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Įžengiame j gruodį, pasku
tinį šių metų mėnesį.

Gruodis, beje, paskutinis ir! 
mūsų vajaus mėnuo. Laisvės . 
direktorių taryba nutarė ne- 
pŲatęsti vajaus, — jis baigsis 
su šių metų pabaiga.

Taigi belieka tik vienas mė- • 
nuo pasidarbavimui. Kruopš-, 
uiai veikiant, per vieną mene- ' 
sį galima atlikti nemažai dar- j 
bo„.. ... , ., , . .'Sovietai Pasilaiko Vetovist dienraščio skaitytojai — . . .
prašomi talkon: surasti Lais- 161S§ IT (161 (iHlklŲ 
vei nors po viena nauja pre- -----------
numeratorių.

Mūsų vajininkai mūs nenu-

i Nusiginkluot Pradėt 
Nuo Atominiy Bom
bų, Sako Višinskis

I>ake Success, N. Y.—Nu- 
siginklavimas arba ginklų 

i mažinimas turi prasidėt 
' nuo to, kad būtų visur už
drausta gamint bei naudot 
atomines bombas, pareiškė i 

i Sovietų • delegatas Andrius .
Višinskis, k a Ibėdamas i 
Jungtinių Tautų seimo ko- i 
mitete politiniais ir saugu-1 
mo reikalais. Nusiginklavi-! 
mas neturėtų būti tiktai i 
“peilių ir šoblių numeti-1 
mas,” sakė Višinskis. Jis 
įspėjo, jog žmonės nejaus 
saugumo tol, kol atominė 
bomba kabos virš jų 
vos.

Sovietai laikysis veto (at- 
prbpaganTlai metimo) teisės ir tada, kai

Tysliava skelbia, jog 
“Informacijų Centro“ “šiomis 
dienomis pasitraukė ir pulk. 
Kazys Grinius.“

Kodėl jis iš 
nepasakoma, 
žiant Tarybų 
jo liežuvis.

ši įstaiga ligi šiol kaštavo 
virš 50,000 dolerių, surinktų 
aukomis “Lietuvos gelbėji
mui.“

Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukiasi i visuomenę daugiau 
aukų: net 250,000 dolerių! 
Visa tai būsią sunaudota 
“Lietuvos gelbėjimui“ — pik
tai, smetoninei ____
skleisti. . 1 veiktų tarptautinės ginklų

Bet kas bus, kai žmonės at-1 inspektorių komisijos, pa
sisakys aukoti?! I brėžė Višinskis.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Gruodžio (Dec.) 2, 1,946

Bytef lewisą
Valdžia nVisagalė/

Pareiškė Teisėjas
Mąinierių Advokatai Tvirtina, jog Kasykla Perėmimas j 
Valdžios Rankas Buvo Gudrybė, Padaryta Kompanijų Naudai 

1 _________________ -____

Washington. — Federalis' se streikuose; todėl pats 
Goldsborough indžionkšinas 
neteisėtas.

Teisėjas atsakė, jog šis 
streikas kliudo vyriausią 
valdžios galią, todėl jinai

Kairėje būrelis neinančių dirbti mąinierių. Iš tokių būrelių susidaro 400,000 srei- 
kierių minkštosiose angliakasyklose. Dešinėje Mąinierių Unijos pirmininkas John L.

““ SENATORIUS RAGINA PREZID. TRUMAN4 
ATSISAUKT Į KASYKLŲ STREIKIERIUS

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wm. F. 

, , Knowland ragino prez. Tru-
T. i i a Ameiika savo pasiūlyme, ma tiesiogiai atsisaukt į
Tėvynėje telpa keleto SLA atominei Jungtinių Pautų ...... ...

veikėjų balsų dėl Susivieniji- komisijai reikalavo panai-. sti eiKuojancius maimeiius, 
mo ateities. Iždo globėjas J. kinti penkių didžiųjų veto i ka^ “paremtų savo valdžią
Maceina sako: tejSę klausįmuOse dėl atomi-

...nariai mažėja - atei.. 
tis matosi neaiški. Kas bus ir 
ko sulauksime už dešimties ar 
dvidešimts metu?“ -

Buvęs SLA prezidentas adv. 
Bagočius pareiškia, kad jis 
esąs tik puse metų jaunesnis 
už SLA. Vadinasi, Bagočius 
jau arti 60 metų. Ir kas gi ma
tosi? Bagočiaus aimanos:

“Iš mūsų SLA laipsniškai 
dingsta prakilni ideologija, 
lietuviška siela. Jis yra keičia- • kaVO 45 dienas, reikalauda
mas į šaltą, materialinę ap- mas jį pallUOSUOti. Flemin- 
draudos įstaigą. Senasis idea- gas, 28 metų amžiaus, vadi- 
lizmas pradeda mažėti, o tuš- narnos airių respublikiečių 
čios politiškos peštynės grau- 1 
žia jo kūną . . . pesimizmas 
apie mūsų Susivienijimo atei
tį yra gana plačiai paskly- 
dęs. . . idealizmas, patriotiz
mas iš mūsų organizacijos 
nyksta. . . “

Airių Patrijotas Lai
mėjo Bado Streiką

Belfast, lapkr. 29.—Šiau-

Perša Vartot ir Kareivius 
Angliai Kasti

ir eitų dirbti.” Knowlandas 
taipgi patarė rinkti “sava
norius” (streiklaužius), ku
rie galėtų, girdi, kast anglį 
iš paviršinių jos sluoksnių. 
Tas republikonų vadas siū-

lė panaudoti net kareivius 
iš armijos inžinierių korpu
so angliai kasti.
Siūloma Tiesioginės Dery

bos su Mainieriais
Edwardas R. Burke, pir

mininkas pietinių valstijų 
angliakasyklų savininkų są
jungos, siūlė negaišuojant

SUSIVIENIJA LENKŲ
rinės Airijos valdžia palei- KOMUNISTAI IR 
do is kalėjimo Davidą Fle- M '

SOCIALISTAImingą, kuris badu išstrei-

armijos vadas, buvo nuteis
tas 12 metij kalėti už tai, 
kad reikalavo sujungt pro
testantišką šiaurinę Airiją 
su katalikiškąja Pietinės 
Airijos respublika.

AZERBAIDŽANAS DRĄ
SINA ATSIMESTI NUO 
IRANO VALSTYBES

Teheran, Iran. — Šiauri
nės Irano provincijos Azer
baidžano radijas pagrąsino, 
kad Azerbaidžanas galės 
paskelbt visišką savo nepri
klausomybę nuo Irano vals

tybės; sako, t,ai todėl, kad , i Iranas siunčia savo armiją 
į Azerbaidžaną ir laužo ža
dėtąją a ze rb aidžaniečiams 
tautinę savivaldybę.

Goldsborough atmetė pra
šymą panaikint bylą prieš 
Mąinierių Unijos pirminin
ką Johną L. Lewisą ir jo ______ o—-___  «
uniją. Reguliaris teismas1 gali naudoti indzitrnksinus 
prieš juos prasidės šį pirma- ir taip gelbėti “visuomenę 
dienį, bet teismo vadas nuo didžios nelaimės.” Tei- 
Goldsborough iš anksto pa- sėjas Goldsborough taip 
skelbė, kad Lewis ir unija nuaiškino, kad įstatymai 
esą kalti. Jie teisiami už j esą privalomi piliečiams, o 
tai, kad nesustabdė 400,000 ne valdžiai, 
mąinierių streiko minkšto
siose angliakasyklose^ kuo- joks teismas nebuvo davęs 
met teisėjas Goldsborough ' tokio patvarkymo, kaip šis 

; savo duotu indžionkšinu- Goldsborough patvarkymas, 
drausme buvo liepęs jiem įsako New Yorko Times.)

Pačios Kompanijos Varo 
Savo Biznį

Valdžia esanti tiesiogi- 
i niai kliudoma čia todėl, kad 
minkštosios angliakasyklos 

! perimtos į valdžios rankas. 
Lewiso advokatai nurodė, i O Mąinierių Unijos advoka- 

i jog indžionkšinas laužo tai sako, jog pats angliaka- 
Norris-La Guardijos Aktą i sykių perėmimas į valdžios 
(įstatymą), kuris uždrau-1 rankas buvo “apgavingas” 
džia indžionkšinus ramiuo-j manevras. Tai, girdi, gud

rybė, už kurios užsiglaudę 
kasyklų savininkai vedą sa- 

I vo biznį, kaip ir visuomet,'o 
valdžios agentai tiktai sėdį 

! prie savininkų alkūnių.
v L _  C *k” ' Unijos advokatai tvirti-

ARMIJOS ATŠAUKIA- ! * id * v d ** * " | žengė taisykles Smith-Con-
MA IŠ VOKIETIJOS S

-------- Jungtinėms 1 automs Jugo-1 užimtQse pramongse. be to> 
Berlin. — Pranešama, jog. s'aviJį, Albaniją n Bulga-1 valdžia nevykdžjus sutar- 

Sovietai atšaukė 40 nuošim- i riJ*b kad Jos\ padeda1 tjes su unija. Todėl, esą, 
čių savo kariuomenės iš ry-■ ^raikvĮ partizanamsres-! mainieriai turėję teisę at- 
tinės Vokietijos. Maskvos ? pubhkieciams kariauti pries • šaukt sutartį; 0 be su- 
radijas sakė, jau tūkstan-! GraiklJ°s karaliaus valdžią, tarties jie nedirba, 
ciai demobilizuotų sovieti
nių karių sugrįžo namo iš 
Vokietijos. Maršalas Soko
lovskis, vyriausias Sovietų 
armijos vadas Vokietijoj, 
pranešė amerikonų koman- 
dieriui generolui McNar- 
ney, kad uždrausta ameriki
niams korespondentams įeit 
į sovietinę Vokietijos sritį, 
kol bus užbaigti šie Sovietų 
armijos perkraustymai. Di
delė dalis tos armijos bū
sianti ištraukta iš Vokieti
jos iki naujų metų.

Batavia, Java. — Nors 
valdžia pasirašė sutartį su 
indonezų vadais dėlei tauti
nės laisvės Indonezijai (Ho- 
landijos imperijos rėmuo
se), bet holandų kariuome
nė puola indonezus, o tie gi
nasi. Vyksta smarkūs mū
šiai.

Baicelona, Ispanija. — 
Sprogo bomba fašistų laik
raščių leidykloje;' užmušė 
vieną asmenį.

į atšaukti streiką. Taigi Le- 
i wis su savo unija “panieki- 

pradėti tiesiogines derybas teismą.” Dėl to jie ir tei-j
dėl naujos sutarties su Mai-i siami- 
nierių Unija, nors valdžiai 
dar skaitoma minkštųjų an-| 
gliakasyklų administratore.’ 
Kai kurios pietinių kasyklų i 
kompanijos priešinasi tie
sioginėms deryboms su uni
ja; jos bijo, kad tokios de
rybos .• nenusilpnintų val
džios bylą prieš ' 
Unijos pirmininką Lewisą

TEISĖJAS LAUŽĄS 
ĮSTATYMĄ

Mąinierių Atlekia Tsaldaris su
Skundais (Išmislais) 

VEIK PUSE SOVIETŲ

(Dar niekuomet pirmiau

1
—Jugoslavija ir Albanija; _ _________
jau nurodė, kad Graikijos i nAnoruriTA CfiNIlC 
fašistų - monarchistų skun- uuUdLVtLlv oUnud 
dai yra karinių provokato- I ATREMIA PASKALOS 
riu išmislai. ' _____4- ————

Varšava. — Lenkijos So
či a 1 i s t ų Partija, turinti 
500,000 nariu ir lenku Ko- 
munistų - Darbininkų Par
tija, turinti 400,000 narių
sujungė savo jėgas, kad ga
lėtų sėkmingiau kovoti 
prieš vadinamąją “valstie
čių” partiją, vadovaujamą 
Mikolaičiko. Socialistai H | S(JTARTIS SJ| AMERIKA,

ESĄ, ŽALINGA. CHINAM

i

Paryžius.

Anglai jau su

mas ir kiti socialistų vadai, 
tačiaus, prisibijo, kad pra
dėjus jiem veikti valdžioj

Cyprus.
vare į čionaitinius koncent-

Berlin, lapkr. 26. — Per i racijos žardžius dar apie 
2 djenas Berlyne įvyko 6! 4,000 žydų deportuotų iš 
žmogžudystes. j Palestinos.

Mikolaičiko. Socialistai 
komunistai pareiškė, jog 
Mikolaičikas su- savo parti
ja yra viešoji ranka slaptų
jų fašistų teroristų. Kitas 
socialistų - komunistų apsi- 
vienijimo tikslas yra geriau 
veikti šalies ūkiui.

Argentina Draftuo- 
ja Vyrus ir Moteris 
Nuo 12 iki 50 Metų

Toki ir panašūs atodūsiai i 
girdimi iš SLA veikėjų. Tūli 
tačiau deda vilties konversi
joje: kai visi seni nariai bus 
perkelti į naujus apdraudos 
skyrius, tuomet, esą, diskas i 
bus gerai.

Galimas 
finansiniai 
seni nariai 
Bet kieno lėšomis? Senų na 
riu!

Narys, išbuvęs Susivieniji- rono sumanymą verstinai l 
me per kelias dešimt mettj,i rekrutuoti į karinį lavinimą ( 
šiandien verstinai keliamas i; ir į armijos bei laivyno tar- į 
kitus apdraudos skyriuj, ku
riuose būdamas, jis turės mo
kėti apie du syk tiek, kiek 
mokėjo ligi šiol. Juo senesnio 
amžiaus narys, tuo skaudžiau 
jis yra paliečiamas.

dalykas, jog SLA 
sutvirtės, jei visi 
priims konversiją.

Tuo pačiu sykiu Lietuvių 
Darbininku Susivienijimas, nei 
trečdalio SLA amžiaus neišgy
venęs, šiandien yra patsai tvir
čiausias lietuvių Susivieniji
mas. Nenyksta jame nei patri
otizmas, neigi idealizmas.

Jam negręsia konversijos. 
Jo padėtis visais požiūriais 
yra sąlydesnė.

Prieš keletą mėnesių man 
vienas SLA senas narys iš 
Pittsburgh© sakė:

—Mes šiandien esame ver-

Buenos Aires. - Argen- l mmistra kabinetą tapo 
tinos kongreso atstovu rū-' Pa®^įr ^ar socialistų 
mas užgyrė prezidento Pe- i vaclai‘

sumanymą verstinai! RAUD^^A^ŽI)g 
PABRĖŽIA KARO 
PAVOJŲ

Maskva. — Sovietų ka
riuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė rašo, jog 
kapitalistiniai kraštai ne
kenčia Sovietų Sąjungos ir 
planuoja naujus karus, bet 
jie neįveiks Sovietų armijos 
ir žmonių galybės.

nybą visus ;vyrus ir mote
ris nuo 12 iki 50 metų. Aiš
ku, kad ir senatas užgirs tą 
sumanymą. Iki 20 metų bus 
privalomas karinis lavini
mas, paskui seks 2 metai 
tarnybos, bet žmonės bus 
skaitomi draftuotais iki 50 
metų amžiaus. ,

PALEISTA ŠIMTAI TŪK- 
STANČIŲ VALDŽIOS' 

DARBININKŲ

Washington. — Per me
tus valdžia paleido 495,500 
savo civilių darbininkų-tar- 
nautojų. Valdinėje tarnybo
je dabar lieka 2,154,000 
žmonių. •

Berlin — Sovietai perki- 
Inoją savo kariuomenę ryti
nėje Vokietijoje.

ORAS. — Busią nešalta.

Nanking. — Chinijos ko
munistų spauda aštriai kri
tikuoja Chiang Kai-sheko 
valdžios pasirašytą preky
bos sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis., Sutartis sako, 
jog prekyba būsianti, veda
ma “lygiomis”. Bet Chini
jos pramonė toli-gražu nė b a 
tame pačiame lygyje, kaip 
Amerikos. Chinų komunis
tai įspėja, kad ta sutartis 
padės Amerikai pavergt 
Chinijos pramonę.

New York. — Sovietų už
sienio reikalų ministras Mo
lotovas jau sutiko, kad bū
tų reikalaujama Graikijai 
tokių pat karinių atlygini
mų, kaip ir Jugoslavijai.

KAIP TEISMAS BAUS IEWLSA IR PAČIUS MAINIERIUS
Washington. — Niekas 

neabejoja, kad teisėjas 
Goldsborough atras kaltais 
Mąinierių Unijos galvą 
Johną L. Lewisa ir uniją. 
Yra spėjama, kad Lewis ga
lįs būti nubaustas $1,000 pa
gal Smith-Connally įstaty
mą, o visi streikuojantieji 

I mainieriai galį būti nubaus-

buvusių SLA Šeimininkų bjau- 
**ų apsileidimą ir skartdalin- 
gas klaidas. . .

(Pabaiga 5-me pusi.)

ti po dolerį iki dviejų už 
kiekvieną streiko dieną.

Valdžios prokuroras teis
me sakė, jog ši. byla esanti 
dviguba—ir civilinė ir kri
minalinė. Vadinasi,, Lewis 
dar galėtų būti ir kalėjimu 
baudžiamas iki vienų metų, 
pagal minimą įstatymą. Bet 
kadangi byla formaliai ve-

i Maskva. Velionio pre- 
17 v nTIPU711 Q11 ridento sūnus Eiliotas Roo-lldllvUZŲ uvvlalldldl.seveltas pasmerkė paskleis- 

Ir Komunistai Tarsis paskalus, kad jis atsilankęs n-1 • H Sovietų Sąjungą, kalbąsDelei V aidžios beveik kaiP Sovietų agen- 
tas. E. Rooseveltas įtarė, 

* .. i kad Amerikos ’ambasada
j Paryžius. — Francuos ]ųaskvoj iškepus tą išmistą. 
Socialistų Partijos vadai su-'j0 ^mona> buvusi aktorė 
tiko tartis su komunistais paye Emerson, taipgi pasi- 
apie naujos valdžios . suda- piktinus tokiais paskalais. 
rymą. Tarsis ir apie uki-j _________
nę valdžios programą. Blu- i siAM/\S SUSITAIKĖ SU 

FRANCIJA
Lake Success, N. Y. —- 

su komunistais, daug sočia- Siamas pranešė, kad jis jau 
listu pereitų į Komunistų ’ susitaikė su Francija (po 
Partija. Juk per vienus buvusių karinių veiksmų 
metus 300,000 socialistinių tarp francūzų ir siamiečių). 
balsuotoju nuėjo pas komu-! Dabar Siamas prašosi pri- 
nistus. į Jungtines Tautas, ir

_______ ! Francija remia Siamo apli- 
ANGLAI DEPORTUOJA kaciją.
4,000 ŽYDŲ į BELAISVIŲ I 

i ŽARDŽIUS i
dama dėl to, kad Lewis “pa- j Jeruzalė. — Anglai suva- 
niekinęs” teismo indžionkši- i rė 4,000 žydų į tris laivus ir 
ną, už tai jis galįs būti nu-! deportuoja juos į belaisvių nųjų 
baustas taip, kaip teisėjui 
patiks.

Unijos advokatai iš anks
to ruošia apeliaciją Aukš
čiausiam Jungtinių Valstijų 
Teismui prieš teisėjo Golds
borough sprendimą.

Athenai.— Graik. valdžia * 
sako, kad eina mūšiai tarp 
jos kariuomenes ir “raudo- 

” (partizanų) šiauri- 
žardžius Cyprus saloje; sa- nėję Graikijoje, 
ko, tie žydai neteisėtai at
vykę į Palestiną.
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Mainieriams
Niekas negali šiuo metu pasakyti, kuo baigsis da

bartinis minkštosios anglies kasėjų ‘staničius’ arba strei
kas. Jis gali nusitęsti gan ilgai, jis gali baigtis greičiau. 
Tai priklausys nuo šiuo metu dar nenumatomų apystovų.

Mūsų dienraštis visuomet stovėjo šimtu nuošimčių 
su mainieriais—stovi jis su jais ir šiandien. Kitaip ir 
negali būti, kadangi Laisvė leidžiama darbininkų ir jos 
vyriausias, tikslas ginti darbininkų interesus kiekvienu

Mes norme, kad lietuviai mainieriai, tiek minkšto
sios anglies srityje gyvenantieji, kurie yra streike, tiek 
kietosios anglies apylinkėse, kurie dar dirba, rašytų Lais- 
vbi daugiau žinių iš savo buities.

Šiuo sykiu visa šalis nekantriai žiūri į angliakasius 
ir jų padėtį. Kiekvienam svarbu žinoti, ką mainieriai 
mano, ką jie galvoja, kaip jie žiūri į tai, kas dabar de
dasi Washingtone.

Prašome mūsų skaitytojus Angliakasius nesidrovinčiai 
rašyti mums žinių iš savo sričių, pareiškiant savo nuo
mones, savo pažiūrą į visą tai, kas jiems labiausiai rūpi. 
Juo daugiau visuomenė susipažins su angliakasių buiti
mi, tuo daugiau ji jiems atjaus, simpatizuos ir išvien su 
jais veiks.

Tarptautinė Apžvalga
Karas ir Taika

Pirmo pasaulinio 
(1914-1918 m.) iki 

pasaulinio karo

Nuo 
karo 
Antro 
(1939-1945) pasaulyje ne
buvo taikos. Per tuos 20 
metų pasaulyje buvo dau
giau, kaip 20 karų. Jie ėjo 
Pietų Amerikoj, Afrikoj, 
Azijoj ir Europoj. Karas 
Paraguajaus ir Bolivijos/ 
tai buvo karas Anglijos ir 
Wall stryto; Ispanijos ir 
Francijos karas prieš mau
rus; Mussolinio karas prieš 
Albaniją ir Ethiopiją, Japo
nijos karas Mandžurijoj ir 
Chinijoj. Pagaliau, Mussoli-

I nio ir Hitlerio trijų metų 
karas prieš Ispanijos liau
dį. Faktiškai, Antras pa
saulinis karas nei neprasi
dėjo 1939 metais, bet daug 
anksčiau. Pasaulis per eilę 
metų buvo purtomas karų 
ir laipsniškai įšliaužė į vi
sas vie tini karą.. Tą pavojų 
rodė Sovietų Sąjungos dip
lomatai, jie šaukė prieš tai
kovoti, bet buržuazinė “de-1 skirai turčių grupelei. Ir 
mokratija” buvo kurčia. LTž i žmonės tą supranta, tą pa
tai žmonija užmokėjo labai' rodė pastarųjų metų balsa- 

i brangiai. ! vimai įvairiose šalyse.
New York Times, vienas 

iš stambių turčių dienraš
čių, nuolatos puola komuni
stus ir šaukia “sulaikyti ko
munistų bangą.” Jis nusi
gandęs spalių 27 d. skait- 
liuoja, kokį nuošimtį komu
nistai gavo balsų įvairiose

Didžiulės Reikšmės Masinis Mitingas
Pirmadienį, gruodžio mėn. 2 d., didžiajame New 

Yorko Madison Square Gardene įvyks grandioziškas ma
sinis mitingas, kurį ruošia American-Soviet Friendship. 
Be kitų įžymybių, mitinge sakys kalbą Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojas, Andrejus Y. Vi- 
šinkis, šiuo metu atstovaująs savo šalį Jungtinių Tautų 
seime.

Iš viso masiniame mitinge dalyvaus apie 12-kos vals
tybių atstovai, jų tarpe Jugoslavijos, Lenkijos, Baltaru
sijos, Čechoslovakijos, ir kitų kraštų.

Kodėl šis mitingas svarbus?
Jis svarbus dėl to, kad tai mitingas, kurio tikslas 

yra suartinti dvi didžiausias pasaulyj valstybes,—Jung
tines Valstijas su Tarybų Sąjunga.

Tak tikri elementai šiandien pašėlusiai veikia, siek- 
damiesi tarp šių didžiųjų pasaulio galiūnų įlieti juo dau
giau neapykantos ir nepasitikėjimo. Jų noras: paskleis
ti juo daugiau prieštarybinės propagandos Amerikoje, 
kad juo greičiau tarp šitų šalių iškiltų karas.

Tačiau kiekvienam aišku, kad Amerikos liaudis ka-
ro "eno*?- £ non talkos’ ].J norJ draugiško sugyvenimo įf kitu šalių.
su Tarybų Sąjunga, ji nori matyti pasaulį ramų, atsi- ■ 
kuriantį iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Amerikos 
liaudies nuomonę reiškia American-Soviet Friendship 
organizacija, kurios tikslas artinti abi šalis, o ne tolinti.

Vadinasi, šiame didžiuliame mitinge ir bus dar sykį 
pareikšta bendra Amerikos žmonių nuomonė, atmetanti 
Hearstų ir jo talkininkų, visokių fašistų, šmeižtus prieš 
Tarybų Sąjungą.

Kiekvienas niujorkietis, kuriam tik leis sąlygos., tu
rėtų dalyvauti šiame didžiuliame mitinge.

turčiams tas nepatinka, nes 
tai paliečia jų lobišką gy
venimą. Jie ir jų reikalus 
ginanti spauda,> radijo ko
mentatoriai, •' kunigija gina 
ir įkalbinėja, kad taip turi 
pasilikti amžinai. Jie įdu- 
kusiai puola darbininkus, jų 
unijas ir labiausiai komu
nistus.

Bet ar liaudis klauso jų? j 
Gyvenimas rodo, kad ne! 
Komunistai yra darbo liau
dies dalis. Jie neturi kitų 
reikalų, kaip liaudies rei
kalus. Jie nenori patys būti 
ponais, bet jie sako,, kad 
fabrikai, dirbtuvės, gelžke- 
liai, garvežiai, didel; namai 
yra pastatyti darbo liaudies 
rankomis ir todėl turi pri
gulėti ne atskiriems 
nims, bet .liaudžiai, 
kai pelnus tūri nešti ne 
Fordams ir-" ' Rockefelle- 
riams, bet liaudžiai. Žemė 
turi būti to, kas ją apdir
ba. Valdžia turi būti liau
dies ir tarnauti jai, o ne at-

asme-

Po Antro pasaulinio karo Į 
taikos dalykai ir neina ge
rai. Pati taika dar nepada
ryta, nes yra žmonės, kuri’e 
nori diktuoti visame pasau
lyj “demokratiją”, bet jos 
nenori pas save namie.

Tarybų Sąjungos diplo
matai siūlo nusiginkluoti, o 
kaipo pirmą žingsnį, tai at-

Puola CIO Vadą
Reakcininkai daug vilties dėjo- CIO suvažiavime, 

įvykusiame prieš porą savaičių Atlantic City, N. J. Jie 
manė, kad jiems pavyks CIO suskaldyti (tai monopolis
tinio kapitalo troškimas). Suskaldyti, jie manė, bus ga
lima taip: kai iškils susirėmimas tarp komunistų ir anti- 
komunistų, frakcinė kova užsiliepsnos ir ji tęsis, o tai 
reikš skaldymą CIO.

Reakcininkai vyko į suvažiavimą pasikaustę. Jie 
tikėjosi į savo pusę patraukti ir CIO prezidentą Murray.

Bet jų pasimojimai neišdegė. Murray nesusidėjo su 
jais. Murray ieškojo kelio (ir jį surado) pravedimui to
kios rezoliucijos, kuri išlaikytų lygsvarą organizacijoje.

Jei komunistams nebūtų rūpėję CIO vienybė, aišku, 
jie būtų nesutikę rezoliucijoje minėti komunistus, nieko 
nesakant apie socialistus. Bet CIO gerbūvis ir vienybė 
pas komunistus paėmė viršų ir jie padarė nusileidimų.

Ką gi po to visko sako social-demokratai ? Ogi jų 
vyriausias organas, žydų menševikų “Forwardas,” pra
keikia CIO vadą Murray. Štai reikšmingas to laikraščio 
pasakymas: “Murray išdavė dešiniuosius...”

Apie tai savu laiku mes plačiau parašysime pasky- 
riame straipsnyj, o šiuo tarpu norime priminti tik tai: 
Taip, tuos, kurie norėjo CIO suskaldyti, Murray išdavė 
ir už tai jis tenka tik pasveikinti!

Sovietų Sąjungoj 99.2%; 
Albanijoj — 195 nuoš.; Bul
garijoj — 90 nuoš.; Jugos
lavijoj — 90 nuoš.; Čecho
slovakijoj— 39 nuoš.; Fran- 
cijoj 29 nuoš.; Finliandijoj 
— 23 nuoš.; Italijoj — 19 
nuoš.; Vengrijoj — 17 nuo
šimčių ir t.t. Net Sovietų o- 
kupuotoj Vokietijoj komu
nistams priskaito 54 nuoš. 
balsų, žinomą, tai pefdėji- 
rųas, nes turčiai komunis
tams “aukoja” visų pažan
gių partijų balsus. Jiems 
kas tik už liaudies laisvę, už 
liaudies demokratiją, 
jau ir komunistas.

Bet kad komunistu itaka ** V 
auga, tai yrą faktas! Fran
ci jo j laike parlamentarinių 
rinkimų lapkričio 10 d. ko
munistai gavo 29 nuoš. bal

sų, gi jau laike rinkimo 
Respublikos Tarybos, lap
kričio 24 d. gavo virš 31 
nuoš. Į .14-ką dienų komu
nistų įtaka paaugo.

Italijoj birželio mėnesį 
laike parlamentarinių rin
kimų komunistai gavo 19 
nuoš. balsų, gi laike muni- 
cipalių rinkimų lapkričio 10 
d. komunistai didmiesčiuose 
užėmė pirmą vietą ir gavo 
iki 30 nuoš. balsų.

Komunistai yra valdžiose 
Italijoj, Francijoj, Albani- 

moksliškai protauti. Bet joj, Jugoslavijoj, Bulgari-

Bet tas nepatinka Anglijos 
imperialistams. Tam nepri
taria ir mūsų šalies genero
lai ir admirolai, kurie visur 
pasaulyje steigia karo lai
vynui, orlaivynui ir armijai 
bazes. Naminis karas Grai
kijoj, dar didesnis .Chinijoj, 
tai prasti ženklai taikai. 
Bet karo liaudis nenori. Ka
ro nori tik pelnagrobiai, 
saumyliai ir anti-liaudiški 
politikieriai. Liaudis stovi 
už taiką ir daugelis tų tai
kos priešų bus priversti 
skaitytis.

Liaudis Kairėj a
Turčiai, kurie nori amži

nai valdyti fabrikus, dirbtu
ves ir žemes, gyventi lai
mingai iš darbo liaudies 
sunkaus prakaito, bijo ir 
pagalvoti, kad kapitalistinė 
tvarka nėra amžina.

Senovėj buvo vergijos 
gadynė — ji mirė, ji užlei
do vietą feodalizmo (bau
džiavos) gadynei, pastarąją 
išstūmė kapitalistinę tvar
ka, kuri, lyginant su bau- 
džiavizmu, buvo progresas. 
Bet ir kapitalistinė tvarka 
turės pasitraukti, nes ji jau 
pasidarė pančiai progresui.

Tą supranta visi, kurie 
gali dialektiškai,.blaiviai ir

tai

joj, Rumunijoj, Vengrijoje, 
Čechoslovakijoj, Lenkijoj ir 
kitur. Komunistas Clemen
tis Gottwaldas yra Čecho- 
slovakijos premjeras, Jur
gis Dimitrovas — Bulgari
jos, maršalas Josif Broz 
(Tito) — Jugoslavijos, ge
nerolas Enver Hoxha — Al
banijos. Argi tas neparodo, 
kad baublių riksmas, “rau- 
donbaubių” propaganda sa
vo neatsiekia? I

Tūli sako, “Europa kai rė
ja, o Amerika dešinėja.” 
Bet ir tai ne tiesa. Jeigu 
Jungt. Valstijose republiko- 
nai laimėjo, tai tik todėl, 
kad liaudis baudžia tuos, 
kurie atsisakė nuo Roose- 
velto demokratinės politi
kos. Kur demokratai nuo
širdžiai dirbo su komunis
tais, kaip New Yorke, 18- 
tame kongresiniame dis- 
trikte, ten republikonai ne
laimėjo. Ten laimėjo Vito 
Marcantonio. O ką gi pasa
ko tas faktas, kad vien New 
Yorko mieste Komunistų 
Partijos kandidatai . gavo 
arti 100,000 balsų? Tas pa
rodo, kad ir Amerikoj žmo
nes ne visada seksis įgąs
dinti “komunistais.”

Čilė ir UiTiguajus
Balsavimai Pietų Ameri-I 

ko į ir tą pati rodo. Rugsėjo 
mėnesį Čilėj įvyko prezi
dentiniai rinkimai. Komu- 

! nistų Partija rėmė Gabriel 
i Gonzales Videla kandidatū
rą. Jis laimėjo rinkimus į 
prezidentus ir, sudaryda
mas ministeriją, pakvietė ir 
tris komunistus į ją. Tai 
pirmu kartu Amerikoj ko
munistai yra valdžios mini-| 
steriais. I

Lapkričio 24 d. įvyko pre
zidentiniai rinkimai Uru- 
guajaus respublikoj. Komu
nistų remiamas kandidatas 
į prezidentus Tomas Berre- 
ta laimėjo. Antras pažan
giųjų laimėjimas Pietų A- 
merikoj.

Matvti, kad šį liaudies 
kairėjimą numatė Urugua- 
jaus reakcininkai, kad pe
reitų metų pabaigoj užsie
nio ministras reakcininkas 
Dr. Alberto Rodriguez La- 
rreta siūlė Pan-Amerikos 
Konferencijai, kad padary
tų tarimą, idant Wall stry-' 
to ir kitų šalių armijos ga
lėtų būti iškeltos bile Ame
rikos šalyj, jeigu ten “susi
darytų tokia valdžia, kuri 
nepildytų Pan - Amerikos 
Konferencijos nutarimų” 
arba “būtų pavojinga de
mokratijai ir žmogaus tei
sėms.” Šį jo pasiūlymą kar
štai rėmė Wall stryto impe
rialistai. Bet kitos ameriki
nės respublikos atmetė. Jei
gu jis būtų priimtas, tai 
Čilės ir Uruguajaus reakci
ninkai galėtų dabar šauktis 
į Wall strytą ginkluotos in
tervencijos prieš savo šalių 
demokratinį liaudies nusi- 
sistatymą. F

Panašus liaudies kairėj i-' 
mas yra Irane, Irake, Indi
joj, Indo-Chinuose, Japoni
joj ir Chinijoj. Jis nėra iš- į 
šauktas “komunistų propa
gandos”, bet yra išdavas 
paties gyvenimo. Chinijos 
darbininkai, valstiečiai . ir 
demokratine inteligentija 
yra. pasiryžę geriau kovoj 
mirti, neguxvėl saviems ir 
užsienio kapitalistams ir 
dvarponiams vergauti.

Liaudis nori laisvai gy
venti. Liaudis nori, kad jos 
sunkaus darbo vaisiais ji 
pati galėtų naudotis. Liau
dis nori laimingesnio ir 
šviesesnio rytojaus sau ir 
būsimajai gentkartei. Liau
dis ir pasirenka komunistų 
ir pažangiųjų programą, 
nes tik ta programa' atsa
ko liaudies reikalams.

D. M. šolomskas

Streikai, Valdžia ir 
Publika

Antra savaitė, kaip 400,- 
000 angliakasių streikuoja. 
Priežastis? Kaip visuomet, 
pamatinė priežastis — bosų 
atsisakymas daugiau mo
kėti ir suteikti geresnes 
darbo sąlygas. Techniškai, 
angliakasyklos neva pri
klauso valdžiai, tokiu būdu, 
angliakasiai turi reikalą 
tiesioginiai su valdžia. Ka
da taip, tai šis streikas turi 
nė tik ekonominį pobūdį, 
bet ir politinį ir jis paliečia 
visus kitus darbininkus.

Paviršutiniai atrodytų, 
lyg būtų vietinis reikalas, 
tačiaus giliau dalyką pa
analizavus, šis streikas yra 
taipgi kova už unijų egzis
tavimą — kitais žodžiais, iš
bandymas jėgų tarpe orga
nizuotų darbininkų iš vie
nos pusės ir dar geriau or
ganizuotų bosų, iš.kitos.

Bosai — Nacionalis Fab
rikantų Susivienijimas (N.

nuo elemento, kuris stato 
nepageidaujamus klausi
mus, o sudėjo tuos, kurie 
paklusnūs kapitalistams - 
imperialistams; pakvietė
Hooverį valstybinei misi
jai; paskyrė Vandenbergą 

j ir Connally (vis republiko- 
nus) su Byrnes’u, instruk
tuodamas būti “tough with 
Russia”; šalies viduje at
suko žalią šviesą Rankinui 
ir kitiems ^agangaudžiams 
elgtis “tough” su darbo 
liaudim, ir t.t., ir t.t. Gi pats 
pasiėmė vyriausią rolę — 
streikų slopinimą, tam pa- 

I vartodamas visą valdžios 
j aparatą. Pavyko jam su 
1 gelžkeliečiais apsidirbti, da- 
' bar bando tą patį padaryti 
ir su angliakasiais. Sustrei- 

1 kavus mainieriams, kaip 
, jau žinome, Trumanas 
,sakė: tai bus kova iki 
. lui.

Tą j i savo pasakymą, 
A. M., faktinojr valdžia), y- jau mato, vvykdo gyveni- 
ra pasiryžę sutriuškinti ar- man. Visas valdžios apara- 
ba gerokai susilpninti uni- tas, visa kapitalistų mašine- 
jas ant tiek, i 
viams būtų atviros rankos kinkyta teisėjai, 
elgtis su darbininkais, kaip 
jiems patinka — be rimto 
pasipriešinimo iš unijų pu
sės. Tą unijų ardymo ro
lę vykdo oficialė valdžia. 
Atsimename, praeitą gegu
žės mėnesį, ji gerai “pasi
žymėjo” gelžkeliečių strei
ke, brutaliai nuslopindama 
jį. O dabar, ;
streike dar ryškiau ir atvi-' 
riau ji pildo fabrikantų va
lią. Jei bosams su jų val
džia pasiseks sulaužyti šį 
angliakasių streiką, tuo
met galime tikėtis greitos 
generalės atakos ant kitų 
unijų ir abelnai progresyvių 
judėjimo.

Šioje anti-unijinėj kam
panijoj vyriausiais inžinie-, 
riais, be abejo, yra republi- 
konų partijos šulai su 
Hooveriu priekyje. Jie, kaip 
žinome, visuomet stovėjo 
už “open shop” sistemą, vi
sur ir visuomet darė viską, 
kad nedaleisti darbininkus 
prie susiorganizavimo į uni
jas ir įvedimo “closed 
shop.” Jiems, aišku, prigel- 
bėjo ir reakciniai demokra
tai. Tačiaus, dėka Roosevel- 
to liberalinei administraci
jai, kuri suteikė darbo liau
džiai nekuriu lengvatų ir 
tūlais atvejais net ragino 
organizuotis, republikonai 
negalėjo pastoti kelio dar
bininkams su savąja “open’j 
shop” programa. Nors jiem' 
tuomet nepavyko, bet tęsė 
savo darbą tolyn, Uvuu.w. . .
visas kanuoles prieš Roose-. sumuša argumentą tų 

buvo apšaukę net ‘ ,zmon1”i- ^url®^agogis- 
kai bando įtikinti darbo 
žmones, kad būk valdžia e- 
šanti bešališka, kad tai 
^iršklasinis organas. Taip, 

i tam tikru laikotarpiu ir 
i nekuriais atžvilgiais, varž- 

Republikonai ir visi reak-. tai gali būti liuosesni, su- 
cionieriai laukė progos ir' teikiama truputį daugiau 
sulaukė. Rooseyeltui mirus1 laisvės trupinių, bet pama- 
ir Trumanui užėmus prezi-1 tiniai principas pasilieka 
dento vietą, republikonai tas pats: “kiekviena val- 
momentaliai pagyvėjo. Tru- džia yra organu vienos kla- 
mano asmenyje surado ge-! sės slopinimui kitos kla- 
riausį sau bendradarbį. > sės” — (Marksas).

pa- 
ga-

visi

kad darbda- rija dirba visais garais; pa- 
prokuro- 

rai, advokatai, radijo, spau
da ir net armija — viskas 
prieš angliakasius “apsau
gai publikos.”

Kapitalistų spaudoje ne
ieškok tikrosios streiko 
priežasties — nerasi tikro 
nušvietimo, vietoj to, di- 

r , . džiausis susirūpinimas “pu- angliakasių blika „ 1 1

Streikieriai šiokie ir ki
tokie, taip ir mirga špalto- 
se; grasinimai teismu, kalė
jimu ir pinigine bausme u- 
nijai $200,000 į dieną, jei 
unija ir Lewisas neatšauks 
streiko tuč-tuojaus. Visi, 
valdžia ir pareigūnai susyk 
pasidarė griežti ir greiti, 
punktualūs ir kovingi.

! Bet, kiek laiko atgal, šie 
patys smarkuoliai ir val
džia su Trumanu priekyje 

j visai nesirūpino tąja pačia 
“publika”, kuomet kapitali
stai streikavo prieš' OPA. 
Atsimename, tuomet visas 
aparatas buvo “bejėgis.” 
Tiesa, liežuviais malė nema
žai ir “ieškojo” mėnesių 
mėnesius kaltininkus ir jo
kiu būdu “negalėjo” jų su-

■ rasti. Galų gale, pats Tru- 
manas publikai paaiškino, 
jos jis “darė ką galėjo,” bet 
kitokios išeities nerado, 
kaip tik panaikinti OPA — 
ir panaikino.

Kaip matome, yra dvi 
į mieros, viena kapitalistams, 
kita darbininkams. Šitie ir 

atsuko I kiti panašūs pavyzdžiai dar

veltą, 
•“komunistu,” kuriuo, aiškus 
dalykas, jis nebuvo. Apie 
Roose veltą ir jo nuoveikius1 
čia nekalbėsime, tai jau rei 
kalas atskiro straipsnio.

Kai kuriems atrodo, jog jjar apįe publiką. Kuo- 
1/umanas esąs neišmanėlis meį kapitalistiniai propa- 
ir t. p. Tai ^klaidingas ma- gandistai kalba apie publi- 

7 ką, tai reikia suprasti, jie 
k ą da- ]<aiba apie kapitalistų kla- nlf'jc ir. ' • •!' i_  T7 iv-i

propa-
n y m a s. T r u m a n a s 
g e r a i ž i n o, 1 
ro. Kiekvienas, sekąs jo 
darbus per pastaruosius po
rą metų, galėjo pastebėti, 
jog jis dar nėra padaręs nei 
vienos klaidos kaslink dar
bo žmonių — visuomet ka
pitalistų pusėje. ‘

Štai, 'suglaustoje'formoj e, 
rekordas:

Apvalė valdžios kabinetą

ką, tai reikia suprasti, jie

sę — jos reikalus. Kalbėda
mi apie publiką abelnai, jų 
tikslas nustatyti žmones 
prieš .streikierius, sukiršinti 
vienus prieš kitus, suklai
dint, sakant, štai, žiūrė
kite, jūs kenčiate dėl strei
ko, angliakasiai, esą, jūsų 
priešai, ir t.t., ir t.p.

<Tąsa 4-me pušį.)
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KIEK YRA SKIRTINGŲ 
ŽUVIENOS VALGIŲ

Kaip ilgai 
išgyvena šuva

Seniausias šuva, kokį šu
niškų informacijų .rinkėjai

Ilgaamžė žąsis
North Carolinoj mdteris 

Leroy Franklin turi žąsį, 
vadinaYną “Bertha”, 58 me
tų senumo.

.John A. Stutt, per 37 metus kasęs anglį, ruošiasi eiti 
medžioti. Jo anūkas Butchie egzaminuoja jo šautuvą.

tėviškė yra Šiaurinė Ameri
ka, bet tikrojo ‘savo vardo, 
kaip matome, čionai jis ne
beturi—ir nežinia, kodėl.

Gamtinis karalienės 
atvaizdas akmenyje K ,

Prie ežero Rosseau

vyrai nuo 20 iki 29 metų 
turi veikliausius nervus ir 
greičiausiai sustabdo auto
mobilį.

taip vadinamas
>.” Tai nema-

Katės amžius
Vidutinis katės amžius e- 

sąs apie 14 metų. Bet yra 
rekordas, rodantis vieną 
katę išgyvenusią 31 metus.

žinojo, dagyvenęs iki 
metų savo amžiaus.

Pirmadienis, Gruodžio 2, 1946 Laisve*—Liberty, Lithuanian baily Trečias Puslapi*

Mirtinoji Širdies Liga, Kraujo Sukrekeji 
mas ir Naujausias Vaistas Gydymuisi

' Ištisas gentkartes gydy- Naujausias vaistas 
tojai suko galvas, jieškoda- gydo be įčirškimų 
mi atatinkamų būdų kovai Bet heparinas labai bran. 

^laus.iu# • giai kainuoj'a, ir kitas blo-
i gumas su juomi yra tame, 
kad ligoniui jis turi būti į- 
čirškiamas per kiekvienas 
keturias ar šešias valandas 

. ir kas naktį— 
Tuo tarpu 

į dicumarol’ą ligonis gali im
ti dozomis per burną. Dicu
marolas veikia lėčiau—ima 
24 iki 72 valandų pasiekti 

i savo tikslą, kadangi jis ne- 
I liečia jau esamo apytakoj 
kraujo tirštumo, bet eina į 
kepenas ir iš ten mažina 

, prothrombino p a jėgumą, 
kontroliuojantį kraujo su
dėties tirštumą arba skys
tumą.
Ekspertų nurodymai

Vienok, dicumarolą var: 
toję ekspertai persergsti, 
kad kiekvienas ligonis pri
valo gauti tiktai jam reika
lingą, paskirą, aprubežiuo- 
tą šio vaisto dožą, — ne 

i daugiau, kiek privalo būti 
L jo duodama. Ir kiekvieną

■ dieną ligoniui duodamas šio 
‘ vaisto kiekis turi būti mai- 
i nomas — padidinamas bei 
i pamažinamas — pagal rei- 
Į kalą ir pagal tam tikras

■ I bandymų taisykles, kurios
!----------------------- , nunu uuvui.Mv.u v**

! štumo dar randasi krauju-
‘ I ie po to, kai jau būna pra- . .. _ ,.

‘ dėtas gvdvmas. : mijos Labiausia
■ O jeigu prothrombino pa- j Saugotas Išradimas
jėgumas kartais būtų jau: Laike praeito karo, J. V. 
per daug nusilpnintas, ir: armijoj labiausia saugotas 
iš tos priežasties pasidarytų buvo naujo išradimo prie- 
pavojus kraujaplūdžio, tai taisas, taip 
tokiame atvejuje prisieitų ■ “snooperskopas 
daryti kraujo transfuzija, tomojo spindulio prietaisas, 
įleidžiant svetimo sveiko kuriuomi 
kraujo, arba reikėtų ligonį matyti akliausioje tamsoje, 
stiprinti didelėmis K vita- --------
nino dozomis.
Tuojautinė šių vaistų 
verte—atsparumas

Tuojautinė dicumarolo ir 
heparino vertė bei nauda 
esanti vyriausiai tame, kad 
šių vaistų pagalba ligonis i 
gauna ;
venti tąjį krizio laikotarpį, i
kuriame nauji kraujo su- Išragta elektro-magnetaS, 
krekamai formuojąs., - kuris suranda ir viršun iš. 
sako medikaliski eskpertai., ke)ia nuskandintus geleži. 
Geros pasekmes z I nius bei plieninius daiktus

Kadangi čionai minimi I iki 300 svarų.

Bet heparinas labai bran-
vybės neprieteliu — širdies! 
liga, nuo kurios tūkstan
čiai žmonių miršta geriau- ; 
šiame savo amžiaus laiko-' 
tarpyje. Nuo_ sios ligos, kaip kad di 
žinoma, mirė ir Wendell L.; pakai.tojančiai. 
W illkie, knygos “Vienas Pa- [1 J 
saulis” autorius, žymi Ame-! 
rikos asmenybė, teturėda
mas vos 52 metus amžiaus. 
Tai liga, kurios smūgiai —' 
ypač sekamieji, antrasis iri 
trečiasis smūgis — būna I 
mirtini. Ir iki šiol dar ne
buvo rastas geriausias; 
vaistas sulaikyti šią staigiai 
ir žiaurią giltinę.
Priežastis ir įspėjimas

Staigioji šios rūšies mii 
tis tiesioginiai paeina nuo j 
kraujo sukrekėjimo širdies 
arterijose, kraujo apytakos 
gyslose, taip, kad širdis ne-, 
gauna jai reikalingo nor-i 
malio kiekio kraujo ir oksi-i 
geno.

Paprastai, tai ne pirma 
sis sukrekėjimas būna mir- | 
tinuoju smūgiu, bet seka-Į 
mieji — antrasis ir trečia-1 
sis. Kiekvienas gydytojas I 
žino, kad pirmąjį tokį smū-' 
gį būtinai paseka kiti smū-; 
glai Todėl pirmieji smūgiai, > *kokg Jnuošimtis tir.
reiškia kaip ir persergejimą I - ' - - -
tikėtis jų daugiau.
Naujo vaisto 
atradimas

Pašalinimui tokių kraujo 
sukrekėjimų medicinos eks
pertai daug vilties turi vė
liausiai surastuose vaistuo
se, kurie vadinasi dicuma
rol ir heparin. Esą, tai ste
bėtino pajėgumo gyduolės 
prieš sukrekėjimus. Vienas 
jųjų, būtent, dicumarol, gal 
niekad nebūtų buvęs žino
mas, jeigu Wiscortsin’o val
stijoj, prieš desėtką metų 
atgal, nebūtų pasireiškusi 
kruvinoji gyvulių liga kai 
kuriose karvėse. Tuomet ty
rinėjimais pavyko nustatyt, 
kad tos karvės susirgo ės- 
damos sugedusius saldžiuo
sius dobilus; taipgi, kad ta
sai dobilinis pašaras, neleis
damas kraujui sutirštėti, 
buvo kruvinosios ligos prie
žastimi. Tokiu būdu atėjo 
mintis iš tos dobilinės me
džiagos daryti vaistus nai
kinimui kraujo sukrekėji
mų, ypač taikant širdies li
gos gydymui. Išskyrimas iš 
žolių pageidaujamos vais
tams medžiagos ir abelnas 
iš jos vaistų gaminimas bu
vo didelis ir sunkus darbas, 
kuris pagaliau pasisekė, ir 
paskutinieji bandymai, sa
koma, rodo neišmatuoja
mąją jų vertę. "
Aplinkiniai būdai 
kovoti su liga

Tačiaus, nei dicumarolas 
nei heparinas negalį ištar- 
pinti jau susiformavusių 
kraujo kreksnių; todėl ko
voti su jais reikėsią “aplin
kiniais keliais.” Gamta kar
tais padeda nugalėti tokias 
skerspaines, apeinant aplin
kui jas, —- kur negalima tie
siai prasiveržti. Tuo tikslu 
heparinas gali būti įleidžia
mas ligoniui, įčirškiant chi
rurgine adata, kad sumaži
nus veiksmę tam tikrų sy
vų, vadinamų prothrombi- 
nu, kuris randasi kraujo 
plazmoje, ir nuo kurio pri
klauso kraujo tirštumas.

[vaistai širdies ligai gydyti 
[yra dar neseniai surasti, 
tad jų naudojimas tebeskai- 
tomas eįsperimentaliu, 
bandomuoju. Tačiaus jie a- 
bieji jau keletas metų, kai 
naudojami, ir naudojami ne 
vien tik širdies ligonių gy
dymui, bet ir prieš kitokius 
kraujo sukrekėjimus,\kurie 
dažnai pasidaro po operaci
jų. Pavyzdžiui, kaip kad 
trombophlebitis bei kvėpuo
jamųjų organizmo dalių už- 
tvenkimai. %

Dr. Nelson W. Barker, iš 
Mayo Klinikos, savo straip
snyje viename medicinos 
žurnale paduoda rekordą 
624 pavykusių gydymų su 
dicumarol vaistu, kuris bu
vo naudojama ligoniams po 
operacijų, kad išvengti nuo 
jų gręsiančius kraujo su-, 
krekėjimus.

Mūsų spaudoje, gal ir 
Įvairumų puslapyje, rodos, 
apie širdies ligas ir vaistus 
jau yra buvę rašyta kadai
se seniau. Bet manau, kad 
papildomieji pakartojimai 
blogumo nedaro. Kiekvie
nas, tikiu, trokšta daugiau 
žinoti apie šios giltinės 
veiksmus ir būdus nuo jos 
pasisaugoti. Tai juk gyvybi
nės svarbos dalykas. Būtų 
gerai, kad tokie raštai pla
tesniu turiniu pasirodytų 
dažniau. R. M. S.

Bevaikėms Moterims 
, i Ant Galvos — Akmuo

Pschebel srityje, Saharo- 
;je, neturinčios vaikų mote

rys, iki susilaukia kūdikio, 
privalo ant savo viršugal- 

i vio 18 svarų akmehį nešio- 
I ti. Toks tai yra tenai papro- atsparumo pergy- ■ h. tai fdg_ 

n /vnnin I v *

Faktais Remti Margumynai 
Krieno Surasti Lobynai

Del VIENO SKIRSNE
LIO — MILIJONAI 
DOLERIŲ NUOSTOLIO

Jungt. Valstijų valdžiai 
sykį pasidarė trijų milijonų 
doleriu nuostoliai tik dėl

I . *" . . . vi vieno, ne vietoj įrašyto, 
Į skirsnelio (,). Tuomet kon- 
! gresaš nusitarė be muito 
i įsileisti iš užsienių vaisme
džius (fruit trees), bet per 
I klaidą skirsnelis įėjo tarp 
i žodžiu fruit ir trees, reiš- 
kiapt, kad be muito įsilei
džiama vąisiai ir medžiai. 
Tuojaus užrubežiniai vai
siai plukdyte užplukdė Ame
rikos marketus ir kol sus
pėjo klaidą pataisyti — pa
sidarė tokis didelis nuosto-

Nacionul. Tuberkulioze Dr- 
ja 1906 m. priėmė šį ženklą, 
kaip oficialę savo emblemą, 
reiškiančią viltį ir žmoniš
kumą.

ŽUVIS, NEBIJANTI 
BŪTI PRARYTA

Taip vadinama Myxine 
žuvis yra ypatinga tuomi, 
kad suėda ją prarijusią ki
tą žuvį. Patekusi į savo už- 
puolikės vidurius, jis taip 
viską ten suėda, kad pasilie
ka vien tik grobias ašakų.

Seniau beveik visuomet jeigu jinai piktai suima ir Į 
mirdavo kūdikiai, susirgę 
džiovišku uždegimu smege
nų plėvėse. Dabar ta liga 
pagydoma naujuoju strep
tomycin vaistu, kaip rašo 
dr. Loius L. Krafchik A- 
merikos Gydytojų Susivie
nijimo Žurnale. Jis pats tuo 
vaistu išgydė apie 60 kūdi
kių nuo smegenų plėvių už
degimo su džiova.

Streptomycinas nugali ir 
influenzišką uždegimą kū
dikių smegenų plėvėse, jei 
liga nėra per smarki. Bet

jau gadina smegenų celes 
(narvelius), tuomet šalia 
streptomycino vartojama ir 
kita nauja gyduolė sulfadi
azine ir kralikiniai anti- 
čiepai. Šiuo būdu išgydoma 
70 iš 100 ligonių, kaip pra
neša daktarai Hattie E. 
Alexander, Geoffrey Rake 
ir jų bendrai Amerikos Gy
dytojų Susivienijimo žur
nale.

Pirm šių gyduolių atradi
mo mirdavę visi, kurie tik 
susirgdavo i n f 1 uenzišku 
uždegimu smegenų plėvėse.

NAUJAUSIOS RŪŠIES 
MAISTAS GORILOMS

Trūkstant įvairių maisto 
i reikmenų laike praeito ka- 
■ ro, viename Anglijos žvė- 
rinčiuje prisiėjo bulvėmis 
maitinti gorilą—vietoje ba
nanų, kaip kad paprastai 
buvo maitinama. Pasirodė, 

i jog bulvinis maistas gori
lai labai ėjo į sveikatą. To
dėl tik bulvėmis, vėliausios 
rūšies maistu, dabar toji 
gorila' ir maitinama. Tuo 
tarpu beždžionių maitinto
jai džiaugiasi, kad surastas 
geras ir pigus joms mais
tas.

Parsidavė Laivynas, 
Bet Niekas Nepirko

1843.metais, sausio mėne
sį, visas Texas valstijos lai
vynas, kuriame buvo žėgli- 
nis didlaivis “Austin” ir 
mažesnysis “Wharton”, bu
vo paskelbtas pardavimui 
varžytinėmis — licitacijai, 
bet nesirado pirkėjų ir nie
kas jo nepirko.

Berankis Bilijardistas
George Sutton, iš Toledo, 

Ohio, yra ekspertas bilijar
du lošėjas, nors jis neturi 
iki alkūnių abiejų savo ran
kų. Vienok ir be rankų, 
tik alkūnes naudodamas, jis 
ekspertiškai suvaldo bilijar
du stumikli — lazda, ir turi v v v’
aukštą lošimo rekordą, kar
tą vienu lošimu padaręs net 
3,000 punktų.

> »

Ar Vyrai ar Moterys Geresni Vairuotojai?
Ilgai buvo ginčijamasi, kiek įmanydami patys sau- 

katrie yra geresni automo
bilių vairuotojai, ar vyrai 
ar moterys. Daugelis tvir
tindavo, kad moterys ge
riau vairuoja automobilius, 
nes jos mažiau žmonių už
muša, negu vyrai. Į tą tvir
tinimą vyrai atsakydavo, 
kad moterys lėčiau važiuo
ja; be to, vyrai automobilis
tai, matydami moterį vai
ruotoją kitame automobily
je, girdi, nepasitiki jąja ir

gojasi.
Tas ginčas, pagaliau, mė

ginta moksliniai patikrinti. 
Neseniai įvykusioje Ohio 
valstijos parodoje buvo iš
bandyta daugiau kąip .1,000 
vairuotojų, vyrų ir moterų; 
stengtasi patirt, ar vyrai ar 
moterys greičiau sustabdo 
automobilį, kuomet gręsia 
pavojus. Ir atrasta, kad vy
rai vidutiniai dvidešimta se
kundos dalele greičiau su

nantis kukorius gali paga
minti vis skirtingesnį žuvie
nes valgį per tris ir pusę 
mėnesių, kas dien, nepakar
todamas to, kas jau buvo 
pagaminta.
DUBELTAVAS KRYŽIUS 
ANT KALĖDINIŲ 
ŽENKLELIŲ

Tu ber kuli ozo D r au gi j o s 
naudojamas su dviejais 
skersiniais kryžius ant li-jE 
pinamųjų kalėdinių ženkle- i 
lių yra Lorraine ’ 
herbas, iš 9-to šimtmečio.

YOSEMITE VALLEY 
PARKAS

Pirmas valstybinis par
kas Jungt. Valstijose yra 
Yosemite Klonis, kuris kon
greso aktu 1865 metais tapo 
pavestas Kalifornijai kaip 
visuomeniška poilsio ir pa
silinksminimo vietovė.

GAMTA, ŽMOGUS BEI GYVŪNAI, IR KOKIŲ KEISTUMŲ BŪNA
ASTRONOMIŠKI 
ŠVIESOS METAI

Kadangi šviesos greitu
mas yra apie 186,000 mylių 
per sekundę, tai per ištisus 
pietus pasidaro šeši trilijo
nai mylių. Reiškia, tiek tai 
mylių turi vieneri “šviesos 
metai.”

Šviesos metas — tai as- 
• r o n o miškas matavimas 

I žvaigždžių atstumo, būtent 
uieravimas tarp vienos ir 
kitos žvaigždės esančio tar
po, arba tolumo. Kuomet as
tronomai sako, kad tokia ir 
tokia žvaigždė randasi už 
tiek ir tiek šviesos metų to
lio, tai reikia žinoti, jog 
kiekvienas toks šviesos me- 

! tas turi šešis trilijonus my- 
' lių, kurias padauginus švie- 
I sos metų skaičiumi, gau- 
i naši tiksli to atstumo skait
linė mylionjis.

tario, Kanadoj) ant akme
ninės uolos yra meniškas 
anglų karalienės Viktorijos 
atvaizdas, sakoma, niekeno 
rankomis nedarytas, atsira
dęs ten gamtiniu būdu.

Peteliškė golf įninku i 
laimėjo taurę -

Golfininkui C. R. Robin
sonui, iš Pittsburgho, pete
liškė pagelbėjo laimėti pri
zą, kuomet jinai nutūpė ant 
rituliuko, apsistojusio prie 
pat skylės krašto, įritant jį 
į paskutinę duobutę. Kitaip, 
rituliukas ten būtų neįkri- 
tęs ir prizo taurė nelaimė
ta.

Dramblinio svorio 
vyriškis

Robert Earl Hughes, 
Baylis, Ilk, yra žinomas 
kaipo sunkiausias vyras vi
same pasaulyje —- jis sveria 
715 svarų ir per juosmenį 
yra 9 pėdų ir 1 colio storu
mo.

Iš kur tas airių 
trilapis žolynas

Airių žolynas, trilapis 
“shamrock”, originaliai ne
priklauso airių tautai, kaip 
kad daugumas gal mano. 
Esą, tai buvusi šventoji 
emblema Persijoj, 5,000 me
tų atgalios. Bet shamrock 
Airijoj, kaip ir rūtos Lietu
voje, skaitosi tautiniu žoly
nu.

Progos būti 
kvintukų tėvais

Ekspertai sako, kad vy
rui progų būti tėvu kvintu- 
kams — antsyk gimusiems 
penkiems kūdikiams — yra 
tik 1 prieš 450,000,000.

Kūdikio verkimas
Vidutiniai, kūdikio verks

mas kasdien-užima apie 113 
minutų. Berniukai daugiau
sia verkią tarp 10 vai. ryto 
ir 2 vai. popiet.

Airių tautos vyriškumas
Apskritai imant, proga 

tapti dvynukų tėvu vyrams 
.esanti tik 1 prieš 860. Bet 
airių kilmės vyrams tokių 
progų esą 1 prieš 200. Todėl 
šiuo atžvilgiu airiai, sako
ma, turį daugiausia vyriš
kumo — daugiau už bet ku
rios kitos tautos vyfus visa
me pasaulyje.

Kas link tavo arba mano 
progų būti tėvu vieno vai
ko, bėgyje vienų metų, ži
novai duoda tik 1 prieš 10.

Galite tikėti tam, arba— 
ne.

Annamesų žodis — 
Mūsų Dvidešimts

Sakoma, iš vienos skied
ros vežimą priskaldo. Bet 
čionai — iš vieno žodžio 20 

valstybes i Pridaro! Būtent, vienas 
- annamesų kalboj žodis Ba 

\ reiškia štai ką:
Vijoklis,
Sėti, 
100, 
Baimė, 
Šlubis, 
Banga, 
Randas, 
Valdovas, 
Baltas, e
Medis, , .
Turbanas, — arabų ir ki

tų rytinių tautų dėvimas, 
apvyniojamas galvos ap
dangalas.

Glamonėjimas, 
Smuikas, 
Smauglys, 
Bananas, 
Akėčios, 
Spausdinti, 
Kiparisas, 
Atkaklus, 
Močia. 
Tai ir viskas. Ir, anot 

Vincento Žvirblio, — gana, 
gana, gana; gerai, gerai, 
gerai.

Paukštis be savo 
tikro vardo

Lietuviškai vadinamasis 
iši kalakutas, lenkiškai — įndi- 

kas, angliškai — turkey, 
nėra nei iš Turkijos, nei iš 
Indijos, ir nei iš Žemaitijos 
paeinantis paukštis. Turki
joj jis vadinamas “Ameri
kos paukščiu.” Oficiali jo

Benj. Franklino 
mokyklos laikotarpis

Garsusis Amerikos patri- 
jotas, gabus diplomatas, 
veikėjas ir išradėjas Benja
min Franklin iš viso tik du 
metus mokėsi mokykloje — 
nuo 8 iki 10 savo amžiaus 
metų.

Visagalintis valdovas 
Laikas—mano Viešpatis, 
valdovas:
Jam priklauso mano 
viskas —
Vargas, džiaugsmas, 
kovos.
Laikas iri, tik laikas
mano nuopelnus numato 
Jis paskirs man garbę, 
arba—bausmę ir sarmatą.

Pr. Krienas.
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Jonas Kaškaitis ' \

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

kukliai, pusbalsiai gaidas,nam prie vežimų. Sudiev, 
derina, vieną kitą posmą j didingoji, vylingoji 'jūra, ir 
sudrožia. Bet netrukus įsi-; tu — jaukusis pajūrio par- 
drąsina, įsigyvina, ir lietu-į ke, ir jūs — aukštakepUrės 
viška daina skardėja ant ’ ilgaliemenės palmės, ir jūs 
aukšto šventos Monikos pa-1 —statulingieji smalkieji eu- 

: smalsi i kaliptai, ir jūs — ekzotiškai 
Sąmojų^ balsą miklint ir gražiai me-' išsikeroję kietaodžiai kak- 

juokų, pokštų, kaip iš gau- lodinga Levanienė traukia Į tušai.... 
sybės rago. Kiti, rankom sopranu, kaip skudutis. ,Le-;
įsitvėrę, mėžia parko alejo- vanas harmoniškai ir storai vakare dvel
mis nasimiklint nasivaikš-; pabrėžia savo brandžiu ba- PaiJ Uias ;?s va?_aie ~vel ima pa&ixumiuiv, pa&ivtunh _ |<iri vnatiiMHi nirns kvp-
ciot. Kelios draugės rado j ritonu. I upiene, Repeckie- 
būdą nueit žemyn į patį pa-' nč, abu Levišauskai, Bušai, 
jūrį ir net susivilgyt sūriu' dar vienas kitas sulieja 
vandenėliu. Koliai jos ir: krūvon savo balsus. Ir plau- 
vėl atgal sugrįžo, jų mau- 'hia po tyrą judini orą lietu- 
domieji kostiumėliai ir ab-, viška daina. Žmonės aplin- 
džiuvo: saulutė darbavosi' kui sužiuro, ištempė kaklus.
uoliai. I Tolėliau prie palmės dvi

O čia, truputį toliau nuo I jaunos gražiai apsirėdę 
mūsiškių būrio, ant kitų! perginos, rankom, įsitvėrę 
suolu ir ant žolės susimetę, I irv ^et sypsodamos, matyt 
gaudo plačiųjų jūrų zefira! užginančiai klauso to ne- 
mišrioji pribuvėlių publika. I mokamo mūsiškių smarkuo- 
Kai pažiūriu į jų pusę, tai • koncerto. Jš tolėliau pri- 
patėmiju visokių tipų. Čia, i 
sako Levanas, yra nemažai 
armėnų, gruzinų ir kitokių 
Kaukazo tautelių. Iš tikro, 
ant keliu kėdžių sėdi vis to
kie juodaplaukiai, tamsiao
džiai, juodaakiai ir stambia- 
nosiai žmonės. Kas gi juos 
žino, — gal ir jie, kaip ir 
čia mes, sau pažangūs, su
sipratę draugai. Iš tolo net 
įžiūrėjau: viena tokia juod
bruvė moterėlė skaitė 
“Truth about Russia.” Va
dinas, vartoja protą, orien-

(Tąsa)
Moteraitės sudorojo, su- 

kraustė vėl atgal, kas rei- 
kai, į dėžes, išsitiesė bent 
kelios sau liuosai krdūbš- 
čios, o vyrukai, vis aplin-i 
kui susėdę, pažiūri tai į kriaušio., Visuomet 
vieną, tai į kitą. !

i ėjo artyn keletas smalsuo
lių, sustojo ratu ir klauso, 
kaip mūs’ dainoriai įsisma
ginę, entuziastiškai drožia 
dainą po dainai.

O čia saulutė pradeda 
rausti. Nuvargusi nuo to
kio ilgo dienos darbo, pa
raudo 
Jos rutulys, 
toks didelis, plūduriuoja 
dausose virš jūros horizon
to. Gal saulė taip ir pa
sislėps už jūrų? Bet ne. Ji 
pasitraukė per vandens pa
kraštį, palipėjo virš pajū
rio kriaušio ir tuoj už jo 
užėjo. Pradėjo eit tamsyn. 
Maloni prietema. Nebešilta, 
bet dar ir ne vėsu. Vėjūkš- 
tis tik tik pūsnoja tau į 
įraudusį veidą. Jau būtų 
metas namo traukti, bet dari 
čia taip žavu, taip gražu. Et,1 
dargi kiek pabūkim. Daini- 
nink^s/ir dainininkai nepa- 

i siektoda. Prieblandoj dar

Ach, kvėpuojąs! taip len-

kia tuo ypatingu jūros kvė
pavimu. Jis turi savo bū
dingo pogo, jūržolių garų 
poko, kurs tau akstinančiai 
kutena uoslę, tartum pu
šynų smalkai. Patamsėju
siam dangaus melsvume su
spingsi sidabrinė žvaigžde
lė, viena, kita. Išblyškęs 
mėnulis išsineria aikštėn 
virš jūros platybių. Nuo 
palmių ir eukaliptų patyso 
blankūs šešėliai. Kaip, ro
mantiška! Kaip tyku. Nuti
lo ir jūros pakraščio bangų 
šurmuliavimai. Regis, at
gultum čia kur ant motinos 
gamtos minkštų žalių kelių 
ir stebėtum d^usų vylingą 
gražybę... Bet ne. Žemelė 
šaukia. Reikia skubėti...

Vis dar besigrožėdami vi
sa ta svaigulinga pajūrio at-ir leidžiasi žemyn. I „

kai dirsteli mos*era> susėdam į masiną

Išsikalbėjau su draugu 
A. Bušu. Įdomaus ir galvo
to esama draugo. Tikrai 
stambus ir riestas dzūkas. 
Ir bendrai, dzūkų “tautos” 
žmonės ne kokie apsnūdė- 
liai. Jie energingi, uvėrūs, 
moka krutėt. Bušas skai
tęs vieną giliai mokslinę 
knygą. Ten ir raida — evo
liucija, ten ir astronomijos 
trupučiukai, ten ir biologi-i labiau įsidrąsino, įgudo, 
jos ir kitokių mokslo šakų ; lausovu ratas išsiskirs-

ir važiuojam lygiu tiesiu 
šventos Monikos bulvaru. 
Vaizduotėj vis dar tebesto- 
viniuoja susitelkusių pajū
ry draugų figūros. Skardė- 
ja jų dainos balsai. Jaudi
na tave spontaniškai pra
trukęs vienos kitos draugės 
juokas. Tebesigirdi ausyse 
lengvabūdiškas Levišausko 
patėmijimas: tai štai visa 
šita pats aprašysi, ir, kaip 
aprašysi,' tai mums bus 
skaitymo...

Štai ir parvažiavom. Dul
svoj mėnesienoj gatves na- 
mukų eilės. Va štai tuoj čia, 
dar trupučiuką.... užpakaly 
ano automobilio... tas apau-

, — j . - Praretėjo ir šiaip parke' medžiais namukas. Pui-
rodė man tą knygą, siūle, pUblika. Nieko nebus. Ir' ku. “The end of the perfect 
pei skaityt ii paskui paia-, reikia. Atsisveikinam 1 day — tobuliosios dienos 
šyt i ecenziją. Mielai būčiau, dėkojamos vienas pabaiga... Dėkui, labai ze-
tai padalęs, bet kad vis to, Rįįyyp už taip malonu po- mai dėkui, mieli draugai! 
laiko permažai... I būvį. Ir beveik visi ir ei- ; (Bus daugiau)

Mudviem besikalbant, su-*--------------- ---------------------
i v • ir jo žmona, ką: Streikai, Valdžia ir 

mudu čia taip jau labai ke-1 1
denam. Su drauge Bušiene i Publika 
irgi truputį geriau. susipa-1 (T nuo 2_ro h 
žinau. Vis ją dažnai pama-,

’ tydavau “Vilny”, “Laisvėj”, Be abejo, dar randas nema- 
: pranešimuose apie organi- Į žai lengvatikių, kurie duo- 

zacijų mitingus ir veiklą. Ir ’ dasi pasigauti ant tos meš- 
ir I kerės, tačiaus protaujantis 

žmogus gerai žino, jog į tą 
pačią publiką įeina ir strei- 
kieriai, kurie streiko metu 
nukenčia daugiausia už vi
sus. Tą gerai žino unijistai, 
organizuoti darbininkai.

Kaip viršuj jau. minėjau, 
jei Trumanui pasiseks su
laužyti šį angliakasių strei
ką, tai galima sulaukti ge- 
neralio puolimo ant darbi
ninkų. Tam dirva prireng-- 
dinėjama jau nuo seniai, re- 
publikonai kepa įvairius re
akcinius bilius sekamam 
kongresui. Vedama pašėlusi 
kampanija prieš “closed 
shop”, bandys padaryti, 
kad tai prieš įstatymus. O 
tai yra unijų kertinis ak
muo. Kongresui susirinkus 
ir republikonams turint di
džiumą, reakcionieriai pra
varys priešdarbininkiškus 
įstatymus ir jų pagalba 
bandys draskyti taip uniji
nį, kaip ir abelną progresy- 
vį veikimą. Reakcionieriai 
gerai žino, jog rimto pasi
priešinimo iš Trumano ad-

veiklios esama draugės, 
man malonu buvo tai patir
ti, iš asmeniško pasikalbė

jimo ir iš atsiliepimų apie

Prieina Levišauskas, kaip 
ir visuomet, taip ir šiuo
kart, linksmai nusiteikęs. 
Nors jau septynis kryželius 
ant nugaros išnešiojo ir jau 
aštuntąjį laiko stipriai pa- 

. kilėjęs, atrodo sau stambus, 
raumeningas ir visas krū
voj, nesutižęs. Ir veiklus 
draugas. Jis pats, jo geru
te žmona, abu Pupiai, Ta

dai* vienas,landzevičius 
kitas uoliai darbuojasi ir 
vietos Rošian Relyfo sky
riuj, kartu su kitų tautų 
draugais. Ir dabar šie drau
gai rtTpestingai užsiminė, 
kaip čia bus, kad Rošian 
Rely f as žada į galą metų 
užsidaryt ir likviduotis. Juk 
pagalba Tarybų Sąjungos 
herojiškiems žmonėms il
gai dar bus reikalinga.

angliakasiais. Visos kitos 
unijos ir progresyvės orga
nizacijos ta patį padarė ir 
pažadėjo imti atatinkamus 
žingsnius streikierių pagal
bai, jei bosai ir valdžia ne
sitrauks nuo savo užsispy-’ 
rimo.

Tas daroma ne iš kokios 
meilės Lewisui, čia reikalas 
kur kas gilesnis. Angliaka- 
syklų baronai ir valdžia 
lengvai galėjo išvengt strei
ko derybomis ir atnaujini
mu kontrakto su unija kelis 
mėnesius prieš tai. To nepa
darė visai kitokiais tiks
lais, apie kuriuos jau augš- 
čiau kalbėjome. Darbinin
kai turi budėti, privalo su
teikti moralį pastiprinimą 
streikuojantiems angliaka
siams. Lewisas neturėtų 
būti tąja skerspąine, nepri- 
leidžiančia prie darbininkų 
vienybės. Apie Lewiso kap
rizus bei jo politines ambi
cijas dabar ne laikas kalbė
ti. Tai būtų pasitarnavimas 
bosams. Dabar -eina kova už 
unijų gyvavimą ir teisę 
streikuoti ir toji kova pa
liečia visus šalies darbinin
kus, o kad taip, tai darbi
ninkai privalo tą kovą rem
ti visomis jėgomis.

Barbintas.

Nusibodo gulinėt, sėdinėt 
ir šiaip tik sąmojus varinėt.

Karinė
Tai būrys dainos mylėtojų I ministracijos nebus.
s u s i t a r 
balsus. Vis 
choro nariai.

ė pamiklinti ‘ ‘
tai v i e t o s i AFL vadai ir jau yra pa

Ta pavojų mato CIO ir

reiškę savo solidarumą su

j.--.-..*

Verta Pažinti New York a
sniego; kaip jie susideda, iš 
ko, kaip jie veikia, kaip aukš
tai ir žemai nuo žemės jie 
plaukia; žaibo veikimas, au
dros ir uraganai; saulės, mė
nulio užtemimas, meteorų kri
timai; čia štai ir meteoras 
riogso., gražiai paguldytas ant 
dailaus marmurinio pastolio.

Su tam tikrais reikalais, te
ko nuvykti į New Yorką ir iš
būti tenai, apie desėtką dienų. 
Nors ir per ‘tą netrumpą lai
ką ir kasdien vis ieškant nau
jų įdomybių, tik maža dalis 
teko pažinti to pasaulio did
miesčio. Reikia neužmiršti, 
kad šiame 'pasaulio metropo
lyje gyvena su virš septyni ir j Gali jį čiupinėti ir stebėtis tuo 
pusė milijono gyventojų.
beveįk kaip viena Švedija/ juoda masė, kaip ir apgeležė- 
kuri skaitosi nemaža valstybe/jęs akmuo, nusišveitęs krisda- 
O tas viskas turi sutilpti ant mas per oro berybę. čia prie 
320 kvadratinių mylių.

New Yorkas yra padalintas 
į penkias dalis, kurios 
vardina: Manhattan, 
Bronx, Brooklyn, 
Richmond.
New Yorkas turėjo tik 240 
000 gyventojų ir per tą trum-i degė 
pą laiką šis miestas paaugo 
istoriškai, ; 
didmiesčiu.
dien skaitomas dar nedaugiau | Jungtinėse 
kaip 150 metų.

šis miestas turi pasaulyje 
vardą kaipo aukščiausias bū
dingais, skaitlingiausias mu
ziejais, parkais ir puošniais, 
erdvingais teatrais. Jisai turi 
3200 mylių strytų; turi 650,-i tai palubėse mechaniškai pri- 
000 būdingų, iš kurių 4300'taisyti dangaus kūnai: Saulė- 
turi daugiau kaip dešimts ' Mėnulis, žemė, Jupiteris, Mar- 
aukštų. Aukščiausias bildin-i sas, Saturnas ir kiti, čia pa- 
gas randasi ant Penktos Avė- rodoma, kaip jie vienas apie 
nue, tarpe 34 ir 33 Strytų, ku- kitą keliauja, nepastodami 
ris užsivardina, Empire State i vienas kitam kelio. Astronomi- 
Building. Jis turi užėmęs 83,-j jos žinovas įtikinančiai kalba, 
860 kvadratines pėdas; turi I viską aiškiai dėsto, aiškina. Į 

Mokytojai, atsivedę grupes 
viską atydžiai seka

Tai ; erdvės kūnu, kiek nori; tai

Į jo pridėtas parašas: jisai sve- 
! ria 36 ir pusę tono, rastas 

u žsi- ! Gree 111an č e •
The štai kitas, beveik tokio pat 

Queens ir didumo, visas išvarvėjęs, iša- 
Dar 1754 metais i kėjęs, kaip koks pyragas; ma

tyti, minkštesnės jo dalys iš- 
krisdamos nuo didelio 

įkaitimo ore, o kietesnės pasi- 
pasidarč pasauliniu ' likę nesudegę, kolei pasiekė 

Jo amžius šian-; žemę. Rastas „1902 metais 
Valstijose, Port

land, Oregon .
čia toliau jų yra didesnių, 

mažesnių ir visai mažyčių, — 
įviso apie 3,000. Toliau paėjus, 
jauki salė, su apie 700 sėdy
nių, biskį pritamsinta. Aukš-

W a s h i ngton.
amerikonų vyriausybė Ko
rėjoj įtaria, kad korėjiečiai 
komunistai ardą geležinke
lius ir kitaip 
amerikonus.

sabotažuoją

žinoma, 
duoda teisingą paaiški- 
D an gaus kūnai juda, 
pasibaigė, rytas, iš- 
žvaigždės, pasirodo 

ug- 
ža-

Kalbėtojas nušviečia Marsą 
su elektrine lempute ir klau
sia: Kokia čia žvaigždė? Stu
dentai vieni atsako teisingai, 
kiti ne. Profesorius, 
paskui 
nimą. 
naktis 
nyksta
akis gadinanti raudona, 
ninga saulė, pro tamsiai 
liuojąntį mišką; tuomet pama
tai, kad sėdi ne lauke, o šva
rioj ir erdvingoj salėj.

Neišėjus nei laukan, čia 
pereini į American Museum 
of Natural History. Ir ko Čia 
nerasi?! Ko tik pasaulyje yra 
ir kas buvo tūkstančiais metų 
atgalios. Iš viso pasaulio 
paukščiai, žuvys, kirminai, gy
vuliai, žvėrys. Milžiniški se
novės žvėrių bei žuvų skele- 
tonai,
su gražiausiais kvietkais, 
lėni is, 
žuvimis 
pusais
i va i i’i ausiu 
natūralių, kurių negali visų 
nei apibėgti akimis per trurp-

Pacifiko Jūrų dugnas 
žo- 

kerpėmis, spalvotom 
ir pavojingais aleta-

- smaugliais. Įvairių- 
čia vaizdų, gana 

kurių negali

RONKONKOMA
8634

pą laiką... O jau apie apra
šymą jų visų nei kalbos nėra, 
neužtektų metų laiko tam 
darbui.

New Yorkas turi ir daug til
tų : štai čia išgarsėjęs pasau
lyje ilgiausias tiltas — Jurgio 
Washingtono, kuris kainavęs 
pastatyti $60,000,000. Nuo jo 
matosi plati miesto apylinkė. 
Susisiekimas mieste moderniš
kas, beveik astuonias dešimts 
nuošimčių požeminis. Baigia-, 
mi pašalinti dar kai kur užsi
likę tramvajai, strytų karai. 
Gatvės prastesnėse vietose ne
lygios ir duobėtos, nakties lai
ku mažai apšviestos. Tik žy
mesnėse vietose jaučiama 
ir matoma turtingos Ameri
kos veidas, o, žinoma, tokių 
vietų čia pilna, daug laiko rei
kėtų paaukoti, kad jas visas 
apeiti. Be to, naujai atvyku
siam iš kitu)’, nesusipažinu- 
siam su miestu, jau ne taip 
lengva surasti ir suprasti tuos 
visus naujus dalykus.

P. Joneliūnas.

Bostono piliečiai pritaria 
Įsteigimui Jungt. Tautų 
centro Bostone.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

102 į aukštų nuo stryto pavir
šiaus ir dar turi du florų žc- studentų 
mėj. Jame gali sutilpti 80,000 ir kraunasi sau j mokslo baga- 
žmonių. Jame yra sukrauta žą. 
daugiau kaip 10,000,000 ply
tų ir daugiau kaip 17,000,X)00 profesorius prašo visus eiti ant 
pėdų drato, telefono ir tele-Į antro 
grafo.

Nuo šio bildingo stogo iš 
102 aukšto observatorijos ma
tosi aplinkui visas miestas: 
Jurgio Vašingtono tiltas, Hud
son upe ir kalnai New Jersey 
valstijoj’. New Yorkas turi 200 
parkų ir apie 170 žaidimo vie
tų.

Įdomiausias man Zoological 
Park, k u Ns užima 264 akrų 
plotą, turi įvairiausių iš viso 
pasaulio gyvulių k* žvėrių.

Į New Yorką 
penktą sekundą 
traukinys; kasdien atlanko jį 
apie 300,000 vizitorių. čia 
randasi 1154) mokyklų, su 1,- 
250,000 vaikų. Jis turi tris mi
lijonus 
daugiau, 
Londono, 
Bruselio ir Berlyno!

Ten. yra 1550 bažnyčios ir 
apie 1100 teatrų. Didžiausias 
ir įdomiausias teatras, tai gal 
bus Radio City,, kuriame yra 
6,200 . sėdynių, pasakiškai iš- 
dekoruotas, su nepaprastu 
gražiMmi; tikrai apsimoka pa
matyti ir pasigrožėti — jau
ties žmogus užmiršęs viską, 
tik rodos, kad gyveni kartu su 
vaidintojais, tiesiog užburia 
žmogų.

Gyventojų sudėtimi, tai žy
dų tauta turi didžiausią*skai- 
čių: jų čia randasi apie du 
ir vienas ketvirtadalis milijo
no. Paskui seka italijonai ir 
vokiečiai. Negrų yra 3’25,000, 
kitų tautų pp "mažiau.

Miestas auga dar vis dide
liu mastu, čia kas penkios mi
nutės gema vaikas, ir kas trys 
minutės įvyksta vestuvės.

Puikiai atrodo Laisvės Sta
tula, kuri yra netoli miesto, 
prieplaukoj, stovi jūroj. Nuo 
pat vandenio paviršiaus' jos 
aukštis siekia 300 pėdų, ją 
daugelis yra matę ant atvim

pi aukti

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
čia prelekcijai pasibaigus

aukšto, tenai jis dau
giau ką įdomesnio parodys. 
Visa publika tvarkingai ke
liasi ir eina netriukšmingai, 
per k a r petais išklotus k ori d o- 
i'iiis ir laiptus. Vaizdas labai 
veikiantis Į žmogaus jausmus. 
Kuomet įeini į salę, 
name, bet aikštėje,

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

nesijunti 
miške:

ateina kas 
keleivinis

telefonų aparatų: 
kaip sykiu sudėjus 
Paryžiaus, Romos,

pajūrio

j aplinkui matosi miškas, o vir
šuj miško gerai pritemus dan
gus; nieko 'nesiskiria nuo na- 
turalio dangaus. 'Dangus vis 
po biskį tamsėja, pasimato 
žvaigždės, mirga - žiba.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinė*

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias/ Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

——■+

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

Maudynes didelės, 
mylių ilgio, smėlis 

visu pakraščiu, 
jūrų sūraus, vande- 
Šias maudynes kas

čių, o kitiems teko 
laivais pro ją.

New Yorkas turi ir 
maudynes, 
apie šešių 
geltonuoja 
plaunamas 
nio bangų.
vasarą aplanko apie 20 mili
jonų žmonių.

Hayden Planetarium irgi 
labai įdomus ir vertas pama
tyti, Ten astronomijos daly
kai duodasi labai lengvai su
prasti. Įėjus į vidų ant sienų 
matosi įvairių piešinių: štai 

| čia matosi ,debesys,’ lietaus;
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Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

z
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pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
sudarau

Blrikoniškais. Rei- 
Hkalui esant ir 
B/padidinu tokio 

dydžio, kokio pa-
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway lr Stone Ave.
prla Chauncey St.. Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

mMM

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 svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitčs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai # 
modemiškai įruošta mū- • 
su šermenine. Mūsą pa- • 
tarnavimu ir kainomia • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon SL
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 411t

Laidotuvių 
Direktorius

.‘■B <
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Moterų Kliubo Susirinkimas
Lapkričio 21 d. įvyko Mo-. 

terų Kliubo mėnesinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo ga
na geras skaičius mūsų kliu- 
biečių. Mat, šiame susirinki
me buvo išduoti raportai iš 
Meno Sąjungos suvažiavimo 
bei festivalio, kuriame visos 
kliubietės dalyvavo.

Iš suvažiavimo raportų ir 
viso jų entuziazmo matoma, 
jog jos tuomi visu įvykiu pil
nai patenkintos, nežiūrint, 
kad jų iždas ir žymiai nuken
tėjo, bet jos mano, kad tatai 
greitu laiku bus atpildyta. O 
be to, dar ir komisiją, kuri 
buvo išrinkta iš visų draugijų 
sukėlimui finansų jų kelionės 
lėšoms, žada šiame darbe 
joms prigelbėti.

Meno Grupės Tvėrimas
Iš meno suvažiavimo rapor

to paaiškėjo, jog suvažiavi
mas pageidauja, kad visose 
kolonijose, o ypatingai dides
nėse lietuvių kolonijose, susi
organizuotų meno mylėtojų 
grupės. Plačiai apkalbėjus š’ 
klausimą, Moterų Kliubas ma 
te net reikalą imti iniciatyvr 
šiame darbe. Jos nutarė tuo 
išrinkti komisiją, kuri pasita 
rus greitoje ateityje sušauki 
visų vietinių meno mylėtoji 
susirinkimą, kuris, manoma Į 
galutinai išspręs tokios gru | 
pės tvėrimą. į komisiją įėjo , 
choro mokytoja M. Mačionie 
nė, E. Panzerienė - ir Z. Sal
mon i e n ė. Visos trys savu lai 
ku yra daug įvairiuose

muose dalyvavusios ir tą rei
kalą pilnai supranta. .Todėl 
galima pasitikėti, jog jos tin
kamai atliks savo užduotis.

’ !

Paukštienos Pietūs
Moterų Kliubas ir vėl pasi- , 

ruošęs tinkamai pavaišint sa
vo rėmėjus. Jos rengia paukš- ( 
tienos pietus. Kurie kada nors 
lankėsi ant jų parengtų pietų : 
ar šiaip pramogų, tiems žino- ■ 
ma, kad nei vienas atsilankęs i 
nenusivylė, taipgi nenusivils 
ir su paukštienos pietumis. 
Minėti pietūs įvyks nedėlioj, 
gruodžio (Dec.) 15 d., Vo
kiečių svetainėj, 1400 E. 55th 
St., pradžia 2-rą vai. po pie
tų. Vėliau tęsis šokiai iki vė
lybos nakties. Geistina, kad 
tikietus visi įsigytumėt iš kal
no, nes reikalinga žinoti, dė
lei kiek žmonių pietus paga
minti. Tikietus galima gauti 
pas visas kliubietes, pas visus 
choristėms kelionės lesu su- i 
kėlimo komisijos narius ir 
LDS Kliube, 930 E. 79th St. , I

LLD 190 kp. Jubilėjus
Pabaigoje šių metų sukanka 

'0 metų kaip susitvėrė LLD ■ 
90 k p. Pereitame kuopos su- į 
irinkime buvo iškeltas klau- , 
imas, kad kuopos 20 metų i 
gyvavimo sukaktį reikia kuo- i 
ni nors atžymėti. Tačiau ga- i 
utinai tą klausimą palikta j 
šspręsti metiniam susirinki-; 
nui, kuris įvyks gruodžio 13 ' 
l. Beje, čionai turiu priminti, 
og metinis susirinkimas įvyks

geidaujama, kad visi kp. na
riai atsilankytų, padėtų bend
rai suplanuoti, kaip geriau at
žymėti minimą sukaktį, o po 
susirinkimo linksmai, draugiš
kai vakarą praleisti.

20 metų atgal, 18 LLD 22 
kuopos narių, kurie gyveno 
Collinwoodo apylinkėje, su
manė, jog šioje apylinkėje rei
kalinga LLD kuopa ir jie, išsi
traukę 
vo 190 
kuopos 
vadino
mo daibu. Tačiau gyvenimas 
įrodė ką kitą. Likusi spraga 
22-roj kuopoj netrukus tapo 
atpildyta, o mūsų naujoji 190 
kp. augo, bujojo ir vienu tar
pu buvo net pralenkusi na
rių skaičiumi 22-rą kp. šiais 
metais turi apie šimtą pilnai 
užsimokėjusių narių.

J. Žebrys.

iš 22 kp», suorganiza- 
kp. Nekurie 22-ros 
veikėjai šį darbą pa- 
organizacijos griovi-

Boston, Mass

panašiai, kaip ir pereitais me- 
loši- i tais — su vaišėmis. Todėl pa-

BROOKLYNO LIETUVIŲA
Valgių ir Gėr imu Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

: WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

Užbaigtuvės
Bostono LPTK skyrius ren

gia užbaigtuvių vakarienę, sa
vo patalpose, 318 Broadway, 
So. Bostone, gruodžio 21. va
kare. “

Užbaigtuvėm mes vadina
me todėl, kad rinkimas ir tai
symas drapanų siuntimui į 
Lietuvą su pabaiga šių metų 
užsibaigs. Ką šis komitetas 
veiks po to, bus vėliau pa
skelbta. Bet dabar, kurie dar 
turite atliekamų drapanų bei 
apavų, priduokite komitetui 
tuojau, kad suspėjus sutvarky
ti paskutiniam siuntiniui.

Šis komitetas veikė virš tre
jų metų ir nudirbo kalnus dar
bo. Visa eilė narių, degdami 
meile savo gimtajam kraštui, 
aukavo visą savo liuoslaikį 
nenuilstamam darbui, kad su
teikus nors kiek materialės 
pagalbos ir moralinės paguo
dos karo audrų prislėgtiems 
savo broliams Lietuvoje. Da
bar opiausios karo žaizdos pa
laipsniui yra lopomos ir už

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

VITAMINŲ SANDELIS
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.

1. Balanced Brand Vita-O-Miricra 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletelių 
$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

■^”irų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntlmu 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 W^eat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik

!

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-8778

Matthew A. 
BUJAUSKAS

I <

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu i visus 
išlaidas.

WONDER LIVE
6164B—Metro Sfa., Dept. C,

kitus miestus ir apmokame pašto

FOUNDATION
Los Angeles 55, Calif,

LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

metų kitų gyvenimas vėl grįš 
į normales vėžes. Lietuvos 
liaudis po pergyventų daug 
kančių ir vargų bus daug bud
resnė ir gaivesnė ir, įgijusi 
naujų patyrimų, sukurs naują, 
gražesnį, tobulesnį gyvenimą. 
Mes gi tenkjnsimės tuomi, kad 
ir mes buvome dalyviais toje 
kovoje už tą naują gyvenimą. 
Tad neužmirškite gruodžio 21 
d. būti 318 Broadway, So. 
Bostone. Zavis.

Bristol Conn
šio mažo miestelio rėpubli- 

konai gaspadoriai pradėjo 
spaudimą, kad piliečiai sumo
kėtų tuos pinigus, kurie buvo 
išmokėta laike bedarbės pa
galbos. Tas paliečia 3,200 pi
liečių, tais laikais buvusių be
darbių. Viso reikalaujama $2,- 
000,000. Gelbėjimo komiteto 
superintendentas C a r p e nter 
aiškina, kad turi teisę iško- 
lektuoti tuos pinigus iš tų pi
liečių pagal 1935 metais iš
leistą įstatymą.

Bet iki šiol nebuvo sakyta 
tiems piliečiams, kad iš jų bus 
reikalaujama atmokė j imo. 
Juk jie tada buvo priversti 
reikalauti pagalbos, kad ne
mirtų badu. Jiems buvo tei
kiama ne paskola, bet pagal
ba.

Komitetas susideda iš ketu
rių republikonų ir vieno 
mo krato.

šis miestelis faktinai . 
valdomas General Motors
teresų. Kai šiemet buvo strei
kas, tai miestas atsisakė su
teikti bet kokią pagalbą su
vargintiems streikieriams.

Ir dabar dėlei tų “skolų.” 
Kuris atsisako ateiti ir atsi
nešti pinigus, tuojau, jis pa
vedamas minėtos kompanijos 
advokatui Joseph M. Dono- 

l.van. Jis “skolininkui” parašo 
laišką ir reikalauja, kad atei- 

I tų ir atsilygintų. Jis giriasi, 
1 kad jis jau yra sutvarkęs apie 
75 ar 100 tokių “skolininkų.”

Dabar CIO unija išstatė sa
vo advokatus ir gina tuos už
pultus piliečius. Unijos advo
katai yra šie: Margaret Con
nors, iš Bridgeport^, R. Burke 
iš Hartfordo ir Mrs. M. liuli. 
Ji yra gynimo komiteto •pir- 

I mininkė.

de-

yra
in-

Unijistas.

Trenton, N. J. — Valsti
jos valdžia skaičiuoja, kad 
praeitą mėnesį 1 gyvenimas 
pabrangęs 3 nuošimčiais.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

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

TeL fiOuth 8-5S60

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNĘRIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatlškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DĘKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00, 
4-oz, $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’B OINTMENT CO.
P, O,W m Mmart L N* 9,

Šypsenos ir Anekdotai - Poilsis Protui
------------------------------------------ Parūpino P. Krienas

Neturįs nei vieno priešo
“Taip, brolau,” giriasi se

nelis, “ryt man sukanka 90 
metų amžiaus ir savo gyve
nime. aš; neturiu, nei vieno 
priešo.” 1 ,
- “Puikus dalykas, labai 
puikus,”—pritaria jam sve
čias, aplankyto jas.

“Taip, brolau,” — senelis 
tęsia toliau, — “aš 
juos pragyvenau.”

tik smalsiai žiūrėjo į mane, 
šypsojosi ir aš jam mirkte
lėjau, bet kai tik jūs čia p ri
sedot, jis tartum suakme
nėjo ir daugiau nesišaipo.”

“Tame nėra jokio keistu
mo,” — atsakė pribuvėlė,— 
“aš gerai žinau, kadangi jo 
žmona esu.”

visus

Visas pasaulis 
prašvinko

Įsikaušusiam ir ant baro 
snaudžiančiam nabagėliui, 
koks šposininkas panosį pa
tepė limburgo sūriu. Pabu
dęs snaudalis pradėjo uosti- 
nėt aplink savę, paskiau 
priėjęs prie durų pauostinė- 
jo, ir grįžęs atgal prie ba
ro sako:

— Tikrai taip, visas pa
saulis prašvinko — tiesiog 
limburgu dvokia!

Mandagumas 
gatvekaryje

Kai tik įėjo į gatvekapį 
jauna graži panelė, vienas 
vyriškis tuojau^ pašoko 
nuo sėdynės. Gatvekarys 
buvo prisigrūdęs žmonė
mis, bet panelė garsiai pa
reiškė :

— O, ne, tamsta, aš neno
riu, kad jūs užleistumėt 
man savo sėdynę — ir tai 
yra mano griežtas pareiški
mas!

— Galite sau norėt, ar ne
norėt, — prabilo vyriškis,— 
ir nepaisant jūsų jokio pa
reiškimo, aš turiu čionai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai.

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St, 

*- Hammonton, N. J.
Hammonton 722

(272)

DAILYDĖS
Pilnai patyrę prie mažų namų, 

konstrukcijos.
TANDY & ALLEN, INC.

4TH ir WARD AVENUES.
WESTWOOD, N. J.

WESTWOOD 5-2285.

tra- 
yra

Kova su padaru 
girtos vaidentuvės

Įsigėrusio amerikono 
dicinis ypatingumas 
savo vaidentuvėje matyti
ružavus dramblius, arba, 
kaip jie sako, “pink eleph
ants”. Vienas toks įsi kauše
lis ėjo zigzaguodamas gat
ve ir paskui jį sekė (kaip 
jam rodėsi) didelis, ružavos 
spalvos dramblys. Laiks 
nuo laiko “jiedu’’ kalbėjosi 
gana draugiškai, bet galų 
gale dramblys užkorė bičiu
liui savo tą didelį, sunkų 
‘snapą’ ir anam jau pradėjo 
linkti kojos— nes buvo per
daug sunki našta... Čia įsi- į 
kaušelis jau pasipriešino ir' 
piktai prabilo:

. — Klausyk, tu gramėzda, 
jeigu nesiliausi taip mane 
slėgęs, aš prarysiu porą as
pirino tablečių ir besipagi- 
riodamas visiškai tave atsi
kratysiu.

Su aspirinu paprastai ir
baigiasi amerikonui visi to-i 
kie “baisus prietikiai.”

REIKIA BUFUOTOJŲ
Geri ■ uždarbiai nuo kavalkų. Penkios ir pusfi 
dienos, keturios dcšimt-aM-uonių valandų aa* 

vaite. Puikiausios darbo sąlygos.
THE S. AND W. METAL PROCESSING CO. 

1380 Dixwell Ave., Hamden, Conn.
(278)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LABEL PRISIUVĖJOS
Vyriškiems ‘Drabužiams 

Nuolatinis Darbas. Puiki aplinkuma. 
WM. P. GOLDMAN & BROS. INC.

12 East 14th St, N. Y. C.

Wholesale and Retail 
Beer, Wiqe, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License, No. 
<713 12149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcodolic Beverage Control Law at 
469 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

I premises. : 4.M
ROCCO M. VENEZIA

469 — 6th Ave. , Brooklyn, N. Y.

Panašumas
— Kiekvieną kartą, kada 

tik tave pamatau,, man vi
suomet prisimena Smitas.

— /Bet aš juk visai nepa
našus į Smitą.

— Taip, bet judu abu esat 
man skolingi po dešimtinę.

NOTICE is hereby given that License Noi 
GB 2144. has been issued to the undersigned 
to sell • beer at retail under Section 107 of 
the Alcodolic Beverage Control Law at 
516 Hegcrman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HERSCHMAN
516 Hcgerman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcodolic Beverage Control
709 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

HARRY

Law at

Kings, to be consumed off the

Kas gi taip ilgai 
galėtų laukti

Tunelis požeminiam gelž- 
keliui buvo kasamas. Prie 
jo apsistojo gerai įsikaušęs 
vėlybas naktibalda ir žvel
gęs į tunelio gelmę sušuko j 
ten dirbančiam: | ų sįOvčk arčiau prie skus

— Ei, žmogau, ką tu ten [ fllvn
. 1 . o LU. V U.veiki'
— Tunelį kasu požemi

niam gelžkeliui, — pasigir-į 
do atsakymas iš gilumos.

— 0 kaip ilgai ims jį už-; 
baigti? — teiravosi nakti-! 
balda.

— Apie trejetą metų, — 
atsakyta.

— Tai suk paraliai tą amžiaus komunistas deputa- 
taVO gelžkelį, aš verčiau pa- tas, Marcelius Cachin’as. 
siimsiu taksį.

& BENJAMIN NATHANSON 
(Nathanson Bros.)

1 709 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.

I NOTICE is hereby given that Liccniw; 14o. 
GB 12055 has been issued to the undersigned

IrJi nuzi hriivne ,o *el1 becr under Section 107 of
1C! LUI1 I1UU UllLVUb . Alcodolic Beverage Control Law at

_  Argi pats skuteisi Ši ' 758 Vranklin Avenue. Borough of Brooklyn. 
o t i County of Kings, to be consumed off therytą ' premises.

qi • . * 1 SAUL KOLCOF & MELVIN GREENBERG1 aip, vlKl ai. j (S. and M. Food Center)
— Jeigu taip, tai kitą sy-l758 Frnnk,i» ______”,2oklyn’ Y>

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

štai, kas kerta idealizmą!

Susirinko ketvirtosios Fran
ci jos respublikos pirmutinis 
parlamentas. Jį atidarė 77 m.

Juozas pagal reikalą
Telefonas suskambėjo ir 

pasigirdo balsas:
— Alio! Ar čia Juozas 

kalba ?
— Taip, Juozas.
— Bet tavo balsas man 

nepanašus į Juozo.
— Visvien, čia Juozo bal

sas; čia aš, -Juozas kalba.
—- Klausyk, Juozai — ar 

pats tikrai esi Juozas?
— Aš gi sakiau, kad Juo

zas, ar ne?
— Gerai, tad, Juozaį — 

ar galėtumei paskolint man 
porą dolerių?

— Nežinau. Aš paklausiu 
Juozo, kuomet jis ateis.

Gana rimta priežastis
“Vyrai yra keisti sutvėri

mai”, — nusiskundė išsida
binusi, nusidažiusi leidukė 
savo draugei, — “anas vy
riškis ten, prie stalelio, ką

PAJIEŠKOJIMA1
Aš, Kazimieras Augustinas, iš 

Graužiėčių kaimo, pajieškau Kazi
miero Augustino iš Vaitkūnų kaimo, 
Pabaicko parapijos, Ukmergės apsk., 
Pašiles valsč. Jis pirmiau gyveno 
Chicago, Iii., o dabar nežinau kur 
gyvena. Jeigu gyvas, prašau jo atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą. Ar
ba kas žinote kur jis gyvena, pra
neškite man, • būsiu dėkingas. Char
les Augustinas, 221 Bond St., Eliza- 
įjęth> N. J. (268-275)

Bidault’o vyriausybė pasi
traukė. Dabar visų akys nu
kreiptos į Paryžių: kas bus 
parlamento pirmininku? Kas 
bus Frafncijos premjeru? Kas 
bus to krašto prezidentu?

Komunistų partija parla
mente turi daugiau atstovų, 
ųegu kuri kita. Deja, komu
nistai 
Dėl 
bes 
lūs

nesudaro daugumos, 
to ir busimosios vyriausy- 
sukūrimas yra gan keb- 
dalykąs.

j NOTICE is hereby given thi.v License No. 
j GB 11598 has been issued to the undersigned

to sell beer at retail under Section 107 of 
i the Alcodolic Beverage Control Law at 
į 1519 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to lie consumed off the 
premises.

HENRY N. RUSCH
1519 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcodolic Beverage Control Law at 
386 Dumont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS RUBIN & IRVING BERNSTEIN 

386 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcodolic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB GRODZINSKY & ABE WEINSTEIN 

(G. and W. Delicatessen)
i 937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
TL 18560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 East 2nd Srteet. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMILY ULMER
— (Ulmer’s Inn)

2 East 2nd St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kuopos moterų sky
riaus susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio (Dec.) 4-tą, Lietuvių salė
je, 315 Clinton St., Pradžia 7:30 v. v. 
Malonėkite visos narės dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus savrbių 
dalykų aptarimui ir bus rinkimas 
naujos valdybos. Nepamirškite atsi
vesti naujų narių prisirašyti į drau
giją. ' ' (271-272)

' clevelandTohio
Vietinis Moterų Kliubas rengia 

Paukštienos Pietus, kurie įvyks 
gruodžio 15 d., Vokiečių svetainėj, 
1400 E. 55 St., pradžia 2-rą vai. po 
pietų. Pageidaujama, kad tikietus 
įsigytumėte iš kalno, jų galima gauti 
pas visas kliubietes, arba LDS Kliu
be, 930 E. 79th St. Po pietų tęsis 
šokiai iki vėlumos. Kviečiame visus 
atsilankyti ir linksmai laiką prales- 
t. — Rengėjos. (271-272)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp., moterų skyr. susirin

kimas įvyks gruodžio 4 d., Lietuvių 
Salėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 
v. v. šis susirinkimas bus svarbus, 
reikės išrinkti naują valdybą 1947 m. 
Tad prašome visas nares dalyvauti. 
Atsiveskite ir naujų narių prirašyti 
į kuopą. » M. K. (272-273)

Kings, to be consumed

EMILIO ELUSTONDO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 47 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises. 
JOSE ARAZOSA & 
47 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 891 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1262 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

NATHANIEL WELCH 
(D-B-A Farmer John)

1262 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

NAUDOKITĖS PROęA
Parsiduoda farma, 138 akrų žemės, 

gerai išdirbta žemė ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Naujas trak
torius, puodai karvėm girdyti ir kiti 
patogumai. Budinkai tik keletos me
tų senumo, randasi prie didelio kelio 
(Main Highway). Butas įrengtas su 
garo apšildymu, įvestas vanduo ir 
yra telefonas.. Apžiūrėjimui galite 
kreiptis kada tik norite ir aš malo
niai suteiksiu visas informacijas ko
kių tik jūs norėsite. Kainą pasakysiu 
kaip pamatysite. Pardavimo priežas
tis vėlybas amžius, silpnėja sveika
ta. Telefonas: Hardwick 3397. Arba 
rašykite: Leon Žalimas, 
Road, Hardwick, Mass.

Furnace

(270-281>

■MMMi



Bešlas t’uslaph ■ Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

Kaltina Policiją Dėl 
Atakos ant Unijos 
Fotografo

Areštavimas darbini nkų 
laikraščio fotografo už trau
kimą pikieto linijos paveikslų 
"yra tiesioginiu grąsinimu 
spaudos laisvei.”

Taip pareiškė CIO Whole
sale & Warehouse Workers 
Unijos Lokalas 65-tas policijai i 
areštavus darbininkų fotogra- i 
fą prie New York Merchan- 

kur 
s pa- ! 
uni- |

disc Co., 2 W. 23rd St., 
200 lokalo narių jau nuo 
lių 16-tos streikuoja už 
jos kontraktą.

Samuel Engler 
raščio Union Voice fotografas, 
buvo ten areštuotas po nuėmi
mo paveikslo praeitą ketvirta
dienį. Jį areštuojantis polleis
tas tą pateisino tuomi, kad 
Engler neturįs spaudos foto
grafo kortos. Unija sako, kad, 
pirmoj vietoj, darbininkų 
spauda paprastai negauna tų 
kortų ir kad taip pat, pirm to, 
Čia pat daug paveikslų buvo 
traukta, bet niekas kortų 
reikalavo.

Rekordinė Šiluma

Pirtnadienis, Gruodžio S, 194B

Višinskis ir Kiti Svečiai Kalbėtojai, Garsus Vartotojai - Rendaunin
Choras Dalyvaus Programoje Svar- įaJĮ.SujUp0 pnes

biame Mitinge Šį Pirmadienį
Didžiajame “Get Togethe 

With Russia” masiniame mi 
tinge, ruošiamam paminėti 13 Į žadėjusių ir daugiau delega 

ktį nuo Įsteigimo 
d rang in gu

rnelio programoje 
garsusis Westmins- 
š 300 balsu.

slovak.iios. Honduras, Iceland 
ir Iraq delegacijos. Esą pasi-

Kėlimą Rendą

| 25 nuošimčiai dabar, tai šven- 
j tės būsiančios “tamsios.”
i T. ,.

1 mimas pritamsmimas mies
to dabar sutaupąs po 75,000 
kilowattu per valandą. Jis ra
gino daugiau paspausti ant 
taupymo elektros krautuvėse 
ir kiti) komercinių bildingų vi
duje. Kol kas pritamsinimas 
vedamas liuosnoriai. Jeigu

CIO

mieste

nės, kuri mirė 28 d. gruodžio, 
1915 metais.

’ Draugė Norkienė nuo sa
ves ii- savo draugo Petro Nor
kaus palinkėjo pasisekimo 
mūsų įstaigoms. Ji sakė, kad 
jų sūnus Arthuras gyvena Ka
lifornijoj, kur jis turi gerą 
darbą, groja teatruose, savoje 
orkestro.) e. Rep.

CIO Gauna Įstatymą 
Leidėjų Pažadus už 
Kontrolę Rendy

Didžiojo New Yorko
Taryba išsiuntinėjo anketas, 
a p k 1 a u s i n ė j an či as k o n gresm a- 
nus ir valstijos seimelio na
rius apie jų atsinešimą Į ven
das.

Jau atsakiusioji į tose anke
tose paduotus klausimus, sa
ko Daniel Allen, CIO politinės 
veiklos direktorius, pasisako 

kontro-

anglies bebus liko tik 
dienų, tuomet būsiąs 

tas įsakomasis taupy-
Jūs Dabar Galite Siųsti

PHILIP MORRIS
CIGARETUS

Į jai-rendauniiikai iš visti mies- 
įto dalių pasiuntė savo atsto- 
I vylios pikietuoti Metropolitan 
i Fail’ Rent. Committee būstinę, 
i 12 E. -1 1st St., 
i protestui prieš 
(kūlimą romių 15

Pirmasis tok;

tai) pyni u i komitetas 
ragino numažinti var- už palaikymą rendu

! Amerikos-Sovietų 
i m o ryšių, 
i dalyvaus 
ter Choir

Tarpe žymiųjų vakaro kal-
i betojų bus:

Andrius Višinskis, Tarybų 
jungos užrubežiniams rei- 

, lokalo laik-1 balams depntas ministras.
Norman Corwin, žymus au- 

I torius.
j Dr. Stuart Mudd, tarptau
tiniai paskilbęs autoritetas 
medikališkoje siūtyje, Univer
sity of Pennsylvania Medika- 
liškos Mokyklos profesorius.

šie abu vyrai neseniai su- 
j grįžo iš kelionės po Tarybų 
I Sąjungą. Tad tikimasi, kad 
i jiedu papasakos, kaip atrodo 
i tarybinės šalys žiūrint auto- 
! riaus - teatrininko ir medika- 
i tiško eksperto akimis.

Garbės svečiais yra pakvies- 
■ tos Jungtinių Tautų delegaci- 
\ jos. Tarpe pakvietimą priė- 
Į musių ir pasižadėjusių daly- 
I vauti (apie savaitė pirm mi
tingo jau žinomų) yra Tary
bų Sąjungos, Čilės, čecho-

jau

ne-

šeštadieni ir sekmadienį 
buvus kiek šaltesniam orui, 
pirmadienį vėl sugrįžo vasa- 
rukė — 63.2 laipsniai šilu
mos. Pirmesnė šilčiausia lap
kričio 25-ta buvo 1890 metais, 
62.6 laipsniai. O šalčiausia 
yra buvusi 1938 m., 18 laips
nių.

Šiltas oras tebebuvo ir an
tradienį.

pa-

MIRĖ

planuojamą 
nuošimčiu,

masinis |)i-

vadovaujamas pikietas marša- 
vo per miesto centrą prie 
OPA romioms raštines, 535

Tikintai, 60c iki $3.60, gau
nami iš anksto darbininkų 
knygynuose ir pas mitingo 
rengėjus: National Council 
A merican -Soviet PTiendsb i p, 
1 M E. 32ml SI. Ir mitingo va
karą — prie durų.

Didysis mitingas įvyki 
šį pirmadienį, gruodžio
Madison Square Gailiems 
50th St. ir 8th Ave., New Yor
ke. Pradžia 7 :30. Visuomet Į Rendos Yra Dienos Klausimu

Nacionalėi OPA raštinei yra 
(didžiųjų namų savininkų 
(įteikta prašymas leisti tuojau 
i pakelti remias, šiomis dieno- 
*i mis tą klausimą spręs. •

Newyorkietis, vietinis, Me
tropolitan Fair Rent Commit-

pradeda skirtu laiku. Ypatin
gai norintiem pasirinkti tikiu 
tus, patartina nepavėluoti.

L. K. N.

namų savininkų atstovas. Tai 
’ pries'- tą atsuktas pikietas. O

i paveikti i nacionali OPA, jei-
I gu ji bus gerai informuota 
apie rendauninku reikalus, dėl

m as.

K uro 
taipgi 
tojimą gaso vienu trečdaliu, j
Gaso kompanijos dabai1 gau- i 
nančios po du trečdaliu gavi-j 
nio coke. .

Shipyards, 
Iš kailo po 
vasario 9-tą,

Victor- Verk ietis, 57 am
žiaus, gyveno 617 Sackman 

|St., Brooklyne, mirė nAmųo- 
i ;e, lapkr. 29 d. Kūnas 
į votas grab. J. Garšvos 
jČioj, 231 Bedford Ave., 
: lyne. Laidotuvės įvyks

pašar- 
koply- 
Brook- 
gruod-

Velionis paliko nuliūdime

Buvęs puikus didlaivis Nor
mandie nutemptas į laivų ka
pines Federal 
Newarko porte. 
gaisro, įvykusio
1942, buvo manoma laivą tai-1 žmoną Barbara, 
syti. Dabar tik išlūpinės nau
dingas dalis, kitas sunaikins.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. J. Garšva.

jvyks

Susirinkimas
EAST NEW YORK

LDS 13 kuopos susirinkimas
gruodžio (Dec.) 3, pradžia 8 vai. 
vakare. bus pas Misevičius, 115 
Montauk Ave. Bus svarbių dalykų 
aptarimui. Bus svarstoma vakarienės 
rengimas, apsirūpinimas gaspadinė- 
mis ir darbininkais vakarienei. Visi, 
kurie esate paėmę platinimui tikin
tų, malonėkite susirinkti ir atsiskai
tyti. Kiekvienas narys ir narė priva
lote dalyvauti šiame susirinkimo.

(271-172)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Komunistų Kliubo 

rinkimas jvyks šj antradieni, 
džio 3-čią, 7:30 v. vakaro, 419
mer St. —Valdyba. (272-273)

susi- 
gruo- 
Lori-

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI

Reikalingas apšildomas kambarys 
vienai merginai Wililamsburgh arba 
East New Yorko srityse, prašau laiš
ku pranešti šiuom antrašu: H. P.. 
427 Lorimer St.. Brooklyn. N. Y. 

(269-272)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN. N. Y 

Tel. Evergreen 7-68IM 
221 South 4th Street

Valandos: 8 vakare 
Penktadieniai* U Ma ryta

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialus Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
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. 7-8850-1-2

Žinokite, jog čia pirkaite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Lankėsi Laisvėje 
riTaKXkt!Agota Norkienė

Padūkavonūs dieną į New 
i Yorką buvo atvykus iš Pitts
burgh, Pa., Agota Norkienė 

j pas savo žentą Joną Gašlūną, 
praleido kelias dienas mū- 

didmiestyje, aplankė ir 
' LDS centrus.
1 /

... ...................... ..... . ..... .......i Išvažiuodama nuo savęs ir 
sunaudoja po 60,000 tonų, ki-įsavo gyvenimo draugo Petro 

i tos gasą ir elektrą tiekiančios ! Norkaus paaukavo dienraščiui 
i įstaigos suvartoja dar po 30,-' Laisvei $5, priminimui metų 
:0()0 tonų į dieną........................... Į laiko nuo mirties jų vienati

nės dukros Elzbietos Gasiūnie-

rios kasimas dar nesulaikytas.

Miestas turįs 150.000 tonų 
kietosios anglies. To kiekio 
neužtektų, jeigu streikas per-Į 
simesti.i ir į kietosios anglies \

Minkštosios anglies miestas

Giminėms ir Draugams |

EUROPA 
(Išskiriant Vokietiją ir Italiją) 

10 CARTONS ------- 29
5 CARTONS ------- $6.09

Užsienyje bus taksuojarhi.
| Kainas Įskaitytas ir 

Persiuntimas.
Išsiuntimas ir Apdrauda. 

GREITAS PR1 STATYMĄ S 
GARANTUOTAS

Siųskite čekį ar money-orderj 
j Dept. P.

Wide-World Distributors
22 W. +8th St., N. Y. 19, BR. 9-2879

Edisono firma, sakoma, tu
rinti 500,091) tonų anglies at
sargą savo sandėliuose Staten 
Islande.

Viso miesto organizacijų at- Į 
i stovu susirinkimas rendu klau- Į

Š Unija Apdovanojo
Veteranus Radijais

Įsimu įvyks šio pirmadienio va-! šukele
karą. Wendell Willkie Hall, 
20 W. IOth St.,'New Yorke. 
Organizacijų atstovams svar
bu ten nuvykti.

(Ragina Vartoti Mažiau
’ Elektros

Miosto pirkinių komisionie- 
: rius Albert Playdell, kalbėda- 
: mas majoro sudarytame ku

Nacionalė Maritime Unijai 
pakankamai f i n a n s ų 

apdovanoti 36 veteranų ligo
ninėse gulinčius kare nukentė
jusius kariškius ir prekybinio 
laivyno mariu inkus atskirais

Prieš keletą menesių unija 
Įgavo laišką nuo Military Or- 
i der of the Purple Heart ir iš 
to kilo unijoje sumanymas ap
dovanoti veteranus. Centrinė 
unijos įstaiga paaukojo $1,- 
000. Skyriai ir nariai sudėjo 
bei pramogomis sukėlė kitus 
pinigus. Radijai paskirstyti ly
giomis: 1.8 veteranų ligoninei

i
Tyrone Power ir Gene Tier

ney filmoje “The Razor’s j }-ui taupyti komitete, praeitą
Edge,” Roxy Teatre, 7th A ve. Į pen ktad iertį. įspėjo, kad jeigu
ir 50th St., New Yorke. (nebus elektros sutaupoma bent į Bronxe, kiti Ellis Islande.

Aid© Choro Koncertas
Sekmadienio Gruo d. - December 8-tą

' <»

M 11
D .

k< >■

' . • '•’
. i 11MiL' 11

y.’:G

Aido Choras, diriguojamas George Kazakevičiaus, turės savo metinį Koncertą. .

SCHWABEN HALL
474 Knickerbocker Avenue . Brooklyn, N. Y.

Programoje dalyvauja: Violet Čypas, sopranas, Styginis Ansamblis “Vyturėlis”, Vyrų’Choras, di
riguojamas Roberto Feiferio ir pats Aido Choras. Taipgi bus ir Akordian duetas.

KONCERTAS PRASIDĖS 4-TĄ VAL. DIENĄo i-i q viUL. Dma^. ’ 1^^ KONCERTUI BUS ŠOKIAI.
PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS.

Įžanga Į Koncertą $1. Vientik šokiams 65c.

■MBMM

&. TONY’S
Sį&y UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyek ir Manjer Bta. 
BROOKLYN I, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIA1

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAT.ES dfl Balių, Koncertų, Benkleti), 
Veetuvių, Sneirinkimų ir t.t. Pnikne 

ateičiai eu naujnueiaii |taieymali.
KETURFŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Avė.
TeL BTagg 2-8842

Peter Kapiskaa

I

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHETNGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 

.....—............ .. .............

■■...................................

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU JfiJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141«
Ufc -...........

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewel* . . . $2475

CAMBRIDGE 
u . $29™

■■■■■

rATJUOA
, $247s

MATWa

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL 8T. 2-Z178. (Arti Graham Ava.) Atdara Vakarai*.




