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Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Taikos Besisiekiant.
Kunigai ir Proletarai.
Kur Geriau Gyventi? 
“Pavyzdingas” Detektyvas.

Rašo R. MIZARA

Mūsų kaiminkoje 
koje skaitome:

“Daugiausia aprašymų apie ;
šauniose vietose,

i 
n

i Nau jų Metu ! 
pasirašytos. O 

Italija, Rumunija. Bul- 
Vęngrija ir Suomija. ' 
gyvendamos griuvę- , 

turės mokėti karo sko- '
pačios 
šiuose, 
las per ilgus metus...

Kitais žodžiais: Šių kraštui
liaudis bus priversta kentėti

vų nuodėmes.
Jei f.ietuvos liaudis nebūtų 

laiku susipratusi; jei ji nebūtų .. , , v
pasiuntusi Smetonos ten. kur, Molotovas sutiko su zodis- 
pasiunte. jei ji nebūtu patapti-1 kais pataisymais, kuriuos 
Si tarvbine ' respublika, taiI Amerikos ir Anglijos atsto- 
šiandien, veikiausiai, ir jai | vai siūlė antram paragrafui 
tektų nešti tokia pati gėda ir (-rezoliucijos, kalbančios apie 
sunki kontribucijų našta, ko-! atominį ir kitokį nusigink- 
kią velka ir vilks penkių bu-| lavimą. Bet ir sovietinio pa- 
vusių Hitlerio satelitinių kraš- ’ 1 1 1
tų žmonės!

Nepaisant visų skerspainių, 
stovėjusių kelyje, “keturi di
dieji” baigia obliuoti 
sutartis, kurias ap 
ž i a u s K on f o re n c ij a.

Sakoma, livi N; 
su t art v s 
tuomet
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Sovietu Atstovas Molotovas Priėmė Tūlus Rezoliucijos 
Pakeitimus, Kuriuos Siūlė Amerikonai ir Anglai

Lake Success, N. Y.—Už-j Jungt. Tautų Saugumo Ta- 
sieninis Sovietų ministras ryba bus jas įpareigojus 

tiems darbams.
Inspekcijų - kontrolės ko

misijos dės pastangas, kad 
atominė jėga ir kiti naujo- 
viniai mokslo atradimai bū
tų naudojami tiktai tai
kiems žmonių reikalams.

i siūlymo branduolys buvo 
toks pats.

Tada Jungtinių Tautų 
Amen- seįmo politinio - apsauginio 

. komiteto padedamasis ko- 
. : ■ imitetas vienbalsiai už^yrė

Floridoj, deda komunis-! Pn™esmojo Jungt. Tautų 
uvių laikraščiai. I seimo rezoliucijos antrai!
i tau ir proletarai, kurie ( paragi afą su tūlais pakeiti-1 

linksminasi t u r t ingiausiose maiS. Šio paragrafo turinys 
vietose!” (dabar yra toks:

P-nas Amerikos red akto- Pasižadama pana ikint
rius, deja, težiūri tik viena ■ vartojimą ne tik atominių 
akimi ir ta pačia labai pri- j bombų, bet ir tokių masinio 
merkta. ' žudvmo irankių, kaip rakie-l

Jei jis žiūrėtų abiem akim,|tiniai lėktuvai, ligų peraLh 
tai save ir savo kolegas būti-1 
nai pamatytų. Seniai čia pats ' 
p-nas Vaičiulaitis grįžo iš Ka- ( 
lifornijos ?!

O kodėl nei žodžio nepasa
kyti apie kunigėlius, kurie 
Floridoj užlaiko brangias vi-

Jugoslavai Nuteisė
Amerikoną “Šnipą”

pav.,

Tin i būti įsteigtos Jungti
nių Tautų komisijos, kurios 
laisvai darys inspekcijas ir 
kontroliuos tuos ginklus į- 

; vairiuose kraštuose. Nė vie
las ir nuolat lėktuvais šaudi-Į na šalis negalės vetuoti (už- 
nėja į ten ir atgal ? drausti bei atmesti) tokių

Ar Brooklyno lietuviai kle- į komisijų veiksmų, kuomet 
bonai neturi Floridoje vilų?' 
Ar ponas Vaičiulaitis to neži- ( 
no ?

Taip, jis žino, bet, savo bo
sų įsakymu, slepia nuo para- 
pijonų, nes, jei pastarieji su
žinotų, kas darosi, atsisakytų 
taip duosniai “Dievui aukoti”!

Belgrad, Jugoslavija. — 
Karinis jugoslavų teismas 
nuteisė amerikoną R. H. 
Stoeckelį 4 metus kalėti už 
“šnipinėjimą.” Stoeckelis be 
leidimo pervažiavo kariniu 
automobiliu iš Austrijos per 
sieną į Juogslaviją ir foto- 

i grafavo karines jugoslavų 
į pozicijas, kaip sako kaltini
mas.

Jis teisinosi, kad pakly
dęs per rubežių ir tik dėl 
paprasto žingeidumo foto
grafavęs įdomius gamtinius 
vaizdus.

Iš minkštųjų angliakasy- 
klų pirma streiko būdavo 
gaunama po 2 milionu tonų 
anglies per dieną.

Giliną Komunistai
Puola Tautininkus

Fred’ui Cherne pikietuojant Allis-Chalmers šapą, 
West Allis, Wis., skobais prisodintas auto užvažiavo 
tiesiog ant jo ir nuvažinėjo kojas. Sunkiai sužeistas, 
čia jis laukia medikalės pagalbos. Nors daužomi, per
sekiojami, areštuojami, streikieriai, CIO United Auto 
Workers Lokalo 248 nariai, yra nusistatė laikytis strei
ke iki išpildys ju reikalavimus.

VIEŠBUČIO GAISRE
SUDEGE BENT 103

Atlanta, Ga. — Per gais
ra čionaitiniame Wynnkop 
viešbutyje sudegė bent 103 
jo įnamiai. Jieškoma dau
giau lavonų griuvėsiuose- 
degėsiuose.

Na, o kai dėl tariamųjų ko
munistinių laikraščių aprašy
mų apie Floridą; rašo darbi
ninkai, nuvykę ten gyventi.

Kai kurie jų rašo, tenka pa
sakyti, perdaug entuziastiškai 
ir paviršutiniškai, dažnai pa
miršdami, jog ir švelnioji 
saulės kaitra tenka vertinti 
reliatyviai.

Nuvykęs į Floridą, sakysi
me, gerai nusiteikęs klebonas, 
turėdamas tūkstančius dolerių 
kišeniuje,' Floridos saulės bus 
mielai patiktas.

Bet sunkų fizinį darbą už 
mažą algą dirbąs darbininkas, 
dažnai pasakys: geriau būtų 
dirbti klaikioje darganoje!...

Tūkstančiai negrų iš saulė
tųjų pietinių valstijų bėga į 
šiurpius Chicagos, New Yor- 
ko, Bostono lušnynus...

Mass. CIO Uždraudžia 
Komunistus Pareigūnus

Worcester, Mass. — Soci
aldemokratai ir katalikai 
Massachusetts valst. CIO 
unijų suvažiavime pervarė 
rezoliuciją, kuri uždraudžia 
komunistams užimti bet ko
kią unijos viršininkų vietą 
toje valstijoje. Taip jie su
laužė gener^lio CIO unijų 
pirmininko Philipo Murray 
įspėjimą “nepersekioti” uni- 
jistii dėl skirtingų jų politi
nių ar religinių pažiūrų.

Washington. —^Kainų 
Administracija leido pa
brangini sirupą 10 nuošim- v • cių.

Nanking. — Pranešama, 
kad chinų komunistai tri
mis ruožais puola Chiang 
Kai-sheko tautininkų armi
ją, kuri buvo pasimojus 
maršuot į Yenaną.

GRĘSIA MASINIAI
STREIKAI INDIJOJ

London. — Iškriko dery
bos dėl bendros indusų ir 
mahometonų valdžios Indi
jai. Mahometonų vadai iš 
naujo' pareikalavo atskiros 
savo valdžios toms provin
cijoms, kur jie sudaro dau
gumą gyventojų. Praneša
ma, kad indusai planuoja 
milžiniškus streikus prieš 
(pataikaujančią) mahome
tonam Anglijos valdžią.

Detroite planuojamas vi
suotinas Darbo Federacijos 
unijistų streikas iš pritari
mo mainieriams.

Rakieta V-2 Lekia Beveik 
Mylią per Sekundą

White Sands, New Mexi
co. — Amerikonų karininkų 
paleista oran rakieta (ro- 
bot-bomba) V-2 skrido be
veik pilnų mylių per sekun
dą ir pakilo 99 mylias aukš
tyn. Tos rakietos yra vokie- 
čių išradimas. Amerikonai 
daug jų parsigabeno1' kari
niams savo bandymams.

5 DIDIEJI TURI GLOBOT 
PACIFIKO SALAS, SAKO 

NOVIKOV
* Lake Success, N. Y. —So

vietu ambasadorius Ameri
kai, Nikolajus Novikovas 
sakė Jungt. Tautų - komisi
jai, kad visi penki didieji 
talkininkai turi dalyvauti 
globojime atimtų iš Japoni
jos mandatinių salų Pacifi- 
ko Vandenyne (o ne vien 
tik Amerika, Anglija 
Australija).

ir

Turėdamas apygerį darbą 
su nemaža alga, darbininkas, 
gyvenąs Maine arba Minneso
ta valstijoje, yra šimtą sykių 
laimingesnis už savo brolį, gy
venantį Kalifornijoj bei Flo
ridoj. ir negalintį sudulti galo 
su galo.

šitaip turėtų 
m as klimatas su

būti derina- 
buitimi!

Yorko miesto1943 m. New 
valdžia apdovanojo medaliu 
detektyvą James A-. Brode- 
ricką “už pavyzdingumą tar
nyboje.”

šiandien tas pats Brode- 
rickas sėdi šaltojoj už “glo
bojimą” pavogtų $35,000 ver
tės bonų.

Vakar ordinas, — šiandien 
kalėjimas!

Gyvenimas — slidus kelias. 
Bet kuris asmuo bet kada ga
li paslysti ir net’nebeatsikelti.

Jauir Amerika Pritaria Jungt 
Tautų Centrui Rytuose

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas Warre- 
nas R. Austinas jau taip 
pat pasisakė už pastovaus 
Jungtinių Tautų centro į- 
steigimą rytinėse valstijose. 
Sovietų atstovas G. Saksi- 
nas buvo' įtaręs, kad Ame
rikos valdžia stengiasi į- 
piršt San Francisco, kaip 
Jungt. Tautų centrą. Saksi- 
nas įspėjo, kad Sovietai ne
siųstų savo delegatų taip

Bet Amerikos detektyvams 
(šnipams) medaliai dažnai 
kabinami ant krūtinių tik už 
tai; kad jie yra sukti ir suge
bi savo kyšius paslėpti nuo vi
suomenės akių!

Kaip Anglija Planuoja 
Toliau Ginkluotis Ore

Philip Murray Ragina Darbo Federaciją ir Gehžinluli čiiĮ 
: Brolijas Bendromis Jėgomis Atremt Darbininkų Priešus 
! . —■ y ’

Washington. — CIO uni- konominius darbininkų rei- 
jų pirmininkas Philip Mur- kalus ir jų teises. Murray 
ray atsišaukė į Darbo Fe-: sako savo laiške Darbo Fe
deracijos ir Geležinkeliečių ■ deracijos pirmininkui Wm. 
Brolijų vadus, kad kuo grei- į Greenui ir Traukinių Dar- 
čiausiai sueitų su juom ap-jbininkų Brolijos pirminin- 
svarstyti ir pagaminti pla-ikui A. F. Whitney: 
nūs sutartinam veikimui, “Jau visai aiškiai' mato- 
kad galima būtų apginti e- mas haisūniškas judėjimas, 
— kuris siekia apšlubinti, jei-
Žydai Dar Sprogdinsią *u ^.ai: "e visai sunaikinti, n i . . " darbininku judėjimą šioje
Anglus Palestinoj ! matome teismo mdzionksine 

i ir sunkiose bausmėse užde-
■ tose Mainierių Unijai.

“Visi socialiai, ekonomi
niai ir įstatymiški pagerini
mai, kuriuos darbininkai lai
mėjo per paslfutinj dešimt
metį, atsiduria dabar bai
siame . pavojuje,
CIO galva. — Tiktai išvien 
veikiant šioms trims darbi
ninkų organizacijoms tega
lima būtų atremti tą pavo- 
iu”

Murray kaltina pelnagro- 
‘ bius fabrikantus, kad jie 
tyčia atsisakė derėtis su 

_ j darbo unijomis dėl algų pa- 
j kėlimo — jie tiksliai stengė-
■ si iššaukti streikus, kad 
i galėtų sukurstyti visuome
nę prieš darbininkus. Taip 

(fabrikantai nori duoti ir 
priekabę reakciniams kon-

Jeruzalė. — Anglai gavo i 
pranešimus telefonu^ kad 

| žydai teroristai bombomis 
[sprogdins anglų radijo stotį 
[ ir centralinį paštą Jeruza- 
! Įėję.

Žydų užtaisyti sprogimai 
Į užmušė dar du anglų karius 

A t v trirArx Sarafand stovykloj. Mina
AMERIKINIAI KARO vieškelyje susprogdino ang- 
I AIVAI PD Allfl IAII? automobilį ir sužeidė 5 LAIVAI uKAlnlJUJt įvažiavusius kareivius. Ang- 

_ ' lų ' komanda grąsina įvest
Atplaukė ke-1 karo stovį Palestinoj, jeigu. 
.................... . dar nesiliaus žydų teroras 

prieš anglus.

lų automobilį ir sužeidė 5

>

tęsia

I

Athenai-. — .
turi kariniai; Amerikos lai
vai su “mandagumo vizitu” 
į Graikiją. — Graikų mo- 
narchistų valdžia džiaugia
si tais svečiais/'

Gražuolė Išdavikė Bandė 
Pasipjaut Kalėjime

Paryžius.—Gražuolė Lan- 
dette Legros kalėjime pra
sipjovė gerklę, mėgindama 
nusižudyti. Ji nuteista 5 
metus kalėti už tai, kad į- 
davė naciams grafą Richar
dą de la Falaise, kaip fran- 
cūzų patrijotą. Grafas buvo 
išgabentas į Vokietiją ir 
mirė kalėjime.

RAGINA GREITAI IŠ
SPRĘST MAINIERIŲ 
UNIJOS APELIACIJĄ
Wash ing toĮ^^^^aidžia 

ragino Aukščiausią Teismą 
kuo greičiausiai išspręst 
Mainierių apeliaciją, kuri 
reikalauja atmest teisėjo 
Goldsborough indžionkšiną 
ir panaikint jo uždėtą $3,- 
500,000 bausmę unijai ir 
$10,000 jos pirmininkui Le- 
wisui.

Atmestas Tšvietmtyją” I 
Nagrinėjimas

Lake Success, N. Y
Jungt. Tautų socialė-žmo- greso nariams gaminti nau- 
niškumo komisija atmetė- jus įstatymus prieš darbi- 
Sovietų ir Jugoslavijos rei-' ninkus. 
kalavimą kvost fašistinius i ----------------
“išvietintus” stovyklose. PahrancrintaQ KroviniuiPabrangintas Krovinių 
Iranas siunčia ARMi- Siuntimas Gelžkeliais 
JĄ Į AZERBAIDŽANĄ 
Teheran. — Centralinė

Irano valdžia susiuntė savo prekybos komisija pakėlė a- 
armijos pulkus į pasienius'me 17 nuošimčių kainas* už 
Azerbaidžano, savivaldiškos krovinių išvežiojimą gele- 
šiaurinės Irano provincijos, žinkeliais ir laivais, prade- 
neva rinkimam prižiūrėti dant nuo naujų metų. Tatai 

i Neoficialiai pranešama, kad duos bilioną dolerių dau- 
demokratinė Azerbaidžano giau pelno geležinkeliams ir 
kariuomenė jau susikirto su laivų kompanijoms per me- 
Irano valdžios armija. tus. O keleivių važinėjimo 

traukiniais kaina palieka
ma ta pati kaip dabar, iki 
bus oficialiai “užbaigtas” 
karas.

Madrid.—Ispanijos Fran
ko fašistų valdžia protes
tuoja prieš duodamus Jung. 
Tautom sumanymus, at
kreiptus prieš Franko; sa
ko, “nenusileišim.”

Washington. — Valdinė

•i 
■J

t

Menama, kad žuvo visi 23

r *

New York. — Prasidėjo 
4-rių Didžiųjų pokalbiai del 
sutarties su Vokietija.

Nukrito 777 Pėdas Žemyn I Sovietų Są junga Aprūpina
Ir Neužsimušė i “s, ‘Grįžtančius Veteranus

i
Goldthorpe, Anglija.— 15 i

metų berniukas Charles W. i Maskva. — Amerikonas 
Carter nukrito 777 pėdas i United Press koresponden- 
žemyn per angliakasyklos tas Walter Cronkite rašo, 
skylę ir neužsimušė, tiktai Sovietų valdžia aprupi- 
koją nusilaužė. Jis užkrito na grįžtančius iš tarnybos 
ant pravažiuojančio, anglies j kareivius kuo geriausiai vi- 
prikrauto "vagonėlio.

val-London. — Anglų 
džia planuoja ginkluotis 
atominėmis oro bombomis, 
švirkščiamaisiais (jet) lėk
tuvais ir radijo vairuoja
mais orlaiviais, kaip sakė 
korespondentams Anglijos 
oro jėgų maršalas Sir Ar
thur Tedder.

toli nuo Europos. Toks So
vietų pareiškimas,, supran
tama, ir paveikė Amerikos 
atstovą, pagaliaus/ sutikti 
su Jungt. Tautų centro įkū
rimu rytuose.

Philadelphijos miesto ma
joras Bernard Samuel ir 
Pennsylvanijos senatorius 
Francis J. Myers taipgi pro
testavo, kad Amerikos dele
gatai stengęsi perkraustyti 
J. Tautų sėdybą į San Fran
cisco. Majoras Samuel siūlė 
Philadelphiją kaip nuolatinį 
Jungtinių Tautų centrą.

Sovietai linki, kad tas 
centras pasiliktų New Yor- ___  ___ __T___
ko srityje. / j nai tatai žadėjo.

REPUBL1K0NAS JAU NE
ŽADA TAKSŲ NUMUŠTI

Washington. — Republi- 
konas senator. Hugh Butt- 
ler sakė, dar bent per vie
nus me,tus negalima bus nu- 
mušt taksų 20 nuošimčių, 
nors rinkimuose republiko-

SUDEGĖ KETURI VAIKAI 
GYVENAMOJ DARŽINĖJ

Newton, Conn. — Per 
gaisrą Ed. A. Congerhų 
gyvenamoj daržinėj sudegė 
keturi jų vaikai, nuo 1 iki 
8 metų amžiaus; apdegė ir 
tėvai, mėgindami gelbėt kū
dikius.

mokyklas be kvotimų. So
vietų veteranui duodama 
pilnas medikalis patarnavi
mas, paskola namams ir' ki
tos lengvatos.

Veteranas iš tokios vie
tos, kuri buvo vokiečių nu- 
teriota, gauna 10,000 rublių 
paskolos, atmokėtinos per 
10 metų; jam dovanai duo
dama ir medžių namam pa
sistatyt. Nors veteranam 
skirta 30 dienų poilsio, bet 
dauguma jų tuojau eina

i skuo, ka tiktai turi. Juos 
maloniai pasitinka vietinė

i vyriausybė ir jiem tuojau 
I siūloma darbai, dažnai ge
resnėmis algomis, negu 
pirm karinės tarnybos.

Sovietinis veteranas gau
na eilę naujų drabužių, pa
leidimo mokesnį, 30 dienų : dirbt, 
apmokėto poilsio. Sugrįžu
siam kareiviui taip pat 
mokslas teikiamas dovanai; Franci jos kariai su nusken- 
jie priimami į aukštesnes dusiu submarinu.

m
jįįjįĮĮiik.Aįįį . /•
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L.
Mainierių “Fainavimas”, tai — “Tough” Politi

ka Linkui Amerikos Darbininkų
Federalis teisėjas apkaltino ne vien mainierių uni

jos prezidentą John, Lewisa ir nuteisė jį pasimokėti $10,- 
000 bausmės už tai, kad jis nesuvaro mainierių atgal į 
darbą, bet ir pačią United Mine Workers uniją nubau
dė net $3,500,000. Prie to, dar pridėjo, kad, jeigu mai- 
nieriai ilgiau streikuos, tai jie nuolatos bus “fainuojami” 
tol, kol visas mainierių unijos iždas bus išsemtas.

Ne vien mainieriai ir kitų darbo unijų nariai, bet 
visi Amerikos darbininkai ir demokratijos gynėjai pikti
nasi tokiu teisėjo T. A. Goldsborough ir jo'šalininkų pa
sielgimų. Mažai dar laisvoj Amerikoj buvo tokių prece
dentų, kad darbininkų unijos būtų baudžiamos už strei
ką. Tik 1908 metais reakcininkai nubaudė $250,000 ke
purninkų uniją Danbury, Conn., bet tas iššaukė didelį 
šalyj pasipiktinimą.

Iki šiol Mr. Trumano administracijos žmonės buvo 
“tough” užsienio politikoj, o dabar jie tą “tough” politiką 
jau taiko prieš pačios Amerikos darbininkus. Šiandien 
pasimojo bausti mainierių uniją, rytoj panašiai baus au
tomobilistų, transporto ir kitas unijas. Kada ir kur pa
saulyj buvo panaši padėtis? Labai nemalonu, bet tenka
prisiminti, kad panašiai buvo Vokietijoj po to, kai ten Detroit, Mich............
reakcija įsigalėjo. Nejaugi tūli teisėjai ir valdininkai ma- Baltimore Md..........
no, kad Amerikos liaudis, kuri taip didvyriškai kovojo už Scranton, Pa............
savo laisvę ir dertiokratiją Amerikos Revoliucijoj, kuri Newark N. J.........
karžygiškai kariavo Piliečių Kare, kuri jėgų nesigailėjo Paterson N. J. . 4 . . 
kovoj prieš Hitlerio, Mussolinio ir Japonijos imperializ- 'Binghamton, N. Y. 
mą, priims toki paneigimą Clayton Akto, Norris-La Gu-; Haverhill Mass, 
ardia Akto ir mūsų šalies konstitucinių laisvių? ! Shenandoah Pa.

Aišku, .to nebus! Mainierių tas nenugąsdino, bet dar ! Chicago, HL .........

984
960
844
832

v.
A.
V.
S.

Pirmadienis, Gruod. 9, 1945

Kaltinami žmogžudystėse, 22 vokiečiai daktarai stovi iNurnbergo teisme įei
nant teisėjams. Čia jie buvo oficialiai Įkaitinti nužudyme tūkstančių internuotų 
koncentracijos kempėse žmonių, kankinant juos medikališkiem eksperimentam.

Penkauskas, V. Kralikauskas, 
Lawrence ..............................

Shimailis, Brockton .............
Bekešienč, Rochester, N. Y. 
Kuzmickas, Shenandoah .....

F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 806
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

Bridgeport ......................
P. Šlekaitis, Scranton Z..........
P.' J. Anderson, Rochester .........
J J Grybas-Krasauskas, Norwood 
LLD 25 kp., Baltimore 
LĖD 20 kp. ir Moterų Sk.,

L.
P.
V.

762 
742 
696 
694 
626

626 
614 
590 
584 
520
496
44.2 
4-12 
438

Binghamton ............................
Pruseika, Chicago ..................
Šlajus, Chester ........................
O. Valukas, Wilkes-Barre .... 

C. K. Urban, Hudson ..................
M. Janulis, Detroit ......................
S. K. Mazan, Cleveland ..............
J. Bimba, Paterson ......................
J. Simutis,' Nashua ....................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422
S. Puidokas, Rumford ................ 361
J. Rudman, New Haven .............. 338

Padgalskas, Mexico ..............
P. Dambrauskas, Haverhill 
J. Valaitis, New Britain .....
Sharkey, Easton
Gudzin, Schenectady ...........

M. Smitrevičiene, Detroit .........
A. Navickas, Haverhill .............
S. Tvarijonas, Hhmtramck .......
J. Blažonis, Lowell ....................
LLD 77 kp., Cliffside .................
F. Wilkas, Wilmerding ...............
P. Sprindis, Kenosha .................
(I. Žukienė, Binghamton ............
LLD 145 kp., Los Angeles ........
J. Kalvelis, Bridgewater ..........
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ... 
Adam Kupstas, “E. St. .Louis .... 
LLD 75 kp., Miami ............ «.........
C. Stashinsky, New . Kensington 
A. LevanienS, Los Angeles .....
M. Klikniene, Springfield .........
A. Valančius, Pittston ................
M. Slekienė, Gardner ..................
P. J. Martin, Pittsburgh ...........
J. Adams, Grand Rapids .............

286 
286 
234 
234 
234 
208 I 
208 į 
202 i 
182 
182 
156 
132 
130 
130 
106 
104 
104 
lf2įiTEBESIDIDžIUOJA

78 BANDITŲ DARBAIS
72 
K | gas

Parengimais, aukoųiis ir serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai: 4

578.59
Hartford, Conn........  257.00
Elizabeth, N. J........ 136.50
Waterbury, Conn. .. 114.30 

90.50 
75.50 
59.00 
56.00 
53.00 
51.50 
47.50 
43.50 
40.50 

__________ 37.00 
daugiau apvienijo kovai už savo laisvę ir teises. Žurna- Lawrence, Mass. . ... 36.50 

.. 33.00listas Mr. W. Lowenfelds plačiai kalbėjosi su mainieriais. ■ Brid°’enort Conn 
Jie sakė, kad reakcija 1922 ir 1927 metais siekė sudau- HarHson_ ’
žyti mainierių uniją, bet mainierių vienybė paėmė viršų | Kcarnv N J 
ir unija dar stipresnė išėjo iš to kovos. 1 Hudson Mass

—Mes nenorime streiko,—sakė mainierys Ed. Ander-' So. Boston, Mass. ... 
son, — bet ką mes galime daryti, kada turime gyventi iš j Chester, Pa................
algos, kada pragyvenimas taip brangus? Mes nesame 1 Pittston, Pa...............
mokyti, daug nežinome, bet aš galiu į dieną iškasti 20 Į Stamford, Conn.
tonų anglies, kuri reikalinga šaliai. Bet už tą darbą aš Cleveland, Ohio.......
turiu gauti žmonišką algą ir žmoniškas darbo sąlygas.

— Mes jau dvi savaites esame streiko lauke, — sakė 
kitas mainierys. — Mes stovėsime streike, kad ir penkis 
mėnesius, jeigu to reikės, kad apginti savo teises. Ir tol 
mes neisime į darbą, kol laimėsime!

Taip nusistatę manieriai. Ir, mūsų supratimu, nei 
gražios kalbos į juos, nei finansinės bausmės, nei pekliš
ki-grūmojimai mainieriams ir jų unijai streiko neuž
baigs, kol mainierių teisingi reikalavmai bus nepaten
kinti. Turčių spauda įdūkusiai šaukia, būk kitose šalyse 
yra “verstinas darbas”, būk ten “darbininkai negali pa
sirinkti darbo”, bet dabar ta spauda rėkia, kad reikia 
mainierius mobilizuoti ir priversti dirbti. Jeigu reakcija 
toliaus eis šiuo keliu, tai greičiau Amerikoj bus generalis 
darbininkų streikas, negu jie priims - vergijos sąlygas.

Mr. Philip Murray, prezidentas CIO unijų, griežtai 
pasmerkė teisėjo T. A. Goldsborough sprendimą ir užgy- 
rė United Mine Workers unijos ir Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovybės poziciją nemokėti bausmių, bet eiti 
į Augščiausią šalies teismą. Mainierių reikalai yra visų 
darbininkų reikalai — sako unijų vadai.

Protestų banga pakilo visoj šalyj. Reid Robinson, 
prezidentas CIO Mine, Mill & Smelter Workers unijos, 
kuri turi 150,000 narių, griežtai užprotestavo prieš tą fe- 
deralio teisėjo nuosprendį. Tą patį padarė W. P. Reuthcy’ 
varde 600,000-automobilių industrijos darbininkų. Protes
tuoja tabakb, tekstilės,, medžio, transporto — visų darbo 
šakų CIO ir ADF unijos, protestuoja ir šiaip/piliečių or
ganizacijos.

Kada visoj šalyj darbo masės piktinasi tokiu atsine- 
šimu linkui mainierių ir pasikėsinimu ant Amerikos liau
dies laisvių, tai turčiai - fabrikantai, apsivieniję į Natio
nal Association of Manufacturers, turėjo konferenciją ir 
dar nepatenkinti, kad Mr. Trumanas yra “perdaug mink
štas” linkui mainierių. Jie pasiryžę būsimame kongrese 
duoti bilius, per savo reakcinius kongresmanus, kad pa
naikinti tokius įstatymus, kaip Wagnerio Aktas, kad įve
sti reakcioniškiausius įstatymus prieš darbininkus ir uni
jas.

Bet ar jie pagalvoja, prie /ko tas veda? Ar jie mano, 
kad Amerikos liaudis, laimėjusi pergalę prieš hitlerizmą, 
priims namie hitlerines sąlygas? Ar jie, pagalvoja, ką 
reiškia vien Oaklande,' kur 100,000 darbininkų generalis 
streikas sulaikė visą judėjimą ir gavo masių pritarimą?

Mainierių streikas ir reakciniai žygiai parodo, kad 
Amerikos liaudis turi apsivienyti apgynimui tų laisvių, 
įstatymų ir Konstitucijos teisių, kurias mūsų tėvai ir 
protėviai iškovojo. k • . ■

32.00
26.00

Rumford, Me............
New Haven, Conn. ..
Brockton, Mass. .
Worcester, Mass.
Scottville, Mich.
Portland, Oregon

! ■ •

Jewett City, Conn. ..
Hartfordiečiams nepati

ko, kad philaclelphiečiai 
juos pralenkė, tai tuoj ir 
atsiuntė L. Žemaitienė 6 
naujus skaitytojus! Taipgi 
ir pluoštą atnaujinimų. Ki
tas geras veikėjas hartfor- 
dietis, tai W. Brazauskas, 
jis prisiuntė pinigų už pre
numeratas ir aukų.

J. Mažeika, iš Pittsbur- 
gho, pranešė, kaip yra len
gva gauti naujų skaitytojų. 
Jis su J. Purtiku sužinojo, 
kad Ambridge miestelyje 
LDS kuopa ruošia vakaruš
kas. Nusitarė nuvažiuoti ir 
pabandyt, ar bus galima 
gauti naujų skaitytojų. Jų 
nutarimas nebuvo pro šalį 
— rezultatai — 3 nauji 
skaitytojai! Ar ne graįų? 
Reiktų ir kitiems geriems 
prieteliams įsitėmyti pavyz
di nuo šių dviejų draugų.

S. • Tvarijonas iš Ham
tramck (Detroit) . Mie\, 
pranešė, kad .jis dirba LLD 
188 kp. vardu. Jis yra pri
siuntęs naujų skaitytojų, 
šėrų ir aukų’.

Norwood, Mass., pasidar
bavo J. Krasauskas ir J. 
Grybus, prisiųsdami pluoš
tą prenumeratų.

V. Padgalskas, Mexico, 
Me. prisiuntė daugelį pre
numeratų. Taipgi J. Mata- 
čiūnas, pasidarbavo dėl Pa
terson, N. J.

S. Penkauskas ir V. Kra
likauskas prisiuntė prenu
meratų 
shinsky, iš New Kensing
ton, Pa.

Daleiskime, jog tai tiesa, 
kad šitie fašistiniai bandi
tai tiek iš tiesų žalos ir pri
darė, tiek tiltų ir susprogdi
no Lietuvoje. Bet tai juk 
darbai, kuriuos prakeiks 
kiekvienas padorus lietuvis.

Taip sunku sugriautą 
kraštą atstatyti (o be kraš
to atstatymo liaudies būklės 
negalima pagerinti), bet čia 
banditai eina ir griauna tai. 
kas jau atstatyta. Įsivaiz
duokite, jeigu čia Amerikoj 
susiorganizuotų slapta fa
šistinė gauja ir pradėtų til
tus sprogdinti ir geležinke
lius nuo bėgių versti, ką 
pasakytų Amerikos vyriau
sybė ir žmonės? Pagaliau, 
kaip mes žiūrėtumėme į 
tuos, kurie šitiems išsigimė
liams, šitiems kriminalis
tams pritartų ir jų tuos 
baisius darbus sveikintų?

Na, o klerikalai iš Drau
go Lietuvos tiltų sprogdin
tojus ir traukinių vertėjus 
sveikina ir jiems aukas 
renka! Ir dar jie drįsta va
dintis Lietuvos mylėtojais!
IŠSIŽADĖJO IR SMUT- 
KELIŲ IR KRYŽELIŲ

Klerikalų spaudoje pasi
rodė “Kalėdų ir Naujų Me
tų pasveikinimas”, atsiųs
tas iš Austrijos lietuvių fa- 
ęistėlių. Pasirašė net 58. Jie 
esą studentai 
“Tirolio kalnu 
se.”

Kaip ir visi 
j liai, jie prašo paramos, al- 

Geležinkelio linijoje šiau-; mužnos. Dirbt, žinoma, jie 
liai-iyiažeikiai-Ilyga išsprog-j irgi nenori ir negalvoja, 
dinti 8 tiltai ir sunaikinta 6 i Sveiki, jauni vyrai pasimo- 
km. .ruože telefono-telegrafo ję gyventi iš aukų! Mano, 
linija.

Chicagos klerikalų Drau- 
(gruodžio 4 d.) net 

ant pirmo puslapio įdėjo 
ilgą surašą “Lietuvos parti- 

I zanų darbų.” Draugas tais 
■ darbais didžiuojasi. Čia tik 

20.00 i dalis esanti tų “šaunių atsi- 
Pasiskaitykite:

4 6 m. Išsprogdin- 
burliokų atstaty-

19.50 1
19.00!
16.50!

15.00 
15.00 
15.00 
14.00 
12.00 
11.50 
10.00 

9.50

žymėjimų.”
31. VIII.

tas naujai 
tas Lyduvėnų tiltas. Ėjęs iš
Šiaulių traukinys sėkmingai 
nusirito Dubyson . . .

Išsprogdintas Jonavos ge
ležinkelio tiltas. Iš Kauno 
ėjęs traukinys nuleistas j

New Britain, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa..........
E. St. Loins, Ill.........
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Mexico, Me. ...............
Seattle, Wash............
Norwood, Mass............7.23
Rockford, Ill.............. 7.00
Dickson City, Pa.........5.00
Saginaw, Mich; .......  5.00
Minersville, Pa........... 5.00
Oakland, Calif..............4.50
Cliffside, N. J............ 3.50
Luther, Mich............... 3.50
Springfield, Ill............ 3.50

, Miami, Fla.................. 3.50
.. 2.00 
.. 1.50 
.. 1.50

Antanas Gotautas, Det
roit, Mich., du š. už $10.

Juozas Šemetas, West 
Haven, Conn., du š. už $10.

Aukų sustiprinimui dien
raščio biudžeto 1947 me
tams gavome:

LDS 3-čias Apskr., Conn, 
valst., z (prisiuntė W. B ra-

25.00
23.50
23.50 s Easton, Pa. .....
22.00! Washington, Pa. .
20.00 Plymouth, Pa.......

Frank Pakalniškis, $10. 
(Buvęs Laisvės spaustuvės 
darbininkas, išvyko apsigy
venti Clearwater, Fla.).

A. Benson, Detroit, Mich.

Antanas Pranevičius, Vil
le La Salle, Canada, $3.

A? Gasper, Los Angeles, 
Calif., $2.

J. Gumbuliavičius, Anso
nia, Conn., $1.50.

A. Dilius, Paterson, N.

taipgi ir C. Sta-

Norwoodieciai (per Ji 
Grybą balansas nuo bilos), 
73c.

Jonas Paulauskas, Nanti
coke, Pa., 50c.

Jonas /amaras, iš Wil
kes-Barre, Pa., perskaitęs 
atsišaukimą į pavienius 
skaitytojus gauti nors po 
vieną naują skaitytoją, ilgai 
nelaukęs prisiuntė naiiįą 
prenumeratą. Ką sakote ki
ti pavieniai skaitytojai?

S. Penkauskas prisiuntė 
blanką, ant kurios surinko 
aukų ir serų sekamai:

S. Benkus, Haverhill, 
Mass., už du š. $10.

Aukų: Stanislovas Ben
kus,- $5. Po $2 : S. Lenkaus
kienė ir S. Penk’auskas. Po 
<i‘i. t cmnetris. J. Rudis, M.

Taf pstotyj e Lentvaris-V ie- 
vis 36 km. nuleistas nuo Py
limo “Con” ešalonas.

L IX. 46 m. Tarpstotyje 
Molodečnas-Vilnius išsprog
dinti devyni geležinkelio til
tai ir vienu metu paraližuo- 
tas susisiekimas Vilnius-Min- 
skas. Nuo pylimų nuleisti 4 
traukiniai, tarini jų du pa-Į 
gelbiniai. Dvylikos km. ruo
že sunaikintos telefono-tele
grafo linijos.

Vlniaus-Gardino 
kelio 
tiltai 
kinta 
jos.

geležin-
1 in i joje išsprogdinti 7 
ir 6 km. ruože sunai- 
telefono-telegrafo lini-

linijoje Tel-
- Klaipeda iš-šiai - Šiauliai 

sprogdinta H tiltų ir 6 km. 
tol.-telegrafo, I
kintos. Tarpstotyje Pagėgiai | 
-Tilžė sunaikinti 8 tiltai. Ge- J 
ležinkelio linijoje Eitkūnai-1 
Kaunas 9 tiltai išsprogdinti j 
ir 15 apgadinta.

1 ini jos sunai ir gyveną
papėdžiuo-

kad amerikiečiai juos šelps
Geležinkelio linijoje Aly- užlaikys.

tus-Varėna ir Alytus-Suval-: Sakosi esą pasiilgę Lietu
kai išsprogdinta 29 tiltai ir! vos su jos “smuikeliais ir 
sunaikinta virš 100 km. tele- i kryželiais.” O dabartinė jų 
fono-telegrafo linijos. j padėtis esanti be galo blo-1

3. IX. 46 m. Siaurųjų ge-jga. Girdi: 
ležinkelių tarpstotyje Ska-! 
piškis-Suvainiškis ir Pane- 
vežys-švenčionėliai sunaikin- ( 
ti visi tiltai ir 13 km. telefo-1 
no-telegrafo linija...

T a r p s t o t y j c Karaliaučius- 
Veliava išsprogdinti 9 tiltai 
ir sunaikinta 6 km. telefono- 
telegrafo linijos. Autostra
dose ir plentuose Karaliau- 
čius-Berlynas sunaikinti vi
sų Rytprūsių teritorijoje til
tai.

Balavičius, C. Kuzlis, Anna 
Čuladienė (So. Boston), F. 
Alin, Peter Martinuk, L. 
Shivilka. Po 50: J. Marca- 
lis, L. Kindaras, G. Wilso- 
nas (So. Boston), D. Lia- 
shuk.

Anksčiau buvo paskelbta, 
kad J. Brusokas pasidarba
vo brooklyniečiams, turėjo 
būti Stasys Brusokas.

Širdingai dėkojame vi
siems. - ■ » '

Beje, prašydami ameri
kiečius dovanų, “studentai” 
skelbiasi “tremtiniais.”

Kas ir kada juos ten iš
trėmė? Jeigu jie būtų buvę 
ištremti vokiečių, tai, aišku, 
tuojau po karo galėję arba 
dabar galėtų lengvai su
grįžti Lietuvon.

Tas faktas, kad jie tebe- 
tupi Tirolio kalnų papė- 
džiuose, negrįžta Lietuvon, 
juos gražiai demaskuoja. 
Tai parodo, kad jie yra bėg
liai. Bėgo iš Lietuvos, iš sa
vo gimtinės, kartu su hitle
riniais žmogžudžiais.

Kodėl bėgo, kodėl nešdi
nosi iš Lietuvos? Nereikia 
nė aiškinti. Bėgo todėl, kad 
buvo vokiečių okupantų 
sandarbininkai ir pastum
dėliai. Kai atėjo galas oku
pantams, jie irgi pasijuto 
pavojuje. Ir bėgo kartu su 
taią, su kuriais per keletą 
metų tą varganą Lietuvą 
‘‘su smuikeliais ir kryže
liais” plėšė ir skriaudė.

Kai šitaip dalykai yra, 
kai šituos faktus mes pui
kiai žinome, tai argi atsiras 
kiek didesnis skaičius Ame
rikos lietuvių, kurie skubin
tus! jiems su aukomis ir pa
šalpa? Suprantama, kad ne
atsiras. Kiekvienas pasa-

prieš Lietu-

civilizuotas 
bet ne taip, 

ir Keleivis

išmiegate; ką pasisėjote, tą 
pjaunate.
TIESA, VISAS CIVILI
ZUOTAS PASAULIS ŽI
NO, BET KĄ KITĄ

Tūlas Menkutis Keleivyje 
(gruodžio 4d.), išplūdęs A. 
Bimbą, sako:

“Juk visas civilizuotas 
pasaulis žino, kad lietuviai 
hčgo nuo Rusijos armijos, 
tai kuomi tie lietuviai galė
jo prasikalsti 
va.”

Taip, visas 
pasaulis žino, 
kaip Menkutis

“...dabar atsidūrėme ne- nori. Tasai pasaulis žino, jie 
gailestingo likimo valioje be nebėgo nuo vokiečių armi- 
šaltinių pragyvenimui, be 
jokių teisių, be ateities.”

Gerai, kad nors tiek su
pranta, jog jie neturi jokios 
ateities. Kokią gi ateitį jie 
turės ? 
kuriam 
vosi, o 
kiškų jų 
kurį jie taip energingai dai 
stengėsi išgelbėti būdami 
Lietuvoje, amžinai subyrė
jo. Tiesa, šian ten vienas ki
tas fašistas dar sucypia 
vienur kitur reakcionieriai 
dar bando fašizmui atida
ryti duris, bet tai ir vis
kas. \

Tai ko gi gali laukti ir 
tikėtis lietuviškieji fašiste- 
liai, arba jų apgauti ir su* 
vedžioti silpnadvasiai, ku
rie gyvena “Tirolio kalnų 
papėdžiuose?M

Fašistinis pasaulis 
jie tikėjo ir darba- 
pirmoje vietoje vo- 

fašistų pasaulis

jos, prieš kurią mes ir visas 
padorusis pasaulis kariavo, 
o bėgo nuo tos armijos, su 
kuria mes išvien kariavom 
prieš bendrąjį žmonijos 
priešą. Jiems buvo gera ir 
saugu prie tų, kurie - per 
tris metus pusę milijono 
žmonių Lietuvoje išskerdė, 
kurie su žeme sulygino be
veik visus Lietuvos miestus, 
o pasidarė nesaugu ir pavo
jinga, kai šitiems plėši
kams atėjo galas.

New York. — Geras anti
freeze skystimas lėšuoja $2 
iki $10 galionui. Anti-freeze 
vartojamas auto mobilių 
motorams apsaugoti nuo 
užšalimo.

Washingtone s a 
grūdai daugiau
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GERŲJŲ GELEŽIES KASYKLŲ TUŠTĖJIMAS
pasitaisy-

buvo iškastas 1831 metais | Jauniausių majorų
____ • T,1_____ j. .______ T>_______ I • , i

vienam ar

pats savo

tikrai

ir
ku virto.

Ekspertams brangiau mo
kama, kad pigiau lėšuotų.

ties už kiekvieną jo panau
dojimą.

kenksmin-
iš radono

pasirodo

prie Johnstown, Pennsylva- 
nijoj. Šis geležinkelis taipgi 
buvo pirmutine važiuote į 
vakarus nuo Allegheny kal
nyno.

met taiso, taiso ir nepatai
so, tai kitką padaro — la
biau sugadina!

Kai dakars, tai pats pasi
kars; o jeigu ne, tai, kaip 
Goeringas, nuodais nukapa- 
nos.

Druskos Sumažinimas 
Miekn Blogo Nenadaręs 
Dr. Milleris tvirtina, j(

Kvailas būtum muštis, 
pyktis arba bartis, kuomet 
geriau gražumu galima — 
akis išsilupti.

Paprastai, piktumu už
mokame už gerą, o gerbia
me ir bijomės tų, kurie 
mums nuostolius daro.

tokio,

irmiau keliems nemigės 
geidavo 

'mlva. Dabar kai kurie visai 
nasiliuosavo nuo galvos gė- 

i kitiem tik retkar-

Spygliuoty vielų barikados, šarvuoti auto ir policija pavertė Jeruzalių i armados 
kempę Britanijos pastangose suvaldyti vietinius £ydus nuo protestų. Jie smerkia 
Anglijos valdžios atsisakymą įleisti Palestinon daugiau žydų pabėgėlių nuo fašis
tų teroro. Anglijos laivai tebegaudo pabėgėlius atgabenančius laivus, kad neįleisti 
jų Palestinon.

skirtu- 
kad tai 

buvo duodama 
o šiem 

per 29 sentvniem tik labai suma-

. Po šio pasaulinio 
iš 140 radonas - alfa spin-! karo liko tiktai antraeilės 
dūliai nieko nepagelbėjo. i ir prastos geležies kasyklos.

miegantieji: visas 
mos buvo tik tame, 
dešimčiai

' daugiau druskos.

kad negalėdavo skaityti, neuadarė 
Dabar jis jau skaitė laikra
ščius ir suprato, ką skaitąs

miestukas Vienas žmogus
Arti Omahos, Nebraskoj, mėnesius beveik niekuomet I ž.intas druskos kiekis.

NAUJASIS MEDICINOS “STEBUKLAS,” 
RADON-ALFA SPINDULIAI

Raštininkas W. T. pirm 
penketo metų buvo dau
giau negu apšlubęs nuo ke
lio sąnario uždegimo, vadi
namo arthritis. Kiekvienas 
Žingsnis buvo nepakenčia
mai skaudus, taip kad jis 
turėjo ir tarnybą apleisti 
nors jokių pajamų iš niekur 
kitur negaudamas. Šiand:er 
jis vėl dirba raštinėje, visai 
išsigydęs nuo kelio arthrito.

Tą žmogų išgelbėjo alfa 
spinduliai, kuriu veikimą 
kai kas vadina naujausiu 
medicinos stebuklu. šie 
spindulių veikme buvo pu
siu medikaliu atradimu po 
penicillino vaistų. Alfa 
spindullių veikmė buvo pa
tikrinta 1941 metais, ir nuo 
to laiko jais išgydyta pora 
tuzinų skirtingų ligų, ku
ries buvo laikomos beveik 
nepagydomomis.

Apart sąnarių uždegimo 
ir panašių ligų, bendrai va
rlinamų “reumatizmu,” al
fa spinduliai gydo cukrali
gės (diabetes) skaudulius, 
arterinių* kraujagyslių su
kietėjimą, garankščiuotas

DRUSKOS KIEKIO SUMAŽINIMAS 
KAIPO GYDUOLE NUO NEMIGĘS

Valstijas ii- atnešė tą svar
ią gyduole. O jinai gana 

naprastu būdu pagamina
ma, būtent: 1

Kada radiumo gabaliu
kas, spinduliuodamas, pa
laipsniui ardosi, iš to susi
daro radon dujos, šios du
jos surenkamos ir suleidžia
mos Į vazeliną arba lanoli
ną (“koldkrimo” košelę). 
Taip ir padaroma gydomoji 
mostis, kurioj radon sklei
džia savo alfa daleles-spin- 
dulius.

Lengvąs Gydymas
Gydvmas šia radono mos- 

čia — lengviausias dalvkas. 
Tos tik uždedama ant žaiz
dos bei skaudamosios vietos 
:r aklinai aprišama, kad ra
dono dujos negalėti! ber^ž-1 
džiai išgaruoti i orą. Auris-' 
La radono mostis laikoma; 
Velias valandas naeiliui.

New Yorke 1944-45 me
tais tokia mostis buvo pa
naudota gydyti daugiau 
kaip 140 ligoniu, kentėjusių 
nuo sąnarių uždegimo. Ra- 

: dono alfa spinduliai mosty- 
kraujagysles (v a r i c o se įe. kai kuriuos tokius ligo- 
veins), eezemą, kitas odosinius visai išgydė ir sugra- 
ligas ir pavojingus apdegi-1 žino pilną sąnorių vartoji- 
nimus X-spinduliais per o- ■ mą, kitus paliuosavo nuo 
peracijas. Alfa spinduliai, j skausmų, nors ir be pilno i 
be to, pagreitina žaizdų už-1 sąnarių judrumo, dar ki- j geležies rūdos kasyklos, 
gijimą ir daro kitus stebėti- į tiems žymiai palengvino I juk plienas iš geležies dir- 
nus dalykus, apie kuriuos' skausmus; ir tik devyniems i bamas. 
toliaus prisiminsime. . . - -- •

Kas Yra Tie Alfos 
Spinduliai?

Karo laiku Jungtin. Vai-' 
stijose buvo pagaminama 
daugiau kaip po 90 milionų 
tonų plieno per metus. Dau
giausiai su tuo plienu Ame
rika ir tapo “demokratijos 
arsenalu” ir užtikrino grei
tesnį pergalės laimėjimą. 
Bet tatai brangiai lėšavo 
Jungtinėms Valstijoms — 
buvo ištuštintos geriausios 

o

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Jungtinės Valstijos 
turėjo gana gausingas va
rio, cinko ir švino kasyklas. 
Bet anam karui buvo tiek 
siu metalu iškasta ir sueik- 
vota, kad jau pačiai Ameri
kai trūksta švino, varįo ir 
cinko. Prieš Pirmąjį pasau
lio karą tie metalai buvo 
gabenami į užsienį ir parda
vinėjami. O Antrojo pasau
linio karo metu Jungtinės 
Valstijos jau turėjo pirkti 
juos iš užsienio ir permo
kėti.

Amerikonas metalų žino
vas Ernest E. Thum, Metai 
Progress žurnalo redakto
rius, sako, jog Amerika da
bar,artėja ir prie panašaus 
geležies kasyklų išsisėmi
mo. Jisai todėl lemia, kad 
didieji plieno fabrikai, pa
statyti turtingų geležies ka
syklų srityse, bus priversti 
labai susiaurint savo darbą, 
ir plieno pramonės centrai 
turės kraustytis arčiau 
menkesnių geležies kasyklų 
Minnesotos, Aląbamos ir 
Utah valstijose. J. C.

Daugelis žmonių nakti 
kankinasi nemigę; blaškosi ligoniams visados 
lovoj, varginasi nesmagiais 
atsiminimais, “kremtasi” 
dėl praeities arba nenoro-' ūmo, 
mis tveria baisenybių bau-' 
bus dėl ateities, negalėdami, 

l užmigti beveik iki tos va
landos, kada jau reikia kel- L- i tis.

šimtai tūkstančiu nemi 
i gės kankinių Amerikoje ge 

.iria migdomuosius vaistus,! 
kuriais ilgainiui dar aršiau i 
sugadina sau nervus. Ne-! 
mažai tais vaistais i)1 nusi-1 
nuodija. Nemigėliams -todėl į 
bus svarbus sekamas atra- i 
dimas.

Druskos Kiekio 
Sumažinimas

St. Elizabeth
■ į daktaras Michael M. Miller,

| Washingtone, begydydamas sitaisė 17 nemigės ligonių, 
į nemigės ligonius, spėjo, kad ir tik pas tris kitus nebuvo 
įjie gal geriau miegotų, jei- matyt žymesnio 
gu būtų sumažintas drus-1 mo. 
kos kiekis jų maiste. Tą' 
spėjimą jisai išbandė dvide
šimčiai nemigelių, 
nervuotų žmonių.

žmogus Amerikoje vidu-

tūli ligoniai jau pirmą sa
vaitę geriau miegojo. Buvo 

! pastebėta, jog mažiau drus- 
j kos gaudami, jie lengviau 
į nuvargsta; užtat per 15 mi- 
; nučių po atsigulimo ar 
I greičiau užmiega, ir miega 
j tol, kol juos pabudina. Kai 
i kurie dar ir popiet “pasnau-

Pirmiau tūli daug sap 
nuodavo. Dabar, per kelias 
savaites mažiau gaudami 
druskos, o daugiau daržo- 

Ligonines vių, jie beveik visai prarado 
. sapnus. Nuo to ryškiai pa-

Alfa spinduliai yra ele-; FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI - KRIENO SURASTI LOBYNAI 
men to helijaus atomu bran-! 
duoliai. Jie išeina iš radiu- BROLIŠKAM MIESTE 
mo bei kitų savaime spin- ^E VISI BROLIŠKI 
duliuojančių - įrančių ele-! .
mentų, kurie moksliniai va-'das reiškia: “Miestas Bro- ■ liai 
dinami’radio-aktingais ele- likosios Meilės”; tačiau už-i1'"' 
mentais. praeitais metais Philadel-!

Čia apsistosime ties vienu phijoj 39 asmenys buvo su-! 
tokių elementų — radiumu, ‘ kandžioti žmonėmis i 
iš kurio gaunami alfa spin-i asmenų užpulti ir apkram-' 
dūliai kaipo vaistas.

Kada radium spinduliuo
damas pats ardosi, iš jo 
skrenda alfa dalelės-spindu- 
liai, elektronai (beta spin
duliai) ir gamma spindu
liai. Tokiu būdu radiumas 
visų pirma pasikeičia į ra
don dujas. Radon, taip pat 
įrdamas, spinduliuoja ir lei
džia iš savęs alfa daleles- 
spindulius.

Kuomet gamma spindu
liai (panašūs į X-spindų- 
lius) yra labai pavojingi, o 
beta spinduliai 
gi, tai einantieji 
alfa spinduliai 
puiki gyduolė.

Atradėjas.
Gydomąją radono 

dujų galią pirmutinis

. __ ,sveikat departmentas. Tad 
NE VISI BROLIŠKI i noroms-nenoroms pasidaro 

Miesto Philadelphia var- i posakis: “gyvena kaip bro- 
'i, o kandžiojasi — kaip 

i kurtai!”
praeitais metais Philadel-! --------

PIRMAS GELEŽINKELIO 
tūlų! TUNELIS AMERIKOJ

Pirmasis tunelis požemi- 
tyti. Taip skelbia tenaitinis | niam gelžkeliui Amerikoje

Pat ikrinimas
erziu kv-ji'.^jO patikrint, ar 

druskos sumažinimas iš tie- 
.isu grąžina žmonėms miegą 

tiniai sunaudoja su maistu D1' nervus. Taigi vėl 
pusę uncijos iki visos unci- ^uvo pradėta duoti daugiau 
jos druskos per dieną, įskai- druskos 13-kai buvusių ne- 
tant ir valgiuose esama niigčlių. Praėjo savaitė iki 
gamtinę druską. Daktaras i10 d‘*enu, ir pasirodė grįežta 
Miller kelis kartus sumaži- * atmaina. 10 jų iš naujo at- 
no savo ligoniams sūdomo- krito i nemigę ir nervų 
sios druskos kiekį maiste i suirimą. fl no tarpu jie val- 

■ ir įsakė daugiau lapuotų “č toki pat maistą, kaip ir 
i daržovių ir bulvių jiems 7 pagilusieji ir jau sveikai 
• duoti. Tokia mityba buvo 
i naudojama per tris savai- 
1 tęs, ir daugumai ligonių su-, 
I grįžo miegas.

Vienas žmogus

Krieniški Kirčiai iš Peties, 
Žinoma — Karčios Minties

Sąžiningas rašytojas, ren
kant gyvenimo aksiomas, 
ima jas iš visur—nepaisant, 
kam dėlto pasidarytų “kar
šta”, ar neramu ant širdies. 
— Neišskiriant nei paties 
tų savaimingai aiškių tiesų 
rinkėjo.

ne kartą yra parašęs bele
tristikos kūrinėlių (Nauj. 
Gadynė’ žurnale). Kiti pa
sauly žymesni asmenys irgi 
mėgo apysakas. Pavyz., ve
lionis prez. F. Rooseveltas 
mėgo skaityti Detektyvų 
Apysakas. Tai faktas, kurį 
turėtų žinoti ir Mikas Det- 
roitietis.

IŠĖJĘS “MAIŠO”—UŽ
TRUKO, BET PATS 
NEPRAGAIŠO!

Ellen Hurst, iš Breat
hitt, Ky., paliepė savo vy-1 
rui Jokūbui iš kieme esan
čios malkinės atnešti mal
kų. Ir jis atnešė, bet grįžęs 
tik už keturių metų laiko — 
bet grįžo nešinąs malkas.

yra Boy’s Town miestukas, 
kur visuomet majorais iš
renkami neturintieji 21 me
tų amžiaus jaunuoliai. Šį 
miestuką 1917 m. įsteigė 
dvasiškis Edward J. Flana
gan — dėl benamių vaikų.

Kokių Keistumų Kartais Būna 
Gamtoj, Pas Žmogų ir Gyvūną

alfa 
sura

do Danijos daktaras Ehrich 
Uhlman pirm 20 metų.

Nors pats radiumas degi
na ir naikina kūno • audi
nius, bet radiumo duja—ra
donas su savo alfa spindu
liais veikliai gydo radiumo 
padarytas žaizdas, kaip kad 
dr. Uhlman patyrė.

Mineralinių vandenų-pur- 
vų šaltiniuose Europos skei- 
katvietėse yra radono du
jų, skleidžiančių alfa spin
dulius. Tai todėl tie mine
raliniai purvai ir vandenys 
g^do žmones, kaip įžiūrėjo 
daktaras Uhlman. .
Atradimas Pergabentas į 

į Ameriką
Neužilgo *pirm Antrojo 

pasaulinio karo, dr. Uhl
man su keliais savo drau
gais atvyko į Jungtines

Žmonės, kaip žmonės, vi
si yra geri; tačiaus jų kla
siniai interesai yra skirtin
gi ir tiktai jau dėlto, mes 
negalime su visais lygiai 
draugauji — nors kažin 
kaip to pageidautumėm — 
iki klasiniai skirtumai ne
bus panaikinti.

Geriau ramiai dirbti 
rūkyt, negu šiukšlihėti ir 
kitiems ramybę ardyt.

Niekados, o niekados ne
imk ir neatimk iš ubago laz
dos.

Gyvas būdamas drg. V. 
Kapsukas, kaip pamenu, la
bai mėgo grožinę literatūrų, 
gerbė jos kūrėjus, ir patsai

jap V’. t

Vien tilo iš kopūsto gal
vos, geros kopūstų sriubos 
—neišvirsi. Daug ko reikia 
pridėti, kad sriuba būtų tik
rai skani. Taip ir su mūsų 
spauda: daug įvairių pri- 
dėčkų jai reikia, kad būtų 
žingeidi, įvairi ir gera; jai 
reikalingi raštai iš įvab 
riaušių buities sričių.

RIDIKAS SU MERGIŠKA 
IŠVAIZDA

Pas farmerį R. W. Bar
ham, iš Helotes, Texas val
stijoj užaugo ridikas su vi
somis gražiosios lyties ypa
tybėmis: turi gana aiškiai 
išsirituliavusias mergiškas’ 
kojas, liemenį, krutinę, gal
vą ir rankas. Bent taip jis 
atrodo piešinyje, tūpusiame 
tokių keistumynų kolekcijos 
spaudoje.

KODĖL TYLA ALPĖSE 
LABAI REIKALINGA

Šveicarijos sniegini^ Al
pių kalnuose tyla yra gyvy
biniai svarbus dalykas tų 
kalnų laipiotojams, kadangi 
nuo smarkaus garso gali 
atitrukti dideli sniegų plo
tai ir laipiotojus amžinai po 
savim palaidoti.

Vienas gyvenimo gražu
mas yra tasai, kad ir pase
nęs žmogus aiškiai nenusi
mano, nuo kada jis

I jau būna senas.
Kad pasakom, pasakėčio- į --------

mis galima pagarsėti, 1 tai! 
liudija didysis rusų plunks-' 
nos genijus Krilovas. .

Kovoti prieš beletristiką, 
grožinę literatūrą, . apysa
kas bei jų kūrėjus arba mė
gėjus reiškia tą patį, kaip 
Don Kichoto kova su vėjo 
malūnais. Taip, taip, ger
biamieji ignoramusai!

Baisiai nekenčiu 
atsiprašant, žmogaus, 
kuris nekenčia knygų par
davėjo. Mano' manymu, jis 
yra niekšas — ir niekas 
daugiau!

GYVŪNAI SU IŠLAU
KINIAIS GROBLAIS1

Vabzdžiai didžiumoj skai
tomi tokiais gyvūnais, ku
rių grobiai yra išlaukinėje 
kūno pusėje,' krabai ir vė
žiai irgi skaitomi prie šios 
gyvių kategorijos, kadangi 
visi jie turi kietą, kevalinę 
odą.

Kas nupuolė — parašyk: 
prapuolė — kaip daiktas, 
taip ir patsai žmogus.

Mechanikai, kurie visųo-

Epitafas juokdariui
Plunksna, lyra ir balsu,
Bandžiau palinksminti

visus,
Nors gyvenimas pačiam 

man nuolat buvo —
Vargingas, liūdnas ir 

kartus!
P. Krienas.

KOKIO AMŽIAUS BŪNA 
VALGOMI OYSTERIAI 
Valgomieji austriai, arba 

amerikoniškai vadinami oy- 
steriai, būna nuo 4 iki 5 
metų senumo, kuomet mes 
juos valgome.

DIDELIS PAUKŠČIO 
UŽDARBIS"

Paskilbęs Mynah paukš
tis “Raffles”, kuris radijo 
programose šneka ir dai
nuoja, gauna $500 mokes-

KAS BUVO TAS GARSU
SIS PIRATAS 
KAPITONAS KIDD?

Pirmiausia, tai nebuvo 
fiktyvė, išgalvota asmeny
bė, bet tikrai gyvenęs jūrų 
plėšikas, piratas. Savo kar
jeros pradžioje, tačiaus, jis 

‘nebuvo piratas, bet parei
gūnas gaudyti piratus. 1695 
m. jis gavo paskyrimą ap
valyti jūrą nuo piratiškų 
užpuolikų, bet vietoj juos

DIDŽIAUSIAS DIRB
TINIS EŽERAS

Ežeras Meade, prie Boul
der Tvenkinio, yra pasau
lyje didžiausias dirbtinis e- 
žeras, — 115 mylių ilgio, 
talpinantis savyje 32,35(9,- 
000 akriškų pėdų vandens.

Parūpino P. K.

neužmigdavo. Dabar jis jau i 
miegojo. Pirm trijų savai-' 
čių jo nervai buvo taip pa-1 
krikę ir mintis išsiblaskius, druskos kiekio sumažinimas 

nemigėliams io- 
' kios žalos ir neužtraukė 
■ tiem jokio blogo papročio, o 
i tik naudingą paprotį — re- 
l guliariai, sveikai miegoti.
TAČIAUS, REIKIA GYDY

TOJO PATARIMO
Druskos suma žinimas 

miegui pagerinti, rodos, vi
sai paprastas receptas. Ta
čiaus, reikia gydytojo pata
rimo pirm bandant labai su
mažini naudojamos druskos 
kieki. Juk yra tam tikri 
moksliniai būdai, kuriais 
galima patirti, kiek būtinai 
druskos reikia 
kitam žmogui.

Jei žmogus 
ruožtu perdaug sumažina 
druskos vartojimą, tai gali 
susilaukti tokių nesmagių 
pasekmių, kaip mėšlungiai, 
vidurių sugedimas, pergrei- 
tas nuovargis, netekimas 
noro valgyti ir nereguliarus 
širdies plakimas. Jeigu as
muo turi per žemą kraujo 
spaudimą ir raumenų silp
numą, tai druskos stoka juo 
labiau nupuldo kraujo 
spaudimą, o didina raume
nų silpnumą. Ypač karšta
me ore reikia vengti griežto 
druskos sumažinimo, nes ta
da daug druskos iš kūno iš
prakaituojama, ir dėl to kai 
kdrie net apalpsta. Druskos 
perviršis kūne pašalinamas 
per i n k stus, prakaitines 
liaukas ir per vidurių valy
mas!.

Bet druskos vartojimo 
sumažinimas su gydytojo 
nurodymais neša naktinio 
poilsio viltį tūkstančiams 
nemigės kankinių. N. M.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa) ringumo laipsnis, bent dali-
Namo parvažiuot iš sto- ri

ties, manėm, būtų daug Svečių belūkuriojant, vai- 
gaišto ir keblumd su busais šingoji šeimininkė vis ims 
ar gatvėkariais. Nežinojom, ir apnešios doklą su pripil- 

’nei kur jie gaut, nei kokie, tais stikliukais, kas ko no- 
Tai sėdom į taksiuką ir “at-< sodės, imbiro, alaus ar 
liktas kriukis.” Namie tuoj vyno. Kambarys prisipildė 
sėdau ir nupyškinau po laiš- i svečiuotai ir prasidėjo va- 
ką draugei Karosienei ir karionė. Alkanas neliko nė 
Prūseikai. Pažymėjau, kad vienas, — taip bent man at-

nutarąbanijo draugai Pū
kiai: maniškė jau iš ryto 
buvo išvažiavusi su vaikais. 
Kaip ir pirma, taip ir dabar 
nuobodžiaut neteko. Pikni
kas tai, mat, vis piknikas. 
Dar arčiau susigretinau su 
daugeliu vietinių draugių 
ir draugų. Beje, piknikas 
vis toj pačioj vietoj, gra
žiam patogiam parke — 

pribusime į San Prancišką. rodė, o kai kurie gal ir tru- į “Arroyo Seco” parke — iš
imtį persivalgė... Žinote, i džiūvusios arba nusekusios 
taip esti, kai tau leidžiama i upės dugno parke, 
imt ir valgyt, ko tik nori iri 
kiek tik nori 
kaštuoja.

Po vakarienei energingo-

Svečių belūkuriojant, vai-

karienė. Alkanas neliko ne

penktadienį, rugpiūčio 9 d., 
kaip 6 vakare. Prašiau 
draugę Karosienę mūsų pa
sitikti stoty. Prūsei kai irgi 
pranešiau, kad pasieksime 
Čikagą penktadienį, rug
piūčio 16 d. apie pusę po 
devynių ryto.

šeštadienį, liepos 27 d. 
mudu užprašė ant išleistu
vių draugė Mokslaveckienė. 
Už kelių dienų išvažiuoja į 
Filadelfiją jos motutė, mes 
irgi išvažiuosime truputį 
paskiau. Tai reikią žmoniš
kai atsisveikint. Mudu nu
sivežė draugas Pūkis, 
apie penktą valandą. Pirma pamygo mygtuką: 
nusivežė pas save, suieškojo jau rekorduojama

Susiėjau ir su keliais - iš 
ir nieko ne- i toliau čia atvykusiais drau- 

| gaiš. Prieina išraudusi, su- 
.įkaitusi draugė Bernotienė 

ji choro mokytoja Valaitie-jir džiaugsmingai pareiškia, 
Jk kad gavusi iš vieno pri- 

nrie'buišio draugo visą šimtinę 
1 I ............ . — . -

plokštelės. Choras pradėjo 
gal dainuot, ir Mokslaveckutis 

: daina 
nusivežė pas save, suieškojo jau rekorduojama ant 
man glėbelį “Vilnies” ir plokštelės. Kai choras už- 
“Laisvės” numerių, o jau baigė savo posmus, tai visi 
tada nudardėjom pas Mok- vėl jį išgirdom iš tik ką pa- 
slaveckus, tam pačiam In-' darytos plokštelės... 
gelvudo mieste.

Mokslaveckų sodyba pui
ki ir gražiai įrengta. Šeimi
ninkė pat pirma aprodė bū
stinę, visus kambarius, pa
togų kiemą, daržą, su visais 
ten suolais ir stalais ir kė
dėmis. Ten galima turėt 
net ir piknikėlis. Yra ir vie
tos ir patogumų.

Suėję vidun, kalbėjomės 
su keliais jau pribuvusiais 
svečiais. O svečių buvo su
kviestas visas, pažangusis 
choras. Buvo sakyta, kad 
choras čia padainuos kele
tą dainų, o Mokslaveckų 
sūnus padarys tų dainų re
kordus. Man irgi buvo sa
kyta, kad ir aš ką padainuo
čiau į rekordą...

Peržiurėjom du didelius 
allbumus su puikiais spal
votais vaizdais iš šios Auk
sinės valstijos: taip gražiai 
išpravardžiuojama Kalifor
nijos valstija. Mokslaveckų 
dukraitė, universiteto stu
dentė, maloniai pademons
travo savo muzikinius ga
bumus prie fortepiono. Pa- kuo buvo patogiau iš sve- 
skui ji mums, ant savo pu i- čių, 
kaus radijo prietaiso, pa
grojo keletą pačių gražiųjų nį, juk ir vėl pažmonys, ir 
plokštelių. Ir puikų plokšte- dar didesnis — LDS kuopos 
lių rinkinį turi tie draugai.' piknikas. 
Man tai padarė gero įspū- 
džio. Pagal muzikinį skonį, Tai štai ir tas sekmadie- 
pagal plokštelių rinkinį ga-jnis, liepos 28 d., LDS pikni- 
lima nusakyt žmonių kultu-! ko diena. Į pikniką mane

a A | 4| FT^ i r\ . strateginį svarbumą, kadaAr Alaska Taps 49-ta v“<*
Aleutian Salų, pradžioje ka
ro.

į Harold Ickes buvo sakęs, 
kad Alaską reikėtų apgy
vendinti veteranais ir buvu
siais karo darbininkais. Jis 
prašė atidaryti Alaskos du
ris Europos imigrantams, 
kurie į trumpą laiką pada
rytų Alaską save-užsilai- 
kančia ekonomiška valstija.

Nupirkta nuo Rusijos 
< 1867 m. už $7,200,000, Alas- 

I ka yra viena iš Amerikos 
seniausių ir didžiausių nuo
savybių. Kaip Hawaii, Ala- 
_  yra vadinama Organi- 

i zed Territory. Tas reiškia, 
kad Konstitucijos visi dės
niai jas liečia. Turi išrink- 

' tą seimą ir senatą ir išren
ka delegatą į Kongresą, šis 

' delegatas negali balsuoti.
Amerikos prezidentas pa

skiria Alaskai gubernato
rių.

Sekretorius Krug remia 
priėmimą Alaskos į Jųngt. 
Valstijas “kuo greičiau, tuo 
geriau.” FLIS.

banas čia prigys. Pusėtinai 
pralavintas ir aptašvtas vy
ras, viduramžis, taktiškas 
ir nesišalina nuo pažangos. 
Praugas Pūkis suvedė i pa
žintį dar vieną nribuiši net 
ir po Čikagos, iš “Indiana, 
Harbor” miestelio. Stam
biai sukrėstas pusamžis vy
ras, apvalus, pilnut!s, aps
kritaveidis. Buvęs kirpėjas, 
barzdaskutys. Ir dar gi iš
eina ifian kaip ir giminė. Jis 
yra svainis, regis, Justino 
ar Jono Kuolo, mano tikro 
pusbrolio. Tai ir mudu pri
einam būk tai ir svainiais 
antrojo laipsnio. Amerikoje 
gimęs ir augęs vyras, lietu
viškai susigraibo sau pavi- 
dutipiškai. Bando dabar ir 
iis čia kur nrigyt, namuką 
įsigyt ir prisikabint kaip 
prie gyvenimo.

Draugas Pūkis, paprašė, 
kad aš apžiūrėčiau šio kan
didato i LDS sveikatą, pa
tikrinčiau, ar jis tiktų į sa
višalpos ir draudimo orga- 
nizaciia. Gerai, kad su sa
vim turiu pabūklus. Tai bd.° 
ir dar vienas mūsų gražiai 
tarpstančios, broliškos savi
šalpos organizacijos narys 
— Mikaliūnas.

I

O tuo tarpu keletas drau-1 
gų atkakliai ir uoliai ruo
šia pietus. Šiuokart vy
rai, — moterys nesikiša: te- j 
gul gi vyrai pamėgins prie 
stalu patarnaut, vieni pa
tys, be moterų. Moterys, ži
noma, gera dalį patiekalu 
pagamino jau namie, bet čia 
ant vietos vis dar reikia kas 
pašildyt, pavirt, ant stalu 
išnešiot. Tai moterėlės tik 
sėdinėja pavėny ir tėmija. 
kad čia tie vyreliai pasi
šiaušė laksto, pliekiasi. Na
gi, girdi, mes su jais lenk
tynių nevarinėsinie,— tegul 
gi sveiki viešai pasirodo, ką 
gali... h

Valstija?
4

Bloga transportacija tar
pe Su v. Valstijų ir Alaskos 
sulaikė ekonominį išsivysty
mą.

Alaskos atęitis priklauso 
nuo daugiau gyventojų. Vi
daus sekretoriui Krug (ku
rio jurisdikcijoj Alaska 
randasi) rūpi Alaskos eko
nominis ir komercinis išsi
vystymas. Nori patraukti 
daugiau gyventojų į Alas
ką; tas sumažintų gyveni-

Šį rudenį Alaskos žmonės 
balsavo už įjungimą Alas
kos į Suv.xValstijas, ir da
bar lieka Amerikos Kongre
sui tai priimti ar atmesti.

Šią žiemą daug rašyta a- 
pie šią milžinišką' mažai 
apgyventą teritoriją.

Jeigu Alaska taptų 49-ta 
valstija, jos 576,000 ketv. 
mylių padidintų Su v. Vals
tijas per penktą dalį, ir 
mūsų šalis tada būtų dides
nė už Braziliją (dabartinė 
didžiausia respublika vaka
rų žemyne) keliais šimtais 
tūkstančių mylių. Alaska 
didesnė už Texas valstija 
(267,33)9 ketv. mylių). Ir 
mūsų trys didžiosios valsti
jos, Texas, California ir 
Montana, sudėtos nėra A- 
laskos didumo. Bet Alaskoj 
gyvena mažiau žmonių, ne
gu gyvena mūsų Nevada 
valstijoj, kuri mažiausiai 
apgyventa valstija šioje ša- 
lyje.

Nekurie žmones vadina 
į Alaska mūsų “paskutinis 
rubežius.”

Alaskos klimatas panašus 
į Norvegijos, Švedijos ir 

i Suomijos, bet Alaska dides
nė už tas tris valstijas, čia 
yra daugiau žemės žemdir
bystei. Žuvininkystė yra 
svarbi industrija.

Alaska galėtų užlaikyti 
12,000,000 žmonių. Bet šian
dien jos 80,000 gyventojų 
prastai gyvena. Iš tų 80,- 
000, 35,000 yra eskimai, in
di jonai ir aleutai. Aleutai, 
gyvendami Aleutian Salose, 
skaitomi prie Eskimo žmo
nių.

Beveik visi gyventojai 
priklauso prie stačiatikių 

kas primena

mo iškaščius, kurie tikrai 
aukšti. Šiandien Alaskoje I 
nėra tinkamų butų, nei už
tektinai maisto naujiems 
gyventojams. Sekr. Krug 
nori pritraukti nors 10,000 
konstrukcijos darbininkų 
ruošti kelią pastoviems gy
ventojams.

Karo sekr. Patterson ma
no, kad Alaska yra viena iš 
svarbiausių tautos apsaugų. 
Amerikos žmonės suprato
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nc surikiavo savo armija ir 
pradėjo konianduot ;
fortepiono. Jaunasis Ldvar-'aukų Vilniaus Institutui! — 
das Moksląveckas stovėjo | Ar šitaip? O kas jis tas 
prie radijo aparato su ko-1 draugas? — Nagi va ten 
kiais ten elektriniais jung-Įsėdi su žmona ant suolo, 
tuvais ir laikė adatos smai-'i tas^ dužas vyras, atsilapojęs 

krūtinę, atvažiavęs net iš 
kur ten iš Oregono ar Ne- 
vados, tikrai ir nežinau. — 
Kad šitaip, tai mylėčiau su 
juo susipažint. — Tai eime.

Ir susipažinom. Draugė 
Bernotienė suvedė į pažintį. 
Susėdom greta ant suolo ir 
gražiai sau išsiūtarojom. O 
to draugo esama irgi iš 
“mūsų krošta”, kur ten nuo 
A n ykščįų ar “Pondelio”, 
kur visi žmonės taip “ščy- 
rai” kalba: korva, koras, 
untis, žųsis, unduo, pakalna, 
kotinas, buvau pamatis, pa- 
dirbįs, mergela, panela, ave- 
la, karvela, vądelas, su va- 
delam, orklas, kerapla, tai 
kur tu lundžiaji, tu uncva
tai? anas jau nubėga pakal- 
nan, patamsis, .kų sakai? a- 
nas užlipia un kaina...

Pavarde “ta mana Susie
dą”, rodos, Mikaliūnas ar 
Mikulėnas ar kaip pana
šiai. Versto esama ir ap
sukraus vyro. Moka vartot 
protą ir gabumus. Jo žmo
nelė — kukli žemaitukė, ir, 
matyt, nepasiduoda “kupriš
ki anų” tarmei, išlaiko savo 
žemaitiškaą cnatą ir gražiai 
saviškai žodelius patąso. Iš- 
sišnekėjom sau laisvai, kas 
tik ant minčių užėjo. Mie
lai kai ką patariau ir apie 
asmeninius sveikatos reika
liukus.

Šiaip iš tolimesnių pribui- 
šių, kaip pirmiau, taip ir 
dabar piknike buvo Liau- 
d a n s k ienė, pastaraisiais 
metais apsigyvenusi Flori
doj, o pirmiau — iš Stam- 
fordo, Konėktiko valstijos, 
Jurgienės J o n u š o nienės! 
pusseserė. Draugas Jonušo- 
nis, seniau niūvarkietis, gy
vena Livingstono miestely, 
toj pačioj Niū Džiorzes, val
stijoj. Tai jo svainelė Liau- 
danskienė, kaip gera čigonė, 

' saulemupleškėjusi, jau pora 
I mėnesių kaip svečiuojasi 
pas savo dukterį, ištekėju
sią ir apsigyvenusią Holi- 

: vude. Atrodo' gerai, o vis 
dėlto vitaminų žadėjo- ir ji 
įsigyt, taipgi ir moteriškų 
hormonu. Puikiai — nesi
gailėsite, drauge.

Štai ir vėl prieina pasi- 
‘šnekėt neseniai atvykęs iš 
Bruklino Labanas, natūra- 
patas, fizinės lavybos šali
ninkas. Buvo ir aname LLD 
piknike. Jau keli mėnesiai, 
kaip čia. Įsigijo nemažą na
mą Los Angeles mieste: tai 
būsianti kaip ir savo rūšies 
privati ligoninė ir poilsio į- 
staiga. Rodė ir nuotraukas: 
atrodo išnašus rūmas, tarp 
medžių, krūmų, gyvatvo
rių. Žinoma, įsikurt neleng
va taip greit, visokių yra 
skerspainių ir keblumų to
kiam tirštai prisigrūdusiam 
mieste. Bet atrodo, kad La-

Choras vėl dainuoja, kitą 
dainą, su solo dalimis ir- mo
terų duetu. Gražiai išsidavė 
lavintas Aldonos Sarapaitės 
alto balsas, taipgi lavintas 
Levanienės soprano balsas. 
Dainos ir rekordą vimas už
truko poilgiai. Paskui sve
čiai ėjo į kiemą, visą gra
žiai nušviestą elektros lem
putėmis. Oras lauke traš
kus ir vėsus, mat, Ingelvu- 
das arčiau jūrų.

Draugas Pūkis paprašė, 
ar aš nepatikrinčiau svei
katos bent poros kandidatų 
į Lietuviu Darbininkų Su
sivienijimo vietinę kuopą. 
Su mielu noru. Švelniabalsė 
gludi gražuolė Sarapaitė, 
tai Railienės sesuo, pasiro
dė esanti sveika, kaip uoga. 
Ir atrodė kaip uoga! O 
chorvedės Valaitienės jau
nyvas vyras atrodė svei
kas, kaip agurkas. Tai du 
nauji LDS nariai. Sako, bus 
ir dar daugiau. “Bravo!”

Atsidėkojom, atsisveiki
nom su šeimininkais ir su

ir išmovėm namo. Jau 
povėliai, o rytoj, sekmadie-

Apie 600 delegatu, atstovaujančiu CIO milionus na
riu, susirinkę i 8-tą organizacijos konvenciją Atlantic 
cijoje, kad yra reikalas kovoti už pakėlimus algų, kad 
išlyginti tikrosios algų vertės sumažėjimą ant 25 nuo- 
City, N. J. Prezidentas Philip Murray pareiškė konven- 
šimčių dėl pakilusių kainų.

BlHHHMMNi

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y

Kol dar rengė, tai rengė, bažnyčios — 
tai dar pusė bėdos, bet kai rolę, kurią Rusija vaidino 
jau, visiems prie stalu suse- kolonizavime A m e r ikos 
dus, vvrukai ėmė ųadavinėt, kontinento šiaur-vakarų pa
tai mūsų įgudęv ir išprusę krančio. 
kitados buvę padavėjos tik ventojai gyvena miestuose, 
sėdi sau užu stalo ir ko
manduoja: ei jūs, tem,-šiokie i užsiima žuvininkyste,
ir tokie, greituoliai: mes 
čia, ko gera, ir badu nu- 
mirsim, kdliai ko susilauk
sim. Duokit ką čia. Ten, ant 
pirmojo stalo, iš krašto tai 
ir su kaupu gauna, o mes 
čia laukiam, nesulaukiam. 
Palakstvkit gi, šelmiai, pa- 
minklinkit blauzdas, spar
čiau, greičiau, tu, Antanai, 
ir tu, Povilai, ir tu, Juozai, 
Laurynai, Dominikai, apsi
suki! greičiau....

Buvo, bra, nabagėliams 
padavėjams garo, buvo. O 
padavėjai — taktiški: sau 
filosofiškai tik prakaitą 
brūkšt nubrauks su ranko
ve ar žiurstu ir vėl lap, lap, 
lap, lap, latatai... Moterėlės 
net barškint peiliais pradė
jo, vyrelius beragindamos, 
bet, žinoma, vis tai tik juo- 
kom, su pokštais, su rūkš- 
č i a is komplimentais... Ir 
taip, barškančio j, burbu
liuojančioj atmosferoj ir 
sau papietavom gražiai ir 
linksmai. Dėkui už “turba- 
ciją”, mieli padavėjai.

Po pietų kas? Nagi ener
gijos yr, noro gyvent ir 
krutėt yr, tai tik žiūrėk, 
eukaliptų pavėny ir susibū
rė dainorių grupė ir pradė
jo balselius derint. Ir kajp 
matai, juės apjuosė aplink 
visa tuoj susimetusi publi
ka. Choristai dainuoja, vie
nas kitą perrhušdami, o 
publika aplinkui tik ploja, 
tik akstiną, tik smagina. Ir 
netik mūsiškiai piknikinin- 
kai. Dainų aidai privobijo 
net ir svetimesnius piliečius 
prieit artėliau ir pasižiū
rėt, kas gi čia dedas*

(Bus dąugiau) •

Alaskos balti gy-

Nors daugiausia žmonių 
ma

žas skaičius dirba kasyklo
se. Maža dalis 80,000 gyven
tojų ūkininkauja.

Nors ūkininkystė , turėjo 
gerą pradžią, svarbiausias 
maistas yra importuotas 
gal todėl, kad čia trūksta 
tinkamų vieškelių ir gelžke-

Brooklyn. — Japonišku 
šautuvu netyčia nusišovė 
veteranas R. F. Petrie.
— „fc.................... ,,|.l , ■■ ......— „

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8M2

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Ka»PM Broadway ir Stond Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-0191

GREEN STAR EAR & 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

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)
459 Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) <

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kjtės prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis 4 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon SL 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4119



f

Pirmadienis, Cruocl. TJJC Laisva—ETHerty, EHKuanlan Dal®

Juodkrantė
♦Rašo A. Melneragis
Viena iš Kuršių Neringos 

gražiausių vietų yra Juod
krantė. Šis kurortinis mies
telis, esąs apie keliolika ki
lometrų į pietvakarius nuo 
Klaipėdos, iš visų pusių ap
suptas didžiausiu parku, iš-1 
sidraikusiu giliose daubose i 
ir aukštokose kalvose. i- A. rl , . v* .Astuonioliktojo simtme- 

Juodkrantė labai senas, čio pabaigoje Karvaičių 
žvejų kaimas, tik prieš ke-' kaimo- gyventojai apleido 
liasdešimt metų išaugęs į I savo namus ir išsikėlė ki

tur. Daugumas Karvaičių 
išeivių įsikūrė gretimame 

(Juodkrantės miestelyje — 
juodkrantiškiams pietinėje jo dalyje. Net ir 

’i dabar ši Juodkrantės dalis 
Karvaičiais tebevadinama*

Nuo 1840 metų Judkran- 
tė išgarsėjo savo jūros 
maudyklėmis, o 20 metų vė
liaus — savo gintaro kasyk
lomis. Kasyklas įsteigė 
pirklys Bekeris ir laivų sa
vininkas Štantynas. 1860- 
1900 metų laikotarpyje gin
taro kasimas buvo taip išsi
vystęs, kad dirbusios 22 ga
rinės kasamosios mašinos 
su 600 darbininkų ir per tą 
laiką buvo iškasta apie 2,- 
250.000 Kg gintaro.

Visos tos priežastys, ne
kalbant jau apie gamtos 
gražumą ir paties kurorto 
artumą Klaipėdai, prisidėjo 
prie to, kad Juodkrantė iš
augo į didoką vasarvietę, 
jau ne sezono metu turinčią 
virš 1,000 nuolatinių gyven-

| vėjo buvo nešamos į didžiu
lius pusnynus, kurie paleng
va išaugo į ištisas kalvas ir 
taip palaidojo Karvaičius. 
Neveltui Kuršių Neringa 
vadinama Lietuvos Sacha
ra. Rėza savo smėlio užpus
tytą tėviškę apdainavo “Pa
skendusio kaimo” eilėrašty-

i je‘
Aštuonioliktojo 

pabaigoje

patrauklų kurortinį mieste-' 
lį. Senuose dokumentuose 
užtikrinta, kad jau 1509 
metais 
žvejams buvo suteikta kai 
kurių privilegijų. Apie 1680 
metus žvejai pradėjo staty
tis daugiau gyvenamųjų na
mų ir Juodkrantė pradėjo 
nežymiai augti. Prieš du 
šimtus metų, t. y. 1743 me
tais čia buvo įkurta pra
džios mokykla, o dar pen
kiasdešimčiai metų praslin
kus pastatyta evangelikų j 
bažnyčia.

Prie Juodkrantės išaugi
mo prisidėjo gretimo Kar
vaičių kaimo tragiškas žu
vimas. Karvaičiai — žino
mo lietuvių tautos moksli
ninko Liudviko Rėzos gim
tinė. Dar kryžuočių ordino 
laikais Karvaičiai buvo su
stojimo ir poilsio vieta, ku
ria ne kartą naudojosi že
maičiai, vykdami sembams į 
pagalbą. 1748 m. čia buvo! 
pastatyta bažnyčia ir mo-: tojų. Vasarojimo metu, y- 
kykla. Išdžiuvusios smiltys į pa£ šventadieniais, gyvento

jų skaičius čia padidėdavo 
daugelį kartų*.

Iš Juodkrantės gamtos 
įžymybių minėtinas Ievos 
kalnas, iš kurio viršūnės 
matosi kitas Kuršių marių 
krantas, tamsiai žalsvas 
Kintų miškas, o visiškai ho
rizonte švysčioja pasakin
gas Ventės ragas. Ant Ievos 
kalno dažnai buvo rengia
mos apylinkės jaunimo 
šventės. Minėtini taip pat 
Garnių ir Ragainos kalnai

su žavingais reginiais. Kiek 
į šiaurę, prie pat kelio pa
maryje, yra Nuodėmių kal
nas tūkstančiais metų 
Nuodėmių liepa (Griekinė).

* Pavadinta ji taip esant 
dėl to, kad prie jos dar 18- 
tame šimtmetyje juodkran- 
tiškiai susirinkdavę se
niems dievams pasimelsti ir 
už savo nuodėmes atgailio- 
ti. Yra padavimų, kad po 
šia liepa senovėje vykdavę 
ir teismai.

Paėjus iš Juodkrantės ke
letą kilometrų į pietus, Ni
dos link, susiduriama su 
smėlio kalvomis — Negyvo
siomis kopomis. Dalis jų pa
skutiniais metais buvo ap
želdinta; bet dar didelis ko
pų paviršius nuolat keičia 
savo veidą. Vėjo pustomas 
smėlis vieną kalvą naikina 
ir stato kitą.

Smarkiai nukentėjo Juod
krantė vokiečių okupacijos 
laikais, tačiau praeis trum
pas laikas ir ši tyli Nerin
gos vasarvietė su savo nuo
stabiais pušynais vėl su
klestės.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN*

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Draugai, malonėkite dalyvauti, 
nes šis bus metinis susirinkimas, ku
riame rinksime valdybą 1947 me
tams, taipgi pasiruošti sėkmingai 
darbuotis gavime naujų narių, tad 
prašome dalyvauti susirinkime. — F. 
Rast. (278-279)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. metinis susirinkimas 

ivyks gruodžio 11 d., 8 v. v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, bū
tinai dalyvaukite šiame susirinllime, 

4ics bus rinkimas naujos valdybos. 
1947 m. Taipgi turite užsimokėti 
duokles už 1946 m. — V. K. Shera- 
lis. (278-279)

Massachusetts Valstijos Menininkų 
Antrosios Apskrities Žinios '

Koncertui Praėjus, Rengiamės 
Prie Metinio Suvažiavimo 
Įvykęs LMS antros apskri

ties pirmas pokarinisMconcer- 
tas, 10 lapkričio, Worcesteryj, 
paliko gražių atminčių - pa
sekmių. šis mūsų valstijos me
nininkų parengimas buvo pra
džia bendro, platesnio darbo 
po ilgokos pertraukos. O jau 
yra žinoma, kad kokiai nebūt 
pradžiai, reikalinga sunkoko 
įtempto darbo, iššaukimui pa
geidaujamų pasekmių.

šiuo tarpu Mass, meninin
kam nusitarus ruoštis prie 
pirmo pokarinio koncerto, te
ko susidurti su keletu kliūčių- 
skerspainių. Bet viskas tapo 
gražiai apeita ir parengimas 
gražiai įvykintas. Naujas da
lykas buvo bandyta, tai kon
certo programoj turėti ir vai
dybos. Kadangi esu tos nuo
monės, jog visas koncerto su
rengimo planas, programos 
sąstatas, jo gerosios ir silp
nesnės pusės, turėtų būti ap
kalbėtos, išdiskusuotos visų 
bendrai suvažiavime, todėl čia 
ir aš savo nuomonės nepa
veiksiu šiuo klausimu.

Reikalinga pažymėti, kad šį 
pirmą apskrities meninį pa
rengimą dailės mylėtojai labai 
gražiai sutiko ir parėmė. Gra
ži, rinkta publika užpildė Lie
tuvių salę. Širdingi šilti aplo
dismentai sutiko kiekvieną ar
tistą bei grupę. Nei gana ilga 
programa nenuvargino publi
kos aukšto ūpo ir entuziazmo 
iki pat pabaigos koncerto. Tai 
pastebėjo ir gėrėjosi visi pro
gramos dalyviai. Tai turėtų 
menininkus paskatinti prie in
tensyvesnio darbo, siekimosi 
pirmyn.

Metiniu Menininkų Suvažiavi
mas Įvyks 15-to Gruodžio 
Antros apskrities komitetas 

šaukia menininkų suvažiavi
mą. J šį suvažiavimą prašome 
chorus ir dainininkų bei dra
mos grupes būtinai prisiųsti 
savo atstovus. Taipgi prašo
me mūsų meno rėmėjų, dar
buotojų kolonijose, kur šiuo 
tarpu neveikia chorai, pasi- 
tarkit, draugai, ir suraskit .bū
dą atstovauti savo koloniją, 
šiame menininkų suvažiavime 
yra svarbių reikalų, kuriais 
turime bendrai pasitarti. Taip
gi bus pateiktas raportas iš 
įvykusio Lietuvių Meno-Kul- 
tūros Suvažiavimo, Chicagoj.

S u v a ž i a v i m as prasidės 
10:30 vai. ryte, 318 Broad
way, So. Bostone.

M. Sukackienė.

Cicero, HI.
Lietuviu Liuosybės Namo Ju

biliejinis Parengimas ,
24 d., lapkričio ciceriečiaį 

ir jų draugai iš kitų Chicagos 
kolonijų minėjo Lietuvių Liuo- 
sybėš Namo Bendrovės 25 me
tų sukaktį.

Bendrovė susikūrė 1921 m. 
Namas buvo pastatytas sau
sio mėn. 1922 m. Sumanyto
jais buvo vietos draugijos,

NAUDOKITĖS PROGA

231 Bedford Avenue

TeL SOuth 8-5569

Tel. MArket 2-5172
yniiwii

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. KVEROREKN 8-9779

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Lietuviškas

fRAKTYRIUS

J. J. KAŠKIAUČIUS, H. D
, 580 Summer Avenue,
» Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-MB9

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

3=

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

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Parsiduoda farma, 138 akrų žemes, 
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 
(Mkin Highway). Butas įrengtas su 
garo apšildymu, įvestas vanduo ir 
yra telefonas. <• Apžiūrėjimui galite 
kreiptis kada tik norite ir aš malo
niai suteiksiu visas informacijas fy> 
kių tik jūs norėsite. Kainą pasakysiu 
kaip pamatysite. Pardavimo priežas
tis vėlybas amžius, silpnėja sveika
ta. Telefonas: Hardwick 3397. Arba 
rašykite: Leon Žalimas, Furnace 
Road, Hardwick, Mass.

(270-281)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

wary jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu J visus kitus* miestus ir apmokame pašto 
Mlaidas.

WONDfcR LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C, Lo» Angelei 55, Calif.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Padėkos Žodis Visiems, Kurie 
Prisidėjo Padaryti Šį 
Parengimą Sėkmingu

širdingas ačin, varde ren- 
gėjų, visiems draugams, mon- 
telliečiams. Tai chorui, solis
tams, mokytojui E. šugeriui, 
Dramos grupei, už paaukoji
mą visų kelionės lėšų. Tai di
delis pasiaukojimas draugų 
montelliečių.

Ačiū Ignui Kubiliūnui už 
veltui programoj dalyvavimą. 
Padėka worcesterieciams, ku
rie dirbo — J. Deksniui, J. 
Yeškevičiui, A. čiaponiui, P. 
Labanauskui, O. Stankienei, 
A. Vasilienei, M. Deksnienei 
ir M. Navikienei; M. Deks
nienei, A. Vasilienei už pyra
gus.

Matthew A.
BUJAUSKAS

»

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

SEKAMIEMS DARBAMS
DIENOM

MOLDERIAI

JAUNI VYRAI

HECHT’

(282)

AUTOMATIŠKŲ

STAKLIŲ TASYTOJA1

VERPĖJAI

MAŠININIAI SUSUKĖJAI

Vien tįk Patyrę Tesikreipkite

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TEX-RAY FABRICS, INC.
39 Church St., Port Jervis, N. Y.

(282)

REIKIA BUFUOTOJŲ
Geri uždarbiai nuo kavalkų. Penkios ir pus? 
dienos, keturios dešiint-aStuonių valandų sa

vaitė. Puikiausios darbo sąlygos.
THE S. AND W. META L PROCESSING CO. 

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

STAKLIŲ TAISYTOJAI
Patyrę prie 4X4 Gem, Intermediate & 

Dobby Crompton. & Knowles Staklės.
Puikiausias Darbas. Kreipkitės

MAXWELL.SILK MILL
L. HYMAN GO., INC., DIV.

827 N. 4th Street, Allentown, Pa.
(281)

H. & B. AMERICAN MACHINE CO 
PAWTUCKET, R. I.

Važiuokite Roosevelt Ave. Bušu iki pabaigai linijos
(280)

MES TURIME VIETŲ
Išsilavinusioms Siuvamųjų Mašinų 

' Operatorėms _ 
Taipgi Nelavintoms Abelnam 

Darbui Merginoms.
5 Dienų, 40 Valandų Savaitė 

GERA ALGA'. NUOLAT.

THE JORAC, INC.
350 Rector St., Perth Amboy, N. J.

(280)

V

HI

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

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

visus muitus, 
Sąjungos.
savo pundelį

hereby given that License No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

REINER
Brooklyn. N. Y.

JOSE M. VELEZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

the premises. \
CHARLES OTTO ABRAMS

Sackett St., Brooklyn, N. Y.

2761

NOTICE is hereby given that License No.
1 

to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 154 Avenue U. Boroutfh of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE. Inc. 
154 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5727 has 
to sell, wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 716 Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

716 Bedford

NOTICE is 
GB 12203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
137 Kingston Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JULIUS
137 Kingston Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3615 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN WEINER & LEON WEINER 
Royal Dairy

3615 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Sackett Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

32

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine And liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2761 Nostrand Avb., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LOUIS MERINGOLO, ANTHONY ACCETTA 

& ROGER RODRIGUEZ 
Midwood Bar & Grill

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

BE SUGAIŠTIES
Greitas, Lengvas 
Būdas Pasiųsti

JŪSŲ ŠEIMAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE PUNDELIUS

Naujų ir Padėvėtų Drabu
žių ir Kitų Daiktų

Ką jūs turite dabar daryti, tai tik 
atnešti arba atsiųsti savo pundelį 
pas Henry D. Mahler, Inc. Mahler 
visa kitką padarys 'jums kuo pi
giausiai.
• Mahler turi iš Maskvos In
tourist leidimą persiųsti naujus, 
padėvėtus drabužius ir kitus daik
tus į Visas Sovietif Sąjungos dalis.
• Mahler įkainuoja drabužius, 
kiek jie iš tikro verti. Atneškite 
sąskaitas už naujus daiktus.
• Mahler chemikalais išrūko pa
naudotus drabužius ir duoda išrū- 
kymo paliudijimus.

Mahler supakuoja į nepermer- 
kiamus pakus dėlei apsaugos lai
ke persiuntimo.
• Mahler išrenka 
nusakytus Sovietų 
Kada jūs atnešate
pas Mahler, tuojau apskaičiuoja
ma jo vertė, išrenkama muitai ir 
lėšos, ir jūsų, pundelis tuojau iš
siunčiamas. Jeigu jūs atsiusite sa
vo pundelį pas Mahler, tai gausite 
sąskaitą už muitus ir lėšas. Kada 
užmokėsite, tai jūsų pundelis ir 
bus išsiųstas.

HENRY D. MAHLER, INC
500 East 164 St., N. Y. 56, N. Y. 
Naudokite Third Ave. "EL” iki 161st St.

Stoties
Mott Haven 9-5300

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ VYRAI 
REIKALINGI

KAFETERIJA FABRIKE, VAKACIJOM APMOKĖJIMO 
PLANAS, GRUPINĖ APDRAUDA.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

kaip, Raudonos Rožės Kliubas, L 5737 has been issued to the undersigned 

Apšvietos Draugija, Lietuvos 
Kareivių Draugija. Vėliaus 
prisidėjo LDD ir LDS.

Liuosybės Namo reikalai 
vedama tvarkingai.

Bendrovės pirmininku yra 
M. J. Butvilą, sekretorius W. 
Stankus, iždininkas J. Stul
ga itis".

Trustisai — J. Takazaus- 
kas, J. Katilius ir P. Sidar.

Direktoriai: J. Shumakaris, 
A. Dočkus, A. Stašaitis, A. 
Peleckis, J. Balčas, G. Klikū- 
nas, J. Bendokaitis.

Be to, yra ii' remonto komi
sija.

Savo jubiliejaus proga Liuo
sybės Namo Bendrovė turėjo 
gražų parengimą.

Grupė scenos mylėtojų, va
dovybėje Juozo Stulgaičio, su
lošė komediją “Teta iš Ame
rikos.” Publika turėjo gražaus 
juoko.

Komedija, kaip komedija, 
nieko joje nebuvo “ekstra,” 

,0 sulošė kiek geriau negu vi
dutiniai.

Kaip ir visuomet 
Moterų Choras labai 
padainavo.

Man rodos, kad iš 
geriausia lošė V. Judzentavi- 
čius, A. Staškus, J. Pateckas. 
Pusėtinai gerai atliko savo ro
les A. šilas, B. Dočkus, E. 
Stulgaitienė, Elenor Staškus, 
S. Kvederiutė.

Visai trumpos buvo rolės F. 
Valaičio ir B. Mato. Jie tik 
prie bendro ansamblio.

Vis-tik patartina artistams 
dar geriau papraktikuoti.

Kiek tai liečia publiką, tai 
jai, kaip pastebėjau, - patiko 
“Teta iš Amerikos.”

Pertraukoje M. Butvilą pri
statė L. Prūseiką pasakyti kal
bą. Jis kalbėjo trumpai, prisi
mindamas 
Bendrovės 
kiek-tiek 
kius mūsų

Karštai 
eiviškus 
nes burtis vienybėn.

šis jubiliejinis parengimas 
duos naudos Liuosybės Namo 
Bendrovei.

Cicero 
gražiai

artistų

Liuosybės Namo 
istoriją ir palietė 

dabartinius 
visuomenėj, 
ragino visus

antifašistinius

santy-

pirm- 
žmo-

PAJIEŠKOJIMAJ
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą. 
.(Pageidaujama, kad restauracija tu
rėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti bile kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valstl- 
jęj. Kas turi tokį biznį ir nori par
duoti, prašau rašyti į W. Smith, 
5422 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn, N. Y. Pageidauja
ma, kad agentai nerašytų. (278-283)

Matawan* N. J. — Sudegč 
geležinkelio tilta &

Jeigu reikėtų greit 
atsakyti

Vidutiniškai, visame vy
riškame apsirengime ran
dasi 13 kišenių. Rodos, tai 
menkas dalykas žinoti, bet 
ant greitųjų klausiamas tik
sliai neatsakysi.

hmHhhMmhNMI

Jautienos Kaulų 
Išėmėjai
PATYRĘ

GERA ALGA
REGAL PACKING CO. 

66 Stockton St.
Newark, N. J. 
Market 3-3555 

(280)

PRIĖMIMŲ 
IŠSIUNTIMŲ 

RAŠTININKAI

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

PUIKIAUSIOS
DARBO SĄLYGOS 

KREIPKITĖS
EMPLOYMENT OFISĄ

5-TOS LUBOS
53 WEST 14TH ST.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūi kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODA
GROS Ir |.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMAM KIEKI) be jokių lėšų jums. No 
siųskit pinigų, o tiktai savo vardą Ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėllų. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums no* 
lėfiuos, jei nepaika.

NORTHWAY PHARMACAL OO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK
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Džiurė Marcantonio
Daugiau Neklausines

Kongresmanas Vito Marc
antonio praeitą antradienį vėl 
buvo nuvykęs į grand d žiū
rės posėdį, kur kvočiama liu
dininkai vedamuose tyrinėji
muose nustatyti priežastį .Jo
seph Scottoriggio mirties.

Marcantonio nuėjo lydimas 
Allen Goodwin’o, pirmininko 
Amerikos Darbo Partijos Tei
sių Komiteto ir Peter L. F. 
Sabbatino, buvusio prokuroro 
padėjėju. Sabbatino yra Mar
cantonio advokatas. Marcan
tonio ten kakbėjosi-buvo apie 
valandą laiko.

Marcantonio išėjo šypsoda
masis i)-, kaip visuomet, išei
nant iš džiūrės rūmo atsisa
kė komentuoti. Tačiau sakė, 
kad distrikto prokuroras 
Frank S. Hogan, kuris dalei- 
do Ilearsto ir kitiems toly
giems laikraščiams jungti dar
bininkų kongresmano vardą 
su rinkimų dieną užmušto Jo
seph Scottoriggio mirtimi, pa
skelbęs, kad Marcantonio 

•daugiau liudyti nekvięs.
Prokuroras ir jo paskirtas 

virš šimtas policijos esą dar 
nesuradę nieko tokio, kas pa
dėtų išaiškinti Scottoriggio 
pn mušėjus.

Pasiūlyta Pakaity 
Miesto Budžete

nios Good-bye, Bruldynui!

Drabužiai, Čeverykai ir Kitos 
Amerikos Lietuvių Dovanos 

Lietuvos Žmonėms
Daugelis kolonijų ruošiasi 

suvesti Lietuvos žmonėms pa
galbos teikimo darbą į sėk
mingas užbaigtuves. Bet ne 
pasakymu, kad “baigiame.” 
Jie visi stengiasi tai pasakyti 
su dar 
bunduliu 
kų, savų 
žmonių.

didesniu paskutiniu 
drabužių ar čevery- 
ir surinktų nuo kitų

Tokioje pat dvasioje sten
giasi su dar stambesne auka 
užbaigti kampaniją Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui. Kas pirma neturėjo 

: tam progos arba jaučiasi no
rįs savo auką padidinti, tai at
lieka dabar.

Institutui su kalėdine dova
na Y kas dar ruošiasi ją duo
ti) reikėtų pasiskubinti dar ir 
dėl to. kad sąrašas aukojusių 
tam tikslui stambesnę sumą, 
regis, jau užsakytas. Paskui 
gali būti per vėlu ten “dara- 
šyti.” Tai ne popierinė knyga, 
lapo nedadėsi, plunksna ar 
paišeliu neįbraižysi. Sąrašui 
paimta brangaus, gerai pasi
laikančio metalo lenta, kuri su 
aukojusių vardais bus iškabin
ta tame institute Vilniuje vi
siems laikams.

Mrs. Wort 200 svaru dra-• v « bužių ir 5 baksus čeverykų.
Drg. Andziulionė iš Ozone 

Park.
Ona ir A. Malinauskai labai 

daug visko.
Anna jStelmokaitė.
P. Višniauskas.
U. Bagdoniene.
A. Mikniaus.
H. Rinkevičiūtė.
Judita Sadauskienė 

daug gerų drabužių 
V in įkaitį.

Gedraitis.
Rušinskai.
M. Dobinis.
Per Moterų Apšvietos Kliu- 

bo susirinkimus visuomet su
nešama daug drabužių. z Tie 
paskelbti jų koresp.

. Daugelio apylinkės mažųjų 
kolonijų draugai turi įprotį 
atvykti į brook lynicčių pramo
gas ar šiaip pasikieminėti vi
suomet, kaip bitelės, ratuoti 
savo kolonijos žmonių dova
nomis Lietuvai. Tokiais yra:

Žilinskai iš Kearny.
Jocis, Mockaitis, Baranaus

kas iš Bridgeport.
Klastūnai, P. Beeis iš Great 

Neck.
Chas, ir Ursula Yanušiai iš 

Hillside (paskiausiu kartu at-

labai 
per J.

Atr\eŠė Pundus
Brooklyniečiai niekad pra

eityje svarbiais reikalais ne-' vežė nuo K. Atkočiutės, Kru- 
užsileisdavo kitom kolonijom, pinskų, Jatautų).

Miesto Budžeto 1 aryba | nenori užsileisti ir dabar, 
vienbalsiai priėmė miesto -bu-’skelbti atskirais drabužiais ar 
džetui planą sumoje $239,-' bent numeriais, kiek kas ko 
911,239. Suma padidinta ant Į atnešė, neįmanoma. Tad ten- 
$282.035 daugiau, negu buvo kinsiuos 
miestavos planavimo komisi- kas paskiausiu laiku atnešė, 
jos pasiūlyta. į Veikiausia, net vardai ne-

Budžctas dabar dar eis Į i bus visi, kadangi atėję dirbti 
miesto tarybą. Tarybai leista 
budžetą tik mažinti, ne didin
ti. JĮ gali keisti: reikalauti 
tūliems departmentams ma
žinti paskyras, kitiems pridė
ti, tai yra perkeldinėti iš vie
no departmento kitam. Ji 
Ii šaukti viešus posėdžius, 
bile organizacijos atstovai 
Ii pareikšti reikalavimus 
kaitų, protestus.

Po to visko, taryba nubal
suoja ir budžetas eina majo
rui pasirašyti. Majoras gali 
kartą grąžinti persvarstymui, 
jeigu jam nepriimtinas.

Pakaitos padarytos maž
daug toje linkmėje, kokioje , 
miesto, organizuoti darbiniu-; 
kai reikalavo daryti. Nuo ski- ; 
namų parkams, keliams lė
šų dabar pasiūlyta nuimti i 
$21,524,511, 
mokyklų, knygynų 
sveikatos centrų 
pagerinimams.

Antanas Stripeika iš Eliza
beth.

Anuškis, Žukauskai iš New
ark. .

tiktai paminėjimu,

į krautuvę liuosnoriai drabu- 
pakuotojai at- 
ir visai be už-

žiu ir Čeverykų 
randa pundelių 
rašo, nuo ko.

Brone Sesso 
Alekas

(Misevičiutė).
Alekas ir Domicėlė Velič

kai. t
Koste Pvušinskienė (nuo A. 

Arbačauskienės ir Merčaitie-

ga-
kur :
ga-
pa- nės iš Minersville, Pa.)

V. Bunkus.
J. W. Thomsonas (nuo

linauskų).
C. B. Meškėnai.
John Krumin’ai.
Ona Čepulienė.
Stef. Vinikaitienė.
J. W. Thomsonas.

M a-

Pakalniškis Išvyko 
! Floridą

Pranas Pakalniškis gale 
praeitos savaitės pasitraukė iš 
Laisvės raidžių rinkėjo parei
gų. Išvyko Floridos link. Tai 
kelionei iis buvo pasišovęs jau 
seniai, bet, mūsų prašomas, 
vis dar buvo užsilikęs prie li- 
notypp ilgesniam laikui. Kol 
kas, tačiau ir dabar pilno už
vaduotojo jo darbe nepasiliko, 
prie mašinos nuėjo dirbti R. 
M i žara, iš redakcijos.

Jie visi per laikus atvažiuo
ja ne tuščiomis ir pastaruoju 
laiku, antrajai daliai 12-to 
Siuntinio vėl yra atvežę dra
bužių.

Baigimui 12-to Siuntinio 
;dirbančių krautuvėje, 417 Lo
rimer. St., pastaruoju laiku 
nedaug. Kai kurių buvusių 
per ilgą laiką uoliais talkinin
kais, dėl vienos ar kitos prie
žasties talkoje šiuo tarpu ne
siranda. Bet nedidelė grupė 

j nuo pradžios iki 
čiųjų veik kas 
trečiadienio ir
vakarais ateina dirbti ir įgu
dusiai dirbdami stebėtinai 
daug nudirba, kartais net pri
trūksta darbo.

galo dirban- 
pirmadienio, 
penktadienio

pasiūlyta 
o skirti statybai 

ligoninių, 
ir tranzito , nosėje, Laisvės įstaigos susie- 

dijoje. Ir štai rezultatai:
Nuo aidiečių teko sužinoti, 

apie jų šaunųjĮ metinį kon
certą, 8 dieną gruodžio, 474 

: Schwaben Hall, Ridgewoode- 
i Brooklyne. ši salė, sako aidie- 

rie buvę išvogti. Dėl tų pat veikėjai, paimta dėl to, 
bonų areštuotas George De- kad jų koncertų lankytojai 
vine iš Long Island City. Ty- ’au Pradėjo \ nesutilpti Į Pilie- 
rinės, kaip jie tuos bonus ga- Kliubo salę, kur pirmiau 
vo.

Reporterio Pasikalbėjimai su Veikėjais
Laisvės reporteris sugalvo

jo sužinoti, kas dedasi jo pa-

Buvęs policistas James Bro
derick, dabar karčiamninkas. 
gyvenąs 193-08 53rd Avė., 
Bayside, areštuotas už parda-. 
vimą $35,600 vertės bonų, ku- ■

jų koncertų lankytojai

-"i Kliubo salę, kur pirmiau 
)Qdavo j1*’ koncertai laikomi.

CHRISTMAS 

SALUTE 
SPANISH REPUBLICANS 
MADISON SQ GARDEN 

MONDAY 

D E C . jį 0 7:30

KALĖDINIS PASVEIKINIMAS 
Ispanijos Respublikiniams 
MADISON SQ. GARDEN 

Pirmadieni, Gruod. 16 d., 7:30 
PROGRAMA: 

Dr. Oskar Lan«e,
Lenkijos Ambasadorius J. V.‘ 

Dr. Jan Masaryk,
Čechoslovakijos Užsieninis Ministras 

JuNo Alvarez Del Vayo 
Vincente Lombardo Toledano 
Paul Robeson, 
Ir kiti
S&lynis rezervuotos: 60c, 85c, 

$1.80, $2.40, $3.60
Gaunama: Book Shops. Darbo 

rūtinėse Ir SPANISH REFUGEE 
APPEAL, 192 Lexington Avenue, 

New York 16. N.Y. LExington 2-3181

Aido Vyrų • Choro naujasis 
vadovas Robertas Feiferis re- 
norteriui pranešė, kad jis ti
kisi, jog vyrai gerai pasirody
sią Aido Choro koncerte. Jis 
taipgi turi gerų planų ir dide
lių vilčių Aido Vyrų Choro 
ateičiai. Svarbiausias iš to— 
geras sudainavimas. Reikia 
linkėti, kad geri norai ir pa
stangos būtų Įvykinta gyveni
mam

$1.20.

Unijų

Stygų orkestros (ansam
blio) “Vyturėlio” vadovas Ro
jus židžiūnas praneša, kad 
“Vyturėlis,” be dabar turimų 
instrumentų, dar mėgins gau
ti zylofoną. Taipgi kalbėjęsis 
su artistu R. Feiferiu apie nu
piešimą vyturėlio paveikslo, 
Jfuriuomi bus pagražintas 
kiekvieno “Vyturėlio” nario
muzikos pastolis

Pranas Pakalniškis

Prieš koletą mėnesių pasi
ruošiau leistis Floridon, bot, 
tai vienokių, tai kitokių prie
žasčių trukdomas, užsilikau 
iki šių dienų. Per tą ilgą atsi
sveikinimo laikotarpį turėjau 
progos susitikti su dideliu bū
riu sąvo priotelių ir draugų, 
ta proga netgi Aido Choras, 
Aido Vyrų Choras ir Lietuvių 
K. P. kuopeles gerieji drau
gai buvo surupšę atsisveikini
mo pramogėles. Ten būta gra- 

!žių kalbų iv nuoširdžių linkė
jimų Zablackų ir Pakalniškių 
seimo m s, ąpleidžiančioms 
Bruklyną. P,et iš tų gražių 
kalbų išplaukė vienas labai 
rimtas apkaltinimas aplei— 
džiautiems, būtent: ’‘...dėlei 
to inukentės mūsų organizaci
jos', Aido Choras ir dar kas...”

Pirma negu spėjau apleisti 
Bruklyną, 

i kvietė sai 
menininką 

o J1

Aido vyrai pasi- 
už vadovą gabų 
Robertą Feiferį. 

Na, o Jurgis- Kazakevičius 
energingai vadovauja mišriam 
Aido Chorui, šiem abiem vy
ram linkiu daug ir nuoširdžiai 
dirbti ir išauginti Aidą šimta- 
balsiu choru.

čia taipgi gyvena ir Bronė 
šalinaitė — daug veikusi me
no srityje, Aldona Žilinskaitė. 
Nors jas laikinai atitraukė 
nuo veiklos jų kasdieninės 
pareigos, bot netrukus i)’ vėl 
grįš prie meninės ir organi
zacinės veiklos.

“LOVA” TARP GELžKELtO 
RELIŲ

Law Mitch, porteris, rastas 
nukritęs ar nušokęs tarp r^lilf 
BMT 7th Avė. linijos 49th St. 
stotyje. Tūli mane jį esant 
jau mirusiu, kadangi jis visai 
nejudėjo. Vieni sako, kad jis 
buvo apsvaigęs, o kiti, kad už
migęs. Sunku įsivaizduoti už
migimą tarp relių traukiniams 
nuolat pinant relėmis.

ŠALTIS PABĖGO

Skaitytojas sutiks, kad kal
tinimas yra “sunkus,’ 
•ne visai pamatuotas.

Jo šeima — mažametė duk
relė Francene (jo akompanis- 
tė), žmona Adelė ir uošviai 
Zablackai jau prieš keletą 
mėnesių apsigyveno Clearwa
ter, Fla.

Pakalniškis, daugelio talen
tų, drabštus žmogus, buvo di
delis priedas tokiai lietuvių 
kolonijai, kaip Brooklynas. 
Seniau vadovavo Chorui Pir
myn, Great Neck e. Regis, kad 
prie jo, su jo pagalba, tas 
choras ir užgimė.' Tai buvo jo 
pirmieji bandymai chorvedys- 
tėje. Pastaraisiais laikais 
Brooklyne susidaręs Aido Vy
rų Choras, su Pranu vadovy
bėje, gražiai patarnavo Brook- 
lynui ir apylinkėms.

Pranas taipgi patsai 
vo, vaidino Aido Chore 
visada, išskyrus karinį
tarpi, kada karinio darbo ne-. 
patogios valandos buvo ati
traukusios nuo dainos. Jisai 
taipgi gražiai rašo, trumpą 
laiką yra dirbęs Laisves re
dakcijoje ir galėtų tebedirbti 
šiandieną, jeigu nebūtų pasi
rinkęs dirbti kitą darbą.

Taigi, išleisdami, teisėtai 
i jaučiame nuostolį ne-vien tik 
I draugo, bet ir veikėjo. Tad 
greta linkėjimų sveikatos ir 
laimės, taip pat linkime su- 

' rasti sąlygas, kuriose jo ta- 
i lentai galėtų pasireikšti ir vis 
i augti.

daina- 
beveik 
laiko-

kų ir savo šeimos vardu, ta
riu nuoširdų dėkui už suruo
šimą išleistuvių pokylėlių: 
LKP kuopelės nariams, Mote
rų org. narėms ir aidiečiams. 
Dėkui* už nuoširdumą.

Kuriems asmeniniai nespė-

Trejetą dienų pašumijęs, vis 
tebežy dėjusius žolynus nušal- 
dęs, šaltis iš New Yorko išdū
mė kur kitūr. Ketvirtadienį 
šiluma buvo sugrįžusi iki 52 
laipsnių. Penktadienio prieš
pietį irgi tebebuvo šilta.

ačiau
Gerai iau PasPaust dešinę — čia ta- 

prisižiūrėjus praeičiai, štai ką rIU P.’°°d-bye!
surandame: visos tos organ i-1 
zacijos, kurioms aš priklau
siau, augo, tarpo ir veikė dar 
daug pirmiau prieš mano at
siradimą jose. Ypač Aido Cho
ras buvo daug nuveikęs — su
vaidinęs visą eilę vertingų 
operečių, kurių dainos ilgam 
pasfliko Bruk lyno Ii etų viii at
mintyje. Organizacinis gyve
nimas ne kartą yra Įrodęs, 
kad vieno ar bent kelių asme
nų pasitraukimas iš organiza
cijos mažai ką reiškia arba ir 
nieko nereiškia. Ateina asme
nys ir išeina, o organizacijos 
gyveno, gyvena ir gyvens.

Asmeniniai esu Įsitikinęs, 
kad Bruklynas dar ilgam lai
kui pasiliks gausiu šaltiniu 
lietuviškos veiklos dirvai.

Kai kurie LDS veikėjai iš
sireiškė, kad jie organizuosią 
naujas menines organizacijas. 
Tai būtų iš esmės geras su
manymas. Bet kaip su jau 
per ilgus laikus egzistuojan
čiomis meninėmis organizaci
jomis? Ar jas reikės likviduo
ti organizuojant naujas? Al
ne geriau būtų, pavyzdžiui, . 
ateiti Į Aido Chorą, Aido Vy
rų Chorą, “Vyturėlio” orkes
trą ir jas stiprinti? Jei kai, 
kas aukščiau minėtose organi
zacijose tokiems “veikėjams” 
nepatinka, tai Į jas Įstoję tuos 
trūkumus galėtų prašalinti. ’

Darbas visgi garsiau kalba 
už žodžius.

“Surprize” — Staigmena!
Aido Choro koncerto daly- 

viams-svečiams staigmena, ne
skelbta ant programos ir iki 
praeito . penktadienio Aido 
Choro repeticijų reporterio 
nesužinota — merginų sekste
tas.

Sekstetas gražiai dainuoja. 
Susideda iš šių merginų:

Alice Stasunas, pianistė 
dainininkės —

Lillian Bredes,
Eleanor Bredes, 
Gladys White 
Frances Mažilis, 
Catherine Norris, 
Florence Kazakevich.

O

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

521.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų i.šdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

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

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. BROOKLYN 6. N. T.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Iš New Yorko praeitą mė-# 
nosį išsiųsta 1,009,802 maišai 
pašto į užrubežius. Siuntiniuo
se 95 nuošimčius sudarę pun- 

jdeliai maisto ir drabužių Eu- 
F. Pakalniškis. ropos žmonėms.

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
' Tel. EVergreen 1-961?

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines. Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

1 V .

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d5l Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vcituvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais (taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N, Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

j 9—12 ryte
| 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

S—

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeigų * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629

BROOKLYNO LIETUVIŲ
.Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578 N

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |«w.it . . . $247S

CAMBRIDGE
15 . I297*

PATRICIA
17 . >2475

MATIKI

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
ThI. tiT. 2-2178.




