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Mmeiilcos Fašistai | AZERBAIDŽANAS GINASI j Audringos J* Tautiną
Colombians Planavo NUO IRANO ARMIJOS

Nuverst Valdžią

rašo

Apie Ka Lietuvoj Kalba?
Mes Taipgi.
Kalbant Apie Ašis.
Krizis Mūsų Spaustuvėse.

Rašo R. M17. AR A

tinę savo diktatūrą. Jų pro
grama visųpirma reikalavo 
išžudyt negrus, žydus, mek
sikiečius, chinus ir kitas 
tautines mažumas Jungtin.

Teheran. — Irano valdžia 
skelbia, kad jos armija įsi
veržė j Azerbaidžaną, 
siau-savivaldišką

pu- 
šiaurinę 

Irano provinciją, ir užėmė 
Valdžios

rankomis ore mosykuoja, 
. .. i stengiasi sukelti publikos o-tnkT.ų! pini^ prie* Tary’”i Ss»un- 
bOKia. gą, gįna savQ pasiūlymą.

(Tąsa 5-tam puslp.)
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“Kauno ir Vilniaus radijas 
bei kompartijos kontroliuoja
ma spauda labai daug rašo ‘ 
ąpie artėjanti lietuviškos kny- i 
gos jubilieją . . . Ateinančiais , 
metais sueis lygiai keturi šim
tai metą nuo Martyno Maž- 
vydžio ‘Katekizmo prasti žo
džiai’ pasirodymo. . (Nau- ! 
j ienos š. m. gr. 7 d.)

Matote, kas darosi “rusu į 
pavergtoj,“ “bedieviškoj“ Lie- Į 
tuvoj! Abieju miestų radi jas 1 
ir spauda (“kompartijos kori- | 
traliuojama!”) šaukia lietuvių 
tautą paminėti pirmosios lie- : 
tuvių knygos 4OO metų jubi
liejų

O ta knyga buvo “Katekiz
mo prasti žodžiai,“ — tikybiš- 
ka knyga, kaip ir visos ano 
meto pilnosios knygos.

Amerikinių Nacių Programa Reikalavo Išžudyt N?gnis, 
Žydus ir Kitas Tautines Mažumas; Užgrobt Valdžią

Atlanta, Georgia. — Val
stijos teismas veda bylą 
prieš Columbians nacišką 
amerikonų o r g anizaciją. 
Teismas turi dokumentus 
ir prisiektus liudijimus, jog

! Columbians planavo nu- 
Lietuvos verst valdžią ir įvest fašis-Kadangi tarybinė 1 

vyriausybė ir liaudis paminė
tąjį jubiliejų iškilmingai atžy
mės, tai jos priešai Ameri
koje, ‘ matyt, paskaitys tatai 
komunistine propaganda ir 
darys visa tam įvykiui boiko
tuoti. Nes, jeigu tarybinė Lie- m . 
tuva “Katekizmo prastus žo- Tarp teismo naudojamų 
džius“ taip pagerbia, tai, dokumentų yra raštiški pri- 
“nuoseklia” Grigaičio-šimučio sipažinimai dviejų jaunuo- 
nuomone, ta knyga buvo nie- ■ lių — Ralpho Childerso ir 
kas daugiau, kaip bolševikiš-1 Lanierio Wallerio, buvusių 
ka propaganda!. . . . tos fašistinės organizacijos

į narių. Šiuos prisipažinimus 
; išgavo brooklynietė Renee 
i Forrest ir Mario Buzzi, vei- 
: kėjai Nesektantinės Prieš- 
' Naciškos Sąjungos New 
Yorke.

Ta mergina ir M. Buzzi 
, nudavė, būk patys esą fa- 
i šistai ir taip įgijo Colum-

demokratinė Amerikos lietu
vių visuomenė: ji rūpestingai 
ruošiasi knygos jubiliejų juo 
ryškiau atžymėti visose lietu
vių kolonijose.

1947 m. sausio 12 d. Brook
lyne įvyks didžiulis lietuvių 
masinis mitingas šiam jubilie
jui atžymėti.

Panašiai darys ir kitu mics-;

i ............ .................... Du Vyrai Pavėžino
J tos rūšies pramogas ten- 1 v — A i? i

ka kviesti juo daugiau publi- ]SZ3£6 AtuSlO 
kos, kad kiekvienas susipazin-' *
tų su lietuviškos knygos ke- • ---------
Ii u, eitu per 400 metų. Northampton, Mass.—Du

★ ★ ★ ! vyrai automobilyje pasisiū-
Pora atvejų P-nas Grigaitis, parvežt namo artistę- 

teigė savo laikraštyj, buk Tys-1 skulptorę Louise Anne 
hava su Mizara sudarė kokią ^joorej laukusią auto-buso.

.. .v . . . .. : Išvažiavus kelias mylias už
miesto, jiedu užsimanė ją 
žagti. Kada Louise Anne, 
21 metų amžiaus, nesidavė, 
iiedu sumušė ją, o vienas iš- 
žagė. Po to mergina buvo 
išmesta laukan iš automo
bilio. Paskui ją užtiko laiš- 
kanešis, pašaukė ligonveži- 
mį, ir Louise Anne tapo nu- 

j gabenta į ligoninę.
Policija areštavo Stepha

na Antoszą už merginos iš- 
žagimą, ir jo bendrą Men- 
dorą McCormicką kaipo 

‘sėbrą nedorame darbe. A- 
>budu yra karo veteranai.

Viskas parėjo iš to, kad ši
tų žodžių rašytojas pacitavo 
Tysliavos pasakymą, jog su
rinktas Amerikos Lietuvių Ta
rybos aukas “Lietuvai gelbėti“ 
ryja, kaip tranas, Informacijų 
Biuras!

Argi tai ne tiesa? Pats Gri
gaitis to neužginčija.

Nesu didelis pranašas, ta
čiau galiu tiek pasakyti: tie 
laikai ne už,kalnų, kai pradės! 
braškėti Grigaičio - šimučio 
ašis. Tuomet tai bus staigme
nėlių !

bians pasitikėjimą. Paskui 
Renee Forrest dirbo kaip 
tų fašistų raštininkė ir dau
giau jų sekretų sužinojo.

Jinai, pagalinus, įtikino 
Childersą ir Wallerį atvykt 
į New Yorką ir padaryt 
raštišką išpažintį profeso
riui J. H. Sheldonui, Prieš- 
Naciškos Sąjungos pirmi
ninkui.

Childers ir Waller savo 
prisipažinimuose, tarp kit
ko, išdavė buvusį newyor- 
kietį Emory Burke, Colum
bians fašistų pirmininką, ir 
Homerį L. Loomisą, sekre
torių. Burke ir Loomis jau 
iš pirmiau įkaitinti, kad 
kurstė riaušes ir savinosi 
policijos galią. Dabar gene- 
ralis valstijos prokuroras 
Cook specialiai kaltina Bur- 
kę, Loomisą ir Irą Jettą, ki
tą fašistų vadą, už tai, kad 
jie įsakė sprogdint negrų 
namus. Pas Columbians ra
sta dėžė dinamito.

Loomis andai rodė Child- 
ersui susirašinėjimus su na
ciais iš užimtos Vokietijos 
ir sakė, jog padaryta planai 
šmugeliuot ame rikiniams 
fašistams ginklus iš Vokie
tijos.

Columbians centre rasta 
naciškų knygų ir lapelių, 
Hitlerio paveikslų ir nacių 
ženklų. Jie kalbėdavo, kad 
Hitleris niekur nepadaręs 
klaidos, kaip liudijo Waller 
ir Childers. Columbians va
dai taipgi tarėsi pakarti de
mokratinio dienraščio At
lanta Constitution redakto
rių, kai kuriuos Washingto- 
no kongresmanus ir tūlus 
Georgios valstijos valdinin
kus.

Mianeh miestą.
armija, sakoma, nugalinti 
besiginančią demokratinę 
Azerbaidžano miliciją. Pir
mosiose kautynėse tik ma
žai buvę užmuštų bei sužei
stų iš abiejų pusių. Centra-

kad jos armija maršuoja į į 
Azerbaidžaną, girdi, kad! 
“prižiūrėti tvarką” ateinan-1 
čiuose rinkimuose.

Azerbaidžano demokratų | 
vadas Jaafar Piševari- atsi-1 
šaukė į savo tautiečius ko-; 
voti, kad Irano premjero į 
Ghavamo valdžia “negalė- i 
tų mus parduot į vergiją i 
anglams ir amerikonams, Į 
kad netaptume

Sesijos Baigėsi 
Susitarimu

, Buvo Padaryta Nuolaidu iš Anglijos ir Sovietų Pusės; Ang
lai ir Sovietai Sutinką Principe dėl Nusiginklavimo

(Nuo mūsų specialio Korespondento)
New York. — Nepapras-! tankais. Arba šimtas tūks- 

tai svarbios ir įdomios buvo tančių kareivių, paprastai 
Jungtinių Tautų Seimo se-; apsiginklavusių, L—

■ kad netaptume vergais, 18^os Peie^^ 
line Irano valdžia kartoja, i kaip Indijos žmonės.”

SU

susidariusios 
padėties, 

vykimo į 
prakalbų

Dėl 
spaustuvėje 
man atsisakyti nuo 
Michigano valstijų 
maršrutui atlikti. ,

Leonas Pruseika 
mane, už ką jam 
nuoširdi padėka.

Per tūlą laiką man prisiei
na pasėdėti prie linotypo: Bet

mūsų Į 
teko

pavadavo 
priklauso

Prancūzai Nesusitaria 
Dėl Premjero

AMERIKA “PYKSTA,” 
KAD ANGLAI REMIA 
GINKLU INSPEKCIJĄ

dingo lėktuvas
32 KARIŠKIAIS

San Francisco.. — Neži
nia kaip ir kur dingo Ame
rikos marininkų transporto 
lėktuvas su 32 kariškiais.

ORO NELAIMĖJE ŽUVO 
AMERIKONAI

Tokio. — Vos pakilęs o- 
ran, nukrito ir sudužo ka
rinis Amerikos lėktuvas; 

! žuvo 22 amerikonai.
Paryžius. — Vis dar ne- i----------------

susitaiko francūzų partijų UŽMUŠTA KAREIVIO 
nesėdėjus prie jo per ilgą lai- vadai, ką skirti Francijos ŽMONA
ką, linotypas neklauso manęs 
taip, kaip Rudaičio, Byrono 
arba židžiūno!

Visur, mat, reikalingas įgu
dimas !

•S

Tąsa 5-me pusi.)

premjeru. Sakoma, nei ko
munistai nei katalikai ne
gaus tos vietos. Todėl prem
jeru tapsiąs kokios mažes
nės partijos atstovas.

ŽMONA
Burtonsville, Md. — Tuš

čiame name čia rasta už
mušta Florence McAllister, 
28 metų. Jos vyras tarnau
ja armijoj kitoj, valstijoj.

AZERBAIDŽANAS JAU 
SUTINKĄS PRIIMT 
IRANO KARIUOMENE

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atsfovai Jungti
nėse Tautose pykstą, kad 
anglai parėmė Sovietų pa
siūlymą, jog * tarptautinės 
komisijos privalo ne tiktai 
skaičiuoti įvairių kraštų ka
riuomenę, bet kartu peržiū
rėti ir sužymėti svarbiuo
sius tų kraštų ginklus, tai
gi ir Amerikos atominių 
bombų sandėlius. Taip 
United Press.

Teheran, grd. 11. — Ira
no karo ministerija prane
šė, kad pusiau-savivaldinės 
iraniškojo A z e rbaidžano 
provincijos vadai jau sutiko 
įsileist Irano valdžios ka
riuomenę ateinantiems rin
kimams prižiūrėti. (Sako
ma, Sovietai protestavo, 
kad Iranas siunčia armiją 
per savo Azerbaidžaną lin
kui sovietinės Azerbaidžano 
Respublikos.)

REPUBLIKONAI SAKO 
TRUMANUl LAIKYKIS 
KARINĖS GALIOS

AMERIKA DAVUS KARINIU 
LĖKTUVU IRANUI KOVAI 
PRIES DEMOKRATUS

Washington. — Specialis 
kongreso republikonų komi
tetas ragino prez. Truma- 
ną, kad laikytų karo meto 
galią savo rankose dar ne
ribotam laikui. Jie sakė, ka
rinės galios prezidentui rei
kią ypač dėl Amerikos ar
mijų užsieniuose.

Maskvos radijas trečia
dienį sakė, jog nuo lapkri
čio 20 d. iki šiol Amerika 
nusiuntė Irano valdžiai 40 
bombanešių. Įtariama, kad 
bombanešiai skirti kovai 
prieš iraniečių demokratų 
judėjimą.

Karinis Lėktuvas Skrisiąs 
1,700 Myliy per Valandą

Los Angeles, Cal. — Nau
jausias rakietinis Ameri
kos armijos lėktuvas Bell 
XS-1 pirmajame bandyme 
skrido 550 mylių per valan
dą. Tvirtinama, kad jis ga
lės lėkti iki 1,700 mylių per 
valandą. Tai mažas lėktu
vas, tiktai 31 pėdos ilgio ir 
28 pėdų pločio per sparnus. 
Jis skrendąs gana “tyliai”.

SPROGO BOMBOS, DE
MONSTRUOJANT ISPA

NIJOS FAŠISTAMS
Madrid. — Kuomet fašis

tai Barcelonoj, Ispanijoje, 
demonstravo prieš Jungti
nes Tautas, sprogo dvi 
bombos, nežinia keno užtai
sytos. Sakoma, bombos ne
kliudė nė vieno žmogaus.

Žada Brangini Automobilius, 
Jei Bus Pakeltos Algos

Chicago. — General Mo
tors automobilių korporaci
jos pirmininkas C. E. Wil- 
sonas sakė, automobiliai bus 
pabranginti 25 nuošimčiais, 
jei darbininkams alga bus 
pakelta 25 nuošimčiais. — 
Menama, kad CIO Automo
bilių Darbininkų Unija rei
kalaus apie 23 nuošimčių 
algos priedo darbininkams.

, nieko ne
sijos pereitą antradienį. į reiškia prieš dešimtį karęi- 
Diskusijos buvo ilgos, “kar-’ vių su atomine bomba! 
stos”, bet konstruktyviškos. Bet komisija 33 balsais 
Abi sesijos pašvęstos tik ' prieš 7 priėmė minėtuosius 
vienam klausimui, kuris tu- Anglijos ir Amerikos patai- 
ri didžiulės istorinės svar-i symus prie Sovietų origina- 
bos. Pradžioje diskusijų at--lės rezoliucijos.
rodė, jog bus griežtas di- Tai šitose antradienio .se- 
džiųjų valstybių pasidalini- sijose toji komisijos priim- 
mas ir susipykimas, kils to- ;toji rezoliucija ir buvo dis- 
kia audra, kokios Jungti-1 kusuojama.
nės Tautos dar nebuvo ma-1 Pirmutinis kalbėjo mūsų 
čiusios. Bet užsibaigė nusi- į senatorius Connally. Pirmu 
leidimais ir susitarimu. Į-'sykiu girdėjau jį kalbant, 
kaitusi atmosfera ataušo • Connally yra Senato, milita- 
ir delegatai galėjo ramiau 1 rinių reikalų komisijos pir- 
atsikvėpti. Pašaliečiai, sve- mininkas. Amžiumi jau se- 
čiai bei publika taip pat: nas žmogus. Bet savo kal- 
skirstėsi suramintoje nuo- boję jis labai įsikarščiuoja, 
taikoje.

To ginčų ii 
klausimo istor 
Prieš keletą savaičių Sau
gumo Taryboje Sovietų Są- ■ 
junga įnešė, kad Saugumo i . p.. •• h * •. •
Tarybai būtų suteiktos in- M 0)018 I 308113113 
formacijos, kiek kuri sahs I

SSS;Triesto Klausimais
prie Jungtinių Tautų ir pe-' --------
reitam kare buvo talkinin-į New York. — Keturių 
kų pusėje. Iš to pasiūlymo i Didžiųjų užsieniniai minis- 
niekas neišėjo. trai priėmė taisykles, pagal

Pagaliau Sovietai šį rei- kurias tarptautinė dvylikos 
kalą atnešė į Seimą. Jie šį i narių komisija tvarkys Tri- 
sykį pasiūlė rezoliuciją, ku- estą kaip laisvą uosta. Ko

misijoj bus vienas Triesto . 
atstovas ir po vieną nuo 
Sovietų, Anglijos, Jungtin. 
Valstijų, Francijos, Jugo
slavijos, Italijos, Čechoslo- 
vakijos, Austrijos, Vengri
jos, Lenkijos ir Šveicarijos. 
Triesto uosto direktorių ; 
skirs gubernatorius su sei
melio patarimu, bet direkto
rium negalės būti nei Itali
jos nei Jugoslavijos pilie
tis.

Triest nedarys palanku
mo sutarties su jokia vie
na šalim.

Mūsų spaustuvės gyvena sa- _ nii’1****

Dar Neduoda Milicijos 
zecenų, stoka linotypininkų, ■ . v m* n
stoka piesmanų. ! fries Allis Streiką

Veteranai mūsų spaustuvi
ninkai vienas po kito traukia- _... . 777. i
si iš savo profesijų, o naujų, Milwaukee, W1S. S1O 
trokštančių būti gerais spaus-' miesto majoras Klentz pva-' 
tuvininkais, mažai teatsiran- i Šė gubernatoriaus milicijos 
da. Ir šis krizis paliečia visas prieš Allis-Chalmers strei- 
Amerikos lietuvių spaustuves. Į kierius. Gubernatorius dar

Andai Juozas Valatka sakė nedavė, milicijos.
man, jog manąs pasitraukti iŠ ; _____________
Vilnies.

Laisvietis Vincas Rudaitis Graikijos Valdžia Sako, 
spaustuvėje dirba per arti 40 turkai sušaudę būrį perbė

gusių graikų partizanų.

Chinų komunistai pareiš
kė, kad Chinijos valdovas 
Chiang Kai-shekas vėl sten
giasi juos apgauti, siūlyda
mas paliaubas.

Nąw York. — Darbo Fe
deracijos Sukniasiuvių Uni
ja reikalauja pakelt algas 
20 nuošimčių.

Prez. Roosevelto sūnus 
Elliott dabar Ukrainoj.

NEREIKĖTŲ BRANGINT 
AUTOMOBILIŲ DĖL AL

GŲ PAKĖLIMO
Detroit, Mich. — CIO 

Automobilių Darbininkų U- 
nijos vadai tvirtina, jog 
kompanijos gauna tiek pel
nų; kad galėtų pridėti dar
bininkams algų be automo
bilių kainų pakėlimo.

Rockefelleris Siūlo Milionus 
Jungt. Tautų Centrui » 

New Yorke
New York. — John D. 

Rockefelleris . “jauniklis” 
pasiūlė pusdevinto miliono 
dolerių įsteigti Jungtinių 
Tautų Centrui New Yorke.

rioje reikalaujama viršmi- 
nėtų informacijų ne tik apie 
tas armijas, kurios laiko
mos draugingose.šalyse, bet 
ir tose šalyse, kurios pir
miau buvo priešo pusėje. 
Rezoliucija buvo perduota 
Seimo Pirmajai Komisijai 
dėl apsvarstymo ir pasiūly
mo Seimui. Toje komisijoje 
buvo daug aštrių ginčų ir 
diskusijų. Anglija pasiūlė 
pataisymą, kad būtų suor
ganizuota tarptautinė in
spekcija. Tiktai tokiam at
sitikime, girdi, Anglija su
tiktų pasakyti, kiek kurioje 
šalyje užsienyje jinai laiko 
ginkluotų jėgų. Jungtinės 
Valstijos pasiūlė savo prie
dą, kuriame reikalaujama, 
kad informacijos būtų tuo
jau suteiktos ne tik apie 
armijas, laikomas užsieny- . A r.
je, bet ir apie armijas, esą- kė, jog si šalis ir. Anglija 
mas namie. ;nutarė suvienodinti. savo

Tarybų Sąjunga pareiškė, Sįnklus^.girdb P°“
kad šitie pataisymai jai ne-' 
priimami. Jeigu bus reika-

Ginklu Vienodinimas 
Esąs “Be Politikos”

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas sa-

ANGLIJOS ULTIMATUMAS ALBANIJAI DĖLEI MINŲ
London. — Anglija griež

tai pareikalavo, kad Alba
nija per 14 dienų atsiprašy
tų už minas jūrų ‘‘rankovė
je” tarp Korfu salos ir Al
banijos krantų. Tos minos 
sunkiai sužalojo du kari

nius Anglijos laivus ir už
mušė bei nuskandino 44 an
glų jūreivius. Apart atsi
prašymo, Anglija reikalau
ja, kad Albanija pilnai atly
gintų už anglų, laivų ir jū
reivių nuostolius. Jeigu Al-

banija to nepadarys, tai an
glai skųs ją Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai.

(Vandens sąsiauris tarp 
Albanijos ir Korfu yra tik 
apie vienos mylios pločio. 
Albanija ne kartą protestą-

. . ..y. c w -v. . _ -I litinių tikslų.” .
priimami. Jeigu bus reika- , ^Kanados ginklai taipgi 
laujama informacijų tiktai būsią vienodinami su Jung- 
apie armijas, bet nebus lie- tinnJ Valstijų.
čiamas tų armijų apsigink- ■ 77 v.
lavimas, tai dalykas bus Nusmerkti Mirt Sesi 
vienpusiškas. Šimtas karei- „ v. . . . > . .
vių su paprastais šautuvais F HSlStlUKll Lenkai 
nieko nereiškia prieš dešini- i 
tį kareivių su moderniškais Varšava. — Teismas nu- 

’ smerkė mirt šešis fašisti
nius lenkus. Jie veikė są- 

vo, kad anglu karo laivai,'moksle.’ kl!ris sjekS. nuvTeret 
plaukiodami tuo “naminiu”' ^^Md^okrat,nę 
Albanijos vandens ruožtų, i ‘ 
laužo jos nepriklausomybės 
teises.) Graikijoj monarchistai sa

kosi sumušę partizanus va 
ORAS.—Būsią šiltoka. 1 karinėj Trakijoj.

“į € * ; . ■ /į W* &
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$3.75
$7.00
$3.75
$8.00
$4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Dalinai Prisipažino
Kiek laiko atgal, Anglijos parlamento narys, darbie- 

tis Konni Zilliacus, iškėlė viešumon, kad tarpe Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų yra padaryta sutartis bendrai veikti 
prieš Sovietų Sąjungą, jeigu kils Trečias pasaulinis ka
ras.

Anglijos parlamente valdžios nariai bandė tą nugin
čyti ir sakė, kad komunistų London Daily Workeris, ku
ris plačiau rašė apie tą suokalbi, rašės neteisybę.

Dabar mūsų Valstybės Departmentas prisipažino, i 
kad tarpe Anglijos ir Jungtinių Valstijų yra susitarimas 
subendrinimui apsiginklavimo ir veikimo. Pagal tą su- 

7 tartį abejų šalių armijos, karo laivynai ir orlaivynai vie- i 
7 nodais ginklais apginkluojama, vienodą gamina amunici

ją, įvestas bendras karinis lavinimas, įvedama vienodos 
uniformos, oficierių atsinešimas linkui kareivių ir 1.1.

Mr. Byrnes sako, kad tai daroma tik todėl, jog tai i 
būk yra “pigiau ir naudingiau.” Jis sako, kad tai nėra j 
karinis suokalbis prieš Sovietų Sąjungą.

Bet istorija rodo, kad niekados dvi valstybės, padarę i 
karinį suokalbį prieš trečią, nepasakydavo viešai tikro , 

( sutarties tikslo.
Faktas yra, kad Valstybės Departmentas yra susi

taręs su Anglijos valdonais, Anglijos ir Amerikos kari
niai šTabai veikia išvien, kad armijose ir politikoj laikosi 
vienodo nusistatymo, kad jų lėktuvai ir karo laivai daro 
pratimus Šiaurės Poliaus srityj, kas reiškia—prieš So
vietų Sąjungą; kad Kanada yra paskelbta kaipo kariniai 
strateginė valstybe, o už jos yra niekas kitas, kaip tik 
Sovietų šalis. Tai parodo, jog Londono ir Washingtono 
ponai netiki į Jungtinių Tautų organizaciją taikos palai- 

' kymui. Aišku, kad mūsų šalies liaudis tokiai politikai ne
pritaria, nes ši politika nieko gero nesiūlo taikos reika
lams.

KAS- KĄ RAŠO IR SAKO
LAISVES VAJUS

yra šimtai, 
didžiule ar-

Bėgliai ir Jūsų Alga
UNRRA jau likviduota. Su 1946 metų pabaiga bai

giasi ir jos veikimas. Ji teikė pagalbos nuo karo nuken
tėjusioms šalims. Iš jos gavo pagalbos ir Vokietijoj esan
tieji pabėgėliai, kurių vieni-yra hitlerininkai ir nenori 

. grįžti į tas šalis, iš kurių jie nuo liaudies bausmės pa
bėgo, o kitų tie fašistai teroro pagalba neleidžia grįžti.

Jungtinių Tautų organizacijoj seniai ėjo debatai: j 
kas jais rūpinsis po to, kai UNRRA bus uždaryta? Ta-! 
rybų Sąjunga ir kitos liaudies respublikos siūlė, kad pa-■ 
cfaryti galą fašistų viešpatavimui kempėse, suteikti gali
mybę visiems grįžti į jū tėvynes; kurie nori, padėti jiems 
tąme, o kurie nenori grįžti, lai žinosi — jiems jokios pa
galbos neduoti.

Bet Amerikos delegacija, su pagalba Anglijos ir jos 
kolonijų delegatų, tą pasiūlymą atmetė. Nutarė sudaryti 
prie Jungtinių Tautų organizacijos kaip ir skyrių bėglių 
pagalbai. Į šį skyrių, žinoma, prigulės tik tos valstybės, 
kurios norės. Nutarimas padarytas 14 balsų prieš 7; 
iš dalyvavusių, 13 delegatų visai nebalsavo, o 22 šalių 
delegatai nei nepribuvo į posėdį. Reiškia, iš 56 šalių 
tarimą padarė tik 14 balsų, tai tik vienas ketvirtadalis 

C visų šalių. Tas jau rodo, kaip pabėgėlių klausimas yra 
,-L daugeliui šalių visai nesvarbus. Tas parodo, kad mažai 

kas ir rūpinsis jais.
Bet padarytas nutarimas sukelti net $160,000,000 

pabėgėlių gelbėjimui. Kaip tą padaryti? Žinoma, kad So-’ 
vietų Sąjunga, Lenkija, Jugoslavija, Čechoslovakija ir 
kitos šalys į tą fondą pinigų nemokės. Jos daug kartų 

| pasakė: jeigu pagalba bus teikiama ir fašistams, tai jos 
neprisidės. Mrs. Rooseveltienė, kuri taip stojo už pabė- 

< gelius, irgi nenorės tam aukoti. Tai kas daryti? Nutarta, 
fc kad visose šalyse, kurios priklauso prie šios organizaci

jos, visi darbininkai turi per metus duoti vienos dienos 
| uždarbį pabėgėlių užlaikymui.

Aritmetika lengva: jeigu visų šalių darbininkai tą 
sumokėtų, — šalių, kurios priklauso prie Jungtinių Tau
tų, — tai susidarytų net $750,000,000. Graži krūva pini- , 
gų! Bet žinoma, kad tų šalių darbininkai nemokės, ku- 

| rios prie šios organizacijos neprigulės, tai tada našta 
g guls tik ant tų šalių, kurios sudarys tą komitetą. Mūsų 

šalies atstovai smarkiai stojo už bėglius, tai reiškia, kad 
mūsų piliečiai turės atiduoti tam dienos uždarbį. Kaip tą 
bandys pravesti, ar prašant, kad paaukotų dienos už
darbį, ar išskaitant iš algos, koip kokią prievolę, dar ne
žinia.

Visi pritaria Ispanijos liaudiečiams, kurie yra pabė
gę nuo fašistų teroro ir jiems aukojo ir yėl aukos, bet 
kas gali pritarti šėrimui fašistų, padėjusių Hitleriui žu
dyti žmones, o paskui pabėgusių su naciais į Vokietiją ir 
ten laukiančių trečiojo pasaulinio karo? Kas sutiktų, 
kad jo dienos alga būtų fašistų užlaikymui paimta?

KUNIGAS IR AUKOS
Klerikalų Darbininkas la

bai džiaugiasi vieno lietuvio 
kunigo duosnumu. Kalbėda
mas apie visokias misijas ir 
jų finansavimą, 
sako:

Tokių rėmėjų 
tūkstančiai. Ta
mija suburia visokeriopų rū
šių aukotojus, pradėjus nuo 
“našlių skatikėlių” ir bai
giant labdarybės milžinais. 
Tokį milžiną ir lietuviai tu
ri garbės prie savo tautiečių 
priskaityti. Tai Baltimorės 
šv. Alfonso parapijos klebo
nas, kun. Dr, Liudvikas Men- 
delis. Jau pereitais metais jis 
sukėlė pasaulio nuostabą, 
paaukojęs įvairioms labdary- 
bėms ir misijoms virš 70,- 
000 dol. Rodos, pasiekęs to
kių neįmanomų viršūnių, tu
rėtų natūraliai slinkti že-! 
myn. Bet kur tau : — šiemet 
pasilypėjo dar aukščiau : su
rinko misijoms daugiau kaip 
80,000 dolerių! Kiti misijų 
rėmėjai nė nemėgina jo pa
sivyti. Sekamasis didžiausias 
aukotojas su 11,000 dol. toli, 
toli atsilikęs. Kiti, palyginti, 
tik nykštukai, nors tūkstan
čiais skaičiuoja. Del didelio 
savo kuklumo kun. Mendelis 
vengia viešų pasiskelbimų, 
bet misijonieriai savo apy
skaitose-turi gi tai pažymėti. 
Mums, savo ruožtu, malonu 
tuos kilmingus mūsų vien- 

! taučio ir vienminčio žygdar
bius viešumon iškelti. (Dar
biu., gruodžio 6).

Šiam kunigėliui poteriai 
yra puikus biznis, ne tik 
tūkstančiais, bet, kaip ma
tome, desėtkais tūkstančių 
doleriai plaukia į kišenių.

Panašiai yra pralobę dau-! 
gybė lietuviškų kunigų. Is- 
storijoje esame škaitę daug 
atsitikimų, kad ••• kunigėlis 

i numirė, paliko milžiniškus 
turtus!

Labai panašu į tūlus val
dininkus'. Irgi esame matę 
istorijoje: Valdininkas me
tinės algos tegauna $10,000, 
jokio biznio neturi, jokių ki
tų įplaukų iš niekur “ne
gauna”, gyvena su didele 
šeima, vienok, žiūrėk, iškilo 
aikštėn, jog jis per metus į 
banką yra pasidėjęs keletą 
sykių po desėtką tūkstančių 
dolerių. Tikri stebuklai. Bet 
čia niekas nesako, jog tam 
valdininkui Dievas atsiuntė 
iš dangaus. Taipgi niekas

bolševikų priešai, tie gri- j 
gaitinio tipo demokratai. į 
Tai kaip jie priėmė šitą bol-1 
ševikų talką?

Užtenka tuos klausimus 
pastatyti ir jau aišku, jog 
šitoje Grigaičio istorijoje 
nėra nė krislelio teisybės.

Tarybų Sąjunga dėjo di
džiausias pastangas ir ne
apsakomai aukojosi, kad 
sukurti savo pramonę, ypa
tingai sunkiąją, kad ekono
miniai sustiprėti ir sudrū- 
tinti savo ginkluotas jėgas. 
Bolševikai ne tik neturėjo 
išteklių ir negalėjo apgink
luoti Vokietiją, bet dar su 
baime žiūrėjo į Vokietijos 
ginklavimąsi. Jie puikiai ži
nojo Vokietijos imperialis
tu tikslus, c

Kas dar nėra visiškai ap- 
jakęs, tai puikiai žino, kas 
padėjo Vokietijai po Pir
mojo karo ekonominiai pri
sikelti ir apsiginkluot. Yra 
faktai, yra dokumentai. Vi
si žino, kad kaip tik Ame
rika ir Anglija skolino Vo
kietijai bilionus dolerių, da
vė milžiniškus kreditus ir 

i prikėlė ją ekonominiai. Jau 
/KT .. I jeigu kas kaltas po Pirmo-(Naujienos, gruo-1 & - 1

jau 
įro- 
ne-

je sukinėjosi apie 15,000 
žmonių, tuo būdu Hitleris ir 
leva Braun galėjo pabėgti 
minioje. Nusiskutęs ūsus ir 
apsikirpęs plaukus, Hitleris 
lengvai galėjo praeiti už ki
tą kokį nežymų vokietį.

“Tiesa, dabar Hitleris 
gali būti miręs, nes yra 
dyta, kad jis jau buvo
sveikas. Bet niekas dar nėra 
įrodęs, kad jis yra miręs, juo 
labiau, kad būtų žuvęs val
džios patalpose.”

Taip ir eina visokie gan
dai. Europa jų pilna. Nie
kas nematė Hitlerio nusi
šaunant, niekas nematė jo 
lavono degant. Bet taipgi 
nėra jokio įrodymo, kad jis 
būtų pabėgęs iš Berlyno.

NE ISTORIJA, BET 
BJAURUS MELAS

Chicagos menševikų ora
kulas savo šlamšte sako:

“Po pirmojo pasaulinio 
karo Amerika ir Anglija 
nusiginklavo. O Vokietija 
ginklavosi slaptai, su Rusi
jos bolševikų pagalba. Ka
da Hitleris atėjo į valdžią, 
Vokietija taip sustiprino 
savo jėgas, kad ji galėjo 
pradėti karą ir įveikti visą Į 
Europą.” 
džio 5 d.)

Tiktai Grigaitis gali ši
taip begėdiškai meluoti ii 
istoriją kraipyti. Bolševi
kai, kurie paėmė vadovauti 
visiškai sugriautam kraš
tui, kraštui beveik be jokios i gaičiui rodytum tuos istori- 
pramonės, padėjo be galo nius faktus, jis jau seniai 
aukštai techniškai pakilu- su jokiais faktais nebesi- 
siai Vokietijai apsiginkluo- skaito. Nėra tokio melo, kil
ti! Antra, Vokietijos pryša- rio jis 
kyje stovėjo socialdemokra- prieš bolševikus ir Tarybų 
tai, tie nepermaldaujami Sąjungą.

Gavimui Naujai Skaitytoje
Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947 

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 

6025 
4898 
3966 
3564 
3299 
3117 r 
2556 
2210 
1248 
1112
... 312 
.... 303 
. 286 
... 286 
... 234 
... 234 
... 208 
... 208 
... 202 
.... 182 
.... 182 
.... 156 
... 132 
.... 130 
... 130 
.... 106 
.... 104 
.... 104

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn 
K. Žukauskiene, Newark ..................
A. Stripeika, Elizabeth...................... ‘
Hartford Va j minkai, Conn. .. .\.......
P. Pilėnas, Philadelphia ....................
M. Svinkūnienė, Waterbury.............
LLD 2 kp. So. Boston......................
J. J. Bakšys, Worcester ..................
V. Ramanauskas, Minersville...........
LDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh ....
G. Shimaitis, Brockton ...... 1056
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence ................ 984
L. Bckešicnč, Rochester, N. Y. 844
S. Kuzmickas, Shenandoah .. 832
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 806
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

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

Binghamton .........................
L. Pruseika, Chicago ................
P. Šlajus, Chester ......................
V. 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-Keamy .. 422
S. Puidokas, Rumford ............... 361
J. Rudman, New Haven ............  338

V. Padgalskas, Mexico ...........
M. Smitrcvičicnė, Detroit ......

P. Dambrauskas, H&vcrhill 
J. Valaitis, New Britain .... 
Sharkey, Easton ..y...........

A. Gudzin, Schenectady ........
A. Navickas, Haverhill ..........
S. Tvarijonas, Hamtramck .....
J. Blažonis, Lowell ................
LLD 77 kp., Cliffside ....... ......
F. Wilkas, Wilmerding ...........
P. Sprindis, Kenosha ..............
(I. Žukienė, Binghamton ........
LLD 145 kp., Los Angeles ......

I J. Stankevičius, Wilkes-Barre . 
Adam Kupstas, E. St. Louis . 
LLD 75 kp., Miami ................
C. Stashinsky, New Kensington 101 

i M.

A.
V.
S.

762
742
696
694
674

626 I614 J. Kalvelis, Bridgewater
590 1 ’ ............................
584
520
496
442
412
438

Kliknienė, Springfield ........... 104
Levanienc, Los Angeles ....... 78
Valinčius, Pittston ................  72
Slekienč, Gardner .................. 52

. 52
. 48

A.
M. 
P. J. Martin, Pittsburgh .
J. Adams, Grand Rapids ..

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini- 
I mui sukelta sekamai:

Philadelphia, Pa. .. $622.30 Į Rumford, Me. «.......
579.59 i New Haven, Conn. . 
257.00 Worcester, Mass. .., 
141.50 Tortland, Oregon ..
114.30 Scottville, Mich. ...

90^50 Great Neck, N. Y. .. 
77^00 New Britain, Conn.

i 59*00! P?;1 ’ • • •
56.00 ™ 
53.00 
51.50 ■ 

. 47.50!

. 43.50 
, 40.50 

39.00 
37.00 Saginaw, Mich.

, 36.50 Minersville, Pa. 
. 33.00 Oakland, Calif. ..

Cliffside, N. J. ..
. 32.00 Luther, Mich. .. 
. 26.00 
. 25.50!
. 25.00 

23.50

i jo karo už Vokietijos taip Brooklynas ...........
i greitą ekonominį atgijimą Hartford, Conn. ... 

~ i ir apsiginklavimą, tai Ame- Elizabeth, N. J. ... 
Jritos ir Anglijos kapitalis- Waterbury, Conn. .

tai.z '
Bet, žinoma, veltui Gri-

nebūtų išgalvojęs

Tik Trys Savaites Beliko 
Laisvės Vajui

Dar kartą J primename, 
jog Laisvės bendrovės di
rektorių taryba nutarė 
Laisvės vajų baigti lygiai 
su pirma diena sausio mė
nesio, 1947 metų. Faktinai, 
tik 3 savaitės laiko beliko 
Laisvės vajui. .Tik 3 savai
tes laiko beturi visi esan
tieji Laisvės prenumerato
riai gauti nors po vieną 
naują skaitytoją savo dien
raščiui. ■. .

S

Vajus šiemet eina gražiai,tokio valdininko nesveikina į tačiau dar d trūksta iki t v* I x I t i A z-J o v* ‘
sukėlimo nusistatytos kvo
tos 1947 metams biudžeto. 
Kvotą galima atsiekti gerai 
pasispaudus. Ją galima at
siekti tik su pagalba visų 
esamųjų dienraščio Laisvės 
prenumeratorių. Jei kiek
vienas pasirūpintų gauti 
nors po vieną naują Laisvei 
skaitytoją, patys paaukotų' 
ir kitų paprašytų primesti 
savo dienraščiui po doleriu- 
ką į biudžeto fondą ir pasi
rūpintų gauti Laisvės bend-

ii* nekelia į padanges.

jog 
Heim-

Hitlerio 
ir sude-

nesuradau nei 
būtų parodęs, 
Hitlerio lavoną, 
nors to lavono

NEJAUGI HITLERIS 
TEBĖRA GYVAS?

Overseas žinių agentūros 
korespondentas Bolling sa
ko turėjęs pasikalbėjimą 
su Įeit, pulkininku Heim
lich, Amerikos militarinės 
valdžios reikalų vedėju. 
Heimlich teigia, kad nėra 
jokio tikro įrodymo, 
Hitleris yra miręs, 
lich sako:

“Pranešimas apie 
ir Ievos Braun mirtį
ginimą čionai Vokietijos val
džios patalpose tebėra tiktai 
viena iš pasakų. Aš apklau
sinėjau visus liudininkus, 
kuriuos tiktai galima buvo 
surasti, jų tarpe ir rusus ka
rius, kurie užėmė šias patal- 

, pas, tačiau 
vieno, kuris 
kad jis matė 
arba kuria
dalį. Visas apie Hitlerio mir
tį parodymas yra paremtas 
pareiškimu tūlų vokiečių, 
kurie sakė, kad jie girdėjo 
apie Hitlerio sudegimą ’ nuo 
kitų vokiečių, kurie ‘neva ži
no apie tai.’

“Nežiūrint to, kad val
džios patalpos buvusios pas
kutinėmis keliomis valando
mis apsuptos, tačiau verta 
atsiminti, kad šioje apyimkė-

ANDREJUS VIŠINSKIS, Ta
rybų Sąjungos užrubežiams 
ministro pavaduotojas - 
tąą, >9 •

depu-

Rochester, N. Y. .. 
Detroit, Mich..........
Baltimore, Md........
Scranton, Pa..........
Newark, N. J........
Paterson, N. J. ... 
Binghamton, N. Y. 
Haverhill, Mass. ... 
Shenandoah, Pa. .. 
Brockton, Mass. .. 
Chicago, Ill............
Lawrence, Mass. ..

' Bridgeport, Conn. . 
Harrison—

E. St. Loius, Ill. 
Wilkes-Barre, Pa, 
Mexico, Me..........

I Seattle, Wash. ..
; Norwood, Mass. .
Rockford, Ill. ... 
Dickson City, Pa

rovei naujų šėrininkų, ir jei į 
visur įvyktų parengimai 
biudžeto sukėlimui, tai 
kvota galėtų būt atsiekta 
dar ir su kaupu.

Šiuom tarpu kiekvienas 
galvoja apie apdovanojimą 
savo draugų švenčių proga. 
Atsiminkime, kad apšvietą 
branginančių žmonių bran
giausias draugas yra dien
raštis Laisvė. Apdovanoji
mas savo dienraščio sezono 
švenčių proga būtų prakil
niausias dalykas. Naujas 
skaitytojas tai labiausia į- 
vertinama dovana Laisvei. 
Naujas šėrininkas ar dole- 
riukas kitas aukų taipgi y- 
ra laukiamos ir brangina
mos dovanos.

Kalėdų dienos sueigose 
bei parėse prisiminkite tą 
kolektyvi Amerikos lietuvių 
Švietėją, mokytoją ir vadą 
— dienraštį Laisvę — kuom 
nors prisidėkite prie sukė
limo jam biudžeto 1947 me
tams. P. Buknys.

i Hudson, Mass............
i So. Boston, Mass. ... 

Chester, Pa..............
Pittston, Pa. ...........
Stamford, Conn.
Cleveland, Ohio.......
Jewett City, Conn. ..

P. Pilėnas, gražiai paki
lo punktais todėl jam i pa
galba atėjo R. Merkis ir A. 
Kupčiūnas, prisiųsdami pi
nigų už prenumeratas.

A. Bražinskas, iš So. Bos
ton, Mass, prisiuntė nau
ją prenumeratą ii* atnauji
nimų. Jis darbuojasi 2-rai

Springfield, Ill..........
[Miami, Fla................

New Kensington. Pa
23 gų Easton, Pa. 
22^00 
20.00

J. Mažeika, iš Pittsburgh, 
Pa., pasidarbavo LLD 4- 
tam Apskr., prisiųsdamas 
prenumeratų.

P. Paserskis, darbuojasi 
LLD 25 kuopai, Baltimore, 
Md., jis prisiuntė pinigų už 
prenumeratas.

Sekanti vajininkai pakiio 
punktais prisiųsdami pre
numeratų: A. Balčiūnas --1 j Vogonis, Philadelphia 
G. Kuraitis, B’klyn, N. Y.,: pa.

NACIŲ DAKTARAI SA
KOSI NEKALTI

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikonų teisiami 23 na
cių daktarai ir mokslinin
kai sakėsi nekalti. Jie kal
tinami, kad su savo neva 
moksliniais bandymais jie 
kankino’ir žudė svetimtau
čius koncentracijos stovyk
lose.
KOVA TARP AZERBAI

DŽANO IR IRANO
Teheran. — Irano val

džia pranešė, kad įvyko 
ginkluotų susikirtimų tarp 
siunčiamos į Azerbaidžaną 
Irano kariuomenės ir azer
baidžaniečių milicijos. Az
erbaidžanas yra pusiaų-sa- 
vivaldiška šiaurinė Irano 
provincija.

20.00
19.50
18.00
16.50
15.25
15.00
15.00
14.00
12.00
11.50
10.00

9.50
. 7.23

7.00
, 5.00

5.00
5.00

. 4.50
3.503.50
3.50
3.50
3.50
2.00 •. 1.50
1.50

Washington, Pa........
Plymouth, Pa............
$10. (per G. Šimaitį).

Aukų sustiprinimui dien
raščio biudžeto 1947 m. ga
vome sekamai:

John Chelus, Perth Am
boy, N. J., $5.

Steponas Raubickas, Wa
shington, D. C., $5.

A. Sheiris, New Kensing
ton, Pa., $3.50.

Juozas Girkus, Edmon
ton, Canada, $3.00.

Bronė Bernotienė, Wor
cester, Mass., $1.50.

Jonas Žukas, Portland, 
Oregon, $1.50.

L. Sakalauskas, Detroit, 
Mich., $1.50.

J. Stankevičius, B’klyn,

K. Žukauskienė (pei^ A. 
Matulį), Newark, N. J., M. 
Kliknienė, Sprinfield, Ilk,

Širdingai 'dėkojame vi- • 
sie.ms už aukas ir už įsigy- 

Geo’ Shimaitis, Brockton, šėrų. Laukiame po vie- 
Mass., J. Bakšys, Worces- J na naujų skaitytoją nuo 
ter, Mass., M. Smitravičie- pavienių skaitytojų. Vajus 
nė, Detroit, Mich., A.' Stri-1 tuoj baigsis, tad neilgai liko 
peika, Elizabeth, N. J. |laiko._ Nupirkite dienraščio

Praš^me pasiskaityt laiš-' Laisvės prenumeratą me- 
ke]į; • tams kaipo dovaną savo gi-

“Brangūs Draugai, Lais- niinėms bei pažįstamiems, 
vės Veikėjai: Sveikiname <Le įvertins tokią naudingą 
jumis per dienraštį Laisvę, dovaną.

kelį:

vės Veikėjai:

linkėdami sulaukti Linksmų 
Kalėdų. Prisiunčiame auką 
dienraščiui Laisvei $10, o 
Apšvietos Fondui $5. Tai 
sveikinimas ir aukos nuo 
LDS 1-mo Apskrities. Drau
giškai, Paul Baron, Brock
ton, Mass.”

Bendrovės šėrų įsigijo: 
LLD 6 kp., 2 serus už

tams kaipo dovaną savo gi-

OHIO MAINIERIAI PRIE
ŠINASI BAUDOM

Cleveland. — Keli šimtai 
mainierių Ohio valstijoj iš 
naujo sustreikavo dėl to, 
kad kompanijos uždėjo jiem 
baudą už pirmiau streikuos 
tą laiką.
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS
4

Vitalis Bukšnaitis, Vienybe|you do get a bettor focus for 
columnist, thanks us for be-[the picture, 
ing gentlemanlv and thinks it į 

was “mighty pink of us’’ to 
write the column we did two 
weeks ago on his views re
garding the housing shortage. 
However, ho still dings to Un
belief that when someone 
calls his paper a pro-fascist 
paper, thev arc merely hew
ing to a “party line’’ whose 
dictates are “those that aren’t 
with us are agin’ us.’’ I hope 
that when a hard hitting fact 
comes out and socks him bet
ween the eyes, he will be gen
tlemanly enough not to think 
we are bringing these things I 
up just to satisfy the “1 
line.” Facts always speak for 
themselves, a.. 
when we call

Not wishing to devote too 
■ much space to this matter, 
we turn to another one.

Trečias Pusiapu-

U. S. Newspapers Slant News 
Against Soviet Union, Says 
Former U.S. Vice President

Former Vice-President Hen- 
I ry A. Wallace has charged 
that the press and radio con- 

Itinually are feeding the peo- 
| pie “the most subtle poison 
į designed to make us hate and 

issia.” The “pluto- 
has taken over the

The Vilnis English Section 
I has been the recipient of!*ear 
! threats of law suits, “dire” i cracy 
i consequences and threats of jore’£n P°hcy of the Western 
> big fines for libel. The Vilnis; ’ Powera» the £arne °P* 
1 which has beęn 1 
spotlight on various pro-fasc- j 

man-1 
not 
the

Wallace declared that the 
United States is backing the 
“Chinese . dictatorship” with 
its Marines because it fears 
Russian influence in China.

“The Russians have, every 
reason to think that the Ang
lo-Americans are using the 
phrases ‘Democracy,’ ‘Free 
Elections’ and ‘Rights of 
Small Nations’ in the Balkans 
and the Near East 
tective 
their 
Russia 
oil in
Arabia.”

He singled out Germany asl, . , , , ., i also held its concertthe most dangerous single I , . >
2 _ • . * . a .week-end and amongspot for poisoning Anglo-Am- ... ..7 ; groups participating was theerican-Russian relations. 4 c _ m >'Male Octette Irom Newark, 

“Many Germans are doing |N j We have an anonvmous

married at the end of last 
month. Wo wish them a lot of 
hick. Both have been active 
in Lithuanian organizations, 
particularly the LDS. Barney, 
incidontly, was captured by 
the Germans in the last war, 
but escaped their clutches.

Two l/DSers announced 
their engagement. Albert Ma* 
katėm as, of Elizabeth, N. J. 
and Thelma Malinauskas, of 
Rochester, N. Y. They met 
after corresponding with each 
other while Al was in the Ar- 
rnv. His address was published

Waterbury Vihjos Chorus

concert 
Schwaben 
It was a 
fair crowd 

Chorus

Hall 
nice 
was 

sang

I

as pro
coloring to cover up 

determination to hem 
in while they grab off 
Iran, Iraq and Saudi

BROOKLYN’S Aido Chorus 
held its annual 
Sunday at the 
in Brooklyn, 
concert and a 
present. The
well, although there was not 
a very strong section of male 
voices... Other numbers also 
were executed very well.

with the French right wing 
apparently c.oncuring, are 
agitating continually for war 
with Russia.

“There is unquestionably 
an undeclared war going on 
against Russia as long as we 
continue to produce the stuff 
out of which : atomic bombs 
can be made.”

The United States is arm
ing the Japanese islands in 
such a way as to be a threat 
against the mainland of Asia.

The American Navy’s de
sire for the oil of Saudi Ara
bia is blocking the way to 
freedom for Palestine as much 
as the desire of the British 
to keep the Arabs on their 
side in their efforts to hem 
in the Soviets.

“Why should American re
presentatives play ball with 
high-class grafters, 
asked, 
opens 
kind ?

“No

last 
the

in Tiesa asking members to 
correspond with him. The LDS 
sure brings people together, 
doesn’t it. They’re having a 
membership drive, comes Jan. 
1st.

everything they can to lay the 
groundwork for the next war 
between the United States 
and Russia,” he said.

“Only when the Germans 
are fully at work again, pro
ducing an abundance of 
peace time goods, will the 
danger be over. As long as 
the Germans are in misery, 
they are bound to try to cre
ate trouble between the Ang
lo-Americans on the one hand 
and the Russians on the 
other.”

letter from Hartford com
plaining that their Laisve 
Chorus should have been in
vited to sing there, too, but 
this paper does not publish 
anonymous articles.

Julia Laukaitis and Bern
ard Petrulis of Maspeth were to your friends.

The Tiesa English Section 
is publishing the 1946 Lith
uanian All America Football 
'feam in the next issue which 
is due to make its appearance 
this weekend. We urge our 
readers to look it up, show it

playing the i posing the Soviets which . . . xrr i , vir Trr __ .g
being carried on by 
Anglo-Saxons and re

interests 
be

j led to World War H. 
! now being carried 
“Tory 
actionary 

i wherever 
j found,” 

In an 
College, Pa.

į charged:
“Because of the continuous 

selective use of facts and the 
coloring of facts by the press 
and radio, our people do not 
know tho real issue after 
World War II any more than 

monotone of the Lithuanian 
American Council (Taryba) 
or the pip-squeekedness of 
Lithuanian Daily Draugas.”

And the English Section 
published a few of the photo
stats of documents on which 
some of the published articles 
were based.

. i.st activities among Liti 
ians in Chicago does

i flinch — and answers
| law suits thusly:

“The materia) utilized by
party the editors has been authen- 

photo-tic, based on

vested
they may 

he declared.
address to the State 
"a., Forum, Wallace

4

and facts are that static copies that we have at
Vienybe pro- ()in‘

fascist, we are not just trying do not cringe in fear
to be nasty. Perhaps calling 1 .
it pro-fascist would be putting Congressman
it mildly — in light of a few|^--......  -
typical quotations that can be df newspaper.

pur-

line
Vie-

disposal. We- therefore 
r of suit 

by such eminent a person as 
i O’Konski, or 

shudder at the rabious venom 
Vienybe, the

they did after World War I.
“After World War I, the 

British and French, with the 
United States more or less 
concurring, spent three years 
trying to* crush the Russian 
revolution by force. Today 
the Anglo-Saxon Tories of the 

i United States and England,

Wallace 
when atomic energy 

new vistas for man

as
spy.

Vonsiatsky was 
and served a prison 
a German-Japanese

can 
members of the Vienybe

be further proven

all anti-Semites are 
— but with other 

added on,

collected from Vienybe’s files 
of the recent war period. Wo 
are not going to dig into those 
files right now, because it 
would really serve no 
pose.

Party lino or no party 
—it can be proven that
nvbo has. time and again, 
published articles and mate
rial taken from Nazi publica
tions, that it hailed the in
vasion of Lithuania by the 
Nazi armies in 1941 as the 
“liberation of Lithuania.” that 
it has defended the Lithuan
ian DP’s in Germany who, 
having collaborated with the
Nazis during occupation of December 
Lithuania, fled in terror wfienIian Hall, 
the Nazis were defeated so 
thev could not be punished 
for their crimes. It can be pro
ven. also, that in the attempt 
of these DP’s to contribute to 
the Hate Russia campaign, in 
order to start a new world 
war and bring back a fascist 
regime, the Vionvbe has un
flinchingly collaborated.

It can b« said that the 
tor of 
Trsliava. 
luted with 
salute by 
siatskv in 
defended 
t^e time that he was a fascist. 
This same 
convicted 
term 
Axis

edi- 
Vienybe, Mr. Juozas 

who once was sa- 
the extended arm 

Mr. Antanas Von- 
Thompson, Conn, 
him, knowing all

Baltimore Youth & Adult
LDSers Plan Bowling Teams

BALTIMORE, Md. — The i bowling teams throughout the 
( LDS Lodge 48 of Baltimore : country.
held its monthly meeting on | Committees were drawn up 

5th at the Lithuan-1 for the preparation of a 
and there was a į coming LDS Banquet and 

larger turnout this month with I Dance to be held February 
•signs that the youth are be-11st at the Lithuanian Hall in 
ginning to take more inter-Į honor of the returning LDS 

j servicemen. Certificates of 
Appreciation will be given the 
Veterans as 
ciation for 
the country 

Elections
and everyone of the officers 

; retained their respective po-

est in the organization.
The branch supported the 

proposed plan for a “Corresp
ondence” bowling meet. Plans 
were discussed and committee 
organized for the setting up 
of two bowling teams for Bal
timore. There will be one 
youth team and one team of ■ sitions for the coming year, 
adults who are anxious to j Baltimore Member
compete with the various LDS į Art Jacobs

a token of appre- 
their services to 
during the war.
were also held,

conservative or pseudo
progressive Democrat has a 
ghost of a chance to be el
ected in 1948,” he said. “If 
it’s a conservative the country 
wants, it should go 
Republicans, where 
find perfection.”

Wallace expressed

to th e 
it can

Wallace expressed amaze- 
Iment at how rapidly the Un
ited Nations seems to be fol
lowing in the footsteps of the 
League of Nations.

“Again we have the pluto
cracy controlling foreign of
fices and the military estab
lishments mouthing the sacred 
name of democracy as they 
strive for oil and market con
trol,” he said.

Admitting that the United 
Nations organization is strong
er than the old league, Wal
lace pointed out that the chief 
source of additional strength 
is the fact both Russia and 
the United States are mem
bers, t

.“Otherwise,” he added, 
“the rules of the game seem 
to be about the same today 
as after World Wa# I.”

It 
that 
staff have been consistently 
anti-Semitic, and that Vieny
be has published 
Semitic material 
lumns which was 
different, if at all, 
which the Nazis 
Germany and in 
when they were 
thej’C.

So, when all these facts are 
put together, one gets a com 
plete picture. For example, 
the salute by Vonsiatsky may 
not mean much by itself — 
but to defend his right t<~ 
have an arsenal, to publish 
anti-semitism, to greet the 
Nazis in Lithuania as liber
ators, etc., added together 
gives the whole thing a cer
tain amount of character — 
a fascist character.

vile anti
in its col- 
not much 
from that 

used in 
Lithuania 
in power

Not 
fascists 
fascist tendencies 
there is definitely that tinge.
Even publication of a banner 
headline that “Lithuania is 
free” when the Nazis invaded 
it may not in itself prove 
that the paper publishing it 
was fascist, or, to put it mild
ly, pro-fascist, feut when you 
add all the m^tterial to it that 
we have mentioned above—

Auditors took it on the chin

steady

thestandings

week:

4 
i

Auditors j 

berth in

W.
9
8
8
6

- time
8 p.m. 
in

Feuer) bowled good
Al Dobinis of the

r

Vy- 
was 
the 
the 
the

the 
for 
de-
as 

re

42 Percent Thinks 
Press Slants News

DENVER: — Two out of 
every five people in the U. S. 
think U. S. newspapers are 
biased against the Soviet Un
ion, according to.a survey by 
the University 
tional Opinion 
ter.

One out of every five be-1 Peered that,, although Thanks- 
lieves the papers paint over-rt..... & ----
bright pictures of Russia, one ■ ^he bowlers ----
thinks the papers L .
presentation, and one is un- •anc^ cranberry sauce dinner. It 
decided, the survey revealed. | was on^r ................ ......... / '

Replying to the question! showed some spark, starting
"Dp you think the newspa-|out like a house-a-fire with a viemg for fn-st place with the 
pers you read generally make 180 string to beat his former
Russia look better or wprse high score. Purvenas crushed J'o ou o nee im^ aa 
than she really is?” 42 per-1 the Secretaries in the first two J h u r s d a y w h e n Charlie 
cent answered Worse and 17 tilts of the evening, giving up 
percent answered Better. Only 
21 percent felt the newspa
pers are fair and the remain
ing 20 percent were undeci
ded. A plurality of every po
pulation group felt 
wer was Worse, 
heaviest votes on 
coming from union 
professional people 
nessmen, the poll showed.

The Brooklyn LDS Bowling bowled a good game, but ra- 
League resumed league play ther because Purvenas didn’t 
again on December 5th after keep up the pace with which 
a one week holiday due to he started the evening. 
Thanksgiving. With the ex- 

jeeption of Al Purvenas, it ap-. Purvenas’ Auditors over 
Sec’s broke the deadlock

I giving had been a week ago, ' first and last place, with 
_Jthe bowlers still had not re-' team emerging with a 

<rivp •! fn;r covered from their big turkey game advantage over 
give a law I . Treasurer - Trustee * deadlock

Al Purvenas who !<>)’ second place.
The Treasurers who were

of Denver Na- 
Research Cen-i

the ans- 
with the 
this side 
members, 
and busi-

the final string when 
the Purvenas Mighty South 
Paw began to give out. We 
don’t know what it is, but the 
Secretaries 
cellent 
league 
haven’t 
of the 
they did 
was not so much that they

who showed ex
promise in the pre

practice sessions, still 
pulled themselves out 
slump. and although 

win one string, it

First Lith Book Printed 400 Years Ago
On January 8th, 1547, the 

first book was published in 
'he I ithuanian language in 
Karaliaučius (K o n i g sberg), 
now Kaliningrad, and Lithu
anian people . throughout the 
world are planing to mark 
'he occasion with proper ce
remonies and celebrations this 
toming year, the 400th anni
versary of the first printed 
word in the Lithuanian lang- 
■age.

The title of the first book 
'as “Katekizmo Prasti Žo
džiai” (The Catechizm in Or
dinary Words), written by 
Martynas Mažvydas, a žemai- 
is (Lowlander) who had re- 
eived a stipend to study Lu- 
heran Theology from Albert, 
Juke of Prussia. So. it is seen, 
L was not the Catholic Lith- 
ania that first published a 

Lithuanian book, but the first 
vriting was 

r ithuanian 
nent. This 
background, 
Roy Mizara
o appear in the 1947 Vilnis 
Almanac.

Mr. .Mizara, who did some 
research on the matter, delves 
:nto the back-gi’ound of the 
conditions which lead to the 
publication of the first book 
in the Lithuanian language.

In the past, when Lithuania 
was at its height as a power, 
holding White Russia and 
parts of the Ukraine to the

Black Sea, the official lang
uage was not Lithuanian but 
Byelo-Russian. This was a na
tural thing since the majority 
of those living in the territory 
which was then called Lith
uania, was composed of peo
ple speaking languages other 
than Lithuanian. All the of
ficial documents at the time, 
including the famous Lithua
nian Statute or Code of Law 
was written 
but in the 
language;

Lithuania 
cept the
1387 by the Teutonic Knights 
who had been fighting the 
Lithuanian pagans for almost 
four centuries. The fight was 
one sidejd and brutal, and fi
nally ended in the Liths’ 
adoption of Catholicism. The 
priests who came in to con-

the product of a vert the Lithuanians could 
Lutheran move- not speak the language and 
has a historical used Polish in their sermons, 

as is outlined by Nor did any Lithuanian un
in an article due

not in Lithuanian,
White Russian

was forced to ac- 
Catholic faith in

gave a ’sermon in 
he had a Lithuanian 
translate it to the 

who had gathered to

derstand the Latin church 
rites and therefore objected 
to them as well. Often, when 
a priest 
Polish, 
layman 
people 
listen.'

Getting back to book pub
lishing, John Gutenberg in-^ 
vented the method, of print
ing books in 1/450. With the 
development’ of the renais-

sauce period, in the 16th cen
tury, the book gradually be
came one of the most im
portant means of education— 
at least among the royalty, 
the wealthy land-owners, boy
ars and generally the well-to- 
do. The Lithuanian peasant, 
living under serfdom, ruled 
by Polish overlords who held 
the Lithuanian language as in
ferior to that of their own, 
naturally did not make any 
attempt to introduce the 
printed word into the country. 
However, development of Lu- 
therism had its effect on the 
church in Lithuania. A large 
segment of Lithuanian clergy 
became Lutherans, and it was 
seen that this movement could 
find converts in Lithuania.

The reformist movements of 
Luther and Calvin were at
tractive to the Lithuanian 
feudal landowners who op
posed the infiltration of the 
power of Polish clergy. Duke 
Albert of Prussia, one of the 
converts to Lutherism, wanted 
all of Prussia to be ruled by 
men of his' npw religion. 
Duke Albert’s Lutheran reli
gion clashed with Polish Ca
tholicism, making an ally for 
anti-Polish Liths. Amtfng the 
government officials there 
were some Lithuanian speak
ing people,, because Prussia 
was originally inhabited by 
Lithuanians. After fPUhding 
the University of Konigs-

ft , V

berg, Albert established a 
number of scholarships -for 
Lithuanians there and en
couraged people to write re
ligious books in Lithuanian. 
And so, Martynas Mažvydis, 
one of these students, came 
to write the first book.

His book contained an ap
peal to readers to read and 
spread Christianity among 
Lithuanians, contained the 
Lithuanian alphabet, a cate
chism and eleven religious 
hymns with notes. It was a 
religious book as were most 
first books printed.

Later another book / by 
Mažvydis “Christian Hymns” 
was published. It came out 
only after the author’s death, 
however, and contained 
hymns composed by other 
scholarship students at the 
Konigsberg University who 
studied theology from the Lu
theran point of view, as well.

Perhaps one of the most, 
important Lithuanian writers 
of the XVI century waS Jo
nas Bretkūnas, points out Mr. 
Mizara.* He was born about 
1535 and died about the turn 
of the 16th Century. Born 
and raised in Prussia, he com
pleted the theological studies 
in the Konigsberg University. 
Before his death, he was a 
pastor at one of the Lithuan
ian churches.

Bretkūnas wrote many reli
gious books, but perhaps his

greatest contribution to his 
religion, to Lithuanian litera
ture and to the Lithuanian na
tion as a whole wras his trans
lation . of the Bible from 
Greek into Lithuanian. Ten 
years of his life was spent on 
this work. It is said that 
Bretkūnas translated the book 
very carefully and where he 
did not find a suitable word 
in Lithuanian to express one 
used by the Greeks, he some
times wrote a whole sentence 
to bring out the meaning 
Bretkūnas’ translation of the 
Bible never was ' published 
however. There was published 
another version of the Bible 
translated in Lithuanian by a 
man named Kvandt, in 1755.

These early books are now 
being studied in Lithuania. 
They form a wealth of infor
mation not only regarding the 
evolution of the Lithuanian 
language, particularly 
written language, but also 
the historical and social 
velopment of Lithuania 
giving new information
garding the Lithuanian 400- 
year war against the Teutonic 
Knights which ended only in 
1410 with the great battle of 
Žalgiris (Gruenwald), where 
under the leadership of 
tautas, an allied front 
formed which defeated 
Germans and lead to 
eventual destruction of 
Teutonic Orders.

The two-out-of-three win by 
the 
for 
his 

one 
the

Young, assisted by Amelia 
Burba (who was subbing for 
Sally 
games.
Treasurers never did hit his 
average thru’out the evening 
while Charlie Young aver
aged above his normal score 
that evening. This raised the 
Directors to fifth place in the 
League and gave the 
an undisputed top 
the standings.

Continuing their 
climb from the cellar to the 
top, the Trustees came in with 
a two-out-of-three victory 
over the Presidents. This time 
it Was Tony Navikas who 
could not even hit his aver
ages and the only victory for 
his team resulted from Charlie 
Sipowitz bowling. Helena In
cas did the hard work for the 
Trustees bowling slightly 
above her average while Bill 
Malin filled in below his nor
mal score.

While we missed the Great 
Neck Girls who had promised 
to come over to bowl with us, 
we were favored with Amelia 
Burba’s presence when she 
-,ubbed for Sally Feuer, Frank 
Stirbis of Maspeth, George 
Kazokevich and Pop Navikas. 
This wook wo expect more, 
and as soon as we do have six. 
nlayers who will come re
gularly, we shall add another 
olayer to each team. Until 
then, the new bowlers bowl 
for average. The place: Schu
makers’ cor. Myrtle & Broad
way in Brooklyn - 
Thursday nights from

The latest 
league are:

Team
Auditors
Treasurers 
Trustees 
Presidens 
Directors 
Secretaries
Bowling this

Directors vs. Secretaries 
Presidents vs. Treasurers 
Trustees vs. Auditors

3
4
4
6
9

1,0’
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Jonas Kaskaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa) . didmiesčio. Štai jau ir rytj-
Pamenu, andai pro šalį va
žiuodami, nuvežėm jai jos 
motutės pagamintų patieka- 
liukų, kad energijos dau
giau būtų egzaminams iš
laikyti. Vyresnioji jų duktė 
— daktarienė, šviesi, kaltū

ne jo dalis, senoji, tirštai 
apgyventoji ir bizniškoji 
dalis. Sustojam ant Pirmo
sios gatvės (“First st.”) ar
ti “San Louis st.” Dr. Ari- 
kava aiškina, kad ant šito 
Pirmosios gatvės kvartalo

labai tiršta restoranų, 
beveik kiekvienam name y- 
ra užkandinė. Jis teisus. Čia 

; jų daug ir vis su skirtingais 
tautiškais pažymiais. Daug 
jų čia yra ispaniškų, meksi- 

prancūziš-

ringą veikėja. Abu — ir ji. yra į 
pati ir jos vyras gydytojas 
— tikrai pažangūs žmonės. 
Kaip tai gerai! Kaip tai pa
vyzdinga! Na, o Levanų du 
sūnai! Vieną — vyresnįjį, 
inžinierių chemiką suėjau 1 
laike ano pirmutinio čia 
pikniko — Lietuvių Nepri- 
gulmingo Klubo, 
protingas vyras. Jaunysis 
Levanų sūnus — įgudęs ar
chitektas, pilnas esąs kūry
binių statybos idėjų ir pla
nų. Susipažinau ir.su Armi
nų vaikais: sūnus Kazys ne
seniai grįžęs iš kariuome
nės, lavintas dailidė prie na
mu statybos. Duktė turi j 
pritinkamą darbą, kaipo • mus į gana skoningai iš- 
buhalterė raštinėj. Turi -ir ■ margintą japonišką resto- 
dar kiti draugai vaikų, bet l*aną, arti nuo gatvės kam- 
neteko artimiau susipažinti. l)0- Ant langų ir durų ja- 
Beje, choro mokytoja Ane- poniški ir angliški parašai, 
lė Valaitienė ir jos vyras geltonos, raudonos ir auksi- 
augina vikrią veiklią dūk-i nes figūros slibinų, paukš- 
raitę, kuri net į tūlų orga-1 eių, gėlių. . _
nizacijų susirinkimus kar- Y iclu j tuoj prie durim, po 
tais pribūva. Draugų Pet- i kairei lyg ir koks pailgas 
ravičiu sūnus, Albertas, j kioskas, gausiai išdekoruo- 
buvęs kare aukštas parei-' tas rytietiškomis figūromis, 
gūnas, gavo iš valdžios net' ko dešinei paliai sienas pa- 
speciahi pagyrimo liudiji- > daryti narveliai. Stalas ir 
ma> ‘ v i suolai matytis iš kiekvieno.

* . . . j Kaip čia tuščia! Pamenu,
Mintimis perbėgau musis-j chiniškos užkandinės knibž- 

kių čia man^žinomą naująją svečiais, kad
! net tau prasimušt sunku. O 
i čia gal du, trys drąsuoliai 

________ • kamputy triu-

į- uzsiliKę ir japoniškos, lTr- 
Rimtas, Hia karo daug buvę ir japo

niški!, bet karo audra nu
bloškė jas, sudemoralizavo.

Vakaras, apie 
valandą. Žibintai, 
šviesos i‘r margai tautiškai 
išdabinti langai, ir durys, ir 
sienos, ir iškabos. Kai kur

i r

“mu-

į nes figūros slibinų, paukš-

kartą ir viltingai laukiu iš 
jų naudingo visuomeninio 
darbo. Vaikai — tai mūsų i kukliai kur i ’ ‘
lūkestis, tai mūsų viltis. siasi su patiekalais...

Draugas Repccka irgi at-! Mus sutiko laiba moteriš- 
..už Y,’!!? i ke, metų gal 40, japonė, ap- 

! sivilkusi a m e r ikietiškai.
Rimtas, jei ne liūdnas pail- 

■ gas veidas, labai ryškios, iš-

pirmutinis pertraukė tylą
— Nutilom mes kažko. — 
Tai nieko tokio. Tai kaip irĮ

atoslūgis P° P1 ieplū-1 kalbingos juodos akys. Dr.
džio. Pašurmuliavo m gerai, 
tai dabar gera ir patylėti ir 
apsigalvot.

O dienelė irgi tokia gra
žutė. Visas Los Angeles 
miestas ir apylinkės tik 
žybčioja akinančio j saulės 
šviesoj. Jau pusiau šešios, o 
.vis dar tebėr skaidru ir šil
ta, bet ne tvanku, ne troš
ku. Nėra čia tos Teksu du
sinančios sutros. Na, tai 
dar savaitė, dar viena sa
vaitė viešėt šitoj nuolatinėj 
pietų Kalifornijos giedroj... 
Jau ir labai rūpi grįžt grei
čiau namo, bet priseina eit 
pagal planą.

Arikava ką tai pasakė ja
poniškai. Toji nušvito jau
kia šypsą ir parodė eit laip
tais viršun: ten būsią pri
vačiai! ir patogiau. Užėjom 
mediniais laiptais. Tuščia, 
nė vieno svečio. Stovi kele
tas stalų, kėdžių, suolelių. 
Čia kaip ir koks balkonas. 
Paskui mus atėjo ta pati 
japonė, paprašė užimti di
deli stalą balkono iškišuly. 
Stalas baltai užtiestas. Su
sėdom, žiūrinėjau). Dr. Ari
kava ką tai kalbėjosi šu.mo- 
teria japoniškai, matyt, 
apie patiekalus.

Moteris išėjo ir7tuoj su
— Iki pasimatymo, drau

gai Repečkos: iki sekamo 
sekmadienio. Tai jau, tur 
būt, ten bus ir paskutinis 
pasimatymas, šiam kartui.

grįžo su visais instrumen
tais. Chiniečių valgyklose, 
pro šalį eidamas, gali matyt 
už stiklinės • pertvaros visa

maisto gamybą, visą virtu
vę. Gali jei nori, pasižiūrėt, 
kaip ten daržoves valo, 
piausto, šildo ar taip ką da
ro virtuvėj. O va čia, japo- 

jnų valgykloj dar labiau: 
viską atneša ir gamina tavo 
akyse, ant to paties stalo. 
Pirmą kartą savo gyvenime 

i matau tokį dalyką.
Japonė atnešė ir sukrau- 

; stė ant stalo mums paskirtą 
I maistą. Ant didelio balto 
j padėklo stovėjo krūvos su- 
1 pjaustytų daržovių, ketu- 
I rios stūgos žalios jautienos 
.mėsos, keturi dubenėliai ru- 
■ duiu rvžiu, ir vis kiekviena- 
! nio Įbesta po du ilgu medi- 
i uiti pagaliuku, tokio storio 
i — kaip laibas pieštukas. 
' čia pat stovėjo ant trijų 
■koiu nedidelis gazinis pe- 
i cinkas. Moteris sujungė jį 
su gazu sienos apačioj, už- 

idegė gazą ir uždėjo spirgin- 
’tuvą ant liepsnos. Greit ir 
;vikriai suraitė mėsos kaspi
ną, perdedamą eilę supjaus

tytų daržovių. Uždėjo tai 
• ant spirgintuvo. Už minutės 
jau visi keturi suraityti mė- 

įsos ir daržovių gniužulai 
kepė, spirgėjo ant-spirgin
tuvo. Kvepiančių daržovių 
i)* mėsos garai maloniai 
mums pakuteno uoslę.

Koliai ji ten kepino mėsą, 
mums padėjo ryžių dubenė
lius ir prašė pradėt ragauti. 
Bet kaip? Nei aš nei maniš
kė nemokam valgyt ryžių 
su tais mediniais virbalais. 
O dr. Arikava su Gordonu, 
tai kai]) įgudę japonai, tik 
žnaibo virbalais ryžių krū- 

j voles ir krauna gražiai bur- 
; non. Ir kaip jie mikliai pi r- 
i štais manipuliuoja. Aš 
smalsiai juos seku ir ban
dau <taipo pat daryt, bet ne
siseka: ryžių suimta krūve
lė vėl atgal išbyra dubeniu. 
Dr. Arikava parodė: va lai
kyk šitą pagaliuką, kaip 
plunksną suėmęs, o dviem a- 
patiniais pirštais suimk an
trąjį pagaliuką. Krutink 
juos šitaip, kabink ryžių, va 
šitaip....

Aš įsidrąsinęs darau, 
kaip ir Arikava ir po kelių 
bandymų, įdedu burnon ry
žiu. Valio! Pataikiau. Na v
tai dabar jau varysiu japo
niškai. O ryžiai visai gar
dūs, dar ir aplieti kokiuo 
tai kvepiančiu padažu. Ma
niškė tik pakrutino savo pa
galiukus ir padėjo ant stal
tiesės: ne, ji negali... Paė
mė amerikietiškai šaukštu
ką ir juo kabinoj a ryžius. 
Išvalgėm po dubenėlį. Ari
kava pastūmėjo ryžių kati
liuką: įsidėkite dar po kitą 

1 dubenėlį. Gerai, dūkui. O

čia moteris jau iškepė mū
są ir padėjo kiekvienam 
skyrium ant lūkšties. Valgy
kit, meldžiamieji. Štai miš
rių daržovių pasiimkit iš 
dubenio. “Arigato! Ariga- 
to!” (D,ūkui! Dūkui!) sakau 
jai japoniškai, o jai tai taip 
patiko,' kad net ji akis iš
kėtus pastate, lyg nustebu
si, kad ne japonas, o japo
niškai žodį sako. Dr. Arika
va paskubo jai ką tai paaiš
kint, tur būt, kad aš iš jo 
pramokau keletą žodžių...

Moteris kukliai ir paten
kinamai šyptelėjo, o jos a- 
kys ir veido žaisena, mimi
ka dar iškalbiau ir už žo
džius liudijo jos vidinį są
jūdį. Dr. Arįkava ramiai 
sau, monotoniškai kalbėjo 
i apo niškai. A me ri ko nukas

i Gordonas irgi ką tai įterp- 
' davo
j gi, Jis buvo Japonijoj ir tru- į apsieiti 
įpilti pramoko japoniškai. Il<»r hitlerininkai 
j Mane suėmė keistas smal-1 P° l<aro paliko 
: sumas imt ir pasakyt tą ke- j kiaušių 
lėta, žodžių, ką aš spėjau iš 
mokt nuo Dr. Arikavos.

Parama Vilniaus
Institutui,

Laiškas Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetui
čia. ra- 
dolerių 

ir mano

Gerbiami draugai, 
site čekį ant šimto 
($100). Tai mano 
draugutės- auka Vilniaus Me
ti ikališko Instituto mašinai 
Deeptherapy nupirkti, kuri 
Lietuvos mokslininkams yra 
labai reikalinga, tiesiog nepa
vaduojama Lietuvos liaudžiai 
laike šio kruopštaus jos kėli
mosi iš po karo griuvėsių.

Už metų, kitų, trečių ame
rikiečių dovanos, aišku, nebus 
taip aukštai vertinamos, kaip 
kad šiandien. Ir tik šiandien 
yra degantis reikalas įsigyti 
mokslo pabūklus, be kurių jo
kia civilizuota tauta pasauly-

iaponiškai: supraskit je dabar neapsieina ir negali 
, o ypač kaip Lietuva, 

“tie utėliai,” 
lizdus viso

ju mikrobų, 
plėstis.

sesute, lietu- 
suklaidintas

ligoms: bakterijų 
j

Mielas 
ivi, .jeigu 
įgrigaitinių fašistų arba kuni- 
i gų, kurie išvien dirba, kad 
pakenkus Lietuvos žmonėms 

■jų kūrybiniam atsistatymo 
darbe ir tikrai manai, kad 
šiandien Lietuva yra rusų oku
puota, pavergtėi — tai neti
kėk tiems dolerio monclni- 
kams. Tai yra bjaurus neteku
sių jokios sąžinės n£i pado
rumo žmonių melas! Jie taip 
.jums meluoja dviem sumeti- 

imais: Pirmas, jie baisiai pik- 
ys Lietuvos žmonės 
valdžios aparatą Į 

Ir antras, todėl 
? taip jums meluoja, kad jie 

to mirkalo. Valgau, ragau-per ta savo riksmą nuo jūsų 
Mėsa ir visai nebloga.; gauna daug dolerių.

Mielas broli ir sesute, pa
aukok šiandien Lietuvos žmo
nėms, nes ryloj jau gali būti 
per vėlu.

Visi, kurie g'mem lietuviais, 
dabar turime pasirodyti, kad 
esame verti lietuvio vardo. 
Dabar parodykim gimtinei ša
lelei savo gerą širdį ir rūpes
tingumą ten begyvenantiems 
savo tautiečiams. Juk visi mes 
joje užaugome ir išsimaitino
me iš jos gausingo aruodo.

šiandien jau Lietuva tikrai 
yra laisva ir nepriklausoma. 
Joki politiniai šarlatanai, jo
ki fašistiniai dolerio mekleriai

Tai aš ir pabėriau:
“Ohaijo ! E kaga desu ka? 

Be tsu ni kavari va nai de
su. Arigato!” (Alio! Kaip 
jums einasi? Kas pas jus 
gera girdėt. Dėkui!)

e
Visi užu stalo pradėjo: 

kvatot, net ir maniške. O i 
toji moteriške, vis ką tai 

! daržovių puode maišydama, i 
1 net galvą pakreipus ir akis, 
i iškėtus žiūri... Dr. Arikava j iiitwo 
pagyre, kad nė vieno žodžio ; ti, kad pat.y 
nepraleidau. Gerai, sako,! pasiėmė 

j tai dabar šveisk japoniškai i savo rankas, 
keptą mėsą. Še, užsipilk ši-1 jie

tu esi

' kurie trokšta, kad kožnafti jos 
i piliečiui būtų laimingesnis gy- 
įvenimas, ne tik jiems patiems, 
ateina paskutinės dienos. Ir 
jos taip greitai ateis, kaip 
greitai Amerika pripažins Lie
tuvą viena iš šešiolikos tarybi- 

inių respublikų. Tuomet prasi
dės greitesnis susisiekimas tar- 

; pe .šalių; tuomet laisvai, be 
(jokių trukdymų pradės atei- 
i dinėti laiškai. Tuomet žmonės 
' pradės važiuoti savo gimtinių 
• aplankyti, paviešėti su savo 
1 giminėmis, pažįstamais pasi- 

k kalbėti apie jų gyvenimo būk-
i lę, apie jų valdantį aparatą. 
: Tai tuomet ir pasirodys visoje 
šviesoje visokį lietuviški, len- 

Grigaitiniai, kuniginiai arba kiški fašistai, melų šinkoriai. 
keleiviniai amžinai' sugedę, Tuomet jie turės 
jie neparašys tikros teisybės. į vo tautiečius apgaudinėti, juos 
Jie bijosi, kad /jūs nesužino- j mulkinti, arba neteks savo pa- 
tumėto, kad jie be paliovos j sekėjų ir dykos duonelės.N 
jums meluoja ir apgaudinėja ■ 
be jokios mielaširdystės, be ; 
sąžinės. Jų riksmas apie “rau
donuosius,” “k visi i n g u s,” 
“bimbinius,” “Maskvos agon- I tus,” tai yra beviltiškas riau
mojimas sloniaus, stovinčio ant 
prarajos kranto. Jie mato, jie 
jaučia, kad jų melams, bjau- 
riojimams Taryb, Lietuvos ir. 
jos geriausių, kilniausių sūnų ' dumblą įsmukęs.

jos negali ir negalės “išlais
vinti” nuo pačių Lietuvos 
žmonių! Jeigu tu netiki šiems 
žodžiams šiandien, tai 
si kada nors vėliau!

Tik būk toks geras,
šyk ir skaityk Laisvę, 
Vilnį, skaityk Tiesą,
kanadiškį Liaudies Balsą 
tuomet išvysi teisybę.

patikę

užsii a 
skaityt 
skaityk i •

, tik 1 T

paĮiauti sa-

Susninkų Jurgis.

Le Havre, Francija. — 
Buvęs Vokietijos didlaivis 
Europa čia ne visai nusken
dęs, bet 30 pėdų į uosto

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE

STAGG 2-5043

. Gal pusvalandėlę lukterė- 
jom čia pat kiemely sūpuok
lėse, štai ir čiūžtelėjo auto
mobilis. Abu — daktarasi 
Arikava — dentistas ir jo 
mokyklos dienų ir karino-Į 
menės draugas Džianis i 
Gordonas. A, abu vienmarš
kiniai, vienaplaukiai, kaip 
kokie sportai! Einam su | 
maniške ir sėdam. Tai va-1 
žiuojam, kai]) pirma susi-| 
tarta, į japonišką užkandi- • 
ne.

Abu jaunuoliai linksmai • 
nusiteikę. Dr. Arikava gal, 
truputį vyresnis už Gordo- 
ną. Gordonas smulkaus vei
do, nedidelis, laibas, jud
rus juodaplaukis. Abu jie 
daugiau trijų metų tarnavo i 
kariuomenėj ir du metu iš
buvo su Amerikos kariais 
tai Japonijoj tai Chinijoj. | 
Visą kelią jiedu gyvai čiau-| 
škė, kalbėjosi, minėdami sa
vo karinius prietykius.

Pravažiavom gerą dalį

CIO Industrial Union of Maritime & Shipbuilding 
Workers Lokalo 1-mo nariai' tūkstančiais atvyksta pa
gelbėti pikiete savo draugams CIO Newspaper Guild 
nariams, streikuojantiems prieš Camden Post-Courier. 
Nežiūrint policijos atakų, unijistai stengiasi užstreikuo- 
lam laikraščiui neleisti pasiekti kioskas.

Į nu. 
iTik per tą keletą minučių 
; apkepinta, o tokia sultinga 
Į ir minkšta. Tas mirkalas ir- 
| gi lyg koks vynas.
1 _Moteris patiekė ir keturis 
mažyčius puodukus su lėkš
telėmis ir padėjo arbatos 
puodą. Įsipylėm. Arbatėlė 
ir visai gera, taip gražiai 
kvepia. Štai ir cukraus po 
gabaliuką. Duonos visai ne
buvo. Ryžiai atstoja duoną. 
Imk jų, kiek nori.

O kas gi čia anoj bonkoj? 
i Tai japoniškas ryžių vynas, 
| aiškina D r. Arikava. Įpylė 
po mažytį stikliuką. Gerkit 
sveiki, tai silpnas, tik 10 
procentų vynas: galvon nei
na, tik viduriams gerai. Ar 
šitaip? Nagi, reikia pamė
gint. Iš tikro, jau ir labai 
egzotiškas skonis.

Moteriškė užprašė nesi- 
skubint ir gerai pasistip
rint. Ten dar yra ir daržo
vių ir ryžių ir dar ko, mė
sos rietinelių. Pati ji nuėjo 
žemyn. Mes keturi sau iš 
lengvo pratinamės japoniš
kai valgyt, vis su tais medi
niais pagaliukais. O čia tuoj 
pašoko.Dr. Arikava, išėmė 

i iš atsineštos dėžės fotogra- 
! finį aparatą ir rengiasi mus 
nufotografuok Laikykit po 
dubenėlį ryžių ir pasilenkę 
makaruok.it tais pagaliu
kais: tai bus atminčiai. 
Pirkšt ir nutraukė. Dar ki
ta poza. Dabar su arbata. 
Kita nuotrauka. Padėjo 'ap
aratą ant stalo, pats jis at7 
sisėdo ir visi sau valgom, 
kaip nieko nebūta. Pikšt, a- 
paratas pats brakštelėjo 
nustatytas ir padare visų 
keturių nuotrauką.

Paskui, už poros savaičių, 
mums jau sugrįžus namo į 
Niūvarką, atėjo nuo Dr. 
Arikavos laiškelis ir trys 
nutraukos. Jas visas tebe
turim ir po šiai dienai: ja
poniškoj užkandinėj...

Mums besikalbant ir besi- 
vaišinant, štai ir vėl atėjo 
ta pati japonė ir atnešė jau 
suvyniotą nešulėlį. Kas čia?

(Bus daugiau)

PAJIEŠKOJIMA)
Noriu pirkti Beer Garden arba 

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

s.

-■’M®

kihaf a

M

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y%

Tel. 8T. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir 

inu tokio 
i pa-

kitokių grubių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikonlškais. 
kalui 
padidinu t o 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
„512 Marioj St., Brooklyn, 

Kaatpaa Br6adwa> Ir Stone Ava.
prie Chaunoey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

t

H

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
oru,

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVJAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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 svetainė pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

I

o
o

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, gre/t suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Ml. Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 e

Laidotuvių
Direktorius

ir.su
makaruok.it
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Toronto, Canada
Darbininkiško Jaunimo Parla

mentas Tarė Žodi Bėgamai
siais Klausimais

Toronte įvyko Darbininkiš
ko Jaunimo Parlamentas, ku
riame dalyvavo 200 delegatų ' 
iš įvairių Kanados vietų.

Parlamentas pasisakė už 65 ! 
centų j valandą minimum ai-1 
gas. Jis išnešė reikalavimą,1 
kad balsavimo teisės būtų su-' 
teiktos visiems jauniems žmo
nėms nuo 18 metų amžiaus. 
“Jeigu tinka armijai," sako 
parlamentas, “tai tinka ir bal
savimui.’

Lenkų 
smarkiai 
valdžią 
kareivių,

• kiečių eilėse. Vieton jų 
jis, reikia įsileisti Kanadon, 
darbininkus iš Lenkijos.

Parlamentas priėmė 
liuciją, reikalaujančią,

jaunimo
kritikavo

už įsileidimą lenku 
kurie yra kariavę vo- 

sakė

Jungtinės Tautos išneštu tari
mą, raginantį visas tautas nu
traukti ryšius su fašisto Fran
ko valdžia Ispanijoj.

Jaunimo parlamentas taip- 
i gi pasisakė prieš aptaksavimą 
'moterų. Jis mato, kad tie mo
kesčiai išvys iš darbo labai 
daug vedusių moterų. Tuo tar- 

! pu, kai visiems kitiems taksai 
Į sumažinami, tai vedusioms 
darbininkams, jeigu moteris 
dirba, padidinami.

Parlamentas priėmė “Mag
na Carta” dėl Kanados jau- 

i nimo. Pagal tą čarterį, vy
riausias jaunimo siekis, tai lai
mėti keturias laisves dabar, o 

i ne ateityje.
Jaunimą mato, kad savo

.n----«—■)!_<«------------------------------------ --------------------- į

Juokai, Anekdotai'
- Poilsis Protui i

Parūpino P. KRIENAsj

Audringos J. Taksiu
Sesijos Baigėsi 

Susitarimu

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

atstovas;
Kanados | siekius jis gali atsiekti tiktai

Persikraustė Kitur—Vis 
Gauna Smetoningesnį Pieną

susiorganizuodamas į galingą 
jaunimo judėjimą.

Jaunimo sueigon norėjo įsi
skverbti trockistinės Revoliu
cinės Darbininkų Partijos at

rėžo- stovai su tikslu ardyti vieny- 
kad bę, bet delegatai nubalsavo, 

kad neįsileisti jos atstovu. Bu
vo nurodyta, kad ta organi
zacija yra panaši į savo laiku 
pasirodžiusią Canadian Fede
ration of Labor, kuri bandė 
griauti darbininkų solidarumą

Iš Liaudies BakL.'

į Basle, Šveicarija. — Pa
saulinis žydų Sionistų suva
žiavimas vėl išrinko dr. 
Chaima Wezimanna savo 
□rezidentu.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

TEISYBE — 
NEPASLEPIAMA

Vidurių užkietėjimu ser
gantysis gavo daktaro pa
tarimą liautis gerti svaiga
lus ir taip dažnai nevaikšti- 
nėti nuo baro iki baro per 
saliūnus.

— Bet ką aš galėsiu pa
sakyti savo pačiai, — skun
dėsi ligonis, paaiškindamas, 
kad jo žmona labai smerkia 
girtuokliavimą.

— Pasakyk jai, kad sergi 
nuo synkopacijos; — patarė 
medikas. Esą, tuomi jinai 
būsianti patenkinta.

Ligonis taip ir padarė.
— Bet kas yra synkopa- 

cija? — teiravosi žmona.
— Aš nežinau, — taip 

man daktaras sakė.
Vėliau jo žmona, kaip ir 

visos kitos moterys — būti
nai norinčios viską žinoti,— 
atsivertė žodyną ir ten su
rado, kad tai esąs strakčio- 

i jautis ritmas, arba, sulyg 
i žodyno:

“Nereguliaris pereidinėji- 
mas nuo baro iki baro.”

Mat, muzikoje gaidas 
1 skirstomi tarpai irgi vadi
nasi barais, nors ir kita 
prasme — bet čionai teisin-

I gai pataikė į tašką.

vyras. 
duos!
davė 
juos 
Visa

nally ir vėl kalba 
karštai, dar karščiau

Štai ką Mrs. J. R. Kahancr, 191-15 < 
Hillside Ave.. Hollis. N. Y., mano 
apie Borden's ekstra-smetoningo \ 
Golden Crest Pieno gerumus:

"Mes pradėjome vaitot Borden’s1 
Golden Crest Pieną, kada gyvenome 
Westchesteryj ir Donald buvo kūdi- ‘ ; 
kis. Kuomet mes persikraustėme į !; 
Hollis, mes užsitikrinome ir toliau 
gauti šį maistingesnj pieną. Dabar ,j 
naujasis mūsų kūdikis yra Golden ' 
Crest kūdikis.” ■ ;

Golden Crest yra homogenized , 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui-, ; 
klausias iš viso Borden pieno. O jei-1 > 
gu Borden’s, tai TURI būti geras! I !

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

Brooklyn 11, N. Y.

TKL. EVERGREEN 8-977S

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
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonai 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.

r 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 tuo jaus 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 

f _ gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

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

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

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

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
•protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
F.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
^laidas.

£164B-T-Metro Sta.» Dept. C Los Angeles 55, Calif.

New York. — Laukda
mas mirties, gaisrininkas 
Frank Bednarz užrašė savo 
akis karo veteranui regėji
mą atitaisyt per operaciją.

Lietuviškas

IR AKT YRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

▼Įsose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-449*

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOnth 8-5569

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET,'
OZONE PARK, N. Y.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Franci jos atstovas kalba 

už originališką rezoliuciją 
be pataisymų.

i Pagaliau išeina Anglijos 
' delegacijos spokesmanas 
I Sir Hartley Shawcross. Vy- 
I dar dar jaunas, gyvas, iškal
bus; kalba daugiau į publi
ka negu į klausimą. Taip 
įsikarščiavo, jog, pradėjo 
rankomis stalą daužyti.

Kas čia bus? Na, manau, 
jeigu tokia pat oratorija 
jiems atsakys Tarybų Są
jungos ir jos šalininkų kal
bėtojai?

Išeina Sovietinės Ukrai
nos atstovas. Tai irgi dar 
jaunas, tvirto fizinio sudėji
mo pajuodbruvis 
Manau sau, tai jau 
Juk anie kalbėtojai 
puikios medžiagos 
smarkiai užatakuoti.
publika laukia, klausą įtem
pus, kas čia bus. Bet ukrai
nietis visiškai žemu balsu 
pataria nesikarščiuoti, nes, 
girdi, rankų mosykavimu 
bei. stalo daužvmu nieko 
neišspręsime. Klausimas ei
na apie informacijas ir nu
siginklavimą. Connally per
dėm kalbėjo apie armijas ir 
tiktai apie pėstininkus. Bet 
visi žino, kad miestas Hiro
shima buvo i kelias minu tas 
sulygintas su žeme be vie
no pėstininko pagalbos. Vi
si žino, kad Londonas buvo 
baisiai sudaužytas be in- 
fanterijos pagalbos. Tas pa
rodo, kad labai svarbu ar
mijų ginklai. Kodėl Anglija 
ir Amerika taip spiriasi 
prieš suteikimą informaci
jų apie ginklus?

Pagaliau pasiima balsą 
Višinskis. Jis tai jau tikrai 
“užvažiuos!” Ir vėl “nusivy
limas”... Višinskis irgi la
bai trumpai ir labai šaltai 
kalba apie svarbą klausimo, 
kad jeigu Amerika nori in
formacijų apie visas armi
jas visur, tai turi sutikti 
suteikti informacijas ir apie 
tų armijų apsiginklavimą. 
Jis klausia Shawcross, ar 
jis sutiktų prie savo patai
symo pridėti, kad kur kal
bama apie -informacijas, 
kad būtų pasakyta “infor
macijos 
ginkitis.” 
jungos delegacija balsuotų 
už jo pataisymą.

Pasiima balsą Shawcross 
ir vėl karštai kalba. Su
teiksime, girdi, informaci
jas apie ginklus taipgi tik
tai tada, kada bus įsteigta 
pasekminga tarptautinė in
spekcija, o kitaip ne. Ir 
šaukia į Tarybų Sąjungos 
delegaciją: Ar jūs sutiksite 
su tarptautine inspekcija?

Molotovas atsiliepia iš 
vietos: “Jūs jau pavėlavote. 
Mes jau esame pasiūlę re
zoliuciją dėl nusiginklavimo 
ir tarptautinės inspekci- 
jos.”

Vėl kalba .senatorius Con-

apie armijas ir 
Tada Trybų Są-

labai 
, negu 

pirma. Jis griežtai priešin
gas informacijoms apie 
ginklus, kol nėra inspekci
jos ir mašinerijos nusigink
lavimo pravedimui. Infor
macijos apie ginklus esan
čios surištos su klausimu 
nusiginklavimo, o informa
cijos apie armijas esąs at
skiras dalykas.

Atrodo, kad diskusijos 
pasibaigė, eis prie balsavi
mo. Bet pašoka Shawcross 
ir skaito, anot jo, čia pat 
“iškeptą” rezoliuciją. Gir
di, ot, čia, ant greitųjų, 
paišeliu parašiau.

Rezoliucija ganą ilga. Jo
je kalbama apie tarptautinę 
inspekciją, kaip jinai turi 
būti įsteigta ir 1.1. Vėl pra
sideda diskusijos.

Franci jos delegatas pa
siūlė šitą naujai “iškeptą” 
rezoliuciją perduoti komisi
jai dėl peržiūrėjimo ir ap
svarstymo. Jo įnešimą pa
remia Chinijos delegacija.

Bet ginčai ir diskusijos 
nesibaigia. Molotovas, Con
nally, Shawcross aiškina ir 
kalba keliais atvejais.

Kas čia bus? Atrodo, kad 
sunku bus susitaikyti. Sei
mo prezidentas irgi įsimai
šo. Jam irgi daug dalykų 
neaišku.

Iš viso to, štai koki re
zultatai: Molotovas pareiš
kė: Tegul Shawcross prii
ma mūsų pasiūlymą prie jo 
pirmojo pataisymo, tai yra, 
kad visur būtų pridėta in
formacijos ir apie ginklus, 
mes gi principe sutiksime ir 
su jo antruoju pataisymu, 
arba naująja rezoliucija, ir 
lai Seimas tą jo rezoliuciją 
perduoda komisijai dėl su- 
redagavimo, kadangi jis 
pats sakė, kad ji “iškepta” 
ant greitųjų.

Su paprastu jam būdu 
pašoka Shawcross ir parei
škia: Aš dabar matau, kad 
mes susikalbėsime ir susi
taikysime. Mes, Anglijos 
delegacija, irgi principe su
tinkame su Molotovo pasiū
lymu. Duokite mums dvide
šimts keturias valandas, 
mes susieisime j r suderinsi
me savo 
pasiūlymą.

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
• Jei Jūs Norite

Švaraus Darbo-Lengvo Darbo Linksmos Aplinkumos, 
Kafeterijoį—-Duodama Uniformos Proga

Valandos 8 A.M. iki 5 P.M.—KreijTkitės j Mūsų Personnel Depai įmeni

LĘDĘRLĘ LABORATORIES DIVISION
AMERICAN CYANAMID CO., PEARL RIVER, N. Y.

Binghamton, N. Y NAMŲ DARBININKĖ "
Fornišiuota patalpa gyvenimui ir 

privatinė maudynė. Daktaro na
muose. Kaip apmokėjimas už pa
tarnavimą namuose. Taipgi alga. Pa
geidaujama poros.

BUckminster 2-3303.
(281)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMATIŠKŲ

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR, 
Newark, N. J.

Tel. MArkct 2-5172

Valerija
Vaiče-

Edward
Bubaitė,

STAKLIŲ TAŠYTO J Al

VERPĖJAI

MAŠININIAI SUSUKĖJAI

LPTK skyriaus posėdis įvy
ko lapkr. 30 d. 5 organiz. da
lyvavo 9 delegatai. Pirminink. 
J. Vaičekauskas raportavo, 
kad vėl buvo geri žmonės su- 
aukavę gerų drabužių ir jis 
suvežė pas M. Bekerienę, dėl 
supakavimo į baksus. Aukavo 
gerų drabužių :

Anna Kireilienė, 
Venckūnienė, J. K. 
kauskai, Mr. & Mrs. 
Walker, Miss Edith
Mrs. Grigienė iš Endicott, N. 
Y. ir I. M. Luzinai aukavo ne
mažą bąksą drabužių išvalytų 
ir sutaisytų.

Iždininkas I. ,Luzinas ra
portavo, kad yra pasiųsta 
$965 dėl Vilniaus Instituto. Jų 
raportai priimti. A. Žemaitie
nė raportavo, kad dar pas ją 
randasi drabužių, aukotų per 
Dianą Kasiųk, buvusią Strolie- į 
ne. ir A. Žemaitienės dukterį 
Elsie Van Berg. Žemaitienė ; 
pasižadėjo sutaisyti ir pasiųs-' 
ti, kur priklauso greitoj atei- i 
tyje.

Nutarta rengti vakarienę į 
dėl užbaigimo to svarbaus ir; 
garbingo darbo. Yra dar bilų 
neužmokėtų už drab.užių siun
timą centran, o kas liks, tai 
pasiųsti dėl Vilniaus Instituto, 
kad užbaigti tą $1,000 mūsų 
mieste, 
m as,

O kada bus parengi- Į 
pranešime vėliau.

LPTK Skyr.
Korespondentė,
J. K. Naval’nskienė.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslp.) 

metų — jis dirbo “Rankpel
nyje” (Škotijoj), “Kovoj,” 
“Vilnyj.” Tai patyręs ir užsi
grūdinęs zeceris - linotypinin- 
kas.

Bet ir jis jau šneka apie 
“atostogas.”

Kas bus ?!

Jauni vyrai, mėgstą spaus
tuvininko, profesiją, — 
bingą profesiją, — turėtų 
kytis jos.

į gų.
Tolydžio pa gerbki me

Vien tik Patyrę Tesikreipkite

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

(282)

STAKLIŲ TAISYTOJAI
Patyrę prie 4 X 4 Gem, Intermediate, & 

Dobby Crompton & Knowles Staklės.
Puikiausias Darbas. Kreipkitės

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

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

™~MAuTi^F EMALE~~~
. VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Nereikalingas Specialus Išsilavinimas.

45 Valandų Darbo Savaitė 
Laikas ir I’usė Alga Viršaus 40 Valandų.

Uždarbis Pradžiai $33 J Savaitę 
Pažangūs Pakėlimui Vėliaus 
Dieniniai ir Naktiniai Šiltai 

10% Su Bonais 
Pasinaudokite šiomis Pilnai . 

Pašalpomis Group Insurance 
Ligoje, Chirogija, Gyvybėje i 

Aprūpinimas) 
Vakacijos 7 Šventi 
Ligoje 1‘aliuosavimai 

Kreipkitės Tarp 
8 A.M. ir 5 P.M. 

Pradedant Piimadienj Baigiant 1 
BECTON, DICKINSON < 
Stanley St.. East Rutherford,

Apmokamomis 
e < Accident, 
ir Ligoninės

Penktadieni 
& CO.

, N. J.

PRANEŠIMAI
BINGHAMPTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 13 d. Liet, 
salėje, pradžia 7:30 v. v. Kviečiame 
narius dalyvauti, atsiveskite ir nau- 

i jų narių prirašyti. Susirinkimas bus 
' svarbus, nes bus renkama kuopos 
valdyba naujiems 1947 metams. Rei
kia išrinkti veiklius kuopos narius, 
nes nuo jų priklausys geros pasek
mės. — A. Navalinskas, kp. pirm.

(280-281)

gar- 
mo-

pro-

tuos 
kurie 

ir pasiaukojusiai
v._ . . spaustuvių technikus,

pažiūras į vieną nuoširdžiai
per ilgus metus dirba mūsų 

Koks džiaugsmas, koks j įstaigose, — dirba už mažes- 
atslūgimas įtemptos atmos-1 nes algas, negu jų profesijų 
feros! Pirmininkas su pa-jbroliai gauna angliškų dien- 
siūlymais sutinka ir visą i raščių įstaigose.
reikalą atideda iki kitos se-1 
sijos.

Ar kils naujų ginčų, ar: 
pagaliau, sutinkant princi-; 
p e, Anglija ir Tarybų Są
junga susikalbės dėl vienos 
rezoliucijos, dėl vieno pasiū
lymo? Reikia tikėtis, kad 
bus susitarta.

Reikia pabrėžti, tačiau, 
kad Amerikos delegacija 
dar nepareiškė savo pozici
jos. Connąlly nepasakė aiš
kiai, ar jis sutiks su pasiū
lymu suteikti informacijas 
ir apie ginklus. Čia, mat, 
iškyla informacijos apie a- 
tominę bombą.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 15 d., 10,vai. ryto, Draugi
jų salėje, 4097 Porter. Susirinkimas 
bus priešmetinis ir ’nariai turi imti 
atydą, nes nauja 1947 m. valdyba 
turės būt išrinkta. Prie to, dar rei
kės padaryti' tam tikrus aptarimus ir 
prisirengimus. — Valdyba. (281-282)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 15 d., 11 vai. ryto. 3014 
Yemans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi reikės rinkti kuopos valdybą 
ateinantiems metams. ■—Sekr.

(281-282)
CONN. VALSTIJOS 
TEATRININKAMS

• t
kuo-
3-jų

Laisvės skaitytojai ir LLD 63 
pa mokinasi L. M. S. išleistą 
aktų tragediją “Mikšių Svajonės,” 
bus suvaidinta minėtos kuopos ir 
dienraščio Laisvės naudai, apie pa
baigą sąusi.o mėn., 1947 m. Kas in- 
teresuotumėtės turėti savo mieste 
šį vaidinimą, prašome kreiptis pas 
bridgeportiečius. J. J. Mockaitis, 
1367 Pembroke St., Bridgeport, 
Conn. (281-282)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks gruodžio 15 d., 2 vai. dieną. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
Visi delegatai dalyvaukite, nes bus 
metinis susirinkimas. — P. Puodis, 
sekr. (281-282) (

ROCHESTER, N. Y.
Užbaigtuvės Lietuvos žmonių pa

galbai. Įvyks gruodžio 14 d., 6 v. v. 
Gedcmino salėje. Rengia Draugijų 
Komitetas. Kviečiame visus daly
vauti. (281-282)

NAUDOKITĖS PROGĄ
Parsiduoda farma, 138 akrų žemes, 

gerąi išdirbta žemė ir nepaprastai 
derlinga. Moderniškai įrengta sulyg 
vėliausių ištobulinimų. Naujas trak
torius, puodai karvėm girdyti ir kiti 
patogumai. Budinkai tik kelelos mo
tų senumo, randasi prie didelio kelio 
(Main Highway). Butas įrengtas’su 
garo apšildymu, įvestas ' vanduo ir 
yra telefonas. Apžiūrėjimui galite 
kreiptis kada tik norite ir aš malo
niai suteiksiu visas informacijas ko
kių tik jūs norėsite. Kainą pasakysiu 
kaip pamatysite. Pardavimo priežas
tis vėlybąs amžius, silpnėja sveika
ta. Telefoną*: Hardwick 3397. Ąrba 
rašykite: Leon Žalimas, Furnace 
[load, Hardwick, Mass.

(270-281)

Pąrsiduodą dviejų šeimynų namas. 
7 kambariai, 3 kambariai apačioj, du 
vduriniai porčiai. 4 kambariai vir
šuje ir maudynė. Privatinis kelias 
automobiliui įvažiuoti į garadžių 
(vienam automobiliniu). Randasi vi
si vėliausi įtaisymai, šiluma iš alie
jinio pečiaus. Prašome telefonuoti 
Michigan 2-0880 arba ’ kreiptis asme
niškai po 8818 — 76th St., Woodha
ven, N. Y. (arti 88th Avė.) (281-282)

MONTELLO, MASS.
Laisvės skaitytojų ir darbinin

kiško judėjimo rėmėjų draugiškas 
susirinkimas ir pasilinksminimas 
įvyks gruodžib 14 d. Liet. Taut. Na
mo apatinėje salėje, 7:30 v. v. Bus 
dainų, muzikos ir kurie atsinaujins 
Laisvę arba jau yra atsinaujinę pir
miau, per G. Šimaitį, tiems visiems 
ką nors užfundys. — G. Shimaitis.

(281-282)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškodimas savųjų, kreipiuosi j 

Pietų' Amerikos 'lietuvius. Pajieškąu 
pusbrolį Jonų Mikailą. Dėdė Ignas 
mirė, paliko tau dalį turto. Atsišauk. 
Taipgi jaunų dienų gerus draugus— 
Antaną šiupšynską ir Aleksių Ąbla- 
šynską. Visi paeina nuo Stakliškių, 
Alytaus Ąpskr. Visi atvyko j Uru- 
guajų 1928 mot. Prašau atsišaukti, 
arba kas žino apie juos, malonėkite' 
pranešti, už ką iš anksto tariu ačiū. 
—• Jonas Mikaila, 2721 Cruger Ave., 
Bronx 67, N. Y, (281-283) -

WATERBURY, CONN.
Gruodžio 15 d., Liet. Kliubo salėje, 

103 Green St., įvyks prakalbos. Kal
bės D. M. Šolomskas, Laisvės red. iš 
Brooklyn, N. Y. Kviečiame waterbu- 
riečius ir iš apylinkės dalyvauti ir 
išgirsti įvarius prakalbas. — Rengė
jai: LLD 28 kuopa. (281-282)

Washington. — Aukščiau
sias Teismas panaikino že
mesniojo teismo, Newarke, 
N. J., sprendimą prieš tris 
vokiečius, slėpusius, kad jie 
priklauso naciu Bundui.

&
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Pagerbs Jungtinių
Tautų Moteris

Skirtumą Tarp Vieno 
Viešbučio ir Kito

REZIGNAVO ŽYMUS POLICIJOS 
: VIRŠININKAS MARTINO

Padykę Vaikai Apdaužė 
Traukinius Akmenimis

Skirtumą tarp tikrai nuo į 
ugnies apsaugoto namo ir tik
tai tarp garsinamo apsaugo
tu (fireproof) yra begalinė.

ra i apsaugotu ir daug dar yra 
neapsaugotu.

Praeitą antradienį buvo iŠ-

John DeMartino, vyriausio 
policijos inspektoriaus padėjė
jas, praeitą antradienį įteikė 
savo rezignaciją, įteikdamas 
sykiu savo prašymą atleisti 
ant pensijos.

Kitus du viršininkus, depu- 
tą inspektorių James W. Sut
ter, komandierių šeštosios 
East Manhattan uniformuotos 
policijos divizijos ir Patrick 
Kenney, East Manhattan de
tektyvų viršyki, policijos ko- 
misionierius Wallander per
kėlė į Brook lyną.

Eina kalbos: spėliojimai ir 
tikrinimai, kad tų perkėlimų 
ir rezignacijos pamate buvo 
nepasitenkinimai, nesusi prati
mai dėl Scottoriggio bylos ne- 
išaiškinimo. jKiti sako, kad dėl 
jų nekooperavimo su distrikto 
prokuroru Frank Hogan u jo 
pastangose kaip nors prikerg- 

I ti Marcantonio prie tos bylos.
Wallander pareiškė, kad jis 

lesąs “nepasitenkinęs padėtimi 
Į abelnai ir Scottoriggio tyrinę- 
Ijimu ypatingai.” Jis sakė, ka<į 
seks ir eilinių perkeldinejimai.

Angliško darbininkų dien-

būtyje Lincoln, 8th Avė. ir 
45th St. Užsidegė maždaug 
tokiose pat aplinkybėse, di
džiumai svečiu tebemiegant, 6 
vai. ryto. Viešbutis taip pat 
buvęs pilnas — 2,400 svečių, 
1,400-se kambarių. Bet niekas 
nenukentėjo. Išdegė tik tas 
vienas kambarys, kuriame 
gaisras prasidėjo.

Viskas viduje kambario 1,- 
356-to supleškėjo veik į pele-* 
nūs. Bet nedegamos durys iš 
lauko likosi nepaliestos. Ir ko
ridoriuje priešais apdegė tik 
tiek, kiek liepsna pasiekė 
gaisragesiams tas duris atida
rant.

Gaisrui įvykus “ant karštų 
pėdų” po mirtingojo gaisro 
Atlantoje, tyrinėtojai subėgo 
čia patirti skirtumus ir pasi
daryti išvadas. Kiekvieno pa- j 
lyginamosios išvados rodo, i ras^’° Worker reporte 
kad gyvasčių žuvimai gais
ruose mūsų laikais yra nerei
kalingi, išvengiami.

Kitais žodžiais, mokslas at
siekė gyvasties saugojimo ži
nyboje aukšto laipsnio. Vis
kas. ko trūksta, tai įstatymų, 
sistemos tokios, kuri leistų pri
taikyti mokslą žmonių gero
vei.

Lincolno viešbutis statytas 
1928 metais, prisilaikant vė
liausio New Yorko įstatymo 
reikalavimų. Nedegamos du
rys. Su metaliniais frėmais ir piliečių balsų, 
kryžiavai i stiklą suleistomis 
vielomis neleido liepsnoms 
prasiveržti nei per langus. 
Nedegamų medžiagų storos 
sienos, cementinės grindys.

žinoma, nedegamos durys 
būtų nesulaikiusios ugnies nuo 
koridorių, jeigu užsidegusio 
kambario savininkas, išbėgd 
mas nebūtų uždaręs durų.

si įspūdis, jog tam sukrėtimui 
policijos departmente pradžia 
gavosi Albanėje, iš gub. De
wey, kuris buvo New Yorko 
mieste pirmadienį. Menama, 
kad jis miesto majorui, poli
cijos komisionieriui ir proku
rorui pareiškęs nepasitenkini
mą dėl neprikabinimo Marc
antonio prie Scottoriggio by
los, kaip kad prikabino H nars
to ir kita Dewey karštai re
miančioj i spauda.

DeMartino buvo sekamas į 
vyriausio inspektoriaus laips
nį. Jis komandavo visas uni
formuotas ir neuniformuotas 
jėgas East Manhattane. Jo te
ritorijoje įyyko toji Scottori
ggio užmušėjystė.

J DeMartino vietą Wallan- 
deris tuojau paskyrė Frank 
Fristensky; į Sutterio vietą— 
John J. O’Sullivan ir į Kenney 
vietą — Conrad Rothengast.

DeMartino artimas LaGuar- 
dijos draugas. Jau yra 61 mo
tų amžiaus, tačiau nesigirdėjo 
apie jo norą išeiti ant pensi
jos pirmiau, tad jo staigi re
zignacija ir sukėlė minčių, 
kad iš jo galėjo būti reikalau
jama ko nors tokio, ką jis

Vienu tiktai popiečiu pir
madienį vaikai vandalai ap
daužę akmenimis 25 trauki
nius praeihant pro Rego Park, 
Queens. Pirmojo apdaužyto 
traukinio konduktorius sako, 
kad jis suskaitęs 15 berniukų 
nuo apie 10 iki 16 metų.

Kiti traukiniai apdaužyti 
ties Garden City ir Oyster

Tuo iau 
šio 120 
Georgia, 
New Yorko Miesto butų ko-
misionierius N. Thomas Saxl

po gaisro, prarij il
gy vybių Atlantoj, 
praeitą šeštadienį,

mirė gruodžio 10 d., namuose. 
Kūnas grab. J.

231 Bed-

dieną.

pareiškė, kad šiame miesto 
taipgi dar randasi tokiu mir
ties sląstą - viešbučiu.

Pond Krematorijoj.

sūnus.

a-
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PER ARTI SUSIPAŽINO

riai Harry Raymond ir Mi 
chael Singer rašo, kad gauna- skaito nepildytinu.

DAVIS AIŠKINA REIKŠME ATAKŲ 
ANT KONCR. MARCANT0N10

kurie net

mažiau ar
28 žmones

kiaušinio 
daugelį 

daugiau 
pačiais

La id olų vių pareigom is 
Iriasi graborius Garšva.

Pagerbti Jungtinių Tautų, 
seimo moteris delegates, jų iš
leistuvėms, suruošti pietūs 
gruodžio 12-tą, Hotel Pierre, 
New Yorke, 12:30 valandą. 
Pietus suruošė National Coun
cil of American-Soviet Friend
ship Moterų Komitetas.

Greta Jungtinių Tautų dele
gačių, pakviestos ir kooperuo

jančių su tąja taryba organi- 
Įzacijų moterys. Penkis šimtus 
| publikos talpinanti bankietų 
; salė, sakoma, jau užpildyta.

teisėjai
Teisėjai 
išleistas 

apsaugai 
vieš-

no 
praeitos 

vagys įsilaužę į ke-
176 ('entre St.,

vi
Bay.

Įmestieji j traukinius akme
nys kai 
dydžio, 
langų ir 
sužeidė
akmenimis ir išdaužtų langų 
stiklais. John A. Muncino, 
Ozone Park, pataikytas akme
niu į veidą.

Reakcininkai, beje, visuo
met didžiuojasi su Queens, 
kad jie balsuoja (daugelio 
distriktų didžiuma, ne visi) 
už reakcionierius. Atsilikimas 

i galvosenoj atsispindi ir vaikų 
I auklėjime, r

I Ankstybssni Siuntiniai

Desetkai tokių randasi, sa
ko .jis. Ir dėl jii buvimo jis 
kaltina teismus. Jis sako, kad 
atitinkamos įstaigos kartkar- 
tėmįs yra reikalavusios tokius 
viešbučius pataisyti. Bet kada 
tik atsiduria, teisme, 
palaiko savininkus, 
aiškina, kad 1916 m. 
žmonių gyvasties
įstatymas nepaliečia tų 
bučių, kurie statyti pirm tų 
metų. Pertaisymas būtu per- 
brangus, sako jie.

i i
Butams patvarkymai reika

lauja, kad pirm tų metų sta
tyti viešbučiai būtų nors tiek 
pagerinti, kad turėtų nede
gančių medžiagų laiptus ir 
ventiliatorius; turėtų pakan
kamai atvarų pagal skaičių 
svečių; turėtų gerai veikian
čius moderniškus gesintuvus. 
Tas, sako jis, prie geros prie
žiūros iš gaisragesybos de- 
partmento, miestui pagelbėjo 
išlaikyti apgerį rekordą.

Vagystės ir piešimai 
sada pelningi, 
savaitės 
turtas raštine
New Yorke. Be abejo, sunkiai 
dirbo, taipgi kentė nemažai ir 
baimės — namas yra tik už 
bloko nuo policijos stoties. Bet 
po to viso darbo susirankioję

Įsakymas įvairioms įstai
goms raportuoti neregius val
dinei įstaigai, padėjęs sure
gistruoti 1,637 neregius New 
Yorko valstijoje pirmais de
vyniais mėnesiais šių metų.

Gelžkelis į Rockaway jau 
pataisytas. Buvo apdegęs 
gruodžio 2-rą.

LITO A NICA SQUARE

RESTAURANT

devyniomis 
šiemet 
538,555

tuo pat laiku

d ienomis 
per paštą 
siuntiniai.

Buvęs neregiu per 6
Billy McDonald, 22
Texas, vėl praregėjo
Hill ligoninėje, New
įsodinus jam naujas akių da
lis — žvyzdžius (akių lėly-

metus, 
m., iš 
Lenox 

Yorke,

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOK LYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIU 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
Tel. EVergreen 1-9612

New Yorko Miesto'Tarybos ’ Davis nurodė, kad paties 
narys Benjamin J. Davis pa-Į Rankin’o valstijoje, Mississip- 
reiškė, kad polltakserių ataka | pi, nėra buvę laisvų rikimų 
ant Marcantonio New Yorke į nuo rekonstrukcijos laikų, 
reiškia sunaikinimą Harlemo- “Tad argi stebėtina,” sakė

I toliau Davis, “kad fašistas 
Washing- Kankinkis bando išmesti Marc-

tone naciško pobūdžio ata- Į antonio, gabiausi kovotoją 
koms ant demokratiniu rinki- į kongrese prieš bilboizmą ii’ į 
mų su pasiūlymu atimti Har-Į rankinizmą.” 
lemo žmonėms balsą?” klau
sia Davis. “Tai John E. Ran
kin’as, 
semitas ir kurstytojas 
žmogžudysčių prieš negrus.

Davis taip pat nurodė, jog 
Marcantonio puolamas dėl to, 

supuvęs mažiukas anti- kad jis atstovauja darbo žmo- 
lynčo nes, darbiečius ir visų kitų 

partijų pažangius narius.

N. Y. pašto viršininkas skel
bia, kad švenčiu siuntiniai šio- Z t
met siunčiami anksčiau. Pir
momis 
gruodžio 
perleista 
Pernai 
388,303.

Pirmos klasės siuntinių tuo 
pat laiku perleista 65,341,182, 
o pernai buvę 55,489,416.

Pašto viršininkai sako, kad 
norintieji užtikrinti gavimą 
pirm švenčių,' turi pasiųsti no 
vėliau 15-tos.

Michael Gallagher, 40 m., 
mirė nukritęs ar iššokęs per 
langą iš savo kambario, 62 
W. 101st St., New Yorke.

tos).

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Abe Krosniker, 40 metų. ' 
areštuotas tiktai už praėjimą . 
auksoriaus krautuvės ir už 
gerą pažintį su joje dirban- ' 
čiais pardavinėtojais. Pažintį ' 
jis įgijęs, kaip sako pardavi- i 
nėtoja, du kartu pirmiau atė- i 
jus apiplėšti krautuvės, esan
čios 144 2nd Ave., New Yor
ke. Trečiu kartu praeinant’ < 
pardavinėtoja pažino, išsiuntė 
kitą darbininką pasekti ir 
areštuodino.

i Pasveikinti Ispanijos 
Respublikiečiams 
Vakaras Gardene

16-tos vakarą, šį 
įvyks nepapras- 

masinis mitingas 
Ispanijos respu-

lį]

pirmadienį, 
los svarbos 
pasveikinti 
blikiečiams — Salute to Span
ish Republicans. Jo tikslas — 
paremti kovotojus prieš fašiz
mą Ispanijoje, 
kovotojus už 
pastovi taika 
kol tiktai nors
!io kampe tebeviešpataus fa
šizmas.

o tuo patimi ir 
taiką, kadangi 
nebus galima, 

kuriame pasau-

Laisvės Didieji 
Parengimai:

prezidento Potofskio; artistu- 
aktoriu Paul Robeson ir Paul 
Draper; Lenkijos ambasado
riaus ir delegato Jungtinėse 
Tautose Dr. Oscar Lange; Če- 
choslovakijos užsieninio mi
nistro ir J. T. delegato Dr. 
Jan Masaryk; Franci jos dele
gato Jungtinėse Tautose Alex
andre Parodi; D r. Edward K. 
Barsky iš priešfašistiniams pa
bėgėliams pagalbos komiteto.

Visų tautų ir organizacijų 
priešfašistai, tikimasi, atvyks 
savo dalyvumu pasveikinti Is
panijos kovotojus prieš fašiz
mą ir išgirsti - pamatyti tuos 
žymius 
lyvius.
$3.60.

PRANEŠIMAI
LDS 3-čio APSKR. NARIAMS

Prašome įsitėmyti, kad LDS 3-čio 
Apskr. konferencija įvyks 15 d. 
gruodžio, 10 vai. ryto. Laisvės salė- 

419 Lorimer St. Delegatai prašo- 
nesivėluoti. — A. Matulis, 

(281-282)

je. 
m i pirm.

GRĘAT NECK, N. Y.
Šeštadieni, gruodžio 14 d., įvyks 

gražus parengimas paramai dienraš
čio Laisvės, bus Kasmočių salėjo, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 8 v. v.

Turėsime gerų užkandžių ir tin
kamų gėrimų, kuriais pavaišinsime 
visus atvykusius. Kviečiame skaitlin
gai susirinkti. Šiame parengime da
lyvaus ir dienraščio Laisvės atstovas 
drg. P. Buknys, kuris duos trumpų 
pranešimų apie dienraščio 
reikalus. Taipgi bus ir 
Rengėjai.

Laisvės
muzika. —

v ak aro programos
Įžanga nuo 60c

da

BANKIETAS 
Sausio-Jan. 26

GRAND PARADISE,
318 Grand St., B’klvn.

BAZARAS
Kovo-March 7, 8 ir 9 dd.
GRAND PARADISE SALĖJ

318 Grand St., B’klyn.

Social Service Įstaigų 
Darbininkai Prašo 
Pridėti Algos

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atletų Kliubas praneša 

Brooklyno ir apylinkės lietuviams, 
kad rengia bankietą, sutikimui Nau
jų Metų. įvyks gruodžio 31 d., 168 
Marcy Ave. Prašome vietinius ir iš 
pylinkės lietuvius, kurie nori links
mai praleisti laiką sutikdami Nau

jus Metus, įsigyti bilietus iš anksto. 
Kaina $3, valgių ir gėrimų bus pa
kankamai. Pradžia 8 v. v. Bilietus 
galite .gauti pas Kliubo vedėją Billy 
Welton, darbininkus ir Rengimo Ko
misijos narius. ‘ (280-281)

socia-

PIKNIKAS
Liepos 4-tą dieną

Fourth of July

CLINTON PARK
Maspeth, L. L, N. Y.

Dr. Jan Masaryk
Mitingas numatoma būsiant 

nepaprastai įdomiu. Kalbėto
juose tikisi lotynų kalbomis 
kalbančiosios Amerikos uni
jų vado 
Toledano; 
užsieninio 
varez dė!

Vincente 
buvusio Ispanijos 
ministro 

amalgameitų

Lombardo

Julio Ai
Vayo;

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ii' 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. Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

i Tarpe Ten Eyck Ir Mnajer St».
Į BROOKLYN •. Nf. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare '

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Kampas Palmetto St.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 2-9141

BULOVĄ!
Delegatai apie 5,000 

lių darbininkų, dirbančių pri- 
vatiškose visuomenei patar
navimo įstaigose, susirinkę 
praeitą antradienį, nutarė rei
kalauti pridėti algos 30 nuo
šimčių. '

Greta veiklos už pakėlimą 
algų, CIO Social Service Em- 
ployes Lok al as 19-tas taipgi 
nusitarė intensyviau, organi
zuoti į uniją kelis tūkstančius 

' dar nepriklausančių unijoje 
! tos rūšies darbininkų.

Elizabeth Hall, 36 m., rasta 
| uždusus gasu savo kambary
je, 329 
ke.

E. 25th St., Now Yor-

Yorko subvėmis ke-• New
liautojai nuo 1942 metų pali
kę ten 331,600 daiktelių, pra
dedant lietsargiais, baigiant 
dirbtiniais dantimis.

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga * 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

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

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

CAMBRIDGE 
15 |*w»b . . . $2975

. $24^1

DEAN
• • *2473

MATIKI g|

HimifflifflmiiiifiiBisiiiiffliiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiffliiB
ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. MT. B-S17S. (Arti Graham Ave.) Aulara Vakarais.




