”. Dabar tie kapitalistų 
ir dvarponių partijų vadai reikalauja naujų balsavimų, 
o Londone “socialistų” valdžia jiems pritaria. Bet Rumu
nija nėra Anglijos kolonija ir aišku, kad kitų balsavimų* 
neskelbs.

Dabartinės Rumunijos valdžios premjeras, Petru 
Groza, pareiškė, kad liaudis tarė savo žodį ir jau daugiau 
jo valdžioj nebus laikomi du opozicijos nariai, kurie, pa
gal Krymo Konferencijos nutarimą, buvo į valdžią pri
imti, ir kurie kliudė valdžios darbams. Aišku, kad grei
toj ateityj Tautos Demokratinio Fronto partijos sudarys 
naują Rumunijos vyriausybę, kuri darbuosis liaudies 
gerovei. n

Grupe žymiųjų iš 30 nacionalių vadų, buvusių suvykusių į Washingtona anali
zuoti praėjusių rinkimų išdavas ir išsidirbti kovinga veikimo programą. Is kaires: 
pirmininkas Henry Morgenthau, Jr.; CIO-PAC pirm. Jack Kroll; Harold Ickes; CIO 
prez. Philip Murray; Nat. Citizens PAC pirm.C. B. Baldwin.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui Nau jų Skaitytoj u

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN: 

Punktų 
5559 
3564 
2698 
2680 
2410 
2385 
1854 
1638 
882 
844

840 ; S. Shark’ey, Easton 234
* ' ........... 234

; A. Navickas, Haverhill ............. 208
' J. Blažonis, Lowell .................. 202
V. Padgalskas, Mexico ..............  192
LLD 77 kp., Cliffside ................  182
F. Wilkas, Wilmerding .............. 182
M. Smitrevičienč, Detroit ....... 165
P. Sprindis, Kenosha ................  156

132 
130 
130 
130 
121

Vieni Kūrena, Kiti Gesina
(Feljetonas)

Nėra nieko piktesnio, 
kaip pasimojus atlikti labai 
didelį “ideališką” darbą, y- 
pač surištą su didelėmis su
momis pinigų, tavo priete- 
liai, norėdami tau padėti, 
bet nesuprasdami reikalo 
esmės, užpila viedrą vande
nio, ant ką tik pradėtos 
kurtis ugnelės. Vos tik su
spėjo dr. Grigaitis parašyti 
atsišaukimą į “Brolius Tau
tiečius” reikale sukėlimo 
250,000 dolerių “Lietuvos 
išlaisvinimo” reik alams, 
prašydamas visų pro-naci- 
nių šylu entuziastiškos tal
kos, kaip tuojau atsirado 
Pilypų, kurie jau suspėjo 
tam pasimojimui pakišti ko
ją. Bet apie tai kalbėsime 
vėliau. ,

Dabar noriu žodį, kitą 
pasakyti, kaip galima žmo
nėse sukelti entuziazmą. 
Kad pasiekimui tikslo en
tuziazmas yra būtinas, a- 
pie tai ginčytis netenka. 
Paprastai būna vienas iš 
dviejų: arba entuziastai pa-

už tokį didelį pasižymėji
mą Taryba gaus privilegiją 
perimti Lietuvos valdymą 
savo žinybom Tuomet tai 
jau be jokio klausimo, visi 
darbuotojai, kurie šiame 
vajuje pasižymės sukolek- 
tavimu didelių sumų dole
rių, kiekvienas pagal savo 
pasirinkimą, bus apdovano
ti dvarais, palociais, minis- 
terių vietomis, žvalgybinin
kų pareigomis ir kitokiais 
aukštais unarais.

Šitokius obalsius metus, 
pas visus pro-nacius entu
ziazmas būtų užsižiebęs, 
kaip sausas šienas, įmetus 
užbriežtą degtuką. Bet ir po 
šitokio entuziazmo užkuri
nio, velnias liežuvį dar vis 
tiek kaišiotų. Reikia neuž
miršti, kad vajaus pasise
kimui, vien tik entuziazmo 
neužtenka. E n t u z iazmu 
žmonėm kišenių neiškraty-

Ponas Šimkus savo atvi
rumu visiems pro-naciam, 
kai su šlėga, stukterėjo ma
kaulėm Savas žmogus, išti
kimas pro-nacis ir daro vie
šą pripažinimą, kad žmonės 
pro - nacinius kolektorius 
siunčia į peklą, visai nepai
sydami, kad tas jiems de
šimtį kartų būna blogiau, 
ne kaip kabinimas mėšlo. 
Savo patyrimu remdamasis, 
p. F. Šimkus bažinasi, kad 
250,000 dolerių nebus gali
ma sukelti nikeliais ir cen
tais. O Keleivis, velniai ži
no dėl kokios priežasties, 
šitą p. Šimkaus Amerikos 
Lietuvių Tarybai pragaiš
tingą pranešimą talpina, ir 
dar gi apžvalgos skyriuje, 
kurį daugumas skaitytoju 
skaito.

To dar neužtenka. Ir pats 
Keleivio redaktorius, priki-

iš žmonių iškaulinti pini
gus, kaip lengva parašyti 
atsišaukimą į “Brangius 
Tautiečius”, tai vajai galė- 

siekia tikslo, arba nusisuka ■ tų sekti vienas paskui kitą 
sprandą. Bet reikia žinoti, 
kad entuziazmas pro-nacių 
neapsės vien tik todėl, kad 
dr. Grigaitis liepia visiems 
būti entuziastiškais. En
tuziazmo iššaukimui ir jo 
palaikymui reikalingas tam 
tikras akstinas, kuris dil
gintų jausmus ir neduotų 
užmiršti siekiamo tikslo. 
Sakysim, jeigu norime, kad 
žmogus jaustų skausmą, 
reikia jam įvaryti aštrų pa
šiną panagėn. Dr. Grigaitis, 
savo atsišaukime į “Brolius 
Tautiečius”, šitą pamatinę 
taisyklę akstinimui entu
ziazmo pražiopsojo. Nesu
prantu, kam čia tas nesvie
tiškas skūpumas ?

Atsišaukime r e i k ė j o 
briežtinai pabriežti, kad 
jeigu vajus bus pasekmin
gas ir bus sukelta virš pa- 
sibriežt. kvotos dolerių, tai 
tie doleriai nebus pralaido- 
kauti su politikieriais, bet 
Amerikos Lietuvių Taryba 
padės visas pastangas, kad 
už tuos “Brolių Tautiečių” 
sudėtus dolerius, išauginti 
ant delno plaukus ir kad

be jokios pertraukos per iš
tisus metus, kaip kelionės į 
Washingtoną, ir pinigų su
rinktume tiek, kad ir prie 
didžiausių pastangų nespė
tame prašvilpti. Bet paslap
tis prakeikto nepasisekimo 
glūdi tame, kad žmonės la
bai nerangiai dėl pro-nacių 
krapšto savo kišenius.

Kuomet dr. Grigaitis 
stengiasi iš gęstančios žari
jos įpūsti entuziazmo ugnį 
“Brangiem Tautiečiam”, tai 
ponas F. Šimkus, norėda
mas pasitarnauti dr. Gri
gaičiui, užverčia viedrą pe
simistiško vandens pro-na
ciam už kalnieriaus. Žiūrė
kite, ką jis sako Keleivio n. 
46, lapkričio 13 d.: “Aš jau 
kolektavau ir žinau. Man 
dešimtį sykių geriau mėšlą 
kabinti, kaip pinigus kolek- 
tuoti. Ko aš prisiklausiau, 
tai negaliu nei apsakyti...” 
Šitas p. F. Šimkaus paskel
bimas savo patyrimo kolek- 
tuojant pro-naciam pini
gus, kiekvienam labai sto
rai užtepė smalos ant pyra-

barščių. Girdi, mūsų di
džiausia nelaimė tame, kad 
tik mažytė lietuvių dalelė į- 
sikinko į mūsų pro-nacinį 
vežimą. Gerai dzūkai sako, 
kad geriau su razumnu pa- 
mescie, ne kaip su durnu 
rascie.

Nėra jokios abejonės, kad 
šitas neapdairus išsiplepėji- 
mas A. L. Tarybai kainuos 
tūkstančius, dolerių, o lietu
viam darbininkam išeis ant 
sveikatos.

Šitam atsitikime, jūsų 
Paulius nieko negali padėti. 
Su šitais glušais, kaip Šim
kus ir Keleivio redaktorius, 
apsidirbti pavedu dr. Gri
gaičiui. Tegul jis juos iško- 
neveikia, kaip tik geriau-

metais pelno, bet dabar jau dalykai eis geriau.
Mažieji ir vidutiniai fabrikai palikti privačių savi

ninkų rankose. Darbininkų darbo našumas jau pasiekė 
80 nuoš. pirmkarinio laipsnio; gamyba jau suteikė 70% 
prieškarinės gamybos kiekio.

Korespondentas praneša, kad žmonių gyvenimas ge
rėja. Šalis gauna pagalbos iš Tarybų Sąjungos ir nuo
širdžiai veda prekybą su savo kaimynais, čečhoslovaki-

Čechoslouakijoj Gyvenimas Gerėja
Čechoslovakijos respublika daug atsiekė, kaip prane

ša Mr. M. Hindus. Vyriausybė nacionalizavo 2,200 
stambių fabrikų ir dirbtuvių. Pagal skaičių, jie sudaro 
tik vieną penktadalį fabrikų, bet pagal jų gamybą, tai jie jos žmonės nepatenkinti Mr. James Byrnes’o nusistaty- 
pagamindavo 60% visų fabrikatų. m u linkui jų, nes Mr. Byrnes sulaikė Čechoslovakijai

Pirmais metais po karo darbas buvo sunkus, daug $90,000,000 paskolą vien todėl, kad cechų delegatas Tai- 
reikėjo įdėti darbo i)’ pinigų fabrikų apvalymui nuo kos Konferencijoj nebalsavo taip, kaip Mr. Byrnes no- 
griuvėsių ir įrengimui. Vien Skodos fabriko apvalymas rėjo. Tas sulaikymas paskolos apsunkino Čechoslovaki- 
nuo griuvėsių ir įrengimas valstybei atsiėjo 100,000,000 jai prekybą su Amerika, kur ji tikėjosi pasipirkti sau 
kronų. Todėl nestebėtina, kad daugelis jų nedavė pirmais reikalingų dalykų. , ■ >
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A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn ...
K. Žukauskienė, Newark...........................
A. Stripeika, Elizabeth .............................
M. Svinkūnienė, Waterbury .......................
Hartford Vajininkai, Conn.........................
P. Pilėnas, Philadelphia .............................
LLD 2 kp. So. Boston.................................
J. J. Bakšys, Worcester ......................... .
S. Penkauskas, V. Kralikauskas, Lawrence
L. Bekešienė, Rochester.........................
V. Ramanauskas, Minersville
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 806 ; A. Gudzin, Schenectady 
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

Bridgeport ....................
S. Kuzmickas, Shenandoah .......
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 
P. Šlekaitis, Scranton ................
LLD .25 kp., Baltimore 
P. J. Anderson, Rochester .......
Geo. Shimaitis, Brockton ...........
L. Pruseika, Chicago ..............
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 
C. K. Urban, Hudson ................
P. Šlajus, Chester ....................
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ........................
J. Grybas-Krasauskas, Norwood 
J. Simutis, Nashua ..................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 
J. Rudman, New Haven ............. 338
S. K. Mazan, Cleveland ................ 286
M. Janulis, Detroit .................... 262
V. J. Valaitis, New Britain

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini 
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $593.30 
Brooklynas ............. 434.07
Hartford, Conn........  204.00
Waterbury, Conn. .. 110.00 
Rochester, N. Y........
Elizabeth, N. J..........
Baltimore, Md............
Paterson, N. J..........
Binghamton, N. Y. .. 
Shenandoah, Pa. ... 
Haverhill, Mass..........
Bridgeport, Conn. ... 
Scranton, Pa..............
Hudson, Mass............
Chester, Pa.............. .
Pittston, Pa..............
Stamford, Conn. 
Cleveland, Ohio.......
Newark, N. J. 
So. Boston, Mass. ... 
Jewett City, Conn. .. 
Rumford, Me............
New Haven, Conn. .. 
Chicago, Ill................
Brockton, Mass. .. > c

Brooklyniečiams šią sa-1 
vaitę pasidarbavo J. Kai
rys, ir M. Dobinis priskaitė 
savo punktus. 

L. Žemaitienė iš Hart
ford, Conn., prisiuntė aukų 
$2, ir $23.50 už prenumera
tas, kurių tarpe buvo ir 
naujas skaitytojas.

Iš Camden, N. J., Uršu
lė Kazlaučiunienė prisiuntė 
$65 už prenmeratas, sykiu 
naują prenumeratą. Punk- i 
tus ji priskaito prie phila- 
delphiečių. Taipgi geras

762
736
712
642
626
624 ■ H. Žukienė, Binghamton .
600 LLD 145 kp., Los Angeles
590 J. Bimba, Paterson ..........
536 J. Kalvelis, Bridgewater
5201 S. Puidokas, Rumford ...
512 | J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 106

t Adam Kupstas, E. St. Louis ....
506 LLD 75 kp., Miami ....................

A. Levanienė, Los Angeles .......
A. P. Dambrauskas, Haverhill ....
M. Kliknienč, Springfield ...........
A. Valinčius, Pittston ................
M. Slekienė, Gardner ..................
P. J. Martin, Pittsburgh .............

260.C. Stashinsky, New Kensington

478
438

104
104

78
78
78
72
52

, 52

Scottville, Mich. . 
Portland, Oregon 
Great Neck, N. Y. 
New Britain, Conn 
E. St. Loius, Ill. . 
Wilkes-Barre, Pa. 
Worcester, Mass. 
Mexico, Me............
Detroit, Mich........
Seattle, Wash. ... 
Lawrence, Mass. . 
Rockford, Ill........
Norwood, Mass. ..

80.50
76.00
59.00
50.50
47.50
39.00
33.50
33.00
28.50 Dickson City, Pa. ...
26.00 Saginaw, Mich.........
25.00 Pittsburgh, Pa.........
23.50 i Minersville, Pa..........
23.50 Cliffside, N. J............
22.00 Oakland, Calif...........
20.50 Luther, Mich.............
20.50 !
20.00
20.001
19 50 Easton, Pa...........
19.00 Washington, Pa. .
15.50 Plymouth, Pa.......

Springfield, Ill
Miami, Fla. ..

15.25 
15.00 
15.00 
13.00 
12.00 
11.50 
10.50 
10.00 

. 9.50 
9.50 
7.50 
7.00 

, 6.50 
, 5.00 

5.00 
4.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
2.00 
1.50 
1.50

C. K. Urban, Hudson, 
Mass, ir P. J. Anderson, 
Rochester, N. Y., pakilo 
punktais prisiųsdami pini
gų už prenumeratas. Drg. 
Andersonas prisiuntė ir 
$20 už šėrus.

Šerų šį sykį įsigijo: 
Stella Waitkus, Jamaica, 

N. Y., du šėrus už $10.
M. Walls, Rocheser, N. 

Y., du šėrus už $10. (
John Zimtis, Rochester, 

N. Y., du šėrus už $10.
Stanley Klastow, iš Scott- 

dienraščio rėmėjas A. Gal- ville, Mich. surinko aukų 
kus, Phila., Pa. prisiuntė ant blankos_biudžeto sustip- 
mokestį už metinę prenu-j 
meratą ir $10 aukų nuo sa
vęs. Jis sakosi, nelauks pa- i 
kol jį asmeniniai kas nors į 
paragins paaukoti biudžeto ■ 
sustiprinimui. Punktus pri-! 
skaito prie generalio vaji-, 
ninko P. Pilėno. ! me:

S. Kuzmickas, Shenando- Bladas Zoruba, Brooklyn, 
ah, Pa., prisiuntė $2 aukų N. Y ., $5.
ir $22 už prenumeratas. Jisl P. Dennis, Clifton, N. J. 
praneša, kad V. Reklis už-i $5.
rašė savo giminaitei dien-' Mrs. T. Urbaitis, Brook- 
raštį Laisvę kaipo Kalėdinę,, lyn, N. Y., $1.

K. Yoksas, Marlboro, 
Mass., $1.
* H. Ardickas, Lost Creek, 
Pa., $1.

J. Miller, Glastonbury, 
Conn., $1.

Po 50c: Joseph RinkevL 
čius, Thomaston, Conn., J* 
Swede, Boston, Mass., M. 
Paplausky, Hudson, Mass. 
Iš Lost Creek, Pa. — A. 

metu seminarijos mokiniai Winkleris ir V. Reklis. Iš 
Naujus patys gaminasi naują pla-įEast Hartford, Conn. —P.

Paulius.

Geležinių I/)vų Gamyba 
KAUNAS.

pramones ministerijos ^-ga
myklos “Atrama” darbinin
kai ir tarnautojai pereitą 
mėnesį pasiekė puikių ro
diklių: gamybinį planą jie 
įvykdė 144 nuošimčiais.

Šiuo metu gamykloje 
vykdomi dideli darbai, pa
ruošiant įrengimus geleži
nėms lovoms gaminti. Iki 
šių metų pabaigos jų turi 
būti išleista daugiau kaip dovaną. Tai gražu, 
pusantro tūkstančio (tam 
tikras skaičius jau paga
mintas). Ateinančiais me
tais lovų gamybos planas 
bus žymiai padidintas. Bus 
pagaminta iki 5,000 lovų. 
Be to, bus gaminamos ir pa
sagos.

Vietines

rinimui 1947 m. sekamai:
L. Stakėnas, $2.
T. Lapenas, $1.
J. Miškinis $1.
St. Klastow, $1.
Peter šeško, 25c.
Aukų nuo pavienių gavo*

se patalpose. Remontą or-; 
ganizavo seminarijos šefas 
kooperatinė sąjunga “Lie
tūkis”. Daug padėjo re
monto darbuose Šiaulių ge
ležinkelio statybos brigada.

Dideli ir puikūs semina
rijos rūmai neturi plano, 
kuris žuvo karo metu. ŠiuoMokiniai Darosi Rūmų 

Planą 
ŠIAULIAI. — .

mokslo metus Šiaulių Mo- ną, kartu atlikdami prak-1 Raulinaitis ir J. Alekna, 
kytojų Seminarija' sutiko tiškus geometrijos — mata-i Širdingai dėkuojame vi- 
tvarkingose, atremontuoto- vimo darbus. Įsiems.
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Kiekviena garbė brangiai 
atsieina; ir juo didesnė gar
bė — 'juo didesnė kaina.

nėra bal- 
vadina-

Galima visaip kitus 
šmeižti, apkalbėti, bet 
kia neišmanėlio šmeižikams 
tikėti.

Protokoliški rašiniai — 
tai nuobodumo ir įkyrumo 
slogutis spaudai, — slogu
tis, kuris gyvą laikraštį tie
siog nabašniku daro.

•{S’ll

Kodėl Plazma Negali Pava
duoti Čielo Kraujo

Garbingumą Tarybų Šalies 
Šmeižikai Užrėki Negalės

Dejuoja gydytojai ir li
goninės, kad trūksta kraujo 
atsargų, kad ištuštėję krau
jo “bankai.” Karo metu mi- 
lionai amerikiečiu noriai 
aukojo kraują sužeistiems 
fronto kovūnams. Dabar ir 
už pinigus sunku kraujo 
gauti. Ligoninės moka po 
$25 iki $40 už jo puskvortę. 
O tiek kraujo pas sveiką 
žmogų Iš naujo atauga per 
šešias iki astuonių savaičių.

Nuo karo liko milionai 
butelių plazmos, tai yra, tik 
kraujo skystimo, be tirštų
jų jo dalių — be raudonųjų 
rutuliukų, be baltųjų kūne
lių ir plokštelių (thrombo- plazmai ir tūlų kitų svar- 
cytų). Amerikos pareigūnai 
Šanghajuj, Chinijoj, parda
vė šimtus tonu atliekamos 
kraujo plazmos net priva- 
čiams biznieriams, juodo
sios rinkos vijurkams, kai
po atliekamą nuo karo da-

Kraujo Tirščiai
Raudonuosiuose kraujo 

rutuliukuose yra hemoglo
bino, kuris per plaučius ima 
iš oro deguonį, kitaip vadi
namą oksigeną. Raudonieji
rutuliukai išnešioja deguo
nį po visas kūno dalis. Kuo
met ligonio kūnui trūksta 
deguonie, kūnas miršta. O 
pačioje plazmoje nėra rau
donųjų kraujo rutuliukų su 
jų hemoglobinu, 
pristatytojum.

Plazmoje taipgi 
tųjų kraujakūnių, 
mų fagocitais, reiškia, ligų 
bakterijų ėdikais. Stokuoja

bių čielo kraujo dalių.
Sovietai Atrado, kad ir 

Negyvėlių Kraujas Tinka 
Perleidimams

Uždėjus čielo kraujo ant 
žaizdos, jo tirščiai greičiau 
.ją gydo, kaip buvo patirta 
Sovietų Sąjungoj ir patik
rinta Jungtinėse Valstijose.

Karo metu sovietiniai 
mokslininkai panaudojo ir 
kitą savo atradimą, — kad 
staiga užmušto žmogaus 
kraujas taip pat tinka ki
tam perleisti arba toles
niam reikalui pataupyti.

Mokslinis amerikonų žur
nalas Science Letter rašo: 
Sovietuose “tūkstančiams 
žmonių buvo perleista už
muštųjų kraujo, ir pasek- 

, mes pasirodė geros. Bet

Plazma yra naudinga 
daugelyje atsitikimų— žaiz
doms, sunkiems apdegimam 
ir mažesniems kraujo nubė- 
gimams. Bet kuomet žmo
gus daug kraujo netenka, 
pavyzdžiui, rimtame sužei
dime, tai čielas kraujas su 
visais minimais tirščiais y- 
r^t ligoniui nepavaduoja
mas. Štai kodėl Raudonasis 
Kryžius linkui karo pabai
gos pradėjo pristatyti ar
mijai ir laivynui ir čielą 
kraują, ne tik jo plazmą.

Jau nuo pirmiau žinoma, kraujas turi būti iš negyvė- 
jog čielas kraujas naudin- lio ištrauktas ne vėliau kaip 
gesnis, negu jo plazmą, bet^už 6 valandų po staigios jo 
jis pergreit gedo, o plazma ^mirties, ir velionis turėjo 
galima išlaikyti ištisus me-Mbūti sveikas pirma, negu li
tus ir daugiau. Tik artėjant|(mai mirė”, kad jo kraujas 
karo galui, buvo surasta įtiktų kitiems.
būdai ilgesniam laikui čielą,į 
kraują išlaikyti. į

SIERINĖ RŪKŠTIS į
Sierinė rūkštis (sulfuricj 

acid) jau daugiau kaip 1,- f 
000 metų gaminama. įvai-» 

riuose kraštuose. 1___
Jungtinėse Valstijose paga- j 
minama 10 milionų tom | 
sierinės rūkšties per metus. į 
Ji reikalinga daugeliui pra-Į 
monių. f

Daug čielo kraujo reikia 
ir taikos metu — nelaimin
giems atsitikimams fabri
kuose, automobilinėse ne
laimėse, darant didesnes o- 
peracijas, taipgi dažnai jo 
reikia gimdančioms moti-

Dabai noms *r kūdikiams.

RAUGINTI KOPŪSTAI f 
VITAMINO C ŠALTINIS

Raugintuose kopūstuose 
yra daugiau vitamino C, ne
gu tomeičių sultyse, kaip 
šimtais bandymų patikrinti 
New Yorko valstijos žem- 
dirbinių tyrimų stotyje Ge- 
nevoj, N. Y. Tos stoties 
mokslininkas C. S. Peder
son sako, rauginti kopūstai 
yra puikus vitamino C šal
tinis.

iS

Vaizdas prie Bedford Surgical Co., ant Fulton Street, Brooklyne, pakraunant i sunkve
žimi Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto supirktus daiktus dėl Eksperimentinės Medici
nos ir Vėžio Ligos Instituto Vilniuje. Šiuo sykiu išvežta i laivą Institutui aparatūros už 
anie $35,000. Jau skubiai ruošiamas ir kitas siuntinys. Reikia žinoti, kad visko sykiu su
pirkti negalima, nes kai kurių daiktų tenka laukti keletą savaičių. Tikimasi, kad su pa
baiga šių metų beveik viskas bus supirkta ir išsiųsta. Kaip žinoma,*užsakymų yra paduota 
už apie $77,000.

Esame pritrūkę pinigų dėl nupirkimo “Deep Therapy” mašinos. Ji kaštuotų apie $10,- 
000. Todėl, kaip pavieniai geros širdies patrijotingi lietuviai, taip organizacijos, kurie no
rėtų prisidėti prie suteikimo Lietuvos žmonėms šios dovanos, yra nuoširdžiai prašomi 
pasiskubinti su aukomis. Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,

417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Rusai — didvyringa, lai
svę mylinti tauta. Istorija 
parodo, kad priespaudos ir 
tironizmo rusai ilgai netole
ruoja: bomba carui Alek
sandrui, kulkos carui Nika- 
lojui II, didž. Spalio Revo
liucija—galutinis išsilaisvi
nimas iš despotizmo. Vė
liausia — lemiantieji su
triuškinimo smūgiai hitle- 
rizmui.

Šiandien rusai, kaip ir ki
tos SSS Respublikos, turi 
darbininkiškas valdžias, — 
ponai jų neišnaudoja. Todėl 
jie vieningai, taikiai sugy
vena, kurdami laimingą at
eiti sau ir kitiems. Tai fak
tas.

Ne visi, tačiau skaitosi su 
faktais. Yra apjakėlių, ku
rie visaip šmeižia SSSR, 
vapaliodami, būk ten esąs 
despotizmas, darbininkams 
didžiausia vergija!

Esą, “geresnio gyvenimo 
sąlygų Rusijoj darbininkui 
reikalauti nevalia—būsi ap
šauktas sabotažninku ir 
kaipo tokis — likviduotas.” 
Taip teigia ir vienas New 
Yorke išeinąs lietuviškas 
šlamštelis, neva juokų laik
raštukas.

Gaila, kad tokie šmeiži
kai — dažnai patys visais 
atžvilgiais nuskurdę sutvė
rimėliai, — nieko plačiau 
nemato ir nesistengia ma
tyti. Alkoholiu užsipylęs 
akis, šmeižikas vien tik 
lą sakys.

Kai kurių konferenci
jų bei suvažiavimų proto
kolai taip sausai parašyti, 
kad galima užspringt juos 
beskaitant. Argi negalima 
būtų į tą košę kaip nors į- 
krėsti kiek literatinių spir
gučių?

Bus geri 25 metai atgal, 
kai man teko buvoti Ka
lifornijoj ir viešėti pas dd. 
Pupius, Pasadenoj., Dabar 
di’. Kaškiaučius savo įspū
džiuose dažnai juos mini, 
kaipo labai malonius, sve
tingus draugus. Net miela 
širdžiai darosi, kad jie dar 
gyvi ir sveiki. Iš tikro, tai 
malonūs draugai — niekad, 
jų gerumo ir aš neužmiršiu.

Aišku, kad tai šmeižimas ■ 
didvyringos rusų i____
vyriausybės ir žmonių. Bet 
klausimas — kokiais sume
timais tai daroma? Šiame 
atvejuje—todėl, kad šmei
žikas tuomi susiranda sau 
“gešefto” — purviną pini
gėlį arba lakalo stikluką.

' Kalifornietis d. Povilas 
tautos Pupis man seniai yra sa

kęs: “kam bent kartą teko 
išvysti mūsų gražų saulėtą 
kraštą, tam nereikės pa
kvietimo grist čionai apsi- 
gyvent ant visados.” Taip, 
esą, ir Upton Sinclair pada
ręs. Kas liečia mane, turiu 
pripažinti, kad d. Pupis ta
da tiesą sakė: kažkas, ro
dos viliote vilioja grįžti gy
vent tenai, Kalifornijoj.

J

Amerikonų ir Kitų Lenktynės į Antarktiką niai laivyno įrengimai labai 
— dideliuose šalčiuose. (Tuos
nutarė pasisavinti Visą Ant- patyrimus būtų galima pri- 
arktiką.
Slapta Anglų Ekspedicija
Anglai karo laiku, prieš 

dvejus metus, pasiuntė 
slaptą savo ekspediciją į 
Marguerite Įlanką, Antark
tikoje. Ten anglai rado ir . 
užėmė amerikonų pastaty
tas patalpas ir pasiėmė išti- 

kad tąja sričia sų metų reikmenis, kuriuos 
admirolas Byrdas paliko 
1941 metais.

Kariniai Sumetimai
Naujoji Byrdo ekspedici-
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Antarktikoje Esą Gamtoskita 
eks- 

tai

Jungtinės Valstijos 
mėnesį siunčia didelę 
pediciją į Antarktiką, 
yra, į plačią šaltąją 
aplink pietinį žemės ašigalį 
(polių). Ten plauks 12 laivų 
su 4,000 vyrų. Tam žygiui 
vadovaus Amerikos admiro
las Richardas Ė. Byrd. Jis 
yra išgarsėjęs jau pirmes- 
niais tyrinėjimais ledinių 
Antarktikos plotų, kurie 
užima daugiau žemės pa
viršiaus, negu visas Euro-

Armijos ligoninėse Ame
rikoje tebėra 90,000 sužeis
tų veteranų. Didelei jų da
liai turi būti įleidžiama čie
lo kraujo,, kaip raportuoja 
generolas Norman T. Kirk, 
vyresnysis armijos chirur
gas.

Taigi ne veltui dabar li
goninės, gydytojai ir visųo- 
neniški piliečiai stengiasi 
mdaryti čielo kraujo ban
gus įvairiuose miestuose.

J. C. K.pos žemynas.
i

Nužiūrima, jog po Ant- 
arktikos ledynais ir sniegy
nais esą daug gamtinių tur
tų, be kitko, gal ir žibalo. 
Jau pirmiau ten atrasta an-

Prieš amerikonus lenkty- 
niuoja anglai Antarktikoje. 
Teigiama, 
interesuojasi ir Sovietai, 
Norvegija ir Argentina. O 
Čilė, kita Pietų Amerikos 
respublika, net 1938 metais

taikyti šiaurinio žemės aši
galio sričiai, arčiau Sovietų 
Sąjungos.)

Gal Būsią Atominės 
Medžiagos

Australas Sir Douglas 
Mowson, ledinių dykumų 
tyrinėtojas, tvirtina, jog 
Antarktikoj esą dideli 
dai atominės uraniumo 
džiagos.

Suprantama, jog ir
.Tąsa 5-me pusi.)

Jeigu kartais pasitaiko 
žmogui būti kvailiuku, tai 
dar nereiškia, kad jis yra 
arba turi būti visados to
kiu.

svarstyklėmis sve- 
bile koks tauškalas 
šedevras. Gilesnio

f 
Į

klo-
me-

dėl

JMARGUMYNAI KEISTI IR RIMTI, FAKTAIS IR TIKROVE PAREMTI

Pirmas kabamasis (sus
pension) tiltas Amerikoje 
buvo pastatytas per Schuyl
kill upę arti Philadelphijos 
daugiau kaip prieš 140 me-

Naujas Sovietuose 
Išrastas Vaistas

Nesutirpstantis sniegas.
Dalias mieste, Texas val

stijoj, moteris E. O. Hamm 
turi šmotą sniego, kuris ten 
iškrito praeitą sausio mė- jūrų švyturys, 
nesį ir nuo to laiko per de- i 
šimts mėnesių vis dar buvo Jungt. Valstijose buvo pa- 
nesutirpęs, tebelaikąs savo 
spalvą ir savo dydį, nors 
sausas ir išpuręs. Taip tvir- įeigos į Bostono uostą. Šis 
tina keistumynų rinkėjas švyturys 1783 m. buvo per- 
Rippley. ’

jeigu nebūtų tokie manda
gūs.

Seniausias Amerikos

Seniausias jūrų švyturys

statytas 1716 m. ant Mažo
sios Brewster Salos, prie

dr.Sovietų mokslininkas
L. A. Silber Maskvoj paga
mino iš kralikų kraujo 
raudonųjų rutuliukų vais
tą, kuris naikina įvairių li
gų bakterijas, o ypač veikia 
prieš difteriją. Tas vaistas 
pavadintas erythrinu, nes 
raudonieji kraujo rutuliu
kai moksliniai vadinami 
erythrocytais.

Ūpo 
riant, 
išrodo 
apgalvojimo gi atžvilgiu — 
tauškalas pasilieka tik tauš
kalu.

Pr. Krienas

?'/ J
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Senovinio Babylono 
miesto sienos.

Pasak graikų istoriko, 
Herodotuso, senovėje buvu
sio miesto Babylono sienos 
turėjo 335 pėdas aukščio ir 
buvo 85 pėdų storio.

dos, 48 minutes ir 45.51 se
kundos.

dar vėliau.

Priemaiša Sterlingo 
sidabre.

Sterlingo sidabre randa- 
remontuotas ir per visą tą si 9Ž5 dalys sidabro ir 75 
laiką — 230 metų — iki dalys, vario.
šios -dienos tebėra pilnoje 
tarnyboje.

Jaučio, arklio ir 
kiaulės kombinacija

Laukinis jautis, vadina
mas yak, turi naminio jau
čio galvą, arklio uodegą ir 
kiaulės kriuksėjimą.

Radi j ūmo kaina.
Viena radi j ūmo 

kainuoja 50,000 dolerių.
uncija

Odinis šimtmečių 
padaras.

Ploniausios odos ■ dirbi
niai nėra vėliausios pro
dukcijos nuopelnas. Jau 16- 
tame šimtmetyje buvo iš
dirbama tokio plonumo oda, 
kad pora odinių pirštinių 
galėjo lengvai sutilpti 
kiniame riešutyje.

Ar žinai, kad?
Didžioji dauguma Ameri

kos ir kitų kraštų moksli
ninku sako, visi moksliniai C. '
tyrimai turėtų būti laisvai, 
atvirai daromi, 1 
ir viešai skelbiami.

X

be sekretų,

Geležiniai balkiai bei spy
riai - stulpai buvo jau pirm 
2,500 metų vartojami, sta
tant didesniąsias “pagonių” 
bažnyčias Graikijoje.

4 W

vala- 4-1

žmogaus svoris
ant kitų planetų.

Ant Žemės sveriantis 150
svarų asmuo, ant Marso

Chemikalinių 
elementų skaičius

Iki vėlesnio laikotarpio

Vieno rubežiaus 
valstija

Iš visų Amerikos valstijų 
tik Maine yra vieno rūbe- gamtoje rastų žinomų che- 
žiaus valstija; ji rubežiuo- 
jasi su New Hampshire.

Greičiausias Amerikos
Lėktuvas .* 3

Milijonai dolerių dėl 
vieno žodžio.

Amerikonai n e m ėgsta, 
kuomet kas prikiša jiems 
storžieviškumą. Jie esą 
“mandagūs” ir tą savo 
mandagumą įrodinėja bent
tuomi, kad siunčiant teleg- planetos svertų tik 57 sva- 
ramas amerikonai kasmet rus; kai ant Jupiterio to 
išleidžia virš $10,000,000 už paties svorio asmuo svertų 
pridėtą vieną esktra žodelį net 400 svarų. Taigi, svoris, 
“please” (malonėkit), be kaip matom, ne vien tik 
kurio būtų galima apseiti— nuo dietos priklauso.

mikalų skaičius buvo 92, 
bet pridėjus neseniai artifi- 
cialiai pagamintus Pluto- 
niumų, Neptuniumą, Ame- 
riciumą i ir Curiumą, skai
čius pasidarė 96, neskai-

Kraujo apytaka 
žmogaus kūne.

Tiktai apie 22 
laiko ima kraujui
liuoti visą žmogaus 
išeinant iš širdies ir 
tant į ją atgal.

ParūpinoKiek tiksliai laiko 
ima sudaryti metus?

Vienų metų laikotarpį
ant žemės tiksliai sudaro tant kitų, kurie galės būti
365 dienos, penkios valan- pagamintais arba surastais nukes savo dukteris.

sekundes 
apcirku-

kūną, jai pastatytas lėktuvas Bell 
XS-1 skris 1,700 mylių per J 
valandą. Tai rakietinis lėk
tuvas ir daugiau negu dvi- I
gubai greitesnis už garsą. j 
Jis bus vartojamas kaip 
moksl. laboratorija laksty
mų smarkumui tyrinėti.

Jungtinių Valstijų armi

grįž-

■ » «■ .3 
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Victoria, Canada. — Eli- 
zabetha Yuen nužudė dvy-
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa) ' šuolių susėdo į laivuką, į-
Mokyklinio amžiaus paau-1 važiuoja i tamsią skylę — į 
guoliai vaikai nekartą dėl tunelį, išvažiuoia iš to til
to turėdavę susikirtimu, nelio. paskui laiveli retais 
Katalikai vaikiščiai, būda- tempia i kaina, 
vo, girdi, sustos būriu • ir i keliu irgi vanduo eina. Ant 
erzina tuos du ar tris bam- oaties kalno irai vanduo, 
bizukus, net pirštais bady- i Laivelis ap^igręžia ir strim- 
dami : ! galviais čiuožia žemyn, su-

“Zizu, zizu I kelia, įsibėgėjęs i pažemį.
Piaus bambizų.” j bandas, atsimušdamas į
O bambizukai, atsikirsda-1 aukštą medinę išlenkta sie- 

mi aniems, tuo patim balsu; ną, ir galop apsistoja iš kur 
atrėžia: ' išvažiavęs. Seansas baigtas.

Pažiobsoiom į skraidan-
Katalikų. _ . ^11R pritvirtintus prie su-

. Paaugliai turėdavę susi- kalioiamo ir kilnojamo apa- 
kirtimų, o suaugę — dar raį0 lėktuvus. Pasiklausėm 
daugiau. Stačiai kurijozas. triukšmingo ermiderio ir 
Kai_ bambizai veždavę nu- pasiieidom vėl atgal pėsti, 
mirėlį Į savo kapines-palai-• įuo patim pajūrio išoristu 
dot, tai katalikai visi užsi-; keliu. Pakelėj stabtelėiom. 
darydavę langus ir duris,! Susėdom ant suolo, kalba- 
kad apsisaugojus nuo pik- i mgS< žiūrinė jam. O žvitres- 
tos dvasios... Visaip keršy- ng Baltulionytė nuėjo ba
davę, šunybes darydavę. O som kojom pasėdėt ant smė- 
bambizų pastorius buvęs lio< p0 kurio laiko ir vėl ė- 
pakantus ir taktiškas žmo-,jom> Gaila buvo žiūrėt tų 
gus. Saviškiams patarda- j apleistų, aptvertų apgriu
vęs vengt ginčų ir keršto,; vusių pajūrio pastatų “Ve-

; žirnių njce” miestely. Tuščia, ny- 
neprilips, • ku, klaiku. Sėdom į vežimą 

važiuojam.
Kur? Ogi pas Bernotus. 

Taip jau būta iš anksto su
sitarta. Bernotai gyvena 
pačiam Los Angeles mieste. 
Jų gyvenamasis namas sto
vi kieme, užpakaly prieki
nio kito namo. Ant antro 
gyvenimo. Suėjom visi į vi
dų, o ten jau mūsų laukia 
patys šeimininkai, taipgi ir 
pas juos pribuvę Alvinai.

pasišnekėjom, ir tada šeimi
ninkė pakvietė į valgomąjį 
vakarienės. Kas ypač įdomu 
ir tėmytina — šiuo kartu 
čia nebuvo nė vieno rūkyto
jo! Kaip malonu, kaip gera! 
Gali sau žmogus laisvai

Tuo knlno

apgriu-

vartot protą. Mesk žirnių 
saują sienon — j 

visi nubyrės žemėn.
ir jų, girdi, kvaili pikti žo
džiai, prie jūsų neprilips ir 
nueis ant tuščio...

Beje, draugas Pūkis man 
sudarė ir įdavė gerą “Vil
nies” ir “Laisvės” pluoštą. 
Daug šviežesnių numerių, 
negu kad mane pasiekia, 
siunčiant pakeliais iš karto 
bent už savaitę.

Įvairumo dėliai, taipgi, - - . - v. - , .
kad dar pilniau užbaigus!

’ savo atostogų laiką, Pūkis 
pasiūlė pavažiuot į pajūrį. 
Gerai, drauge. Pajų rys vi
suomet turi savo žavesio. 
Važiuojam. Trečia valanda 
po pietų. Štai pajūrio mies
telis “Venice”. Nelabai gy
vas miestelis. Pačiam pajū
ry kadaise seniau buvę įtai
syta visokioms pramogoms 
ir pasismaginimui šiokių to
kių barškalų ir barškelėlių: 
arkliukų pasijodinėt, ratu1* 
besisukant, ant sūpuoklių 
pgsisupt, lenktynių pavaži- 
nbt su automobiliukais, pa- 
skraidyt ant besikilnojančių 

.lėktuVų ir t.t.
Laikui bėgant, tie pasta

tai pradėję gest, tai mieste
lis ir nutaręs uždaryt tą

• vis£ muziką. Tai dabar ir 
stovi apleisti tušti apgriu
vę pastatai ir tik vietą ver-

i tingą užima be naudos ir 
N išvaizdą gadina. 0 šituo ap

sileidimu pasinadojęs greti
masis “Ocean Park” mies
telis. Ir varąs gyvą biznį.

• Pastatėm skersgatvy au
tomobilį. Einam visi pėsti 
plačia pajūrio gatve. Saulu
tė piškiha, kaip pasamdyta, 
bet jūrų vėjūkštis atmiežia

p'ią karštį. Einam vienaplau- 
kiai, be kepurių. Vėjas su- 
pudalojo, subaladojo plau
kus. Nubrauki nuo akių ir 
meži pirmyn.

i Štai ir “Ocean Park.” Pa- 
I statytas didžiulis platus 

kaip ir koks tiltas, iškišulys 
į jūrą. Abiem jo šonais eina 
eilės būdelių, balaganų, rė
kiančių, žviegiančių šar- 
jnankų. Iš visur kviečia at
eit, paregėt kokį neregėtą 
stebuklą už 25 centus. Nu
leis tave stikliniam varpe 
4 jūrų dugną, — pamatysi 
ten jūrų augalus, plėšrią
sias žuvis (rekinus) net ir

| tą velniažuvį aštuonkojį. 0 
va ten sėsk į laivelį ir va
žiuoji per slėpiningą tunelį, 
užvažiuoji ant aukšto pa- 
krjaušio, o iš ten atgal pa- 
sileidi žemyn nuo kalno j 
teliūskuojantį vandenį...
• Atsistojom prie pertva
ros, žiūrim, kaip pora drą-

nice” miestely. Tuščia, ny-

kvėpuot, dūmai tau neėda 
gerklės, akiu, nenuodija 
organizmo. Geros švarios 
moterėlės, švarūs ir vyre
liai. Džentelmenai. Vvrai už 
tai, kad nerūko, kad turi 
gerą nugarkauli, kad nėra 
blogų papročių vergai!

Na, vyrai, moterys, dro
žtam namo. Jau metas. Dė
kui, mieli draugai, už toki 
jaukų svetingumą. Gerą 
naktį, iki pasimatymo.

Rieda automobilis Los 
Angeles gatvėmis. Po to
kios ženklintos dienos, • po 
to taip staigaus mano va
žiavimo planų perkeitimo, 
sėdėjau dabar susitelkęs ir 
tylus. Gnietė vis man sąži
nę, kad, dėl to dar ilgesnio 
užtrukimo, perdaug jau su
sikraus ant mano pečių dar
bo namie, kai pagaliau na
mus pasieksiu. Daugeliui 
namie ' manęs laukiančiu 
priseis nesmagumų pakęsti. 
Nesmagu ir šiaip, kai jau
ties atitrūkęs nuo norma
laus kasdieninio gyvenimo, 
o prigyti prie naujų apysto- 
vų dar nespėjai ir neturė
jai prielankių progų...

Sėdžiu greta Pūkio užsi
mąstęs, bet ten užpakaly, 
tarpe moterukių, nuotaika 
gyva. Kalbasi jos, įspū
džiais dalijasi, net ir balsus 
derina, niūniuoja, raliuoja 
ką pusbalsiai. Ypač gyvai 
nusiteikusi atrodė Baltulio- 
nytė, ta šiandieninio su- 
mokslo pramatorka. Jos a- 
bidvi su Pukiene, atrodo, 
geros bičiulės nuo kada se
niau. Šnekasi, jos, čiauškia, 
lyg kad nebūtų turėję laiko 
iki dugno išsikalbėt per tą 
savaitę atostogų Josemitčs 
klony.

(Bus daugiau! 4

“LAISVES” VAJUS 
PHILADELPHIJOJ

Laisvės vajus Philadelphi-Į portai, patyrimai; 
ios apylinkėje neina sėkmin
gai, o jis neina veikiausiai dė- i 
lei netikusių šių metinių pa- j 
tvarkymų. Kontestantų stovy-1 
je Phila. stovi labai žemai iri 
nekyla. Atrodo, stoka talki-, 
ninku, gero kooperatyvo su ■ 
mūsų laisvieeiais, spaudos rė
mėjais Laisvės naujų skaityto
jų medžioklei. Štai, susitinku 
vyriausią vajįninką Petrą Pi-j 
lėną ir klausiu, kaip su vajum ' 
šiemet? Atsakymą gaunu tokį 
nuo jo: “Nekas šiemet su va
jumi. P. Puodis įdavė šį va 
trumpą listą senų skaitytojų, 
ir pasakė, kad aš galiu aplan
kyti tik šiuos senus skaityto
jus ir kad neičiau, nelanky
čiau kitas miesto dalis.”

Jurgis Lukoševičius pašau
kia ant vielos ir skundžiasi ta 
pačia situacija.

Tai klaidinga procedūra. 
Tiesa, buvo ir pirmiau ragina
mi miesto’ dalių mūsų veikian
ti draugai pagelbėti vajinin- 
kams, o labiausiai vyriausiam I 
vajininkui, tačiau nebuvo 
griežtumų. Drg. P. Pilėnas ne
turi automobiliaus ir jam sun
ku pasiekti plačias ~ lietuvių 
mases. Kuo platesnis kontak
tas su senais skaitytojais, tuo 
daugiau galima gauti naujų 
skaitytojų. Vyriausiam vaji
ninkui reikalinga įplaukos, ke
lionių padengimo lėšos. Phi- 
ladclphijoje buvo visą laiką 
neorganizuoti vajai, kaip kad 
kitose kolonijose. Lietuviai gy
vena pasiskleidę po visą pla
tų ir didelį miestą, su kuriais 
labai sunku susisiekti. Vyriau
sias vajininkAs neturėtų klau
syti jokių “ukazų,” jo ir tik 
jo pareiga suorganizuoti koo- 
peratyvį vajų, apie kurį visi 
turėtų intensyviai kooperuotis. 
Reikalingi susirinkimai, pa

1MG

Kaip Korespondentai Turety Rašyti, kad 
Skaitytojai Mylėtų Skaityti?

maldauja.

Kitais 
redaktoriai 

šimtu

puslapiuose 
geru raštu

telpa 
Lietu-

marksizmo atsiranda, 
žodžiais tariant, 
atlieka savo pareigas 
nuošimčių.

Kituose 
apysakos ir
vos rašytojų. Tačiau tas vis
kas nėra savas, bet svetimas. 
Apysakos geros, bet parašy
tos skirtingose tradicijose, o 
prie tam. jos taip parašytos, 
tarsi per siečkamę pervarytos, 
kad tūli skaitytojai suklysta 
jas beskaitydami. Argi jas ga
lima prilyginti prie Mizaros ir 
Seno Vinco apysakų? Tas pat 
ir su Lietuvos rašytojais. Jie 
kur ka’s yra geresni už mu
mis, bet jie skaitytojams yra 
svetimi 
ką gali 
teikimą

Labai
vę kalbėti, bet, ot, tik nusto
jau rašinėjęs ir pradėjo drau
gai iš kolonijų siusti laiškus ir 

i klausti, dėl ko nerašiau. Nuo

ir jie mums mažiau 
padėti, išskiriant su- 
informacijų.
nenorėčiau apie sa-

Montello, Mass

reikalinga 
gauti važiuotės pagalba.

Natūralu, vajaus darbas yra 
sunkus darbas, bet jis turi la
bai didelę vertę, vertę klasi
nės sąmonės, kultūrinio pro
tavimo ne tik gauti naują 
skaitytoją, bet taipgi pravesti 
agitacija, ypatingai šių dienų 
svarbių įvykių, svarbių pasau
linių ir vietinių problemų ri
šimui.

Philadelphijos Laisvės skai
tytojai, ypatingai mūsų vers- 
lininkai-biznieriai, kaip Kuo
dis, Žalis ir kiti, kurie kas 
metas pagelbstite vaujuje! 
Draugės ir draugai, ateikite į 
talką ir pagelbėkite pastatyti 
Phila, pirmoje vietoje. Neleis
kime šiai didelei kolonijai pul
ti žemyn.

Sveikinu A. Balčiūną ir G.
Kuraitį iŠ Brooklyn©

šie du vajininkai herojiškai 
iškėlė Brooklyno koloniją va
jaus priešakyje, pirmoje vie
toje. Vyrai, nepasiduokite ir 
kopkitės į viršų; bet aš vis- 
tiek trokščiau, kad Phila. 
“clroštų per galvą visiems.” 
Drg. Pilėnas skundžiasi, kad 
yra skaitytojų, kurie jau ste
na, nenori atsinaujinti “L.” 
Kas įdomauja, protauja, tas 
ilgai gyvena ir neturi laiko 
mislyti apie mirtį.

Dabar yra gera proga gau
ti naujų skaitytojų, nes fašis
tai prakišo karą. Lietuva lais
va ir visa Europa neužilgo pa
taps laisva ir visi mūsų idėjų 
lietuviai tai įmato, jaučia. 
Nieko nereikia nusiminti, o tik 
dirbti tą patį darbą, mūsų j- 
dėjos kultūrinį darbą, kuris 
pagelbsti stiprinti laisvą ir 
tikrą demokratinį pasaulį, ku
riame žmonija gyvens laimin
gai ir linksmai. A. J. S.

Pastaruoju laiku pradėjo 
kilti balsai prieš talpinimą 
Laisvėje eilių, sporto, juoku, 
apysakų, o jau apie kelionių 
ism”džius — tiesiog rankas su
ome skaifvtoiai
kad iu netalnintu. Ką gi tas 
■viskas reiškia ir iš kur plau
kia ?.

Tai skaitvtoiu balsai, ku
riems kaž-ko trūksta, ir silp
nesni net pvksta ant dienraš
čio. Ar mes ir toliau skaitvto
iu nepaisysime, ar taisysime 
nadėti?

Pavyzdžiui, vienas bendra
darbis' skaitvtoiams siūlo pa
sižiūrėti tik ant tuščios popie- 
ros, jeigu jiems nepatinka tū
li raštai, žinoma, būt buvę 
daug geriau, jeigu jis būtu ši 
klausimą suformulavęs šiaip: 
“Jeigu nepasimokini iš mano 
raštu, tai gal pasimokysi iš 
baltos popieros.” Kitas bend
radarbis statosi marksizmo ži
novu ir ve ką nušneka: “turi
me daugiau marksizmo gvil
denti ir kadrus auklėti”, arba ' kitų per draugus gaunu vėjo, 
“prieš dešimt metų Laisvė kur net iš Laisvės koncerto drau- 
kas buvo geresnė, negu šian- gai parvežė man tokių pipirų 
dien.” žinoma, jis ir 
skyrius panaikinti, • 
gai sporto skyrių.

Visų pirma, kas 
Laisvėje nemato marksizmo, 
tas miške stovėdamas nemato 
medžių. Kiek Laisvė prieš de
šimt metų buvo geresnė, tai 
man yra žinoma, bet kiek 
Laisvė turėjo tuomet skaityto
jų ir dabar, tai tik galiu spė
ti, neatsižvelgus į tai, kad per į kadangi jis su svetimais vidu- 
tą laikotarpį niekas iš Lietu-j riais. Tai kaip laikrašti gali 
vos neįvažiavo ir gal daugiau skleisti su svetimais viduriais? 
kaip tūkstantis jos skaitytoju Kas yra su. bendradarbiais, 
mirė. Vis dėlto spėju, kad ji kurie per daugelį metų rašė, 
dabar turi daugiau skaitvtoiu , o tik ant syk sustoja ir nei 
ir finansiniai stipresnė. Gi iš- žodžio! 
metus iš jos skyrius, 
liktu sektantinė, kaip klerika- • vyko tas, kas įvyksta 
liška spauda, kurioje tie pa- marčios ir uošvės — susipyko, 
tys monotoniški antgalviai , Na, ir aš prisipažinsiu, kad 
mirguliuoia: “kunigas atva- i esu piktas ant jų ir prie pro- 
žiavo. kunigas išvažiavo, iš
kilmingos mišios buvo ir bus”, 
o tarpais gniūžtas melų prieš 
pažangius žmones.

Tie, kurie nori išmesti sky
rius iš dienraščio, nėra mark
sistai, bet sektantai. Jie kalba 
apie kadrus, bet nepaduoda 
priemonių, kaip juos gauti. 
Tai medžiotoiai, kurie šaudn 
ne į paukščius, bet į j u. bal
sus. Vietoj mėtvti iš dienraš
čio skyrius, greitoj ateityj aš 
da vieną “įvesiu” skyrių, ku
riame rašysiu apie žvirblius, 
rupūžes, gyvates ir kitus gy
vūnėlius, o pamatysite, kad 
net “mokyti” žmonės skaitvs 

Korespondentas turi rašyti, 
ką jis išmoko ir ką gerai pa
žįsta iš viso savo nuoširdumo. 
Tik tuomet dienraštis bus įdo
mus ir skaitytojai mylės netik 
dienraštį, bet gerbs ir rasėjus.

Kad ir šiuos žodžius ra
šant, tik perskaičiau Barbutės 
rašinėli. Ji išaiškino apie rie
šutus ir pynacus. Kiek aš jų e- 
su surijęs, bet iki šiam laikui 
neturėjau nei mažiausio su
pratimo apie juos! Tokius 
straipsnius skaitytojai medžio
ja ir juos skaito, nes iš jų pa
simokina ir pripranta prie 
dienraščio skaitymo, o kartu 
ir prie viso mūsų judėjimo.

Dar kartą pakartoju, rašy
kime,; kas tik pasaulyje ran
dasi ir ką tik matome ir pa
žįstame, išskiriant šmeižtus 
ir melus, kurie kenkia dienra
ščiui ir pažeidžia rašėjo auto
ritetą.

O, tiesa, dabar eina revoliu
cija apie kelionių įspūdžius ir 
kitus skyrius. Argi iš tikrųjų 
iš kelionių negalime nieko pa- 
sįmokyti ir jos taip nuobo
džios skaityti? Paimkime An
tano Bimbos kelionės įspū
džius, kas jų neskaitė ir nesi
gėrėjo jais! Na, ir kiti para
šė gana įdomių žinių iš savo 
kelionių. Bet ką padarysi, kad 
tūli netik rašo įspūdžius, bet 
visą kelionę, per daug smulk
meniškai.

Dabartiniai Laisvės krislai 
ir editorial labai geri, kad 
perskaitęs ir kitą dieną dar 
apie juos panaįęĮinį. Tai ir

irgi siūlo i ir tai toki draugai pasigenda, 
o ypatin- kurie gal niekad nematė ir

dabar
nepažįsta manęs, o aš jų. Nė
ra abejonės, kad ir kiti ben
dradarbiai gauna vėjo nuo 
skaitytojų. Tas ir parodo, jog 
skaitytojai pasiilgsta savųjų.

Chicagoje randasi milionie- 
rius su plieniniais plaučiais, 
žmogus vedė ir gyvena, bet 
šeima nedidėja, o nedidėja,

Matomai, čia tarpe 
ji pasi-Į redaktorių ir bendradarbiu į- 

tarpe

; gos apsipešiu su jais, žinoma, 
i čia priklauso nuo redaktorių: 
jeigu jie norės, tai susitaikvs 
su bendradarbiais, o jeigu jie 
mano apsieiti be jų, tai jie da
ro didelę klaidą.

Dėl visko, aš padarysiu ve 
kokį pasiūlymą. Apie sausio 
mėnesi ivvks Laisvės dalinin
kų suvažiavimas. Ar nebūtu 
gerai, kad tuo kartu įvvktu ir 
bendradarbiu suvažiavimas? 
Tai būtų kaip ir “neprietelių” 
susitikimas.

Jaunutis.

A merikonai suradę $20,- 
000.000 vertės paslėptų dei
mantų Japonijoj.

Anglai atidės derybas su 
žydais dėl Palestinos.

ftgzaminaojam Akis 
Rašome Recepto-

Oarnine ir Pritaikome

Drs. Stenger & Stengei 
Optometrist* 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. HT 2-8M2

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, vet> 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų' padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

lllrikoniškais. Rei- 
Hjkalui esant ir 
^[padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- .
r geidaujama Tai- I 

pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
612 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadwar ir Stone
orto Chauncey St., Broadway Lin-

TeL GLenmore 5-6191 / <

Pereitą Vasarą ir Dabar 
Mirę Lietuviai

Mirė Jonas Yarmolavich, 
buvo linksmas, darbe dirbda
mas dainuodavo. Vakare išva
žiavo su savo mylimąja pasi
važinėti ir buvo vakarieniau
ti Stough tone. Parvažiuojant 
pasidarė jam negerai, sustab
dė automobilių, - išlipo pa
vaikščioti, bet tuoj sukniubo 
ir mirė. Nors buvo pašauktas 
kunigas ir daktaras, bet nie
ko negelbėjo. Tapo palaidotas 
religiniai, Middleboro, Mass, 
kapuose, ten, kur jo sesuo 
gyvena. Paliko nuliūdime se
serį, pusbrolius ir daugiau gi
minių. Jis gyveno atsiskyręs, 
sūnus žuvo kare.

Rugpjūčio mėnesį mirė Kle
mensas Pranskūnas, priklausė 
prie šv. Roko Pašalpinės 
Draugystės.

Rugsėjo 1 d. 7 jauni lietu- į 
viai išvažiavo pasivažinėti. ■ 
Automobilius atsimušė į medį, ' 
šeši likosi sužeisti, o Joseph i 
Benraškevich likosi užmuštas. 
Dar tik buvo 31 metų. Paliko 
nuliūdime brolį ir kitus gimi-! 
nes. Palaidotas religiniai.

■■>■■>■11111-111 r-mnn -

RONKONKOMA
8634

Mirė Leonas Preisas. Sirgo 
su virš 10 metų. Buvo jam nu
pjautos abidvi kojos. Priklau
sė prie Piliečių Kliubo. Pali
ko nuliūdime brolį, 2 dukte
ris ir kitus gimines.

Mykolas Saulėnas mirė pa
baigoj spalių mėnesio. Paliko 
nuliūdime 2 dukteris, v’.nų ir 
brolį Praną, marčią ir savo 
moterį. Palaidotas religiniai.

Antanas Kaniauskas mirė 
spaliu 31 d. Palaidotas lais
vai. Paliko nuliūdime 3 sūnus, 
2 dukteris, brolį ir daugiau gi
minių.

B. Raitelienė mirė lapkr. 1 
d. Paliko nuliūdime savo vy
rą ir kitą šeimyną bei gimines. 
Palaidota religiniai, žolynas.

Lietuviškai

TRAKTYRTI v
Didelis pasirinkima> 

'isokių vynų ir degtinė*

Geri Užkandžiai

i

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4»«——-—“—■—-—«—■—■—■—*—-—“—-—-—-—-—»—-—“——-—»—— «|« 

| GREEN STAR BAR & GRILL i 

i LIETUVIŠKAS KABARETAS I
B ■

| Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina |
I pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. Į 
! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. !

j , Geriausias Alus Brooklyne |

Į PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ i
I
I B

j 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. [
I (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 I

—...—  -—-—-.—...—-—.—.—-—...—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—■—

FIWJB moss JOHN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė poki linas.

(HAKIJ> I ROMAN į
RAMAM AflHR A*

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį greit suteiksi • 
nt modemišką patarna • 
dmą Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
ramavimu ir kainomi* J 
rusite oatenkinti •

* •

1113 Ml Vernon Si « 
■’HILADELPH1A. PA J

i ,Ridot n vi ų ;
Direktorius J

A •
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dideles sumas

karo, iš visur 
ir jau įsikūrę 
tūkstančių ar*

LIPDYTOJOS
IR ABELNAM DARBUI MERGINOS 

PATYRUSIOS 
Pageidaujama tų, kurios gali 

operuoti Singer Siuvamąsias Mašinas
P. MAGRI & SON

186 Griffith St., Jersey City, N. J.
(269)

RANKINĖS SIUVĖJOS
prie dailių handbags. Gera 
Nuolatinis darbas, CALEM, 

49th St., City.

-------------- ,t------------------------------------------
REIKIA MOTERŲ

Gera alfra ir nuolatinis darbas. Gera proga. 
Rašykite ar kreipkitės j Miss Stackpole.
BORDENTOWN MILITARY INSTITUTE 

BORDENTOWN, NEW JERSEY
(269)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS 
OPERATORĖS

Vaikų ir Moteriškų Sportswear 
$40 iki $45 j Savaitę

SKAMBINKITE HOBOKEN 3-0476.
(269)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

UPHOLSTERY FOREMAN
Ėmimui atsakomybės pilnam vedi
mui leatherette department. Gera 
Alga. Nuolatinis darbas. Gera proga. 
Rašykite ar kreipkitės į
MARCH & BROWNBACK CO. INC.

POTTSTOWN, PA.
(271)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai »patyrę vyrai. 

. NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J. 
Hammonton 722

(272)

■pirmadienis, Let*kr. 25, 1946 LahTt^-EIBėrfy, OlKtunlan DaUJ!
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RL 18585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

Širdukas.
, N.

M

Jau

Matthew A
BUJAUSKAS Reumatiški Skausmai

garsi426

Tel. MArket 2-5172

•R

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

dirbti 
Alga.
20 E.

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS Prūseika 
kalbą, 

ypač 
pilna

CHORO DARBUOTĖ
kanklie-

dna.
Degučiai yra laisvi žmonės,

C. Vilkas. Jis rau
namuose, 89 Heath 
turėdami laiko, ap- 
jj.

LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

rinkimas Įvyks, o po susirin
kimo Įvyks repeticijos. Todėl 
būtinai dalyvaukite visi.

F. J. Repšys.

Tam tikslui rengiamas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0770

Serga draugai Degučiai
Draugai Degučiai serga jau 

beveik senatve, nes abudu jau 
arti aštuoneto desėtkų metų 
amžiaus. Bet Degutis taipgi

' suparaližiuotas ant dešinės 
rankos.

Degučiai šeimos beveik ne- i Kadangi žmogaus teises 
turi, gyvena iš valdiškos pa- ■ pilnai apsaugotos Suv. Val- 
šalpos, tai yra, pensijos. Bet, | stijose, į tai nedaug dėme- 
žinoma, toji pensija labai bie- sio kreipiame čionai. Bet ne

žiūrint 
Šok olų 
na.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryti 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, Šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy- 
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžl 
16-oa $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark i, N. t.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

REIKIA OPERATORIŲ 
DIRBTI PRIE BRASSIERES

VIENA ADATA 
DVIEM ADATOM 
DARBININKĖS 

TAIPGI TRIMINTOJOS
GERA ALGA — NUOLATINIS DARBAS

Masterbilt Manufacturing Co.
TEMPLE AVENUE HACKENSACK, N. J.

TEL.: HACKENSACK 3-0682.
(267)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SO. BOSTON, MASS.
Trečiadienį, lapkr. 27 d., 8 v. v., 

318 Broadway, ALDLD moterys ren
gia smagią sueigą — Whist Party. 
Kadangi ant rytojaus bus šventa, 
niekam heriJikčs anksti keltis ir 
skubėti darban. Tai bus gera proga 
visiems smagiai praleisti vakarą. 
Bus duodama dovanos ir skanūs už
kandžiui. Kviečiu Rengėjai. (£p?-268)
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NOTICE is hereby feiven that License No. 
GB 10771 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1751 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED A. SINGER
1751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 839L has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 566 — 4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN CARDIFF & MICHAEL QUEALY 

(D-B-A Ship Ohoy Bar & Grill)
566 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is hereby given that License No.

PenJftaš PūsTspTfl
r,.. T.-jf lj -l į I ---....................... , - Į ■ ■ .

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti. 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 246 Franklin Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY PORTANTINO 
(D-B-A Tony’s Dugout)

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

help WANTED-—Male help Wanted—male
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1078 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD S. BRONIKOWSKI
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 336 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND NISANIKOFF 
(John’s Bar & Grill)

336 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18632 has been issued -to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1919 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on 'the premises.

VINCENT PILATO & 
PASQUALE FULGJERI 

(Parkway Gardens)
1919 Eastern Parkway, Brooklyn

Iš Laisvės Choro Veikimo
Laisvės choras rengiasi prie 

sulosimo “Mikšių Svajonės”. 
Tai bus su pamarginimais. 
Choras dainuos, kvartetai, du-' 
etai, oktetai ir gal bus dau
giau kitokių dalykų, nes cho-. 
ro mokytoja Wilma Hollis į 
tam turi gerus planus suda
rius, kad publika pilnai bus 
užganėdinta.

Dėl minėto “Mikšių Svajo
nė” lošimo diena yra skirta 
sausio (January) 19, 1947 m. 
Nors dar ilgokas 
dienos ir savaitės 
ka, nei nejusime, 
diena prisiartins.

Reikalinga disciplinos, kad 
kiekvienas choro narys lan
kytų repeticijas. Kaip prie lo
šimo, taip ir prie dainavimo, abudu labai mėgsta skaityti 
reikia veikt visiems sutartinai. Laisvę ir priklauso prie Lie- 
Tuomet ir choro mokytojai' tuvių Literatūros Draugijos 54 
bus mažiau apsunkinimų.

Wilma, choro vedėja, pasi
ryžusiai dirba ir kviečia visus 
choro narius lankyt repetici
jas, ir taipgi, kad kiekvienas 
narys atsivestų po naują na
rį, nes dabar jau randasi 
daug daugiau jaunimo, negu 
karo laiku buvo. Juo daugiau 
balsų — juo geriau choras 
skambės.

Vienas Laisvės choro narys 
serga, tai 
dasi savo 
st. Todėl, 
lankykite

Lapkričio (November) 27 
d. visi choristai ateikite kaip 
7 vai. vakare, nes choro susi-

laikas, bet 
greit slen- 
kaip skirta

---------- .. .. -

. kuopos.
Jie labai pageidauja, 

kas užjaučia senus žmones, 
kad juos aplankytų, nes A- 
merikoje, kaip žinoma, seni 
žmonės būna pamiršti.

Tad aš nuo savęs ir nuo vi
sų laisviečių kviečiu draugus 
tuodu senu mūsų idėjos drau
gus aplankyti. Jie gyvena po 
num. 124 Marshall St., Eliza
beth, N. J. Kliubietis.

Su atsargumu ir apdaira 
galima būtų išvengti 90 
naikina šimtus milionų do
lerių vertės nuosavybės per 
metus Jungtinėse Valsti
jose.

- , ■ „■ ,,, J ,, ■■■■-■■  ......... —■■■ ■■■■■ ■—■!»■

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGuNAS ;
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573 ,

: WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Žmonių Teisės ir Jungtinės 
Tautos

J ungt. Tautų čarteris 
reikalauja įsteigimo Com
mission on Human Rights, 
kuri veiktų su Economic 
and Social Council, “įgy
vendinti žmonių teises ir 
pagrindines laisves visur.” 
Praeitą pavasarį prirengi
mo komisija pradėjo pradi
nį darbą. Hunter College, 
New Yorke.

j visur tas pat.
Mūsų Nepriklausomybės 

Deklaracija 1777 m. patvir
tino tas teises ir jos buvo 
įrašytos mūsų konstituci
joj, formoje pirmų dešimt 

kad priedų, kuriuos vadiname 
l Bill of Rights.

Kitų šalių konstitucijos 
irgi pabrėžia žmonių teises 
ir laisves. 55 tautos pripa- 
žysta kalbos teisę; 47 pri- 
pažysta teisę nuo diskrimi
navimo dėl rasės, religijos 
arba lyties; 18 mini tinka
mas algas, poilsį darbinin
kams, apmokamas atosto
gas ir sveikatos apdraudą 
kaipo teises. Ir devynios pa
reiškia, kad žmonės turi 
teisę dirbti.

Buvusi Tautų Lyga nus
tatė standartus minimų tei
sių mažumoms, kurie gyve
na kitose šalyse. Atlanto 
Čarteryje pasireikšta dar 
už “laisvę nuo bado ir bai
mės.”

Rašytojai United Nations 
Čarterio giliai jautė žmo-

■ nių teisių svarbumą. Ar-
■ tiele I sako, kad vienas iš 
i United Nations tikslų yra
“įvykdinti tarptautinę ko
operaciją... ugdyti ir ragin
ti godojimą žmonių teisių 
ir pagrindinių laisvių vi
siems, nepaisant rasės, ly
ties, kalbos arba tikybos.”

Kada prirengimo Commi
ssion on Human Rights su
sirinko praeitą pavasarį, ji 
matė, kad ji negalėjo nus
tatyti tarptautinio žmonių 
teisių biliaus ir pasiūlijo į- 
steigimą Sub-Commission 
on Freedom of the Press 
and of Information. Kada 
ta komisija bus įsteigta, jos 
pirma pareiga bus nuspręs
ti, kokias teises, pareigas ir

praktikų padengs “informa
cijos laisvė.”

Ta prirengimo komisija 
toliau rekomendavo, - kad 
pakol nebus priimtas tarp
tautinis teisių bilius, tarp
tautinės sutartys turi ap
saugoti žmonių teises. Ir 
Užsienių Ministerių Taryba 
įrašė žmonių teisių parūpi- 
nimus drafte sutarties dėl 
Italijos, Vengrijos, Rumu
nijos, Bulgarijos ir Suomi
jos.

Apart naujos Sub-Com- 
mission on Freedom of the 
Press and of Information, 
pastovi Commision on Hu
man Rights turės komisijas

(1) Apsaugoti Mažumas,
(2) Sulaikyti diskriminaci
ją dėlei rasės, lyties, kal
bos arba tikybos. Neturės 
Sub - Commission on the 
Status of Women, kaip ori
ginaliai planuota. Ta komi
sija tapo komitetu, rapor
tuodama tiesiog Economic 
ir Social Council.

Economic ir Social Coun
cil išrinko 18 narių - tautų 
i narius pastovios Human 
Rights Commission — Aus
tralia, Belgium, Byelorus
sia, Chile, China, Egypt, 
France, India, Iran, Leba
non, Panama, Phillippines, 
Ukraine, Russia, the Unit
ed Kingdom, the United 
States, Uruguay ir Yugosla
via. Šios tautos reprezen
tuoja skirtingas nuomones 
apie žmonių teises visame 
pasaulyje. FLIS.

STALIORIAI
Dirbti prie krautuvių rakandų.
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

KASNER BROS. INC. ,
85 BOWERY, N.Y.C. (arti Canal St.)

(270)

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletčlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir‘ nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

svarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
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. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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 atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus lutus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

JMI

GERAI PAVYKĘS VILNIES 
KONCERTAS.
Programoj Dalyvavo Daugu

ma Jaunu j u Artistą
Lapkr. 17 d. Sokolų salėj 

Įvyko Vilnies koncertas, kurio 
programą pildė dauguma jau
nų artistų. Atskirai apie 
kiekvieną programos dalyvį 
rašyti reiktų daug vietos, tad 
parašysiu tik bendrais ruo
žais.

Aido Choras, vadovybėje 
D. Yuden, atidarė programą 
gražiai padainuodamas kelias 
dainas, šis choras dydžiu jau 
ima pralenkti LKM Chorą ir 
vis geriau dainuoja.

Programą paįvairino ir 
trys artistai iš Waukegan o — 
du smuikininkai ir pianistė — 
p-lė Petkus.

Verta paminėti jauną dai
nininką iš Union Grove, Wis., 
Petrą Sprindį. Jis turi gražų 
balsą. Jei būtų geriau parink
tos jo dainos, visai gerai išei
tų. Tas pats reikia sakyti ir 
apie kitą jauną dainininką, 
Edmundą Laudanską, iš 
Rockfordo. Jis jau antru kar
tu dainuoja Chicagoje.

Mūsų . koncertuose geriau 
i išeina liaudies arba darbinin
kiškos dainos.

Programą gražiai paįvairi
no ir dvi jaunos šokikės Mil
dred Chipas ir Vanda žalis.

Gerai arba vidutiniai išėjo 
ir kiti programos punktai: so
lo, duetai, ir t.t.

Programą baigė LKM Cho
ras ir su duetais — A. Kens- 
tavičienės ir K. Abekienės, 
taipgi P. Stogio ir A. Kensta- 
vičienės, ir kvartetu — Stogio, 
J. Kenstavičiaus, Abekienės ir 
Kenstavičienės.

LKM Chorą veda J. Kens- 
tavičius. Choras labai gražiai 
dainuoja.

šie dainininkai tik- ką su
grįžę iš dviejų savaičių kon
certų maršruto. Jie dainavo ir 
Laisvės koncerte, Brooklyne. 
Jie, anot daugelio pasakymo, 
“žymiai sustiprino progra
mą.”

Duetai labai mylimi netik 
chiėaįgiėčių, bot ir visut, kur 
tik dainavo, taipgi ir kvarte
tas. Jie davė geros muzikos 
iš Smetana operos “Išderėta 

’Nuotaka”, iš Verdi operos 
“Aida”, taipgi liaudies dainų. 
Tik gaila, kad programai il
gai užsitęsus, jie galėjo duoti 
tik dalį savo repertuaro, kurį 
kitur davė.

Reikia pasakyti, kad juo 
daugiau Povilas Stogis dai
nuoja, tuo labiau žmonės jį 
myli. Jis yra ir geras ak tortus. 
Tas pats yra su Agotėlę Ken- 
stavičiene. Tas pats yra su a- 
biem duetais. Kvartetas yra 
naujas, bet jis taipjau gerą į- 
spūdį padarė.

Pertraukoje
pasakė karštą ir gerą 

žmonių buvo daug, 
kiek vėliau prisirinko 
salė. Galėjo būti kiek 
giau. Mano manymu,
nant koncertu, programoj ne* 
skelbta niekas įžymesnio. 
Skelbta tik abelnai “gera pro
grama”, o gęrų programų mes 
turėjome laike menininkų fe*

stivalio, tai jieškančius nau- 
jienybių, skelbimas neviliojo. 
Bet kurie atvyko, buvo paten
kinti, berods, geriau negu vi
dutiniai, ypatingai kai kurios 
dalys programos buvo geros.

Dienraščiui naudos bus di
delės. Koncerto programa ne
buvo brangi ir gerai išėjo. Ne

daug kitų parengimų, 
didelė salė buvo pil-

LMS
šiuom kartu pas 

čius prasideda tikra darbyme- 
tė. Smarkiai rengiamės prie 
rudeninio koncerto, -kuris į- 
vyks Liet. Auditorijoj. J. Ken- 
stavičius turi daug darbo ir 
energijos įdėti Į choro moki
nimą, kad sumokyti naujų 
dainų dėl koncerto. Taipgi 
kviestas Aido choras parengi
me dalyvauti.

Kanklietės nusitarė įsigyti 
vienodas sukneles (unifor
mas), kad būtų “kaip karei
vai.” Tam darbui išrinko ko
mitetą, kuris suras tinkamas 
uniformas. Tas atsiekti prisei- 
na nemažai lėšų panešti. Nu
tarta sukelti tam tikras fon
das apie $400. Komitetas ir 
choras yra tuo labai susidomė
jęs.
pirmas šokių vakaras, Thanks
giving Day, 28 d. lapkričio, 
Liet. Auditorijos mažojoj sve
tainėj. Prašom visų geros va
lios lietuvių dalyvauti kanklie- 
čių parehgime.

LKM Choro pamokos Įvyk
sta kas antradienio vakaras, 
Liet. Auditorijoj. Turim reng
tis prie savo koncerto, kuris 
Įvyks 1 d. gruodžio. Kas myli 
dainas ir vaidinimus, gera 
proga to siektis dirbant kartu 
su kankliečiais.

Binghamton, N. Y.
Mes, Laisvės vajaus vajinin- 

kės, prašome visų, kaip šio 
miešto, taip ir apylinkės Lais
vės skaitytojų, mums pagel
bėti laimėti dovaną šiame va
juje. Kuris dar nesate gavę 
Laisvei naujų skaitytojų, už
rašykite savo draugams, kaipo 
Kalėdų dovaną. Tai bus jiems 
geriausia dovana — geresnė, 
negu koks blizgutis ar šiaip 
kitas mažos vertės dalykėlis.

O kurie patys atsinaujinate 
Laisvę, prašom kredito punk
tus atiduoti Binghamtofto or
ganizacijų Laisvės vajinin- 
kėms M, Kazlauskienei ir J. 
K. Navaiinskienei.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų kliubo susirinki
mas įvyks lapkr. 26 d., 7:30 v. vak., 
155 Hungerford St. Visos draugūs 
kviečiamos dalyvauti. — V. K., sekr.

(266-267)

■ągaį.
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Boulevard, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BETTY WARSHAWSKY
510 Empire Blvd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
359 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES V. ALEXIS
359 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. j HELP WANTED—FEMALE 
NOTICE is hereby given that License No. ! REIKALINGOS MOTERYS 
GB 11942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
705 Bradford Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALLACE & THEODORE E. PRINCE
705 Bradford St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12077 has been issued to the undėrsigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
(D-B-A Veteran Itaian) 

American Groceries
Evergreen Ave., Brooklyn, N.

Amerikony ir Kitų 
Lenktynės į Antarktiką 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
uraniumo Anglija lenkty- 
niuo ja prieš Ameriką Ant- 
arktikbje.

Nors admirolas Byrdas 
ten jau pirmiau ištyrė di
doką plotą ir pavadino jį 
“Mažąja Amerika”, tačiau 
Jungtinės Valstijos dar ofi
cialiai nesisavino jokių vie
tų Antarktikoje. Kai kurie 
amerikonai todėl klausia: 
A V ne pavėlavo Amerika? 
Ar anglai nepasisavins ten 
amerikinių atradimų ?

N. M.

OPERATORĖS, PIRMOS KLASĖS 
Prie dailių moteriškų Handbags. 

PATYRUSIOS prie Flat ir High Post Mašinų 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.
SPECTATOR BAGS, INC. 

116-06 MYRTLE AVENUE, 
RICHMOND HILL, L. I.

(268)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 

tais mainieriais. Jų reikalavi
mai nėra perdėti bei išpūsti.' 
Jų reikalavimai yra žmoniški 
ir teisingi.

Iš visų pasaulio kampų ar
mėnai grįžta Tarybų Armeni- 
jon. Armėnijos valdžia jų pri
ėmimui ir padėjimui įsikurti 
turi paskyrus 
pinigų.

Iki šiol, po 
jau esą sugrįžę 
penkiasdešimt 
menų!

Veikia Petrašiūnų 
Elektrainė

KAUNAS. — D a u 
džiaugsmo Kauno darbo 
žmonėms: vokiškųjų oku
pantų sugriauta elektros 
stotis atstatyta ir pradėjo 
tiekti miestui elektros sro
vę.

Petrašiūnų elektrainės 
pirmosios eilės paleidimas 
— didelio, per pusmetį nu
veikto, darbo rezultatas. 
Per šešis mėnesius buvo pa
statyti nauji pagrindinio 
korpuso pastatai, cheminė 
vandens valykla ir kita. Už
tenka pasakyti, jog statybo
je atlikta 3200 kubinių met
rų žemės ir 1200 kubinių 
metrų betono darbų, sudėta 
720 tūkstančių plytų, paga
minta 200 tonų įvairių gele
žinių konstrukcijų.

Milžinišką paramą sta
tybai pagreitinti suteikė • 
Kauno darbo žmonės. Jie



New

Filmos-Teatrai

9 savaičių

r

Tel. SOuth 8-5569

Yorko City 
vadovybėje 
ir steigėjo 

perstatė 13

liau- 
ope- 
City 
New

St.
ro-

650 5th Ave.,,kamp 19th St. 
BROOKLYN, N., Y.

yra
as-

džetą iš 
gal kai 
dėl to, 
atstovai
tų gražių parkų ir kelių, bot 
kad mokyklas ir abelnai ap- 
švietą, taipgi sveikatos reika
lus skaito pirmesniais-reikaim- 

Didžiuma iš tų kalbėtojų . gesniais gyventojams daly-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Syek ir Maojer 8ta. 
BROOKLYN I, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

V AL ANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

fieSlas Puslapis

Opera-Muzika

lljai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. metinio baliaus Rengi
mo Komisijos nariai prašomi susi- 

. rinkti Laisvės Salėje, 8 v. v., lapkr. ■ 
125 d. Reikės svarstyti baliaus reik a-j 
; lūs. — G. K. (266-267)

n

LAISVĖS BANKIETAS
Dienraščio Laisvės Bendrovės dali

ninkų suvažiavimas ir bankietas 
jvyks sausio 26 d. (Jan. 26th), 
Grand Paradise Salėje, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

i Prašome vietos organizacijų tą 
! dieną nieko nerengti ir kviečiame j 
dienraščio Laisvės bankietą. — Ran
kioto Komisija. (266-268)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Paštas Praneša! Nušovė įtartą Vagystėj
lNewWko^gzSafefŽinios

Ne Koks “Geriaikis,”
Kada Pašalpgaviai 
Daugėja

! ’areikalavo Persvarstyti 
Miesto Budžetą

_____  i Miesto gyventojai per savo 
, iš k o- 

prašymai pašalpos i vojo persvarstymą sekamo 
bet nuolatos <lau- Į budžeto 1917 metams.

Gyventojai protestavo, kad
1 budžete perdaug skiriama pi
nigų ne taip jau būtiniems da- 

! lykams, kaip parkams, o per- 
; mažai apšvietai, sveikatai ir 
! kitiems būtinesniems daiy- 
I k am s.

Praeitą ketvirtadienį Įvyku
siame viešame susirinkime dis- 
kusuoti budžetą kalbėjo 60 
piliečių, atstovai mokytojų, 
tėvų organizacijų, darbo uni- 

kiti jų ir šiaip draugijų.

Labdarybės D e p a r tmento ; organizacijas, pagaliau, 
gaunami 
“pamažu, 
gėja, kaip išsireiškė vienas tos j 
miesto įstaigos darbuotojas 
praeitą ketvirtadienį.

Dabartiniu laiku miesto de- 
partmentas turi apie 200,000 
šelpiamųjų.

Penkių savaičių laikotarpiu, 
pasibaigusiu su lapkričio 2-ra, 
prisidėjo 2,193 šelpiamieji. 
Imant šeimomis, šelpiamų 
108,589 šeimos ar atskiri 
menys. Per . metus laiko 
piamųjų (vieni ilgesnį, 
trumpesnį laiką) buvo su 
13 tūkstančių.

Veteranams pašalpos reika
lavimai tuo laiku beveik pa
dvigubėjo. Gale spalių mene-j 
šio šelpiamųjų sąrašuose bu-j 
vo 4,703 šeimosi i
' Ieškančių pašalpos (kuri 

yra labai menka) daugėjimas ' 
rodo, kad spaudos šauksmas 
apie esamą gerlaikį yra bur- 
buliškai perpūstas.

Pašalpa Menka
Jeigu žmonės ieško gyveni

mo iš pašalpos, galima su- ė 
prasti, koks jų gyvenimas yra 
be pašalpos. Dabartiniai pa
šalpos mokesčiai su gruodžio 
1-ma bus pakelti. Bet ir su 
pakeltais vargiai kas iš mūsų, 
turinčiu uždarbį, norėtume iš
gyventi.

Pavyzdžiui, šeimai iš pen
kių asmenų mokės maistui 
$67.50 per mėnesį. Pareis po 
apie $2.23 >•<> dienai visai šei
mai arba 44% centų vienam 
asmeniui.

Kas Tie Šelpiamieji
Tas 108.589 šelpiamųjų są

rašas dalinasi sekamai: 
994 
nys 
000 
kią 
pa 
2,029 pašalpgaviai yra 
giai.

29,- 
šeimos ir atskiri asme- 
iš pašalpos gyvena; 53.- 
senukų gauna šiokią to- 

pagalbą: 23,486 su pašal- 
užlaikomiems vaikams;

nerc-

Pirmadienis, Lapkr. 25, 1946

Board of Estimate — duoda 
viską, ko reikalauja parku 
komisionierius Robert Moses. 
Kad duoda paskyrų šauniems 
keliams, parkams, oceanari- 
jams lėšomis mokyklų, ligoni
nių ir knygynų.

Penktadienį majoras O’ 
Dwyer paskelbė, jog leis bu- 

naujo persvarstyti >r 
kas bus pakeista. Ne 
kad tie organizacijų 
ar majoras neįvortin-

Majoras Priėmė Miesto 
Darbininkams Svei
katos Planą

Majoras O’Dwyci 
į sutartį su Health Insurance 
Plan of Greater New York. 
Sutartimi miestavi darbinin
kai Įgaliojami liuosnoriai ap
sidrausti tame plane patys ir 

. apdrausti šeimas.
Apsid rančiusieji m i e s t a vi 

į darbininkai moka pusę duok
lės, kitą pusę damokės mies- 

i tas, kaipo jų samdytojas.
šiame, 

miestas
i skyręs iš .savo iždo $500,000. 
' Iš pradžių, tikimasi, apie 85,-

Dennis C. Walker, įtartas 
pavogime kailinių, tapo mirti
nai pašautas ant Debevoise 
PI., Brooklyne, ji vijusiosios 

i policijos. Anot policijos, jis 
i ploščių pavogęs nuo buvusio 
■ samdytojo Ben Tucker’io. Mo- 
i teris praeive ar tėmytoja, 
! Mrs. Kiernan, taipgi mirtinai 
i pašauta.• pasirašė Į _____________

Pradėjo Alaka Aut 
! 52-20 Kliubo

Brooklyn© pašto viršininkas 
' Edward J, Quigley praneša, 
i kad Padėkų Dieną, ketvirta- 
i dienį, 28-tą lapkričio, paštas 
’ neveiks. Išnešios tik “special 
; delivery” laiškus ir central inis 
paštas, Washington ir (John- 

! son Sts., bus atdaras tik stam- 
poms pirktis ir priduoti siun
tiniams.

Bette Davis ir Paul Henreid scenoje iš Warneriu ro
mantiškos filmos “Deception,” rodomos Hollywood© 
Teatre, Broadway ir 51st St., New Yorke.

New York© Valstijos Dc- 
! partmentas pradėjęs ablavą | 
j ant taip vadinamo 5*2 po 20 i 
j Kliubo, k 
(veteranų. To kliubo “nariais” New Yorke, lapkričio 28-tą. 

1947 metų budžete i yra tie, kurie neturėdami pro-’1'-—--------------------------------------
tam tikslui yra pa-(gos gauti žmoniško darbo su | Cvvnnn TmenZc 

pragyvenimo 
dė geriau šiaip taip verstis ne 

! 000 darbininkų Įstos. O kada j dirbant, su 20 dolerių persą 
'visi 175,000 miestavų darbi- 
I ninku Įstos, miestui apdrauda
lėšuosianti $5,000,000.

Įstoti gali visi uždirbantie- 
|ji ne daugiau $5,000 metams. 
Įstojusis savo pusę moka se- 

i karnai: pavienis 56 centus per 
savaitę: apdraudžiąs 1 šeimos 
narį — $1.12; apdraudžiąs du 

jai* daugiau — $1.68.
Darbininkai oficialiai nebus 

į priimti pirm susirašymo bent I 
i 75-kiem nuošimčiams visų tu- Į 
rinčių teisę Įstoti.

Sveikatos plano pirmininku 
į yra Dr. Willard C. Rappleye, 
' Columbia Universiteto Dakta- 
i rų Kolegijos viršininkas.

Lapkričio 20 ir 21 vėl tu- 
: rėjom© vasarųkę, 58 ir'61

' laipsni šilumos. Naktį i 22-rą 
vasariškai palijo. Laisvės kie
me pražydo jazminas, o kitas 

j koks krūmas baigia leisti an-
... įtruosius lapus.

JAYNE MEADOWS, vaidi-’ _____________
nanti filmoje “Undercurrent,”

ant : ateinančioje i Capitol Teatrą, Taryba nubalsavo su pradžia
Now Yorko Miesto Budžeto

su 20 dolerių per 
vaite gaunamos bedarbiui 
teranui mokesties.

Vienas iš pašauktųjų i teis
ima dėl to pasiaiškinti 
kė: “. 
oris,’ 
dirbtų 
savaitei, 
visvien 
ventų.

nusisprenJTaip Gyvena Žmonės 
! Turtingiausiame

v" Mūšy Mieste

gruodžio pridėti mokytojams 
algos $250 metams.

■ Ridgewoodo gyventojai pro- 
j testuoja prieš planuojamą i.š- 
į kėlimą iš ten teismabučio i 
Long Island City.

1

pasa- 
Bile žmogus būtų ‘suck- 
jeigu jisai šiais laikais 

i, gaudamas $25 iki 1 
reiškiant, kad iš 

žmoniškai nepragy

pas merginą 
areštuotas jaunas kriminalis- 

■tas Bruno Makarr, kitaip va- 
i dinęsis Frank W. Parker. Jis 
nešiojęs distrikto prokuroro 

I padėjėjo žymę, kuri, patyri
nėjus, atrasta esant falšyva.

: Angliškas darbininkų dion-1 
i raštis Daily Worker atspaus- 
'dino paveikslus ir žinią, kaip i 

$30 : Nieves šeimos 15 asmenų gy-į 
į0 Į vena penkių kambarių apart-;

I mente, Harleme. Kambariai 
tik kerosimi apšildomi. Prie

kiams pažymi, jog tai ne iš- 
i imtis, kad panašiose sąlygose 
(randama nemažai šeimų Har- , 
į leme ir daug km* didžiajame j 
i New Yorke.

Prie tų sąlygų prisideda 
stoka namų ii* stoka išteklių.

VYRIŠKI T0PK0UTA1 
IR OVERKOUTAI

už.

$21.75
ir aukščiau

jsisteigusi rūbų išdirbystė

Turėjome Daug Tolimu i Isitėmykite ir Atsiminkite 
Svečiu I Šiuos Keturis Punktus:

Lietuvių Darbininku Susi-' 
vienijimo Centro posėdžiams, 

ii- LDS Veiki- ' 
Komiteto po- 
buvo atvykę i 

tolimų miestų. '
atlankė ir La is- !

Naujai 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc,
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

Žinokite, joj* čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

h

Stalino Prizo Filmą Rodoma i 
5-ta Savaite 

“The Turning Point, 
strategijos filmą, sėkmingai 
rodoma Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke, 
jau 5-ta savaite. Filmą paro- j 
do tą didįjį Tarybų Sąjungos j 
sekretą, kuris pasuko karo ei-1 
gą prie Stalingrado.

Priedams rodo atsikurianti Į 
iš naujo Stalingradą ir kitas : Tyrone power 
rampas filmas. ■ • john Payne,

7----- ;----- Cliffton Webb, Herbert Mar-
jskaitant sĮ]a|Į vadovaujančiose rolėse.
---—3 į Scenoje Rosario & Antonio

Sėkmingas meniškai, 
dies ištekliais išgalimas 
rų sezonas miestavame 
Center, 131 W. 55th St., 
Yorke, artėja prie užbaigos.
Paskutinis perstatymas įvyks 
šį šeštadienį, lapkričio 30-tą. 
. Operų sezonas šiemet buvo 
taip sėkmingas, kad prie pla
nuotų originaliai 
pridėta dar dvi.

Šį sezoną New 
Opera Company, 
savo direktoriaus 
Laszlo Halasz,
operų, dvi iš tų pirmu kartu. 
Turėjo 53 perstatymus.

Naujosiomis, pirmu kartu 
šios kompanijos perstatytomis 
buvo “Eugen Onegin” ir “Ari
adne Auf Naxos.” Pastaroji 
profesionalų vaidylų perstaty- i 
ta pirmu kariu New Yorke. I 
Per 30 metų po Richard : perstatys
.Strauss’o parašymo šios sati- ( 
riškos operos dar niekas ne-: 
buvo perstatęs.

Liaudiškoji Kryptis
Miestavoji opera savo per

statymams panaudoja daugelį 
jaunų, palyginamai, dar ne 
spėjusių, negavusių progos iš1401LI | HCgClV jJJ WO JO t ,

garsėti dainininkų - vaidylų, I ton,J°s
greta pasamdytų jau garsių 
talentų. Tas duoda naujie
siems progą pasirodyti. Tai 
yra viena iš žymiausių liau
diškumo ypatybių.

Ir tie jaunieji talentai nie
kad neapvylė operos gaspado- 
rių nei publikos. Tūli iš da
lyvavusių pirmuosiuose iš ke
turių jaunos operos sezonų 
jau žinomi plačiai kaipo sa- 
vystovūs artistai.

Kita liaudiškumo ypatybė 
yra ta, kad šios operos priei
namos visiems. Jon įžangos 
būna ne aukščiau $2.40, pra-|8:30 vai. vak.

lapkričio 23-čią 
m o ir Jaunimo 

. sodžiams 24-tą 
keli veikėjai iš

i Ta proga jie 
' vės ištaiga.

Buvo atvykę: Dr. M. D. Pa-i 
llevičius ir Mrs. Lillian Gugas] 
• iš Detroit, Stasys Kuzmickas i 
lis Shenandoah. Antanas Va-! 
i saris iš Montello, Aldona Po-1 
volonis ir Joseph Sakalas iš j 

įChicagos, Miss Maxine Mate
lis iš Cleveland© ir Miss Lil-

Radio City Music Hall 
Prie 6th Ave. ir 50th 

karo ^septinta savaitė sėkmingai 
do spalvinę muzikališką filmą

aktoriaus- dainininko Jol-
, į šono gyvenimo, kūrinių, pava- lian Stark iš Bostono, 

dintą “The Jolson Story.”
Roxy Teatre

Prie 7th Avė. ir 50th 
pirma savaitė rodo naują 
mą “The Razor’s Edge,’

, Gene Tierney, Įjos Aida Ormanienū ir Katri 
Anne Baxter, ! na Petrikienė.

Posėdžiuose taipgi dalyvavo 
vietiniai centro nariai: prcz.

i Jonas Gasiūnas, sekretorius 
St. į Jonas Siurba, jaunimo sekre- 
fil-Į torius Jonas Ormanas. iždinin- 
suikas Juozas Weiss, iždo globė-

4.

BIZNIERIAI, SKKLBKITP.S 
LAISVĖJ

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Bulių, Koncertų, Bnnkletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* bu naujausiai* įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Avė.
Tol. STagg 2-8842

JONAS LAZAUSKASDANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

1. Aido Choro Koncertas
2. Bus 8 d. Gruodžio (Dec.)
3. Schwaben Hall,

474 Knickerbocker Ave. 
Brooklyn, N. Y. 
Rengkitės ten dalyvauti.

—Falsetas.

Peter Kapiskas

Pelei 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

dedant su $1.20, j 
taksus. Tad už bile filmukės 
numatymo kainą, eilinis žmo- j jr 
jus gali gėrėtis puikia 
:r, jeigu nori, gali būti 
ie patogiausioje teatro 
je, kuomet privatiškai

i mose operose už tokią 
tiktai gausi tolimiausį 
no kampelį ar stovėsi, 
tūkstančių miestiečių ir svečių 
iš kitur pasinaudojo šia pro
ga pasigrožėti opera.

Paskutiniai du šio sezono 
vaidinimai bus 29-tos^ ir 30- 
tos vakarais: Penktadienio.va- 

! “Ariadne,” o 
(šeštadienio — “Rigoletto.” 
123-čios ir 24-tos vakarais 
j duota “La Traviata” ir “Eu:
gen Onegin.”

Simfonijos Koncertai
Per visą operų sezoną pir

madienių ir antradienių vaka
rai buvo skiriami tiktai sim-

i koncertams. Tad ir 
koncertai šią savaitę bus pas
kutiniai šio sezono.

opera Į 
pačio- j 
vieto
ve d a- 
kaina 

balko-
Daug

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Utdaryta

Valandos:
. , f.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTIBrooklyn Paramount

Pirmą savaitę rodoma “La
dy Luck,” romantiška kome
dija. Perstato jaunamartės 
bėdas su pamėgusiu gemble- 
riavimą vyru, jai “simpatijas” 
tose bėdose nuo jos pačios se
nuko, kuris gemblerystę mėgs
ta ne mažiau už anūkės vy
rą. Antrąja rodo “Crack-Up.” 
Teatras prie Flatbush ir De
Kalb Avės.

New Yorko Paramount

Prie Times Square, Irving 
Berlin’© filmą “Blue Skies” 
pradėjo šeštą savaitę praeitą 
trečiadienį, atžymėdama dau
geriopas sukaktis: teatro atsi-, 
darymo 20 metų, filmos j 
žvaigždės Bing Crosby 35-tą j 
vadovaujančią rolę ir 15 me
tų filmose, taipgi jo 13-tus' 
metus Paramount Teatre.

“Never Say Goodbye*’

Nauja smagi komedija pra-

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

=i\

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus' pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!

Paskutiniais dviem vaka
rais, 25 ir 26-tą, New York 
City Symphony, vadovaujama dėta rodyti praeitą penktadie- 
jauno direktoriaus Leonard nĮ Strand Teatre, Broadway ir 
Bernstein’o, dalyvaujant ope- 47th St., New Yorke, žvaigž- 
ros solistams ir vyrų chorui iš dėse Erroll Flynn ir Eleanor 
40 balsų suvaidins - sugros Parker, t 1 • V t lt « •chorališką dramą “Oedipus 
Rex,” New Yorke nebuvusią 
perstatytą nuo 1931 metų. 
Norman Corwin skaitys aiški
nimą veiksmų. Įžangos nuo 

, 90c ir kaip operai. Pradžia

Embassy Newsreel Teatruose

žiniškos filmos iš Japonijos, 
Chinijos, Palestinos ir nami
nės žinelės. Taipgi filmą “The 
Soviets’ Neighbor,” apie Če- 
choslovakiją.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingai laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virtima 7-U88

DEAN 
is . $2475
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Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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