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GALIMA 25 RUOŠ. PAKELT ALGAS BE KAINŲ PAKĖLIMO
i Sovietinė Pramonė 1 CIO Skaitmenimis Parodo Daug Didesnius j Graikijos Skundąfašistinis begėdis 

savo dėdės:

“Aš tokiam dėdei parašiau, 1 
kad jis vargšas ne visus gal- Kltr R
voje turi, arba su draugu ' K M!
Bimba už vieno stalo sėdi. Aš t*k • 1 • *
jam toliau rašiau, kad man DallMU KSHO feBiai 
gėda kitiems lietuviams paša- *
koti apie savo dėdės ir dar '
amerikono laišką, kurį nuo jo Maskva. o t s o v i c t ų
gavau...” i pramonė vis dar negauna

* 1 * gana darbininkų, bet jau
žymiai daugiau pagamina į- 
vairių dalykų, negu per
nai, kaip rašo New Yorko 
Times korespondent. Drew 

uz I Middleton, pasiremdamas 
; spaudos skaitmenimis.

Dono Baseine iškasta 31
Kad ‘'Lietuvos laisvinimas” i nuošimčiu daugiau anglies, 

virto kunigams pelningu ra- neSu P1'1 biek pat menesių 
ketu, tai jau seniai aišku. Štai i Pernai; antra tiek daugiau 
Draugas praneša, kad Chica-1 pagaminta mašininių įran
goje susiorganizavo “Lietuvos ■ kių visoj Sovietų Sąjungoje. 
Maldų Vajaus Komitetas.” Jo ■ Automobilių gamyba pakilo 
tikslas rinkti iš tikinčių.jij do-1 35 nuošimčiais suvirs. Per 
lerius ir už juos pirkti maldas ' u mėnesių šiemet pagamin- 
ir mišias. Komitetas esąs pa- į ta 13 nuošimčių daugiau 

1945 metais 
per tuos pat mėnesius; - 31 
nuošimčiu daugiau batų, 26 

: nuoš. daugiau vilnonų, ir tt.

Tai šitokie akiplėšos sėdi 
Vokietijoje ir prašo, kad ame
rikiečiai jiems maisto ir rūbų 
siųstų. Sis fašistėlis mano, kad 
jis išplūdimu savo dėdės i 
patarimą grįžti Lietuvon susi-; 
ras Amerikoje simpatikų.

simojęs nupirkti “i‘
Sveika Marijų už tėvynę!” Be 
to, komiteto pasidarbavimu 
vienoje Chicagoje jau esą at
laikyta 119 mišių.

du milionu plieno, negu

Klerikalų Draugas rašo apie • Jugoslavai Sako, Graikijos 
Lietuvą:

“Tai yra gyvybinė kova — 
ligi mirties. Lietuviai teigia, 
kad jiems nebėra jokio pasi
rinkimo. Ir jie žudynėmis at
sako į nužudymą, naikindami 
mažesnius sovietinius dalinius 
ir patrulius. Tokiai būklei vy
raujant, Vilnius virto milžiniš
ku NKVD centru visiems Bal
tijos kraštams.”

Daleiskime, jog tai tiesa. 
Tai kas už tai kaltas? Kalti 
banditai, kurie neleidžia kraš
tui ramiai atsistoti ant kojų. 
Bet vietoje tuos banditus pa
smerkti, Draugas juos didvy
riais laiko.

Monarchistų Provokacijas 
; įkvėpė Anglai-Amerikonai

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavu komunistų spau- 

■ da rašo, kad Graikijos mo- 
! narchistų skundai Jungti
nėms Tautoms prieš Jugos
laviją yra “provokacija 

i prieš demokratines tautas 
I Balkanų kraštuose.” Laik- 
i rastis Borba sako, tokius 
įskundus įkvėpė tam tikri 
! politikieriai Londone
Washingtone.

Paimkime Ameriką. Jeigu 
čia banditai ką nors užpuola ir 
apiplėšia bei nužudo, tai val
džia paleidžia darban viešus 
ir slaptus agentus juos sume
džioti ir nubausti. Kai kada 
medžiojimas užsitęsia keletą 
metu.

Tie užpuolimai ir plėšimai, 
kaip visi žinome, didina poli
cijos jėgas. Iš to kraštui ir 
žmonėms didelis nuostolis.

Visi padorūs žmonės bandi
tų - plėšikų neapkenčia ir juos 
smerkia.

Per 9 Valandas iš 
Bostono j Airiją

Boston. — Trans-World 
lėktuvas Star of Cairo per

[sl

Kompanifu Pelnus po Karo
TSAIDARIS REIKALAUJA 
ALBANU, BULGARU ŽEMIU

New York. — Atvvkęs 
Graikijos premjeras Tsal- 
daris skundėsi, kad Keturi 
Didieji nepripažino Graiki
jai “850 ketvirtainiu mylių 
Bulgarijos žemės.” Jisai sa
kė, jog ir Albanijos kampas 
turėtų būti prijungtas Grai
kijai. Jis reikalavo daugiau 
karinių atlyginimų Graiki
jai, o mažiau Jugoslavi jai.

AMERIKONU MISIJA 
DARBUOSIS GRAIKUOS 
MONARCHISTŲ VALDŽIAI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasky
rė ekonominę pasiuntinybę, 
kuri vyks į Graikiją. Pa
siuntinybės galva yra Paul 
Porter, buvęs kainų admi
nistratorius. Tie pasiunti
niai žiūrės, kaip galima bū
tų medžiaginiai paremti 
(monarchistų valdo mą) 
Graikiją, ypač kuomet jai 
“gresia pavojai0, ypač .. iš 
respublikiečių - partiza A ų 
pusės. .Amerikiniai pasiun
tiniai tėmvs, kiek Graikijai 
reikia paskolų, duonos 
kitko.

Analai Teisia Hitlerinį 
Orkestru Konduktorių

Berlin. — Anglai

ir

savo 
valdomoj Berlyno dalyj tei
sia vokieti orkestrų kon
duktorių Wilhelma Furtwa- 
enHerį, kaip buvusį veiklų 
Hitlerio bendradarbi. Jis 
buvo nacių paskirtas Prūsi
jos valstybės tarybos nariu 
ir Berlyno Orkestro direk
torium. Furtwaengleris tei- 

“privers-9 valandas ir 14 minučių nu- ginasi, kad buvęs 
skrido iš Bostono į Airiją. įas;>
Jame būvo 21 žmogus ir 3,- 
000 svarų krovinių.

Atsakys Jugoslavai,
Užginčija Fabrikantų Pasakau PAS1NAUJIN0 KRUVINOS Bulgarai ir Albanai 

i- n-. n-i-. n RIAUŠES EGIPTE _ _ _Būk Negalima Būtų Pridėt Algų 
Be Atitinkamo Kainų Pakėlimo

Washington. — CIO uni
jų centras išspausdino pla
čią fabrikantų pelnų ir dar
bininkų algų peržvalgą, ku
ri patikrintais faktais ir 
skaitmenimis įrodo, jog 
kompanijos galėtų pridėti 
darbininkams 25 nuošimčius 
uždarbio be kainų pakėlimo. 
Tų apyskaitų paruošimui 
vadovavo Roberthas Nath
an, buvęs Karinių Darbų 
Tarybos planavimo sky
riaus direktorius.

Nepaprastai pakilusios 
pramonės pelnus Nathanas 
taipgi nurodė CIO suruoš
tame pokilyje Statler vieš
butyje, kur dalyvavo vidaus 
reikalų sekretorius Krug ir 
kiti žymūs valdininkai, ū- 
kio - ekonomijos reikalų ži
novai,1 darbininkų vadai ir 
laikraštininkai.

Visų korporacijų pelnai

šiemet, po taksu išmokėji
mo, sieks 15 bilionų dolerių, 
tai yra, pusantro karo tiek, 
kaip pelningiausiais kari
niais 1941 metais.

Jeigu darbininkams būtų 
pakelta alga 21 nuošimčiu, 
tai korporacijoms liktų apie 
dveja tiek daugiau metinio 
pelno, negu 1936 - 39 metų 
laikotarpyje, ir beveik ly
giai tiek, kaip 1941 metais.

Jei darbininkams būtų 
pridėta 23 nuošimčiai al
gos, tai jie už visą savo už
darbį dabar galėtų nusi
pirkt tiktai tiek reikmenų, 
kaip 1945 metų sausyje. 
Štai kiek pabrango gyveni
mo reikmenys nuo to laiko.

Ta CIO apyskaita stirnų-

-------- Lake Success, N. Y. —
Kairo, Egiptas. — Susi-Į Jungtinių Tautų Saugumo 

dūrimuose tarp demons-i Taryba svarstys Graikijos 
truojančių studentų ii’ poli- monarchistų premjero Tsal- 
cijos Asiout mieste tapo!Hario skundą, kad Jugosla- 
užmušta 3 asmenys ir sužįei- ’ vija, Bulgarija ir Albanija, 
sta 67. Studentai ir kiti .E-1 girdi, padeda graikų parti- 
gipto patrijotai protestavo • zanams kovoje prieš Grai- 
prieš anglus ir jiems patai- iki jos valdžią. Bus pakviesti 
kaujančią naująją premjero Albanijos, Bulgarijos ir Ju- 
Nokrašy Pašos valdžią. Jie goslaviios atstovai atsakvti v 
šaukė: “šalin anglų arnhiją į Graikijos skundą. Buįga- 
tuojau!”

AMERIKOS ŽYDU VADAS 
REIKALAUJA ŽYDAMS 
VISOS PALESTINOS

B ašie, Šveicarija. —Ame
rikos žydų Sionistų organi
zacijos vice - pirmininkas 
Emanuel Neumann atmetu 
Anglijos planą paskirstyti

■ rai, albanai ir jugoslavai 
; jau ne kartą kaltino Grai
kijos fašistus - monarchis- 
tus. Jie sakė, Graikijos žan
darai, kariuomenė ir kari- 

j niai lėktuvai daugelį sykių 
' persimetė per Jugoslavijos, 
Albanijos ii- Bulgarijos sie
nas, darydami karines pro
vokacijas.

Chiniios Valdžia UNRRA 
Pašalpomis Šeria Japonus 
Ir Savo Kariuomenę
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pridėta darbininkams ai-; žydų Sionistu kongrese, Ne-į 
gosJ

ša fabrikantų pasakojimus, i Palestiną į tris dahs — 
būk jie “negalėtų išsiversti” Į diską, arabišką ir anglišką, 
be kainų pakėlimo, jei būtų ■ Kalbėdamas pasauliniame

! umannas reikalavo visą Pa-;

LEON RLUM TAPO 
FRANCUOS 
PREMJERU

AMERIKA NENORI
PARODYT SAVO
ATOM-BOMBŲ

Nanking. — Nors UN R- 
lestiną padaryt žvdų valsty- j RA taisyklės reikalauja vi
be. Jis ragino dėti pastan-Į siems lygiai ‘dalinti ats^un- 

! gas, kad žydai būtų šimtais; čiamas pašalpas, bet Chini- 
i tūkstančių siunčiami į tą jos tautininku valdžia ne- 
kraštą, taip kad jie ten' praleido nė dešimtos dalies 

i sudarytų didesnę 
| (prieš arabus).

Ką kitą, kaip sustiprinti ap
saugos jėgas ir medžioti tuos 
banditus - plėšikus, turėtų da
ryti Lietuvos vyriausybė ? 
Taip, aišku, jinai ir daro. Ar 
protingas žmogus gali už tai 
Lietuvos vyriausybę smerkti ? 
Negali ir nesmerkia. Banditus 
ir banditizmą gina liktai jų 
draugai ir prieteliai.

Labai prastoje 
sistato klerikalų 
daktoriai.

PHILA. POLICIJA PUO
LA LAIKRAŠTININKUS
Philadelphia. — Keli tu

zinai policininkų vėl žiau
riai užpuolė CIO Laikrašti
ninkų Gildijos narius, pi- 
kietuojančius užstreikuotą 
dienraštį Philadelphia Re
cord. Tai jau du sykiu per 
3 dienas policija puolė tuos 
streikierius.

Paperkami Anglų Radijo 
Valdininkai

London. — Darbietis ang-

šviesoje 
spaudos

pa-1 
re-

Graikijos monarchistai 
sakosi1' užmušę 123 partiza- 

’ • nūs ir suėmę 50.

Venezuela NuslopinoPrieš tūlą laiką John Lewis ee 
buvo komercinėje spaudoje Arniiios Sukilimą 
statomas visų velnių karalių- J ,
mi. Atrodė, kad baisesnio ir, ~~
blogesnio žmogaus nebeliko Caracas, Venezuela. — 
visame pasaulyje. Karininkai, v a d ovaujami

Bet Lewis mainierių strei- major. Carlos M. Penos, bu- 
j prieš 

prez. Romulo Betancourto
ką atšaukė. Komercinė spau- \ vo pradėję sukilimą 
da pradeda jį glostyti ir gar
binti. Jau nenori, kad mainie- valdžią ir užėmę Valencia 
rių unijos- pryšakin atsistotų miestą. Dabar valdžia skel- 
kairesnių pažiūrų žmogus. j *

Buržuazija žino, kad John įr nuslopino maištą.
L. Lewis prieš kapitalistinę . —
santvarką nei piršto nepakels. sakg

(Tąsa 5-tam puslp.) bandymą prieš ją.)

bia, kad ji atgriebė miestą

(Bolivijos valdžia taipgi 
l_j suardžius sukilimo

Paryžius, grd. 12.— Pra
nešama, jog Francijos sei
mas paskyrė socialistų vadą 
Leoną Blumą laikinuoju 
Francijos premjeru. Ir ko
munistai ir katalikai res- 
publikiečiai turi kur kas 
daugiau savo atstovų sei
me, negu socialistai, bet jie 
atsisako vieni kitus remti. 
Todėl proga mažesnei 
cialistų Partijai.

jėga ; privalomo chinam komunis-
1 tam p'ašalninio maisto, sa
ko komunistų vadai. Vai-

Cnn” Nedalyvausią Jokiose ^'ia £robg maista ir šė-

So-

Jau Leista Jankiam 
Tuoktis su Vokietėmis

Frankfurt, Vokietija. —

merikos atstovas sen. Con-
nally baisiai nustebo, kad DsryboSČ SU Žydais 
ir Anglijos delegatas pasiū
lė dėl nusiginklavimo skai
čiuot ne tik užsienines ir 
namines armijas, bet ir

1 svarbiuosius ginklus, taigi 
ir atomines bombas. Sovie
tai su tuom sutinka. O Ame
rika nori atskirt atom-bom- 
bų klausimą.

lų seimo narys, komandie-, Karinė amerikonų vyriau- 
rius G. Cooper kaltino ra-1 sybė leido savo kareiviams 
dijo valdininkus, kad jie už pačiuotis su vokietėmis, 
kyšius duoda asmenims prieš grįžtant jiems namo, 
kontraktus su Anglų Radi- 2,500 jankių jau pirmiau į- 
jo Kompanija. Radijas An- teikė praašymus leist vesti 
glijoj yra valdžios monopo- vokietes. Amerikonės Vo

kietijoj protestuoja.

Pargabenami du Ameri
konai Išdavikai

Washington. — Lėktuvu 
grąžinami iš Vokietijos į 

I Jungtines Valstijas ameri
konai Douglas Chandler ir 
Robert Best. Karo metu jie
du vedė nacių propagandą 
per Berlyno radiją. Už tai 
bus teisiami kaip Amerikos 

1 išdavikai.

japonų pastumdėliu ka- 
I riuomenę ir savo armiją.

Kairo, Egiptas. — Pales- ----------------
t.inos arabu komiteto galva NftrvP'riinC-Bnvipfll 
Jamal ei Husseini. kalbėda-1 'i'jrve 
mas vardu arabišku kraš- tu, užreiškė. jog arabai nie-1 Y 
kuomet, neis i dervbas su < 
žvdais dėlei Palestinos. Jis Į 
smerkė Ameriką už žydu 
pusės palaikvma Palestinoj. 
—Karo metu Husseini dir
bo kaip Hitlerio agentas.

Kubiečiai Reikabuja Ryšių 
Su Lenkijos Valdžia

Havana, Kuba. — Šio 
kramto komunistai, daugelis ! 
žemesniųjų valdininkų, in- 
telektualai ir < 
vadai ragina Kubos val
džią pripažinti dabartinę 
Lenkijos vyriausybę ir su- 
megsti diplomatijos ryšius 
su ja.

Maskva, — Norvegija ir 
1 Sovietų Sąjunga padarė 
i prekybos sutartį dvejiems 
i metams. Be kitko, norvegai 
j siųs Sovietams žuvį mainais 
už potašą ir kitus chemiką- 

1 lūs.

RYKŠTES IR KALĖJIMAS 
JAUNUOLIUI ŽYDUI PA

LESTINOJ
Jeruzalė. — Anglai pri- 

darbininku | teisė 10 rykščių smūgių ir

KLAUSIMAI, KURIUOS KETURI DIDIEJI SPRĘS 
MASKVOJ DEL TAIKOS SUTARTIES SU VOKIETIJA

New York. — Keturių 
Didžiųjų užsieniniai minis
trai pasigamino programą, 
pagal kurią jie veiks savo 
konferencijoj Maskvoj, pra
dedant kovo 10 d. 1947 m. 
Pirm tos konferencijos su
sirinks jų pavaduotojai 
Londone sausio 14 d., kur 
jie atliks tulus paruošia
muosius darbus.

Amerikos, Anglijos, Fran- 
cijos ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministrai 
priėmė šitokį dienotvarkį 
savo konferencijai Mask
voj; • , ,

1. Apsvarstyt talkininkų 
kontrolės tarybos raportą iš 
Vokietijos. O turi būti ra
portuota, kaip veikė ta ta
ryba dėl vokiečių militariz
mo naikinimo, dėl nunacini- 
mo, dėl ūkinių principų ir 
karinių atlyginimų, ši tary
ba taipgi turi duoti rapor
tą apie centralinių valdybų 
steigimą ir kitus klausimus 
ryšium su ūkine, finansine 
ir politine būkle Vokietijoj'. 
Trečias talkininkų kontro
lės tarybos raportas turi 
pranešti apie panaikinimą 
centralizuotos Prūsijos vai-

džios.
2. Vokietijos politinės or

ganizacijos pavidalas ir 
mastas. Tai atskiras klausi
mas nuo kontrolės tarybos 
raporto.

3. Paruošimas taikos su
tarties su Vokietija. Čia pa
reikš savo nuomones ir ki
tos valstybės, kurias palie
čia Vokietijos dalykai.

Pamatiniai nurodymai dėl 
taikos sutarties, jų tarpe 
sienų klausimai ir Franci
jos pasiūlymas dėl Ruhr 
krašto ir Rheino srities, ir 
kt.

4. Jungtinių Valstijų pla
nas dėl nuginklavimo su
tarties, militarizmo panai
kinimo ir kiti žingsniai dėl 
Vokietijos politinės, ekono
minės ir karinės kontrolės 
Tai pasiūlymas, kurį Ame
rikos valstybės sekretorius 
Byrnes davė Paryžiuje dėlei 
•'Vokietijos nuginklavimo su
tarties per 20. metų.

5. Apsvarstymas anglies
klausimo žinovų įteikto ra
porto. ;

6. Sutartis su Austrija.

ORAS.—Būsią lietaus.

18 metų kalėjimo žydui Jo
sef ui Kamhi, 16 metų am
žiaus. Anglai rado pas jį 
ginklų ir sako, kad jis su 
kitais žydais teroristais 
plėšęs pinigus iš bankų, ko
vai prieš anglus.

Havana. — Kubos cuk
raus darbininkai gausią 
$17,500,000 kalėdinių bonų.

General Motors Pelnai 
600 Milionu Medams

New York. — CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas W. Reuther 
užginčijo General Motors 
tvirtinimą, būk ši korpora
cija turėtų tiek pabrangint 
savo automobilius, kiek bū
tų pakelta darbininkam al
ga. Jis nurodė, jog Gene
ral Motors šiemet 
$600,000,000 pelno.

gaus
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Mr. Connally Ne Ten Mato “Pavojų# ' L
Ir 'paprastas pilietis supranta, jog, kada Amerikos, I J- 

Anglijos ir Soviet. Sąjungos armijos karo laiku buvo atė- ip’ 
ję į kitas šalis, kad neleisti jas pavergti naciams arba p. 
Japonijos imperialistams, tai buvo sveikinamas žygis.

Bet gi karas pasibaigė. Priešai 
armijos turi iš tų šalių pasitraukti, 
vo armiją ištraukė iš 
Irano. Rodosi, tai turėjo padaryti ir Anglija ir Jungti-1 p. Šlajus, Chester

- v , ... ’ J 1 J b J V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 584nes valstijos. . IC K Urban, Hudson ................  520
Bet taip nėra. Anglija vien Palestinoj laiko 100,000 : m. Janulis, Detroit .................... 496

armijos, Egipte — 150,000; panašiai ir kitur. Jungtinės I J- B^db°aapa^^fnord...........
Valstijos laiko savo armiją Chinijoj, Irake, Islandijoj ir’| j. Simutis, Nashua .................. 438
eilėj kitu saliu. Negana, kad svetimos armijos ten sto- LLD 136 kP- Harrison-Kearny .. 422 
vi, bet jos kisasi į tų salių vidaus reikalus. Tą, daro bri
tai Graikijoj, Egipte ir kitur; tą daro Amerikos armija 
Filipinuose ir Chinijoj.

Jungtinių Tautų konferencijoj iškeltas reikalavimas, 
kad visos svetimos armijos būtų atšauktos iš kitų šalių,: 
apart buvusių priešo šalių. Sovietų Sąjunga reikalauja, į 
kad tuojau būtų paskelbta, kiek kuri valstybė kitoj šalyj į 
turi savo armijos. Lai pasaulis žino, patikrina tas žinias.

Anglijos atstovai išsisukinėja nųp to. Jie siūlo, kad i 
reikią suskaityt, kiek kareivių ir policijos kuri šalis turi 
savo šalyje. Jie svietui pasakoja, būk “pavojų” sudaro ne 
armijos, kurios Graikijoj, Palestinoj, Chinijoj, Egipte ir 
kitur viešpatauja, bet būk namie esančios armijos. Kada 
Sovietų atstovai reikalauja nusiginkluoti, tai tie ponai 
nenori nei klausyti apie atominių bombų panaikinimą.

Mr. Tom Connally,' kuris atstovauja mūsų šalį toj 
konferencijoj, kalba labai išdidžiai, dažnai kumščiomis 
kalą į stalą, skerėčiojasi, bet jis taip pat nenori kalbėti 
apie atomų bombų panaikinimą. • Jam nesudaro pavojaus 
armijos Graikijoj, Chinijoj, Islandijoj, Panamoj ir kitur, 
bet ir jis rerrfia britų reikalavimus — skaityti armijų 
kareivius namie. Ne ten jis mato pavojų, kur tas pavojus 
yra.

696
674
666

626 
. 624 
. 590

LAISVES VAJUS
Gavimui Nauju Skaitytoje

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

Punktų
6275 
4898 
4455 
3912 
3299 
3117 
2704 
2556 
1248 
1144

A. P. ĘJambrauskas, Haverhill 
V. Padgalskas, Mexico ..............
M. Smitrevičicnė, Detroit ........

J. Valaitis, Nevy Britain .....
Sharkey, Easton ..................
Gudzin, Schenectady ....... ....
Navickas, Haverhill ............
Tvarijonas, Hamtramck .......
Blažonis, Lowell ..................

LLD 77 kp., Cliffside •................
F. Wilkas, Wilmerding ..............
P. Sprindis, Kenosha ................
H. Žukicnč, Binghamton ...........
LLD 145 kp., Los Angeles ........
J. Kalvelis, Bridgewater .........
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
LLD 75 kp., Miami ....................
C. Stash insky, New Kensington 
M.

V.
S.
A.
A.

338
312
303
286

Tūlos industrijos smulkių 
biznierių grupė susirinko 
apsvarstyti savo biznio rei
kalus. Iš jų kalbų paaiškė
jo, kad jie dabartiniu laiku 
stipriai prie sienos prispau
sti. Jie diskusuoja, daro pla
nus, kaip nors atsilaikyti 
savo bizniuose. Mat, stam
bieji biznių savininkai juos 
taip sukonkuravo, kad jie 
nemato giedresnio rytojaus. 
Jų išlaidos padaugėjo iki 
25 nuošimčių ir daugiau, o 
įplaukos pusėtinai sumažė
jo.

Keno gi čia kaltė? Vieni 
aiškina vienaip, -kiti kitaip.

Girdi, perdaug valios bu
vo duota darbininkams. Da
bar jau nėra galima su jais 
nei susikalbėti. Ir šitaip 
dauguma tų smulkių biznie-

pasididžiavimu rašo, kokie 
jie buvo kovotojai prieš 
Raudonąją Armiją. Jie bu
vo tikri Vokietijos fašistų 
rėmėjai prieš Lietuvos liau
dį. Be abejonės, buvo daug 
tokių, kurie išdavinėjo net 
savo gimines vokiečiams, 
kad juos nužudytų.

Gal ir šie inteligentiški 
žmonės sugriešino, ir dar 
smertelnai sugriešino, todėl 
ir rašo, kad jie jokiu būdu 
negalį grįžti Lietuvon.

O t, prie ko fašizmas pri
vedė !

Kliknicnė, Springfield ... 
Levanienč, Los Angeles 
Valinčius, Pittston .......
Slekiene, Gardner ........

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

234 
208 
208 
202 
182 
182

132 i ' priima tokį aiškinimą 
130 už gryną tiesą. O tas taip 

yra kiekvienoj biznio šakoj.
Kokios iš to pasekmės? 

1011 Stambusis kapitalas yra ap- 
sisaugojęs smulkiais biznie- 

72 i riais. Smulkūs biznieriai y- 
52 ra statomi pirmose tranšė- 
52 jose prieš darbininkus. O 
<l8 į tas yra todėl, kad ekono- 

1 atsilie-

130
106
104
104

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini- miniai pirmiausiai
pia ant smulkių biznierių.

20.00 j Juos pirmiausiai stumia iš
19.501 biznio. O jei nestumia dar 

.’ 18*23.............................
. 18.00 

. 16.50

Chinai Mokslininkai Prieš Amerikos Kišimąsi 
i Chinijos Reikalus

Instituto Pasauliniais Reikalais posėdyj, kuris įvyko 
Riverside, Calif., Chinijos mokslininkai griežtai išstojo 
prieš Amerikos kišimąsi į Chinijos vidaus reikalus.

Prof. Tung-Chi-Lin, kuris mokytojavo Nankingo, 
Yunnano, Fuhtano ir kituose Chinijos universitetuose, o 
dabar yra Amerikoj, Stanfordo Universitete, pasmerkė 
kišimąsi į Chinijos reikalus.

Jis sakė, kad buvęs Amerikos generolas Stilwell lai
kėsi teisingos politikos, tad už tai buvo generolo Chiang 
Kai-sheko ir jo pasekėjų iš Chinijos išėstas. Jis sakė, jog 
kada generolas Stilwell buvo atšauktas, jo vieton pribuvo 
generolai Wedemeyer ir Marshall, tai jų politika tik 
naminį karą uždegė, kuris grūmoja viso pasaulio taikai.

Dr. Tung-Chi-Lin tarpe kitko sakė: “Dievas žino 
jus, amerikiečius, kaip jūs galite pakeisti mintį per vie
na naktį ir prieiti prie tokiu skandalų ir liūdnų jų pasė
kų.” * ”

Panašiai kalbėjo ir kiti chinų mokslininkai. Kriti
kavo dabartinę Amerikos politiką Chinijos reikalais ir 
Dr. C. Buss, kuris pirmiau buvo Arherikos ambasados 
pagelbininku Chinijoj. 4

“Demokrati joj” Y ra Vergija
Anglijos kolonija Apvienyta Pietų Afrika neva skai

tosi “nepriklausoma” valstybė. Plotas didelis, turi 472,- 
550 ketvirtainių mylių ir apie 11,000,000 gyventojų. Ten 
viešpatauja atkaklus britų imperialistas, feldmaršalas 
Jan Christian Smuts. Anglijos ir Amerikos reakcija tą 
senį bando perstatyti, Kaipo kokį “demokratijos angelą.”

Bet Indija iškėlė apkaltinimą, kad jo “demokratijoj” 
yra žiauriausias tautų ir rasių paneigimas. 4,000,000 neg
rų yra vergiškoj padėtyj, virš 50,000 indusų yra žiauriau
siai persekiojami ir nelaikomi už žmones.

Anglijos imperialistai, Jan Smutso lūpomis, reikala
vo, kad jų “globai” būtų perduota Pietų-Vakarų Afrika 
su keliais milionais gyventojų. Jungtinių Tautų organi
zacijoj šį pono Smutso reikalavimą didžiuma balsų at
metė, bet jis rengiasi nepaisyti to tarimo ir tą kraštą 
prijungti prie savo ‘‘demokratijos”.

Mr. Connally Nebalsavo Prieš Franko
Jungtinių Tautų organizacijoj buvo įnešimas: 

traukti diplomatinius ryšius su fašistine Ispanijoj gene
rolo Franco valdžia, nes ta valdžia yra Hitlerio ir Mus- 
solinio pastatyta.

Už tai diskusijoje pasisakė visų liaudies demokrati
nių valstybių atstovai, už tai pasisakė Pietų ir Centrali- 
nės Amerikos didžiuma delegatų.

Mūsų šalį atstovaująs Mr. Tom Connally reikalavo

nu*

mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $622.30 
Brooklynas .............
Hartford, Conn........
Elizabeth, N. J........
Waterbury, Conn. . . 
Rochester, N. Y. ... 
Detroit, Mich. ...... 
Newark, N. J............. 66.50
Baltimore, Md..........
Scranton, Pa............
Paterson, N. J.........
Binghamton, N. Y. . 
Shenandoah, Pa. ... 
Rumford, Me. .......
Haverhill, Mass........
Brockton, Mass. ... 
Chicago, Ill..............
Lawrence, Mass. ... 
Bridgeport, Conn. .. 
Harrison—

Kearny, N. J........
Hudson, Mass..........
So. Boston, Mass. .. 
Chester, tPa..............
Pittston, Pa.............
Stamford, Conn. 
Cleveland, Ohio ....

Brooklynui pasidarbavo 
šį sykį M. Klimas, priduo-iN. J., prisiuntė pinigų 
damas naują prenumeratą' ' 
ir atnaujinimą.

Vera Budronis, Maspeth, 
N. Y., pridavė naują prenu
meratą ir punktus atidavė 
drg. Stripeikai.

Gavome laišką iš Easton, 
Pa., nuo S. Sharkey, .kuris 
prisiuntė pinigų už prenu
meratas ir įsąkė, kad easto- 
niečių punktus priskaityt 
elizabethiečiams. Taip ir 
padarėme.

Mūsų uoli veikėja L. Že
maitienė, iš Hartford, 
Conn., vėl gražiai pakilo 
punktais, prisiųsdama tris 
naujas prenumeratas ir at
naujinimų.

J. Bakšys, iš Worcester,. 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą, ir atnaujinimų, 
jis pralenkė Bostoną.

Kaip ipatot, F. Klastow 
ir P. Beeis, iš Great Neck 
pavijo Pittsburghą iš lai
mėtojų skyriaus. Drg. Beeis 
prisiuntė dvi naujas prenu
meratas iU atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami pini
gų už prenumeratas:

. S. K. Mazan, Cleveland, 
Ohio, A. P. Dambrauskas, 
Haverhill, Mass, ir St. Kuz
mickas, Shenandoah, Pa.

589.59
258.00
141.50
114.30
90.50

59.00

51.50
47.50 
47.00 
45.50 
43.50
39.00 
37.00 
36.50 
33.00

32.00
26.00
25.50
25.00
23.50
23.50
22.00

Jewett City, Conn. . 
New Haven, Conn. . 
Norwood, Mass. ... 
Worcester, Mass. ... 
Portland, Oregon .. 
Scottville, Mich. ...

New Britain, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa. .......
E. St. Loius, Ill. ..... 
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Mexico, Me. :•.............
Seattle, Wash..............
Rockford, Ill..............
Dickson City, Pa........
Saginaw, Mich. .......
Minersville, Pa...........
Oakland, Calif.............
Cliffside, N. J............
Luther, Mich..............
Springfield, Ill............
Miami, Fla..................
New Kensington. Pa . 
Easton, Pa..................
Washington, Pa..........

iš biznio, tai jie turi dirbti 
ilgiausias valandas ir tan
kiai be jokio uždarbio. Ne
gudrus asmuo, išgirdęs ko
kį demogogą kaltinant dar
bininkus, sutinka su tokiais 
kaltinimais prieš darbinin-

15.00 
15.00 
14.00, 
12.001kus- 
11.50, n, , —— . , 
10.00! I1“1 darbininkų judėjimo 
9.uu i -----j— o—-r -
7 kų iš Lietuvos pabėgėlių, e- 
5*0Q | sančių Vokietijoj, Amerikos 
5*001 zonoje. Tai jų giminaičiai. 
r‘ j Moteris rašė, kad ji buvusi 

Lietuvoj mokytoja, o jos vy-
■ 4.501 ras inžinierius. <T‘

dviejų brolių, kurie laišką 
rašo anglų kalba. Jie džiau
giasi, kad esą sveiki ir abu 
lanką UNRRA Universite
tą. Vienas esąs 25 metų, o 
kitas 23. Vienas mokinasi 
advokatūros, o antras medi
ciną studijuoja. Bet jie irgi 
pažymi, kad negalėsianti 
grįžti į savo tėvynę.

Dabar ta moteris jau dau
giau ir aiškiau parašo pas
kutiniam laiške. Ji rašo, 
kad jos motina nėra nusi
kaltusi savo giminėms Lie
tuvoj, kaip kad ją kaltina. 
Girdi, kai vokiečiai užėmė 
Lietuvą, tai mūs tetą ir jos 
vyrą sušaudė, o ūkį, kurį te
ta su dėde turėjo, tai pada
rę dokumentus, kuriuose 
pažymėjo, kad jei į tam ti
krą laiką neatsiras artimų 
giminių, kurie nebus prasi
kaltę Vokietijai, tai jiems 
atiduos tą ūkį. O jei ne, tai j 1UUL1I1iai 
liks Vokietijos nuosavybe. ! hes llaud!e? daugumos opi-

Todėl, girdi, mama turėjo |niJ^ Plies r 
perimti tą ūkį.

Dabar klausimas: kodėl 
tie jauni, inteligentiški 
žmonės rašo, kad “jokiu 
būdu negalima grįžti Lietu
von”?

Rodosi, gana aišku, kada 
skaitai tūlų pabėgėlių atsi
minimus tarybininkų ir fa
šistų spaudoj: ten jie su |

Stambiosios industrijos 
savininkai žino, ką jie daro. 
Jų partijos atstovų bus at
einančiam kongrese dau
guma. Tie atstovai jau turi 
pasigaminę planą prieš uni
jas. Jie įneš bilių, kuriuo 
suvaržys arba ir visai at
ims organizuotiems darbi
ninkams teises. O kad tą pa- 

į sėkmingiau įvykdžius, tai 
būtinai reikia prirengti ša-

prieš organizuotus 
darbininkus. Jie pasiėmė 
mainų industriją, kaipo 
skaudžiausiai paliečiančią 
visą šalį.

Vadinasi, aiškiai galima 
permatyti, kad stambus ka
pitalas rengiasi prie suvar
žymo darbininkų teisių 1947 
metais kongrese.

Pr. Jo-nis.

Laiškas iš Lietuvos
(Laišką gavo J. Daubaras, šįmet pas mus ramu.

iš Athol, Mass.)
Spalių 12 d. Ii946.

Brangūs mano tėvai, bro
liai ir sesuo! Vakar gavo-

U’UU i rlnvknn^n; vnn In?? m6 UUO JŪSŲ UlŠką SU pil-9.50! darbuotojai yra gavę lais- i5

Jiems ten 
nėra gera gyventi, bet ji ra
šo, kad mes negalime grįžti 
į Lietuvą.

Dabar vėl nepersenai ga
vo laišką nuo tos hioters

3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
2.00 
1.50 
1.50

F. Kvedaras, Bloomfield, 
į už 

du šėrus, punktus pridavė 
drg. Žukauskienei.

Stefanija ir Juozas Ced- 
ronai, Brooklyn, N. Y., įsi
gijo du b-vės šėrus už $10 
(per drg. S. Sasną).

Mrs. M. Orent, Brockton, 
Mass., pirko du b-vės šėrus 
už $10. (per J. Krasauską).

S. * Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., prisiuntė aukų 
sekamai: K. Ambrose, Gi
rardville, Pa., $3.50. P. Ur
bonas, Ashland, Pa., $2. Po 
50c.: P. Križinauskas, Gi
rardville, Pa. -ir K. Nemu- 
ras, Girardville, Pa.

S. Puidokas, . Rumford, 
Me., rašo:

“Gerbiamieji: Prisiunčiu 
$55.50. Už pręnumeratas 
$30, už aukas $25.50. Drg. 
J. Motuzas a t s i n a ujino 
dienraštį Laisvę ir įsigyjo 
bendrovės du šėrus už $10. 
J. Wiskant, atsinaujino pre
numeratą ir davė $5 aukų. 
S. Jankauskas atsinaujino 
prenum. ir paaukavo $5. F. 
Shi menas iš Farmington, 
Me., atsinaujino prenum. ir 
davė $3.50 aukų. J. Pliop- 
lis, atsinaujino prenum. ir 
davė $1 aukų. A. Motuzą at
sinaujino prenum. ir davė 
$1 aukų. Tariu visiems ačiū.

Senatorius GLEN TAYLOR, 
Idaho demokratas, kritikavo 
republikonų pasiūlymą numa
žinti taksus visiems lygiai po 
20 nuošimčių. Toks mažini
mas, sake jis, “duotų milionie- 
riams milionus dolerių ir tik 
centus biednuomenei.” Jis siū
le taksuoti taip, 
būtų panaikinami 
pajamų, o uždėti 
niusių iš karo.

nu aprašymu iš Jūsų gyve
nimo, rašytą 1946 rugpjūčio 
31 d., o trys savaitės atgal 
gavome Jūsų laikraštį Lais
vę apie “Dievo rykštę.” Tai 
pirma žinia, pilnesnė apie 
Jus visus, teikianti mums 
didelį pasitenkinimą ir 
džiaugsmą. ______

Po baisaus karo, mes li
kusieji dabar gyvename lai
mingai ir sočiai. Man dabar 
51 metai, žmonai Elžbietai 
48 m., dukterei Janei 23 
m., Leonui 21 m. ir Vytau
tui 16 metų. Visi esam svei
ki ir darbingus. Aš užsiimu 
laikrodininkyste, žmona 
mums šeimininkauja, Vy
tautas eina mokslą gimna
zijoj Vabalninke. Duktė 
Jane apsivedė už rusų tau
tybės oficieriaus, Raudono-

Mes pilnai tikime, kad 
karo nebus, nors jūsų kai- 
kurie dešinieji šūkauja apie 
tai. Mes labai įvertiname 
jūsų senatoriaus Peperio 
ir buvusio prekybos minis
tro Waleso kalbą. Mes ma
nome, kad jūsų krašto dar
bo žmonės neleis valdžiai 
žaisti su karu, nes tai būtų 
Amerikos nelaimė.

Pas mus pragyvenimas 
kasdien pinga. Darbo yra 
visiems daug. Važiuoti ir 
gyventi galima laisvai ir 
kur npri po visą Tarybų Są
jungą.

Apie sūnų Leoną gavome* 
šiek tiek žinių. Iš tų žinių 
sprendžiame, kad gal dar 
gyvas. Jei bus vokiečių ne
sunaikintas, atsiras.

Uošvė Vasiliauskienė dar 
gyvena. r

Šįmet pas mus labai lie
tinga vasara, bet pasėliai 
užaugo ne blogai. Maisto y- 
ra užtektinai, o pragyveni-

sios Armijos tankisto. Da-; mą valdžia vis pigina.
Su mumis nesirūpinkite, 

mes gyvename sočiai. Siun
čiame Jums geriausius lin
kėjimus — tau, tete, ma
mai, Jurgiams, Alponams, 
Antąnams ir sesei Bronei. 
Stengsimės pasiųst jums fo
tografijų. Duktė Jane taip
gi žadėjo parašyti Jums lai
šką.

Jūsų sūnus ir brolis
Juozas Daubaras.

m. Vabalninkas, Biržų aps.,

kad taksai 
ant mažųjų 
ant pasipel-

Draugiškai, S. Puidokas.”
Nuo pavienių asmenų ga

vome aukų biudžeto sustip
rinimui sekamai:

Antanas Juškaitis, 
dergrift, Pa., $2.

Mrs. Grigunas, Norwood, 
Mass., $1>

B. Parkins, Broad Brdok, 
Conn., $1.

K. Pivor, LeRoy, Mich.,

Vari

rezoliuciją švelninti, ir net tada, kada tie jo pasiūlymai 
buvo priimti, kada ėjo balsavimas jo paties pataisytos 
rezoliucijos, tai jis nebalsavo. Jis su Argentinos ir pana
šių šalių atstovais susilaikė. Tokis jo pasielgimas yra 
dar kartą įrodymas, kad T. Connally neatstovauja Ame
rikos liaudies nuomonės! . *■-

Nuo pavienių skaitytojų 
gavome naują prenum., tai 
nuo Anna Hoffman, Phila
delphia, Pa. /

Širdingai ačiū!

bar jis jiebekariuomenėje.' 
Jie gyvena Klaipėdoj. Jos 
vyras Valentinas Teslenko. 
Jie dabar gyvena gerai. Tu
ri jau sūnų, kuriam jau 8 
mėnesiai. Jie komjaunuo
liai; duktė mokytojauja. 
Vytautas taipgi komjau
nuolis.

Mes visi trys dabar gyve
name sykiu ir sugyvename 
gražiai. Kai mus buvo išve
žę Vokietijos katorgon, 
žmona, duktė Jane ir Vy
tautas išsaugojo mūsų na
melį ir visą mantą tvarko
je, su mažais nuostoliais. 
Raudonoji Armija sa\fb did- j 
vyriškais galingais smū-, WALLACE SVEIKINA 
giais musų kraštą beveik : 
visą apsupę ir atkirto, taip 
kad vabalninkiečiai sunai
kinimų patyrė nedaug. Tik 
vokiečiai ir jų pakalikai 
išnaikino daug žmonių — 
apie 2000 ir daug gyvulių /“.'ieš-sovietinę'anglu 
bei turto išgrobė okupacijos džios ,itik 
laike. • 

9 -

Kai kurie vokiškai-lietu- 
viški fašistai nespėję su vo
kiečiais išbėgti pernai suda
rė neramumą laukų gyven
tojams, bet jau dauguma iš 
jų pasidavė ir kurie nuošir
džiai laikosi, gyvena ramų 
gyvenimą namie. Taip, kad naują Egipto valdžią.

P. S. — Tete rašai, kad 
tau sulaužytos rankos ir su
daužyta’galva; rašyk, kaip

' i visa tai atsitiko.

ANGLŲ LIBERALUS
London. — Henry Wal

lace, buvęs Jungt. Valstijų 
vice-prezidentas, atsiuntė 
sveikinimą Anglijos libera
lams, kriti kuo jautiems 

val-

Numatoma riaušes

London.— Eina gandai, 
kad Graikijos karalait. Pi
lypas vesiąs Anglijos sosto 
įpėdinę Elzbietą.
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Trečias Puslapi

Sveikatos Reikalai Lietuvoj

nisterija jo Vilniaus 
higienos in-

Rašo Dr. J. BU.TAKAS
Vis didėjanti asignavimai I kybė ryšium su potvyniu, 

sveikatos reikalams Lietu- Sveikatos Apsaugos IV 
voje pagal ketvirtojo penk 
mečio planą, ryškiai parod(
vyriausybės rūpinimąsi Jie-' stitutui 
tuvių tauta. * j darbą — 1946-1947 metais 

1946-tais metais bendri i ištirti Lietuvos TSR sanita- 
asignavimai Lietuvos svei-1 rinę ir epidemiologinę būk- 
katos apsaugai siekė 93 mi-1 lę. šios darbo daviniai jga- 
lijonus rublių, o 1950 metais i lins sanitarijos gydytojus 
ši suma dvigubai išaugs. imtis konkrečių priemonių

Didelės Sveikatos Apsau-1.susirgimams, mirtingumui

metu specialiai ruošiami 
Leningrade ir baigę kursus

centrus.'Skirstant 1946 nr. 
gydytoj u laidą, numatoma, 
dar 10 gydytojų paskirti 
sanitarijos ir epidemijos

tis bakteriologijoje, epide
miologijoje ir sanitarijoje, į 
per penkerius metus iš Lie-j 
tu vos bus komandiruota i;

gos Ministerijos gaunamosĮ mažini ir pasiekti gyvento-Į Maskvą ir Leningradą 117
lėšos ketvirtajame penkine-! ui prieauglio pakilimo. i žmonių; be to, Vilniuje, sa-
t.vje, įgalins ją artimiau-' v .. vJ nitari jos ir higienos institu-
siais metais atRui ti oKnpan-> . , . , . . 1 t . to baze e kasmet bus ruo-tų sugriautus Lietuvos ku. nr.esepidemimam dar but j..^. jį’ursai> sanitarinh) 
rortus, ligonines, ambulato-1V1!tos< > llsuosf' Lietuvos, ( . epidemiologu ir
rijas, išvystyti visą tinklą 
naujų gydomųjų Įstaigų ir 
aprūpinti darbininkus, dar
bo valstiečius ir inteligenti
ją nemokama ir kvalifikuo
ta medicinos pagalba.

Šalia gydomojo 
plėtimo, Lietuvos 
Sveikatos Apsaugos Minis-. dezinfekcija,, 
terija paruošė ketvirtajam 1 Rijimo darbo organizacija, 
penkmečiui konkretų planą, • sanitariniai

Lake Success, New York. — Jungtiniu Tautu seimo vienas iŠ daugelio komi
tetu posėdžiauja kambaryje, kuriame Įrengta klausytuvai (earphones), vienu 
kartu perduodant einamąsias prakalbas angliškai, prancūziškai, rusiškai, chi- 
niškai ir ispaniškai.
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' i Juokai, Anekdotai!
1 ... I

Į — Poilsis Protui
į I'arhpino P. KKIENASl

•—» ui -- HU . M. .-»* M.** BKMM.MM. ahMMM »•<*

Koks Ten Jo
s ♦

įėjo į vaisti- 
vyriausiajam

j deli kirvi ir pjūklą mal- 
| koms pjaustyti.

— Bet mes neturime kir- 
I viu ir pjūklų; tokių daiktų 
' čionai neparduodame.

i mus košt imierisi vietose, visuose Lietuvos' 
'miestuose ir apskričių cent-' 
jruose, kitu sąjunginių res-| j j

Būtų neteisinga manyti, 
kad vieni sanitarijos ir epi
demijos srities darbuotojai 
gali išspręsti uždavinį — 
likviduoti respublikoje su
sirgimus infekcinėmis ligo
mis. Jiems į pagalbą ateis 
visi Lietuvos medicinos dar
buotojai ir visa visuomenė.

Labai didelę’ reikšmę tu
rės tas faktas, kad kitų mi
nisterijų kapitalo investici
jos bus panaudotos visos 
sanitarinėms ir kanalizaci
jos reikalams pravesti. 
Miestų ir gyvenviečių su
tvarkymas — apželdinimas,

steigtos sanitarijos ir epi- 
i demijos stotys, i kurių 
funkcijas įeina visos profi- 

tinklo liktinės priemonės — už- 
TSR1 krečiamu ligonių hospitali- 

, įskie-

irkėjas: “Norėčiau gau-

Krautuvininkas: “Tuščia 
į bonka jums kainuos 5 cen- 
I tus, bet jeigu imlumėt ką 
nors turinčią bonką, tai 
gautumėt ją veltui.” 

gaičiui, todėl sakyti, kad jis! “Jeigu jau taip,” sako gu- 
. atsakomingas už Mi- J. '....  ‘ K

giai skaudi, kaip ir dr. Gri- chailovičiaus likimą, yra ne- 
gaičiui. Kada tavo geriausi | pamtuotas 
priešakinį dantį ima i 
nepakenčiamai, tai turi iš- Į mens.

Kalbėdamas apie Angli-

Nemoksliškas Įvykių Supratimas

Lapkričio 15 d. Naujieno
se dr. Grigaitis paiso šonus 
savo vienminčiui.Winstonui 
Churchillui —už leidimą į- 
sigalėti Europoje bolševiz
mui. Manyti, kad mirtinas 
bolševizmo priešas, kokiu y- į traukti, ar tu nori, ar ir dar į 
ra p. Churchillas, gali būti' taip nenorėtum.

prie to privertė. Šita opera- i 
cija p. Churchillui buvo ly- yra

sanitar. švieti-
Per penkmeti

tyrinėjimai, 
mo darbas, 
šios įstaigos gaus modernų 
’rengimą, transportą ir ka
dru papildymą. Visuose ap
skričių centruose bus atida
lytos pieno kontrolinės sto
tys. šiuo metu tokios stotys 

. v >au veikia Vilniuje, Kaune,
?veiLia Pazymeti, kad be į <Mau]iuose Panevėžyje ir 
• v * , • — • kitos ijose tikrinama rinkose at-

pnesepidemines priemones: ve?artw ieno kokvb(-;. 
smetonin. Lietuvoje buvo ■ [)ide|i darba pianuoiama 
labai menkai vykdomos. atlikti masiškai skiepijant 
Difteriją, skarlatina, dizen
terija sergančių žmonių 
hospitalizacija (guldymas 
ligoninėn) nebuvo privalo
mas. Didelė dauguma gydy
tojų neturėjo valstybinių 
tarnybų ir teturėjo privačią 
praktiką. Tokiu būdu kova 
su infekciniais susirgimais 
ir epidemijomis tebuvo pri
vatus gyventojų ir prakti- 
kuojančiii gydytojų reika
las ir jie neįeidavo į oficia
lią susirgimų statistiką 
Smetoninė vyriausybė nepa
stebėdavo epidemijų ir to,' 
kad^ žmonės nuo jų miršta., įr mįestų bakteriolo-1 

gijos institutų. Daugybės 
bakterinių preparatu gabe
nimas iš kitų respublikų ap-

; krauna transportą ir jis la- 
i apsunkinantis žiemos

kaip įsteigti visą tinklą sa
nitarinių priešepideminių į- 
staigų, kurių smetonin. Lie
tuva visai nežinojo. Tos bu
vo pradėtos kurti 1940-1941 
metais, bet vokiškieji oku
pantai jas visiškai sugriovė 
ar išgrobstė.

nrieš skilvio ir vaikų infek-1 to produktų paruošą, sau- 
ijas. Ligi 1950 metų numa- gojimą bei transportą, kel- 

visus vaikus ligi 10 ti su maisto produktais tu- 
amžiaus įskiepyti rinčių

kaltu už bolševizmo pasise- ’ 
kimus, gali tiktai visiškas 

........d......  _________ , (politinis nemokša, kuris gy- 
vandens tiekimas ir jo valy- veninio painiavose klaidžio- 
mas, pirčių bei skalbyklų 
statybos darbą vykdys Ko
munalinio Ūkio Ministerija, 
iš pagrindų pagerinti mais-

tomą 
metu reikalo darbuotojų
Dries difteriją. Šie skiepiji- sanitarinį i š s imokslinimą

• ■» • 1 • . • * Ii — IT • 1__ *turės prekybos, maisto, pie
no bei mėsos ir žuvų pra
monės Ministerijos. Daug 
lėšų bus išleista darbo ap
saugai pramonėje ir Švieti- 

......~.....  | mo Ministerijos mokyklų, 
šiuo metu visi bakterinio-Į vaikų darželių remontui bei

• giniai preparatai — vakci- j jų sanitariniam stoviui ge- 
nos serumai, bakteriofagas rinti.
— Lietuvoj, gaunami iš Le— 
ningrado, Maskvos, Kirovo j .

mai, kurie neabejotinai ap
saugoja vaikus nuo susi r gi
rnų difteriją, smetoninėje 
Lietuvoje tebuvo prieinami 
pasiturinčioms gyventojų 
klasėms.

Kad sanitarine epideminė 
tarnyba smetoninėje Lietu
voje nebuvo tvarkoje, ryš
kiai parodo statistiniai da-l 
viniai apie gimimus, miri- {j‘J . 
mus ir gyventojų prieauglį, ^tm 
Nuo 1925 ligi 1940 metų i 
tūkstančiui gyventojų pri
augdavo 8 žmonės, tuo tar
pu, kai Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungoje per 
tą patį laiką priaugdavo 18, 
o atskirais metais net ligi 
24 žmonių.

Natūraliam gyventojų ju
dėjimui ir sanitarijos epi
demiologijos stoviui tyrinė
ti Tarybų Lietuvoje, Vil
niuje buvo įsteigtas respub
likinis sanitarijos ir higie
nos mokslinio tyrinėjimo 
institutas. 1946-tais metais 
institutas buvo papildytas 
kvalifikuotais kadrais. Lie-, fekcinę stoį, kurios bazėje, 
tuvos TSR Ministrų Tary-, pus ruošiamas vidutinysis 
bos nutarimu, institute pa-j medicinos personalas sani- 
pildomai steigiami epidemi- j tarijos ir epidemijos reika- 
jos, sanitarijos ir dezinfek- Jams.

Per ketvirtą penkmetį

Penkmečio plane numato
ma Įsteigti Kaune epidemio
logijos ir mikrobiologijos 

i institutą, kurio skyriuose 
j bus gaminami bakteriologi- 
j niai preparatai. Jau šiuo 
i metu atliekami paruošia
mieji darbai: ruošiami gy
dytojų specialistų kadrai, 
išmokta gaminti serumas 
nuo tymų. Mūsų sostinėje 
Vilniuje 1947 metais bus 
pradėta statyti galinga de
zinfekcinė stotis. Statyba 

1 bus baigta 194i9 metais ir 
miestas gaus modernia 

: technika aprūpinta dezin-

cinis skyrius. _ per ketvirtą i ' į
Tarybų Sąjungos Medici- bus pastatytos moderniose 

nos Mokslų Akademijos patalpose sanitarijos epide- 
Maskvos Sanitarijos ir hi
gienos institutas, ėmėsi še
fuoti jaunąjį Vilniaus ins
titutą ir konsultuoja su juo 
bei vadovauja jo darbui. 
Jau dabar jaunieji Vilniaus 
instituto mokslo darbuoto- mais. 
jai studijuoja visą eilę te
mų, turinčių didelę prakti-■ penkmečio plane Sveikatos 
nę reikšmę sanitarijos gy- Apsaugos Ministerija skiria 
dy to jams. Į tas temas įei- miestų ir apskričių sukom- 
na: įplektavimui kvalifikuotais

1. Neries užteršimas Vii- kadrais sanitarijos ir epi- 
niuje pramonės bei kanali- i demiolog. srityje. Iš 1945 
zacijos vandeniu. metų Lietuvos universitetų

miologijos stotys Šiaulių 
mieste ir Šakių apskrityje 
su moderniai įrengtomis la
boratorijomis, dezinfekci
niais punktais, Pasteuro 
stotimis ir kitais įrengi-

Ypatingai didelį dėmesį

zacijos vandeniu. metų Lietuvos universitetų
2. Kauno šulinių sanitari- laidos šiam darbui paskirta 

nis stovis ir jų vandens ko- 15 gydytojų, r *

ir besažiniškas- i - igelti | šmeižimas p. Churchillo as-,

< pirkėjui 
v . . Įjos ir Sovietu Sąjungos 20Į

Jeigu uz bolševizmo įsi
galėjimą dr. Grigaitis mes
tų apkaltinimus kokiam i 
kairiasparniui, tai jūsų 
Paulius nuleistų tai tylėji
mu, nes prieš kairiaspar- 
nius dr. Grigaitis nesirenka 
nei priemonių, nei įrankių, 
ir bandyti nuo šitos ligos 
dr. Grigaitį pagydyt — bū
tų tuščios pastangos. Bet 
p. Churchillas, bolševizmo 
neapykantoje, visai pasek
mingai lenktyniuoja su dr. 
Grigaičiu. Todėl kaltinti 
Churchillą bolševizmui pa
taikavime, nėra niekas dau
giau, kaip moksliška nesą- 

_ monė. Jeigu kiekvienas ga-
done, tai visai ne dėl to, kad ]etų gyvenimo eigą pakreip- 
Churchillas būtų to norė
jęs, bet kad gyvenimo eiga

ja kaip neregys, jieškoda- 
mas i ka nors atsiremti. Už 
tai, kad visas dr. Grigaičio 
skelbtas filozofijas velnias 
nutarabanino į peklą, tai 
kaltindamas už tai Churchi
llą, savo prestyžo neatgrieb
si.

Ponas Churchillas pūtė 
prieš vėją taip ilgai, kaip 
tik buvo galima. O kad vė
liau pripažino Tito valdžią 
Jugoslavijoje ir pridėjo sa
vo kurką prie sėdynės Len
kijos bajorų valdžiai Lon-

LAWRENCE, MASS
Leonard Bernhardt, techni

kinis saržentas, ištarnavo tris 
metus skrajojime B-24 born- 
ban eši u. Jis buvo patekęs vo
kiečiu nelaisvėn, kai bomba- 
nešis buvo nušautas Vengrijo
je. Vokiečiu nelaisvėje išbuvo 
apie metus laiko. Paskui jam 
pavyko įstoti į slaptą patrio
tu judėjimą ir jame dalyvauti, 
kol atėjo Tarybų Sąjungos 
Raudonoji Armija. Paskui per 
keletą mėnesiu jis kariavo iš
vien su raudonarmiečiais.

šiuo tarpu Bernhardt ran
dasi Cushing General ligoni
nėje, gydomas nuo apdegimo. 
Karo metu jis buvo tris sy
kius sužeistas. Apart kitų me
dalių, jis turi pažymėjimą, i 
kad jis buvo padarytas Rau
donosios Armijos majoru ir tu
ri “Sargybos Ordeną.”

Dabar Leonard Bernhardt 
i buvo pagerbtas B’nai Brith 
susirinkime. Jis ten kalbėjo, 
apie savo patyrimus su rau
donarmiečiais rusais. Daug 
gerų ir gražių dalykų papasa
kojo. Perstatydamas ji kai-1 
bėti, pirmininkas prašė paša- j 
koti amerikiečiams, ar Tary- Į 
bų Sąjungoje yra laisve, ar 
Rusija nori karo, ar ten yra, 
kaip amerikoniški laikraščiai 
rašo, “geležinė uždanga” h

kalba tai, ką jis . matė ir ži
no.

Dabar, sako Bernhardt, 
daug žmonių kalba, kad tik 
Amerika išlaimėjo karą. Tai, 
žinoma, ne tiesa. Jeigu no So
vietų Sąjunga, tai mes šito 
karo nebūtume laimėje. Jei
gu ne Raudonoji Armija, tai 
Anglija būtų buvus nušluota, 
sunaikinta.

Jis ragino visus stengtis 
draugiškai sugyventi su Rusi
ja. Sov. Sąj. šitam kare neteko 
15 milijonų žmonių ir panešė 
baisius medžiaginius sunaiki
nimus. Todėl ji nenori karo, 
nenori panešti vėl tokias bai- 

j senybes.
Bernhardt pasakojo, kad jis 

aplankė Tarybų Sąjungoje ir 
mokyklas. Iš pačių studentų 
jis surado, kad ten mokslas 
yra teikiamas voltui, už ji ne
reikia mokėti, visus mokslo 
kaštus padengia tarybinė vy
riausybė. i

Tai matote, kaip Rusijos 
žmonės gyvena. Jie turi lais- 

Ivę ir už tai taip ištikimai savo 
Įšali gina.

American Woolen kompa- 
I nijos darbininkai gaus kalėdi- 
| nių bonų po $25. Tai vis uni
ja išsiderėjo dėl darbininkų. 
Matote, kaip gerai turėti uni-

Bernhardt pareiškė, kad Ta- ją( jjfįtį organizuotais. Jeigu 
rybų Sąjunga nenori naujo ka
ro, ji tik nori, tikros demo
kratijos. Sako jis: Aš išva
žinėjau Sovietų Sąjungoj 
daug miestų ir sodžių* ir man 
niekas nieko nedraudė. Ten 
nėra jokios geležinės užlai
dos. Ten žmonės turi laisvę. ,

Bernhardt pareiškė, kad jis- bonais.

visi darbininkai būtų unijis- 
tai, tai būtų buvę galima dau
giau gauti, buvo manyta gau
ti po $50. Todėl tie, kurie 
dar nepriklausote prie unijos, 
turite be' jokio atidėliojimo 
įstoti. Padarykime taip, kad 
kitos Kalėdos būtų su $50

9 iš jų šiuo

nėra nei “raudonas,” nei “ru- 
žavas,” nei kokios kitos spal
vos. Jis kalba iš patyrimo ir

Serga mūsų gera veikėja

ti sau pageidaujamon pu-| 
sėn, tai nebūtų nei vieno vy- • 
r o pliko.

' Suvertęs ištisus kalnus! 
! apkaltinimų ant Churchillo i 
galvos, dr. Grigaitis ant pa-' 
baigos klausia: “kur buvo 
jo akys pirmiau?” Turiu 
už unarą pasakyti, kad p. 
Churchillo akys numatė to
liau, ne kaip dr. Grigaičio. 
Kada, karo eiga pakrypo 
ton linkmėn, iš kurios pasi
darė visai aišku, kad Len
kijos bajorų valdžia Londo
ne ir gen. Draža Michailo- 
vičius turės eiti velniop, ar 
Churchillas su tuo sutiks, 
ar ne, tai ponas Churchillas, 
gelbėdamas savo ir Angli
jos prestyžą, vietoj laikytis 
užsispyrimo iki nusisuki
mui sprando, pakeitė stra
tegiją, pasirinkdamas pa- 
karno teliuko taktiką. Kasi 
turi įvykti, tegul jau vyksta 
su Churchillo “pritarimu”, 
tai bent paslėps . Anglijos 
bejėgiškumą.

Tai šitaip išeina moksliš
kai analizuojant klausimą, 
gerbiamas Daktare. Galima 
drąsiai spėti, kad už suvė
lavimą pakeisti strategiją, 
p. Churchillas užmokėjo 
premjero vieta, o dabar jau 
nebūdamas valdžioje, strak
si, kaip ir dr. Grigaitis. Tik 
jūs jį prileiskite prie val
džios, jis bolševizmą suries 
į ožio ragą.

Kas link gen. Dražos Mi- 
chailovičiaus, tai p. Chur
chillas jo komunistam neiš
davė, kaip pasakoja dr. Gri
gaitis. Michailovičių patys 
Jugoslavijos žmonės užtiko 
apleistoj vilko oloj, baigia
mą utėlių užpiafuti. Chur
chillui gen. Draža Michailo- 
vičius nebuvo nei biskį toli
mesnis brolis, kaip dr. Gri-

inigai ir Kvepalai
Parf u m e r i j os sa n k; *o voj e 

paduodama bon-

7 x . . . .nautojas:
metų sutart;, dr. (-rigaitis _ štai. kvepalai va.ii- 
hMdo pajodyt didesniu nasj .<Gal B-|t„ ir kai,,uo;a 
uz didžiausiį bet ir čia neis-1 mo() vicna (meiia

nančiu, kas buvo irašvtaL. i- -ii -v ! eriai —susuk sutarties projekte, pirmiau Į 
sutarties paskelbimo, tai 
nėra niekas daugiau, kaip 
tuščias pasididžiavimas. Iš
eitų taip, kad p. Churchil
las pasiuntė sutarties pro
jektą dr. Grigaičiui dėl iš
studijavimo ir tokiu būdu 
dr. Grigaitis sužinojo, kas 
buvo sutartyje projektuoja
ma. Bet taip tai jau tikriau
sia nebuvo.

Jeigu jūsų Pauliui sutar
ties projektas nebuvo pri-Dsą gi tie kiti

I siųstas dėl peržiūrėjimo, tai 
i kaip p. Churchillui būtų ga- 
j Įėję ateiti ant minties dr. 
Į Grigaitis?

Šiuom kartu dar liksis 
: nepaliestas aukso kardas,

rius man Priklauso ne “Gal 
Būt”, bet “Turi Būt!”

Motina mokina savo ma
žytį sūnelį jog šiame pasau
lyje mes gyvename, kad vi
suomet atjausti ir gelbėti 
kitus žmones.

| —Mamyte,—po valandžiu
kes klausia berniukas, — o 

čionai daro 
ir kam jie reikalingi, jeigu 
mes vis turime juos gelbė-

heraną ir padovanotas St 
linui Didžiajam.
tas aukso kardas turi gilią 
prasmę ir visai kitokią, ne! 
kaip dr. Grigaitis ją su
pranta, tai apie tai gal būt i 
teks kada nors atskirai pa-1 
kalbėti. Dabar gi prašau Į 
savo gerbiamų prietelių ir I 
negerbiamų neprietelių, kad 
jūs iš to, kas buvo kalbama,1 
nesuprastute, kad jūsų Į 
Pauliui pagailo p. Churchil
lo kailio ir dėl to daromi 
žingsniai, kad pro-nacj ap
gynus nuo pro-nacio. Toksi 
samprotavimas būtų visiš
kai klaidingas. Jūsų Pau
lius net patenkintas iš to, 
kad dr. Grigaitis nukreipė 
savo smūgius ant Churchil
lo, tai mažiau turi laiko me
luoti ant bolševizmo. Vis-Į

ti?

New Yorko .kardinolas 
Spellmanas pardavė savo 
apysaką judamiesiems pa
veikslams gaminti pagal ją; 

Kadangi j gavo $120,000.

Jurgis Klimas

šiuomi pranešu, kad jau su 
keletą kolonijų susitarta ro
dyti filmas iš Lietuvos.

Haverhill, Mass., bus rodo
ma gruodžio 21 d.

Lawrence, Mass., bus rodo-
2 vai. die-kas, kas Pauliui nepatinka, ,na gruodžio 22 d. 

tai tas, kad dr. Grigaitis to- pi
kius svarbius įvykius aiški-1 "()^e ’
na labai nemoksliškai, kas i 
gali labai skaudžiai pažeisti 
dr. Grigaičio reputaciją. O 
visi žino, kad žmogus, o y- 
pač pro-nacis, be reputaci
jos, tai paniekoj visų laiko- Į ruoštų 
mas taip, kaip ir tas, kuris 
neturi pinigų.

Paulius.

VETERANO AKIS NERE
GIUI VAIKUI

Bellevue, Ohio. — Vienas 
karo veteranas paaukojo 
savo akį neregiui 8 metų 
vaikui Johnui Loweriui. Į- 
dėjus sveiką priekinę vete
rano akies dalį per operaci
ją, sakoma, vaikas galėsiąs 
matyti.

matysite 
i gruodžio 22 d., v. v.

Hartford, Conn., gruodžio 
29 d.

Easton, Pa., sausio (Jan.) 
19-tą d.

O 18-tą būtų gerai, kad su- 
,i Shenandoah, Pa. ir 

Binghamton. N. Y.
Turiu jau pagaminęs fil

mas iš Lietuvių Meno Sąjun
gos Festivalio, įvykusio Chica
go je. Ypatingai gražiai išėjo 
filmą, kur parodoma padėji
mas vainiko ant Broniaus 
Vargšo kapo. Taipgi turiu pa
daręs šį vaizdą paveikslo for
moje, spalvuotas. Norintieji 
turėti namuose tokį paveikslą, 
gali pas mane įsigyti.

GEORGE KLIMAS, 
669 — 6th Avenue, 
Brooklyn 15, N. Y.
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įvyko

aaiškinimo” pasidarė 
dar aiškiau, kad juo seniau 
priklausai organizacijoje, tuo 
palieki mažiaus pakenčiamas 
aukštiesiems ponams.

M-tos Kp. Narus.

— s.... ................. —-
pas save. Maniške nevažia
vo: su vaikais paviešėjo tą 
vakarą.-

Alvinas parodė savo nau
ją gana jaukią ir patogią 
būstinę. Čia pat ir d. Ber
notai ir dar vienas draugas. 
Gražiai visi apsėdom stalą 
ir “paskutinė vakarienė” 
buvo visai, kaip 
Paskui, dėl viso ko, 
tikrinau Alvinienės 
tėlę. Atsisveikinom 
ir pasiekėm namus, 
kartą sudieu 
draugai! Iki pasimatymo!

Dar viena pasiliko diena 
— trečiadienis. Ir atminti
ną, įspūdinga tai buvo die
na — jos vakaras. Tą vaka
rą praleidom pas tą feno
menalų, daugiariopų gabu
mų žmogų — A. Nikūną, jo 
privatinėj būstinėj. Drau- 

|gai Rupiai iš anksto padarė 
! CM 1 4 Il 1 • 4 1

n - p i jau vadina paskubėt: dari y\> P^skutinį_vakarą^ ma- 
lauges >iL | užvažiuot vienon vie- niskp irgi norėjo pabūt su 

i ton. Ar šitai])? Na, jeigu 
i jau taip, tai drožiam. Išva- 

. 'žiavus iš Elyzijos parko, 
Pūkis paaiškino, kad jis 
nori prirašyt dar porą na
riu i Lietuviu Darbininku 
Susivienijimą. Tik kad juos 
dabar užklupus namie. Rei
kia patelefonuot. Stabtelė- 
jom gazolino stočiukėj. Su
grįžęs Pūkis, pasakė teigia
mai: Kandidatai esą namie, 
laukią. Tai ir gerai.

Rytinėj miesto daly surą- 
gatvę ir numerį. Įei- 
vidun, o čia jau mūsų 
pažįstama, irgi nese- 
prirašytoji į LDS —

Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Dr. Arikava atsakė, kad jis 
užsakęs pagamini gerą por
ciją mūsų Jonui. Jonas į 
valgyklą važiuot kartu 
negalėjo: užimtas buvo, tai 
Dr. Arikava sumanė jam 
parvešt ko tokio. Nagi ir 
šelmis...

Nuėjom visi žemyn. Ei- 
, nam iš lengvėlio, o toji mū

sų padavėja kad ims mums 
dėkot, pasilenkė žemai, su 
labai nuoširdžiu veidu. Man 
net keista, taip nepaprasta 
pasirodė, kad moteris taip 
nusilenkė. Aš ir vėl pasa
kiau: “Arigato! Arigato! 
Sajonara!” (Dėkui! Dėkui! 
Sudieu!)

Ties durim stovi jauna 
japonė ir jos gal trijų me
tukų sūnukas. Ir koksgi jis 
gražutis! Ilgi stori juodi 
plaukai, juodos akys, plato
kas veidas ir nemaža galva. 
Bandėm jį patekšlent, bet 
jis slapstosi už motinos si
jono, nepasitiki mumis. Na
gi iki pasimatymo, “Sajo- 
«nara!” Dar kartą atsigrįžę, 
tarėm mūsų padavėjai, o ji 
ir dar kartą mums nusilen
kė ir išlydėjo pro duris.

Išsinešiau labai nepapra
stą įspūdį. Visa atmosfera 
toj užkandinėj tokia nepa
prasta. Juodos iškalbingos 
liūdnos tos japonės akys ir 
dabar bet kada pasirodo 
vaidentuvėj. Grįždami at
gal, vėl visi trys vyrai sėdė
jom prieky, maniškė užpa
kaly. Liūdna man buvo, 
kad karo tvaikas taip smar- 

• kiai išmušė iš vėžiu visa čia 
taip skaitlingos japonų ko- 

. Jonijos gyvenimą. Išblaškė 
juos visus, iškoneveikė, su 
šaknimis išrovė. O dauge
lis, daugelis jų gyveno kuk
lutį naudingą gyvenimą...-

Štai ir namie. Dėkui Dr 
Arikavai už tokį nebūta 
patyrimą, dėkui Gordonu’ 
už suvežiojimą. Jiedu dai

kalbejosi visi trys linksmai 
jaunuoliškai.

Keletas dienų perėjo sau 
ramiai. Vaikai jau buvo pu
sėtinai įsikūrę šioj gatvėj 
ir šiam namely. Bet dar ko

d raugės prirengė ir išnešio
jo patiekalus. Visa tai jos 
jau atsivežė gatavai iš na
mų. Čia tik turėjo suraikyt 
i porcijas, išdalyt, išnešiot. 
Geri pietūs, geroj, draugiš
koj atmosferoj. * ’

Draugė po kairei pastū
mėjo ilgą lėkštę sulaikytų 
pomidorų, kviečia imt »dar 
keletą riekelių. . : v *•

jams bešokant, vis kas nors 
iš publikos ims ir vikriai 
užkiš popierinį pinigą tam 
ar tam šokėjui už apykak
lės. Draugas armėnas aiš
kina — tai dovanos savo 
kovingai tėviškei, ten toli 
anapus vandenyno, Užkau-

tarstelia iš tolėliau: — štai 
duokite jiem šitų. Šitos to- 
meitės nuo Bušienės busiu.
'— Cha, cha, cha, — pra-1

Mūsiškiai dainų mėgėjai 
ir šiuękart neapsiėjo savo 
jausmų neišlieję sparnuota 
daina.

Ir ilgai aidėjo sutartinė—
Ir giliai man jaudino

krūtinę...
Tai ir sudieu, mielieji 
augai, iki pasimatymo!

I Atsisveikinom, atsilinkėjom | £
i širdingai. Draugai PūkiaiI sutarti.

Ant lėkštelės suraikyti Pb-H, 
midorai. Bet čia jau tikrai' 
kitokie pomidorai: tokie jie 
mėsingi, tiršti, tokie raudo
ni. Rūpestingai 
šienės užauginti, sako, sp 
cialiai šitai progai.

Pietūs eina prie pabaigos. ’ 
Prasideda pati jaudinanti 
dalis: atsisveikinimo pra- 
kalbėlės, eulogijos, linkėji
mai... Jie visuomet man ne
lengva panešt. Šiuo kartu 
šita ceremonijėlė mane su
jaudino. Po kelių prakalbė- 
lių štai kas ten padeda ry
šulėlį prieš maniškę. Kvie
čia, kad jį atrištų ir pasi
žiūrėtų. Ji atriša ploną ka
spinėlį, atvynioja ploną ru- 
žavą popierių, atidaro dė
žutę: joje žiba graži puoš
ni saga ir dar kas ten apa
čioj paskirai suvyniota. O- 
gi tai dvi ilgakojės ilgakak
lės paukštytės flamingos, 
baltos tokios, kukavinės. 
Gražmenėlė kur ant stalo 
oastatvt... L V

Štai tuoj ir prieš mane at- miela žiūrėt.
Reikia i1’ reikia daugiau į Susivie-

Važiuojam dabar namo, 
atvažiavom.

dom 
n am 
gera 
niai ___ c _________
švelniabalsė Aldona Sara- 
paitė. Ji pristatė savo žvit
rią sesutę Liudą ir jos vik
rų vyrą Juoz. Bulotą. Ko
kia graži pora! Kokie jie 
abu brandūs, gyvi, kad net

Tokių mums
sirado ryšuliukas.
juk atrišt. Atrišti: viduj pa-i nijimą. Puiku!
ilga dėžute, o dėžutėj —am-1
unoji plunksna ir pieštu- Netrukus ir
aš... Kažkaip minkšta pa- i Tai dabar bus sudieu ilges-
idarė krūtinėj. Gerklėj 
utėlei sustingo balsas, 
nelengva buvo išreikšt 
nedėjusiu liežuviu tą jaus-

mi-

sū

VO.

dar pa- 
sveika- 
gražiai 

Dar 
brangūs

ir nevažia-

—taip ir neišaiškino. Tik 
bėgomis pasakė, kad visų 
sibraukusių iš SLA narių pini-. 
gai pasilieka ižde. O tokių na- i 
rių jau buvę apie 50,000 per vi
są SLA gyvavimo laiką. Ant Į 
kiek ši skaitlinė padidės prave
dąs konversiją, dar niekas ne
žino.

Kitas dalykas, kuri brolis Vi-. 
nikas tiksliai “pamiršo” 
nėti savo kalboje, yra tas, 
po persikėlimo ant naujos

Binghamton, N. Y
Susižeidė ranką Veronika 

paini- j Kapičiauskienė, lapkr. 28, d., 
i<a(i i mazgodama langus nupuolė 
ap- 'nuo suoliuko ir nusilaužė ran- 

visidraudos, nežiūrint, kaip senai ką per riešelį. Ji yra demo- 
se-1 narys .jau priklauso, pirmus 12 kratiška moteris, priklauso 

czncz : prie LDS 6 kp., LLD 20 kuo- 
• Moterų Skyriaus, yra 

Laisvės ilgametė skaitytoja, 
skaitos, kaip iš apdraudos fon- dalyvauja parengimuose ir 
dip Esant daugiau pinigų lė-, paaukoja geriems tikslams, 
šų fonde, kai kas galės daugiau ! Atlankykime ją. Ji randasi sa- 
papolitikauti, pasivažinėti, na, į vo namuose. 399 Prospect St. 
ir paaukoti iš iždo kelis tūks-J Teko nugirsti, kad susirgo
tančius tokiems “geriems tiks- Stanley Kaminskas.

jodams”» kaip sušelpimas Vokie-Į Linkiu greit pasveikti vi-
1 tijon pabėgusių smetonininkų. j siems ligoniams.

Viską suėmus krūvon, iš to- J. K. Navalinskienė.

ir

Pinipų. Perdaug—reikia duokles 
kelti; Taip “Išaiškino" SLA Se
kretorius Vinikas.

Trečiadienio 
priešmetinis susirinkimas SLA
36-tos kuopos. Kadangi susi
rinkimas šauktas atvirlaiškiais, 
tai atėjo nepaparastai “daug” 
narių—dalyvavo apie 30 (iš 
virš 300). O jeigu būtų žinoję, 
kad susirinkime dalyvaus 
centro sekretorius Vinikas, 
būtų buvę ir daugiau.

Nelemtoji konversija dar 
tebekvaršina mūsų kuopos
nesnius narius, o tokie sudaro j menesių visos jo duoklės 
gal apie 90 nuoš. Norėdama pa- j į lėšų fondą, iš kurio raidžia į p0S jr 
sirodyti “good boy’sais” prieš nereikalauja tokios griežtos at-\ Laisvė 
Viniką, kuopos valdyba rapor
tavo, kad mūsų kuopoj jau be
veik kaip ir užbaigta konversi
ja — belikę nekonversuotų tik 
apie 30 narių.

Vienas narys biskiuką suga
dino ūpą iškeldamas 
paties duktė ir daug kitų jau 
nesnio amžiaus narių vietoj j 
“konversuoti” metė SLA. Jis i kio svarbaus susirinkimo SLA 
pats, prisirašęs 1910 metais, ir j 36-tos kuopos nariai skirstėsi 

persi- i labai prislėgtu ūpu. Jau ir Washington. — Sakoma,
mes žinojome, kad Trumanas kalbėsiąs apie 

mūsų ateitis neužčydėtina, o po j reikalą streikus suvaržyt.

jokiu būdu nesutiksiąs 
kelti ant naujos apdraudos len- j pirmiaus 
teles, kur jam prisieitų mokėti1 
už tokią pat apd raudą d vigu- j 
bai aukštesnius mokesčius.

Vinikas bandė juokais pralei-: 
sti nario iškeltą klausimą, bet ■ 
nekaip pavyko. Matyt, neper- j 
sikėlusių ant naujos apdraudos i 

i narių, prisilaikant valstijų įsta-1 
tymų, nei Vinikas negalės iš-j 
______ ____ Bet, girdi, jiems 1 

ryš^ Tai ne koks paprastas | mirus .iš apditiudos būsią iš- 
kambarys. Ne. l ai muzie-. skaityta trūkstama suma. Ku- 
jukas, 0 kartu ir Jaborato-' rie iki pabaigai šių metų nepei-l 
rijukė. Taip tirštai prikrau-' sikels ir nieko nesakys, tiems 
ta, pristatyta, prikabinėta > po naujų metų duoklės automa- !| 
visokių moksliškų dailė-! kiškai pasidvigubins. Kurie! 
daikčiu, paveikslu! Kaitriai /bibar moka, sakysime, po $1.50 
žiba elektriniai žiburiai, U ničnes-b po naujų metų turės 
nušviesdami visą šitą I mok6L1 P° 
kruopščiai pagaminta meno j ^tsi:s;.lkys. A i rl 11lz i /a c i L’n
ir mokslo lobyną.

Pats šeimininkas, apsi
siautęs lengvu chalatu, aki
niuotas, plačiaveidis, entu
ziastiškai nusiteikęs. Kai 
kalba, tai kaip artistas — 
netik lūpom, bet ir visu vei- kiek dar išmokėsime! Ir 
du, akim, galva, rankom. Jo tikoje pildomosios tarybos

Štai tas ir namas, didelis, 
bent keliu aukštu mūrinis 
namas, netoli nuo Kalifor
nijos valstijos muziejaus ir 
parko. Keltuvas mus iškelia | 
ir išleidžia, rodos, ant penk
to gyvenimo. Mus vidun į-; 
sivęda pats Nikūnas ir jo • 
žmona.

Pailgas priekinis kamba- i iš SLA*

1 atsisakys mokėti 
'duokles, į kalėjim;

. tokį nesodins.
Pinigų SLA tui 

milionų 
daug. Girdi, kiek tūkstančių 
dolerių mc.< išmokėjome BALE-i 
ui ir panašiom įstaigom — ir;

niam laikui, mieli draugai
Pūkiai. Dėkui, labai žemai | žmona, irgi gyva moteris,
dėkui už visa, visa ka! 7 v-

Tai jau tik kelios bepali-
nų priplūdį, kurs visą už- ■ ko dienos. Dantistas Arika-
iejo man širdį... Maniškė 
šsikivinkliavo sklandžiau, 
keletu sakinių.

Dar kalbėjo kelios drau
ges ir draugai. O aš žiūriu 
apšalusiom akim. Elyzijos 
parkas maudosi skaisčioj 
Kalifornijos saulėj. Ten to
lėliau ant kauburėlio šur
muliuoja dar kita pikniko 
grupė — armėnų ar gruzi
nų. Ir daf kita grupe, vėl 
ant kitos kalvelės. O čia 
mano brangūs naujos pa
žinties draugai ir draugės, 
apsėdę stalus, daro formalų 
atsisveikinimą... Nelengva 
skirtis. Bet gyvenimas ver
čia, diktuoja. Ne ką pada
rysi.

Beje, dar smulkmenėlė. 
Toj pačioj dovaninėj dėžu-

Jie daugybę turėjo rekor- 
duotos muzikos, gerų plok
štelių ir turėjo gramofonu- 
ką. Jonas mėgdavo uždėt 
kokią plokštelę ir įsiklau- 
syt muzikos. Ir visi mėgda
vom, prie progos. Bet tai 
negalėjo pavaduot radijo. 
Tai štai vieną dieną ir atsi
rado gražus gelsvas radiju
kas ant Lucilės komodės. 
Apsidžiaugė mergaitė, ga
vusi nuo motinos dovaną. Ir 
patogu paskui būdavo iš
klausyt naujienų pranešimo tėj vokas, o voke keturlin- 
ar taip kokio paįvairinimo.

Paskutinis čia sekmadie
nis, 4 rugpjūčio. Tą dieną 
vietos LLD ir draugai su
rengė mudviem išleistuves. 
Draugai Pūkiai nusivežė 
mudu į Elyzijos (“Elysi
an”) Parką, taip, apie pus
dienį. Čia tie parkai taip 
įrengti, kad galima bile ka
da turėt piknikus. Stovi pa- j 
statyti didžiuliai stalai, su būriavomės visi kartu. Gė- 
suolais, su visa kuo. rėjomės iš tolo žiūrėdami,

Pat pirma buvo atlaiky- • kaip ten anapus kelio ant 
tas LLD kuopos mitingas. | kalnelio piknikuoja judrieji 
Aukštų skarotų eukaliptų 
paunksmej apsėdo aplink 
stalus visi suvažiavę kuo
pos nariai. Jei visi dalyvavę 
buvo kuopos nariai, tai kuo
pos čia esama didelės ir 
veiklios. Retai kada ir retai 
kur tiek susirenka narių i 
paprastą eilinį mitingą.

Po mitingo dar gal kokia 
valanda išėjo, kol kelios

ka korta, su visų čia esamų 
draugių ir draugų parašais. 
Tai maloniam atminimui. 
Sentimentas* Pajauda. Ir 

; dažnai man tenka pavartyt 
tą mielą kortą. O ta dova
notoji amžinoji plunksna, 

į nuo to dienos, ištikimai tar- 
i nauja. Ji ir šitas eileles iš
vadžiojo. e

Dar gerą porą valandų

t

aukštesnes 
veikiausia,

trijų
dolerių — net ir per-

na-
riai esą ne liurbiai — kaiku- 
riuos republikonų partija net 
“ant burdo” priėmusi. Na, ži-
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikini įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

va pilnai užbaigė' darbą. 
Puikiai sutaisė man dantis. 
Dar kviečia draugai Alvi- 
nai pas save, “ant paskuti
nės vakarienės”: jie dabar 
apsigyveno pas d. Bernotus. 
Mielai priimu pakvietimą. 
Ir antradienio vakare, rug
pjūčio 6 d. aš jau ir su jais: 
d. Bernotą ir Alvinas abu 
atvažiavę nusivežė mane

armėnai. Ir muzika iš ten 
skamba tokia maištinga. 
Mes bent keli priėjom prie 
kitos, artimesnės armėnų 
grupės. Mus maloniai suti
ko vienas įtakingas drau
gas armėnas', visuomeninin
kas, rašytojas. Ant dirvonė
lio aistringai šoko moteris 
ir vyras. Aplink juos tirš
tai susimetė žiūrovai. Šokė-

santūriau užsilaiko — ir la
biau užginančiai reaguoja į
savo įstabaus vyro išrodinė- poma> tas'viskas neatsieina vėl-j 
jimus.

O palubėj, virš laikro
džio, ant laktos tupi išdi
džiai ir iššaukiančiai pasi
pūtęs margas vanagas.

—Kam gi jis čia, tas di
delis paukštis? Jis čia, at
rodo, didelis gaspadorius.

— O kaip gi? Gaspado- 
riu. Visi čia jam patogumai.

(Bus daugiau)

> tui...
Gi klausimo, kodėl nariams 

keliamos duoklės dvigubai, jot 
pinigų ižde randasi net perdaug

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
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> The Greatest Value Your Tire Ratfon Certificate can buy

wma a

PUT

/ MORE 
0 MILEAGE

Other Passenger Tires 
Have Only FOUR Plies

Here'* your iolution to the tire short-' 
age. Everything you get in other tires 

-PLUS the famous extra fifth ply, 
exclusive with Norwalk-the only fac
tory brand 5-ply tire. This extra pro
tection insures 25% more mileage- 
safety-longer wear. Nowadays you 
want the most tire for your money .. • 
this is it!

NORWALK ly TIRES
x Kreipkitės tuoj aus pas

ACME TIRE WORKS
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

gausite naujų 5 ply ta j erų. E V. .7x3548 . < '
. ’ . i ; - c.

PAJIEŠKOJIMA)
Noriu pirkti Beer Garden arba 

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

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.

o 
9 
Q 
to 
to

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.

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitčs' prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomia 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110

Drs. Stenger & Stenger
* Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N, Y.

Tel. ST. Z-8S42

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

— ’t? onr>n padarau
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalu! > esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway !r Stone Ati.
prli Chauncey St., Broadway Lln«

Tel. GLenmore 5-6191
. -....... ---------- - ------- . ...

CHARLES J. ROMAN
(BAMANAUSKA8)
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Hartford, Conn

Ligoninės

AUTOMATIŠKŲ

STAKLIŲ TASYTOJAI

VERPĖJAI

MAŠININIAI SUSUKĖJAI

Vien tik Patyrę Tesikreipkite

PRANEŠIMAI

le

is

U art-

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Pranešama, kad chinų ko
munistai atrėmė tautininkų 
armiją šiaurėje.

Roma. — Italijos prem
jeras prašo 4 bilionų dole
rių paskolos iš Amerikos.

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

1282)

Penktadieni
& CO.

J.
(284,

ROCHESTER, N. Y.
Užbaigluvčs Lietuvos žmonių pa

galbai. įvyks gruodžio 14 d., 6 v. v. 
Gedom i no salėje. Rengia Draugijų 
Komitetas. Kviečiame visus daly
vauti. (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. F. Puodis, 
sekr. (281-282)

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 1 ikrus aptarimus ir

- Valdyba. (281-282)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 k p. susirinkimas įvyks 

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

(281-282)

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
.Jei .Jūs Norite 

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

Valandos 8 A.M. iki 5 P.M.—Kreipkitės į Mūsų Personnel Department

LEDERLE LABORATORIES DIVISIOiN
AMERICAN CYANAM1D CO., PEARL RIVER, N. Y.

REIKALINGA
Apvalymui moterys. Valandos nuo 5. P.M. iki
9 P.M. Nuolat. 65c j valandų. 24 valandų sa
vaitė. Kreipkitės j JOHNSTON BUILDING.

J170 Broadway. Room 207.
(284)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Liberty, Lithuanian DailyPenkiadienis, Gruod. 13, 1946

MONTREAL, CANADA

Atsišaukimas

Antanu

L-

ko

S. Penkauskas.

amžiaus į

Undertaker & Embalmei

231 Bedford Avenue

Funeral Home

PAJIEŠKOJIMAI

TeL SOuth 8-0569

Matthew A bus

BUJAUSKAS

uz-

ra-

Tel. MArket 2-5172

>r*f»

CONN. VALSTIJOS 
TEATRININKAMS

sveika ir skani 
ar jauno, taipgi 
apskritus metus, 
padaryti skanią

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

ne- 
bei 
bus 
bus

ne- 
tai- 
ne-

Whitehaven, Anglija. 
Per sprogimą kasykloj, 
griuvo 15 mainierųp

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogeniisd

nu- 
Da-
na- 
Ne- 
šei-

Lietuvių Darbininkų 
nijimo 125 kuopos ir 
Literatūros Draugijos 
pos narė.

Pajieškodimas savųjų, kreipiuosi į 
Pietų Amerikos lietuvius. Pajieškau 
pusbrolį Joną Mikailą. Dėdė Ignas 
mirė, paliko tau dalį turto. Atsišauk. 
Taipgi jaunų dienų gerus draugus— 
Antaną šiupšynską ir Aleksių Abla- 
šynską. Visi paeina nuo Stakliškių, 
Alytaus Apskr. Visi atvyko į Uru- 
guajų 1928 met. 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)

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

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Borden’s 
jis šmoto- ■ 

kaip jis'

gerai ir nepa- 
laiku. Filmos ro- 
prasidėti laiku, 
dieną 6 vai. fil-

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

72 Lockwood 
, visuomet lai-1 

geriausią

Parsiduoda 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)

dženitoriais ir puikiai 
apžiūrėdavo. Kliubas 
didelę užuojautą Aks- 

o Viktorijai amžinai 
žemelėje.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinei*

Geri Užkandžiai

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

yra 
nes 

maistingesnis. Ir

Mrs. Wm. Schieliel, 
Ave., Bronxville, N. Y. 
kėši taisyklės gauti 
pieną savo vaikams.

Jos pasirinkimas
Golden Crest Pienas - 
ningesnis.
vaikams patinka!

Šiandien penkių metų
Bilfy ir dvi jaunesnės jo ___ .....,
Lynne ir Janice, su savo linksmumu, 
sveikais kūnais ir rožavais veidais 
įrodo, kad jų motina gerai suprato. i

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

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

Telefoną® EVergreen 7-1661

Laisves skaitytojai ir LLD 63 kuo
pa mokinasi L. M. S. išleistą 3-jų 
aktų tragediją “^Mikšių Svajonės,” 
bus suvaidinta minėtos kuopos ir 
dienraščio Laisvės naudai, apie pa
baigą sausio men., 1947 m. Kas in- 
teresuotumėtės turėti savo mieste 
šį vaidinimą, prašome kreiptis pas 
bridgeportiečius. J. J. Mockaitis, 
•1367 Pembroke St., ♦ Bridgeport, 
Conn. ’ (281-282)

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

London. — Maskvos 
d i j as skleis savo dainų Ir 
muzikos programas Angli
jai, pradedant nuo gruo
džio ?6 d*

. 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.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi ) 

Eva ' Kralikauskienė. Jau ke
lios savaitės guli General li
goninėje. Ligos priežastis yra 
išsinėrimas rankos iš peties. 
Ir nelaimė atsitiko, kai pasly
do ant aliejuotos padlagės ir 
griūdama išsinėrė ranką. Lin
kiu draugei greitai pasveikti 
ir vėl darbuotis su mumis kar
tu.

Draugė Kralikauskienė yra 
Susivie- 

Lietuvių 1 
37 kuo-1

Linksma girdėti, kad P. Ta
mašauskas jau pasveiko ir 
pradėjo dirbti dirbtuvėje. Jis 

I no tik pasveiko, bet ir dar- 
, buojasi dėl dienraščio Laisvės. 
[Jis pridavė man keletą at- 
I naujintų prenumeratų. Tai 
' puiku, kad draugas ir vėl ga- 
, lės padirbėti dėl darbininkiš- 
; kos spaudos. Draugas Tama
šauskas buvo per kelis metus 
Laisvės vajininkas ir buvo 
mano geras “partnerys,” nie
kados nereikėdavo raginti, 
nes jis gerai supranta darbi
ninkiškus reikalus.

Padėka, Įspūdžiai
Tariu ačiū draugams už su

rengimą man priešvedybinės 
“Stagg Party.” Kaip teko su
žinoti nuo kitų draugų, parti
jos suruošimui daugiausiai dir
bo sekanti draugai: J. Pela- 
kauskas, A. Morkevičius ir F. 
Šiuplevičius. Jųjų pastangomis 
buvo sukviesta daug draugų.

PsfiEtas P

Teko susieiti su <1.
Šimkūnu, kuris pusėtinai ilgai 
sirgo. Jau dabar pasveikęs ir 
dirba. Tačiau, pasakojo jis, 
kad dar nekaip jaučiasi. Šim
kūnas yra Laisvės skaitytojas 
ir geras rėmėjas.

Penkmetukas Tarpsta nuo 
Smetoningesnio Pieno

>

Mirė Viktorija Akstinienė. 
Tai buvo dar jauna moteriš
kė. Paliko nuliūdime vyrą 
Vincentą Akstiną ir dukrelę. 
Akstinai pirmiau buvo L. P. 
Kliubo 
Kliubą 
reiškia 
tinams,
ilsėtis juodoje

Didelė Naujiena Lawrence 
Lietuviams

Daug metų suėjo, kaip 
matėte lietuviškos filmos 
krutamu paveikslų. Dąbar 

' puiki proga pamatyti. Tai
■ gruodžio 22 dieną, sekmadie- 

lį, 2 vai. po pietų, L. U. Kliu
bo svetainėje. Filmą parvežta 
jš Lietuvos. Gera proga pama- 

I yti Lietuvos žmones ir nors 
j 1 alinai susipažinti su jų gyve- 
; iiimu ir pastangomis kraštą 

itstatyti.
Įsitėmykite 

nirškite būti 
lymas turės 
'es tą pačią
na turės būti rodoma Lowel- 
•yje. Patys ateikite ir atsives
kite draugus ir pažįstamus. 
Pamatysite Lietuvą ir jos dar
bus.

Atsimenu, kaip šiądien, kal
bėjo visi draugai ir, turiu pa
sakyti, daugumas draugų 
“peikė” ženotų žmonių gyve
nimą. Tik penki draugai gyrė 
(mat, jie patys jau vedę) ir 
man pasakė: “Neišsigąsk, Pa
nagi, apsivesi, tai ir gyvensi, 
kaip visi ženočiai žmonės gy
vena.” Man labai patiko drg. 
J. Lesevičiaus kalba. . .

Po visų linkėjimų, drg. J. 
Pelakauskas man įteikė nuo 
visų draugų gražią dovaną — 
dideli stalinį laikrodį.

Brangūs draugai, aš tariu 
jums visiems ačiū už įteiktą 
man tokią brangią dovaną.

Honeymoon į New York
Nuvažiavus į New Yorką, 

išsėdome Grand Central Ter
minai ’ stoty j. 
klausia, na

Mano žmona 
ką dabar darysi- 
pirmiausiai turi

me susirasti viešbutyj kamba
rį. Tiesa, buvo sunku gauti 
viešbutį. Iš stoties turėjome 
telefonuoti penkis viešbučius, 
kol gavome kambarį. Gavus 
kambarį, mano žmona atsidu
so ir sako, dabar viskas ge
rai.

Paskiau apsiprausėm, persi- 
rengūm ir pasileidome pasi
dairyti po New Yorko did-

Lietuviškas

fRAKTYRIUS

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 tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
nio 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 ja^t(esi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių į miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
K Veg. Broth* galima 
grelvę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

xvaru jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletčlės 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 tabletčlčs į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

Vitaminus siunčiame paštu J visus kitus miestus ir apmokame pašto 
klaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C, Loe Angelee 55, Calif.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iš di

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

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

miestį.
Teisybė, miestas didelis ir 

gražus. Bet, turiu pasakyti, 
kad gatvės ir šaligatviai labai 
nešvarūs, kaip dėl tokio dide
lio miesto, tai tiesiog sarmata 
neužlaikyti švariai.

Sekančią dieną nuvažiavo
me į Brooklyną. Mano žmonai 
labai patiko subways. Teisybė, 
greitas ir geras susisiekimas. 
Nueiname svečiuosna pas 
draugus Leipus, jiems nieko 
nežinant apie mudviejų atva
žiavimą. Buvo labai linksmi, 
pamatę mus. Draugai Leipai 
ir jų žentas Lason mus pamy
lėjo su visokiais gėrimais ir 
valgiais. Esame jiems labai 
dėkingi.

Vien dieną pašventėme ap- 
lankti visus mūsų pažįstamus 
Brooklyno lietuvius. Aplankė
me Survilus, Bražėnus ir Ma
thews. Visi draugai gražiai 
mus priėmė. Taipgi teko susi
tikti pažįstamus, dar “stoge
lius,” C. Juodis ir P. Katinas.

Mes jums visiems dėkingi 
už tokį draugiškumą ir malo
numą del mūsų/

Sekanti rytą savo žmonai 
įsakau.: “Mes negalime va- 
I žinoti namo, nebuvę dienraš
čio Laisvės įstaigoje.” Nutarė
me nuvažiuoti po pietų. Nu
važiuojame vėl į Brooklyną, 
susirandame Laisvės namą, 

| Įeiname į vidų. Randame dvi 
merginas bedirbant Laisvės 
raštinėj. Priėjusi viena prie 
mūsų sako: “Tamstos, turbūt, 
iš Kanados?” Aš atsakau, 
“taip.’-1 Paklausia, gal mes no
rėtumėm matyti A. Bimbą? 
Sakau, būtų labai malonu jį 
matyti. Pašaukia. Maloniai 
pasisveikinam su drg. Bimba, 
supažindinu jį su savo žmona, 
užsiprenumeruoju Laisvę. Drg. 
Bimba pakviečia apžiūrėti na
mą ir spaustuvę. Jo pakvieti
mą maloniai priimame. Apžiū
rime visą spaustuvę, didelė ir 
graži. Už lipam ant viršaus, 
įeinamo į . Laisvės redakciją. C 4* k

Draugas ’ Bimba aprodinėja, 
kas prie kurio stalo dirba. 
Prie to stalo, sako, aš dirbu, 
prie to — Mizara, prie to — 
šolomskas, ten ir ten — kiti. 
Matyt, yra daug darbo prie 
išleidimo dienraščio Laisvės.

Paskui nueiname į Laisvės 
svetainę. Graži svetainė, šva
ri ir viskas tvarkingai sutvar
kyta. Nulipam žemyn, išeina
me laukan pro šonines duris. 
Bimba išsitraukia raktą iš ki
šenės ir atrakina kitas duris. 
Matyt, pirmiau buvusi krau
tuvė. Bet dabar Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas čia 
įtaisęs sandėlį dėl rinkimo 
drabužių dėl Tarybų Lietuvos 
žmonių. Turi įsitaisę ir maši
ną presavimui į pokus drabu
žių. Keliolika tonų jau yra 
pasiųsta į Lietuvą drabužių ir 
dabar vėl ruošia naują siun
tinį. Tai yra garbingas .dar
bas, kad Amerikos pažangūs 
lietuviai aukoja, o komitetas 
čia taip rūpestingai juos už
laiko ir siunčia į Lietuvą.

Taip A. Bimba mums viską 
aprodė, paaiškino. Atsisveiki
nome ir turėjome skirtis. Ta
riame širdingiausiai ačiū drau
gui Bimbai už tokį draugišku
mą ir malonų mūsų priėmimą.

Tiesa, Laisvės namas gana 
senas ir mažai turi patalpos. 
Būtų gerai įsigyti naujas ir di
desnis namas. Tikiu, amerikie
čiai tą atsieks.

Sudiev, brooklyniečiai, dirb-l 
kite kultūringą darbą del 
žmonijos gerovės.

Hartfordo vietinis Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
prašo visų draugų ir draugių 
prietelių hartfordiečių ir iš 
apylinkės miestų bei ūkinin
kų paaukoti drabužių ir če- 
verykų, kurie dar geri ir tin
kami' nešiojimui, dėl Lietuvos 
žmonių. Prašome atnešti į 
Laisvės Choro svetainę, 155 
Hungerford St., arba praneš
kite telefonu 7-6126, kad tu
rite drabužių. Prašome pasku- 
bėt, nes mes nutarėme sueit 
gruodžio 20 d. vakare, supa
kuoti ir išsiųsti į Centrą. Kaip 
girdėtis, Centralinis Komitetas 
rengiasi prie dvyliktojo siun
tinio ir žada jį neužilgo išsiųs
ti.

Prašome drauges moteris 
ateiti gruodžio 20 dieną ir pa
dėt drabužius taisyti.

L. P. T. Komitetas.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI - MOTERYS 
Nereikalingas Specialus Išsilavinimas. 

45 Valandų Darbo Savaitė
Laikas ir Pusė Alga Viršaus 40 Valandų.

Uždarbis Pradžiai $33 J Savaitę 
Pažangūs Pakėlimai Vėliaus 
Dieniniai ir Naktiniai šiftai 

10% Su Bonais 
Pasinaudokite šiomis Pilnai Apmokamomis 

Pašalpomis Group Insurance (Accident. 
Ligoje, Chirogija, Gyvybėje ir 

Aprūpinimas) 
Vakacijos—7 Šventės 
Ligoje Paliuosavimai 

Kreipkitės Tarp 
8 A.M. ir r, P.M.

Pradedant Pirmadieni Baigiant 
BECTON, DICKINSON 
Stanley St.. East Rutherford, N

Iš New Yorko i Torontą
Grįždami atgal į Kanadą, 

nuvažiavome į Torontą. Atva
žiavę apsistojome viešbutyje. 
Susitvarkėme ir nutarėme 
važiuoti pas Linertus ir 
gins. Nuvažiavę atradome 
mie tik draugę Linertienę. 
užilgo grįžo iš darbų visa

Gražiai mus priėmė, 
draugai Dagiai turėjo 
į traukinį, nes jiedu su 
Toronto choristais ir

myna. 
Tačiau 
skubėti 
visais 
menininkais pasirengę važiuo
ti į Amerikos Lietuvių Meno- 
Kultūros Suvažiavimą — Fes
tivalį, Čikagoje. Negaišdami 
laiko, visi susėdome į draugo 
Linerto mašiną ir nuvažiavo
me į stotį.

Didelis, gražus įspūdis buvo 
stotyje. Visas Bangos Choras 
ir menininkai važiuoja į Čika
gą. Daug draugų ir draugių 
atėję juos palydėti. Su dauge
liu draugų-gių pasisveikinau, 
supažindinau su savo žmona, 
šnekučiavomės. Dangum as 
chorisčių skundėsi turį didelį 
šaltį. Kiti jas ramino. Visi pa
linkėjome gero pasisekimo 
Festivalyje. J. Yla padalino 
visiems keliones bilietus. Ja- 
nauskas visus ramino, kad nu
važiavę į Čikagą gerai su pro
grama pasirodys. Pasigirdo 
per garsiakalbį, kad traukinys 
jau prirengtas. Atsisveikino ir 
nuėjo visas būrys choristų-čių 
bei menininkų traukinio link.

Aš su žmona atsisveikinome 
su draugais, Yla, Janausku ir 
Linertu, nuėjome atgal vieš- 
butin gerai pailsėti, ant ryto
jaus ryte traukti atgal į na
mus — į Montrealą.

M. J. Paragis.

KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo pusi.)

Skaitydamas klerikalų, tau
tininkų ir socialistų spaudą 
žmogus manai, kad mes jau 
kariaujame su Tarybų Sąjun
ga. Bet mes nekariaujame. Iš 
Jugtinių, Tautų veiklos žmo
gus turi įsitikinti, kad visi 
susipratimai bus išspręsti 
kos keliu. Nei viena šalis 
nori karo.

Yra ir bus ginčų, bet
ir nusileidimų. Socializmui ir 
kapitalizmui sugyventi viena
me pasaulyje nėra lengva, bet 
sugyventi turės ir vietos turės 
užtekti abiem.

t. ArUV;:'.<-V,cp..J*.. ♦ ',v "
'.J .(K-J-.v , j,’. Id'-C.? • 7e -Twrc.iv.* a

Iš Mūsų Baliaus
Gruodžio 1 dieną buvo su

rengtas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto balius. Tu
rėjome nesmagumą, nes tą pa
čią dieną buvo Hartforde ro
domos puikios sovietinės fil
mos “Russia on Parade” ir 
“Moscow Music Hall.” Mums 
jau buvo per vėlu savo pa
rengimą atidėti. Todėl mūsų 
parengimas buvo mažas, nes 
daugelis lietuvių ėjo pamatyti 
tas garsias filmas.

Nors balius buvo mažas, bet' prisirengimus, 
pasekmės vidutinės, nes mūsų 
geri draugai, Lietuvos rėme- 

gimtinį 
nesigai- 
d oi erių, 
aukavo

jai, atjaučia savo 
kraštą ir jo paramai 
Ii praleisti keletą 
Draugė Raulinaitienė
du pyragus, O. Lapata vieną 
dolerį, B. Muleranka vieną 
dolerį. Komitetas širdingai dė- 
kavoja už aukas. Taipgi de- 
kavoja visiems, kurie baliuje 
dirbo arba šiaip prisidėjo pri<^ 
jo įvykdymo. Apmokėjus 
šas, pelno liko $50.

Krutami Paveikslai 
Lietuvos

Gruodžio 29 dieną
ford e bus rodomi iš Lietuvos 
atvežti krutami paveikslai. 
Įvyks Kliubo svetainėje, 227 
Lawrence St. Prašome visus 
dalyvauti. Pakvieskite ir savo 
draugus bei pažįstamus. Pel
nas taipgi eis paramai Lietu
vos žmonių.

Šaunus Motery Parengimas
Kitas svarbus parengimas 

įvyks gruodžio 22. Jį rengia 
Literatūros Draugijos Moterų 
Kliubas. Parengimas įvyks 
Choro salėje, 155 Hungerford 
St. Girdėjau, kad draugės 

. gaspadinės ruošia ką tai ne- 
. paprasto. Būsią tokių valgių, 
i kokių dar nesate ragavę. 
' Tuojau pasipirkite įžangos 
tikietus. Galite gauti pas Mo
terų Kliubo nares ar iš ren
gimo komisijos.

Buvo > susirgus mūsų gera 
draugė V. Kazlau. Toji drau
gė daug darbuojasi, yra se
kretorė Moterų Kliubo nuo 
pat kliubo susitvėrimo, beveik 
per penkis metus. Ji taipgi 
priklauso ir prie Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugystės. Girdėjau, kad jau 
sugrįžo darban po išsirgimo 
virš trijų savaičių. Linkiu 
draugei geros sveikatos ir ge
riausio pasisekimo.

Serga ir kita draugė, tai 
Helen Petrušiunienė. Serga 
gripu jau šešta savaitė. Taip
gi • priklauso prie L. S. ir D. 
Draugystės. Linkiu draugei 
greitai pasveikti;

Streikas Pasibaigė
Smarkus Royal Typewriter 

kompanijos darbininkų strei
kas pasibaigė. Darbininkai lai
mėjo 5 centus pakėlimą ant

MONTELLO, MASS.
Laisvės skaitytojų ir darbinin

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

(281-282)

WATERBURY, CONN.
Gruodžio 15 dieną, Lietuvių Kliu

bo salėje, 103 Green Street, įvyks 
prakalbos. Pradžia 3 vai. dieną. Kal
bės D. M. šolomskas, Laisvės red. iš 
Brooklyn, N. Y. Kviečiame waterbu- 
riečius ir iš apylinkės dalyvauti ir 
išgirsti įvarias prakalbas. — Rengė
jai: LLD 28 kuopa. (281-282)

so. boštonTmass
Gruodžio 14 d., įvyks skani vaka

ronė, po 318 Broadway (Kliubo). 
Kviečiame visus dalyvauti, jaunus 
ir suaugusius, vakariene būsite pa
tenkinti. — Shapokas. (282-283)

ŽYDAI GINČIJASI DĖL 
ANGLŲ PLANO

Basei, Šveicarija. — 
saulin. Žydų Sionistų suva
žiavime tęsiasi ginčai, ar 
priimt ar atmest Anglijos 
planą del Palestinos padali
nimo į tris dalis — į arabi
šką, žydišką ir anglišką.

valandos. Streike dalyvavo 3,- 
800 darbininkų. Darbininkai 
organizuoti į CIO uniją.

M. B.
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Jauna The Worker 
Užrašinėtoja

Pri<*š porą savaičių įvyku
siam*' williamsburgi(*čių mitin
gi* angliško darbininkų dien
raščio The Worker kampani
jos reikalais, susidomėję klau
sėmės. k.np aktorė Marian 
Sontag, komunistė, pasakojo 
apie būdus gan’i 
skaityto jus.

Jinai tuomet 
kaip jinai gavo

pirmuosius S

raportavo 
ir pasiža

Džiaugdamiesi 
mu praeityje, 
ti. kai kurie 
skeptikai apii 
kad

I
Eugene Ponamenko vargiai bepažįsta savo dukrytę 

(Yunoną Yakovchenko) po pabėgimo iš nacių belais
vės. Scęna iš Mark Donskoy’o “The Taras Family,” 
naujos Tarybų Sąjungos filmos, rodomos Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd. St., New Yo^ke.

Darbiečiai Rūpinasi 
Vaiky Sveikata ir 
Visi] Gerove

jos pasiseki- 
reikia pripažin

is mūsą buvome 
* ateitį, manėme,

gal jauna mergšė mėgsta 
fiiti. Atrodo, kad norin- 
skaityti gerą laikrašti 8 

draugą jau gana.
Už dvieją savaičių 

Workeryje jau matėme 
paveikslą ir pranešimą,

The !

kad 
ta mūsą kaiminkėlė jau gavu-i 
si 31 prenumeratą. Gavusi 
mūsą pačią kaimynuose. Ji 
gyvena 270 S. 3rd St., Brook- 
lyne.

Brooklyn iečiai yra nusistatę 
gauti per ši mėnesį 10,000 
nauju skaitytoją. Lietuviu 
Kom. Kliubas nusitarė gauti 
50. Rimtai kalbant, jaustu- 
mės ne kaip, jeigu viena i 
mergšė, veikianti toje pat te- : 
ritorijoje, kaip ir mūsų kliu- į 
bas, sukirstų virš 50 gerų ir 
stiprią politiniai vyrų ir mo
terų. Mes. kol kas, turime tik I 
11-ka.

Ką 
visi L. 
gai ? 
kartą? Geriau gaukite ii- pri- 
duokite mums tą prenumera
tą dabar, kad ir mes galėtu- i 
me turėti ramias ir linksmas 
šventes, kaip žmonės, kurie 

pareigas

i “>

sakote, kliubieciai, ir 
K. Kliubo gerieji drau- 
Kaip su jfisu talka šį

atliks 
taikai, 
klasei.

pirm to savo 
demokratijai

Naujas Šilumos 
Rekordas

GAISRAS IR EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ 8 
ASMENIS, DAUG SUŽEIDĖ

pusiaunak- 
į ketvirta-

13 1th

baisią

namu, tačiau apie
i tį iš trečiadienio 
dienį iškilo didis

į daunėj, 489 W.
New Yorke.

Gaisras iššaukė
ploziją. kuri išvertė gretimai ;

! esamo gyvenamo namo šie- ' 
nas. Name, 2515 Amsterdam i

i Avė., gyveno 92 asmenys, k u-i 
į rje, galima daleisti, tuo nak- ] 
ties laiku veik visi radosi na
mie. Juos užvertė griuvėsiai, 
užgulė chemikalų dūmai, pra
dėjo pliekti liepsnos.

Rinkliava Civilinių 
Teisi Gynimui

K. N.L.

Gruodžio 10-tos popietį New į 
Yorko mieste šiluma pasiekė

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

Lietuviai taipgi dalyvauja

Naujai išrinkti į Now Yor
ko Valstijos Seimelį darbie- 
čiai — senatorius Kenneth 

jSherbell <. ir assemblymanas 
: Samuel Kaplan pasiūlė, kad 
I visuomenė per savo vyriausy- 
I bę teiktą vaiku sveikatai rei
kalingus šiuos pagerinimus:

Kad visiems vaikams moky- 
jklose, nežiūrint ją ekonomi- 
■ nes padėties, būtą duodamas 
geras, pakankamas valgis, ku
riame būtą trečdalis 
pieno.

i Ištirti monopolistinę 
) ką pristatyme pieno 
į maisto produktą.

Greta to, pasiūlė kitus vi
suomenės sveikatai ir gerovei

I sumanymus:
I Teikti valstijos paskolas 
į šeimos apdirbamo dydžio far- 
moms ir žemės gerinimo rei- 

• kalama.
įstatymiškai reikalauti dims-

Klasės bus vakarinės 
š e š t a d i e n i ą f i o p i e č i: i i s.

Pirmieji Kursai
Pako) kas, įvedama

penki, darbiu in kams būtiniau
sią žinoti dalyką kursai. Atsi
radus pageidavimą, Ims su
daroma kursai ir kitais klausi
mais. (Amt ralinč mokykla, 
Now Yorke,, turi apie šimtą 
skirtingu kursą, įskaitant, te- 
atro-vaidybos keleriopus sky
rius, svetimą kalbu ir 1.1.

W i 11 i a m sl.m rg<» p i )*m :i i s i a i s
bus:

Visuomenės mokslo, marks
izmo principą ii' politinės eko
nomijos skyriai: negrą 
dies problemos ir žydą 
dies problemos. Pirmojo 
so pamokos b 
popiečiais nuo 2
trojo penktadieniais nuo 8:3>o 
lig 10, trečiojo pirmadieniais, 
ketvirto trečiadieniais ir penk- kuomet namą labai stokuoja. 
to ketvirtai!ieniais, tor 
valandomis.

Pamokos kiek vieno 
tik kartą per savaitę, 
savaites. Mokestis
$4. Registruoja jau 
11 'e č i a d i e n i u v a k a ra is.

Ragino Aptaksuoti 
Nerenduojančius 
Tuščiu Namų

j Komunistai Davė $500 
I Sydenham Ligoninei

kvortos

prakti- 
ir kitą

Iki priešpiečio ketvirtadie-1
n; buvo raportuoti surasti 8 ; ROs gamintojus ją gaminti su 
mirę, tarpe tą vienas gaisra- i jodu, 
gesys. Kitu 38 nežinojo,

kad apsaugoti vartoto- 
i<asįjus nuo goiterio.

St., Įsu jais dėjosi, o 3 1 buvo su-i Įsteigti valstijines ir vieti- 
žeisti. nes vartotojams patarnavimo

agentūras su darbininkų ir 
vartotoju atstovybėmis tose

Civilių Teisiu Kongreso New 
Yorko skyrius paskelbė trijų 
dienų rinkliavą. Tai yra ofi- 

! riale, miesto vyriausybės leis
ta. Prasidėjo 12-tą, tęsis 13 ir

/ (aviliu Teisią Kongresas gi
na demokratines teises kiek- 

' vieno, nuo ko jos bandoma 
itimti, kam bandoma siaurin

ai. Fašistiniu - rasistinių teo
rijų skleidėjas Bilbo yra vie
nu iš tų, prieš kuriuos tas 
kongresas kovoja. Ir šios rink
liavos New Yorke vienu iš 
vyriausiu šūkiu yra:

“Sulaikykime Bilboizmą — 
Stop Bilboism!”

Miesto majoras O’Dwyer 
asmeniškai yra užgyręs kam
paniją prieš Bilbo. Civilių Tei- 

Social service įstaigų darbiniu psių Kongresui -Į jį atsikreipus, 
kai prašo pridėti algos

71 laipsnį. Visuose oro rekor
duose pirmiau nebuvo taip šil
tos dienos gruodžio mėnesį.-

Oro rekordai reguliariai ve
dami nuo 1871 metų. Pirmos-• 
nė žinoma šilčiausia diena I 
gruodžio mėnesį buvo 23-čia, 
1891 metais, Tuomet tempe
ratūra pasiekusi 67.7 laips- I 
nius.

Laisvės Didieji 
Parengimai

BANKIETAS 
Sausio-Jan. 26

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

318 Grand St., B’klyn.

PIKNIKAS
Liepos 4-tą dieną

Fourth of July

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

aptaksuoli sa 
tiksliai laiko 
tuščius namus,

bietj jos narį Eugeno P. ('on 
nolly 
davi

Didžiuma buvę sužeisti 
juos užgriuvusiu mūriniu sie
ną.

Prie gaisro ir griuvėsiu bu
vo sutraukta penki policijos 
pagalbiniai būriai, šeši ambu- 
lansai, keturios kompanijos 
gaisragesią su desėtkais sunk
vežimiu ir įrankių.

CIO Pasirinkta Banky 
Darbininku Atstove •L,

šiomis dienomis pravestuo
se balsavimuose pasirinkti 
unijas dar dvieju banką dar
bininkai pasirinko CIO. Trust 
Co. of New Jersey darbinin
kai balsavo už CIO 131 prieš 
69, o East Brooklyn Savings

mi prieš 2.

Kalėdinei eglaitei dabinti 
lempučių virtinė dabar kai
nuoja $6.50 už 7. Senoviškąją 

$3.50, 
tą ne- 
už ki- 
geriau

bet dabar aiškina, būk 
b c d a r < >. “Naujovišką,” 
ta tiek pinigą, jiems 
apsimoka daryti.

Halloran ligoninė,
Island, laikinai perleidžiama 
Veteraną Administracijos kon
trolėm

Staten

Komunistams k i e k v i enas
— I centas reikalingas politinei
reikalaujanti veiklai, įvairiausiems bėga- 

ninkus, kurie ’ miems darbininkų reikalams 
neišrenduotųs • ginti. Tačiau ir žmonių svei

kata taip pat gyvybinis reika-
1 las. Išgirdus, kad Sydenham 
: ligoninei gręsia pavojus užsi- 
I daryti, Komunistų Partijos 
New Yorko Valstijos Komite
tas paaukojo $500.

Sydenham ligoninė yra vie
nintelė Jungtinėse Valstijose 
; tos rūšies įstaiga, kuri palai
koma pačių žmonių liuosnorė- 

■ mis aukomis įdėliais ir kurio
je praktikuojama pilna lygy
bė gydytojams* ir gydomie
siems. Negrai ir baltieji suda-

Affairs Komitetui.
Jeigu rezoliucija būtą pri

imta, taptų įstatymų, butą už- į 
dedamos tam tikros mokestys-

I bausmės bile kam, kas tiksliai į 
kur- 1 išlaikys 

s šeštadienių ' 
30 iki 4, an-

liau- 
liati-

neišrenduotu apart- 
mentą per 60 dienu, Tuomi 
norima pastoti kelią panašiai 
praktikai, kokia galėjo už
daryti namus Texas valstijoje,

Naujieji įstatyme! a vyste i at
stovai iš Brooklyno sav’T) pa
siūlymus įteikė specialiame 
pasikalbėjime, s u š a u k tame 
Bendro Jstatymdavystei Komi- 

į toto pirmininko Thomas C. 
! Desman’o, republikono sena- 
itoriaus iš Newburgh. Komite
tas tokius pasitarimus sušau- 

i kia pirm atsidarymo naujojo 
i seimelio, kad naujuose pietuo
se susirinkusieji įstatymą lei
dėjai jau maždaug būtą apsi- 

į pažinę su tuo, kas jiems teks

D^rhinj^kn Mokyklos 
Kursai Čionai Pat, 
WiDiamsburge

Tie taksai taipgi priverstų , laukiant parinktinių milionie- 
, -atidaryti ir Fifth Ave. palo-irių rendauninku. O tuo tarpu kurso > , ... . . . .i cius, kurio stovi negyvenami, minios eilinių žmonių neturi 

, 1 i lentomis užkaltais langais, vietos net atsigulti nakčia.
u z kursą .

dabar, i .

K.

nu,W.edonna Scalise, 22
Lost Creek, West Virginia, 
per LaGuardia stotį išskrido 
Italiją vesti merginą, kurią jis 
pažįsta tik iš paveikslo. Pa
veikslą jam parvežė jo sesuo. 
Pamatęs paveikslą, jis pradė
jo jai rašinėti ir laiškais susi
tarė vestis.

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, pirm.

(281-282)

je, 
m i

GREAT NECK, N. Y.
šeštadienį, 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- 
' kainų gėrimų, kuriais pavaišinsime 
visus atvykusius. Kviečiame skaitlin
gai susirinkti, šiame parengime da
lyvaus ir dienraščio Laisves atstovas 
drg. P. Buknys, kuris duos trumpą 

i pranešimą apie dienraščio Laisvės 
j reikalus. Taipgi bus ir muzika.' —
Rengėjai.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

no-

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
t 

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RK STAUKACT.JA BROOKI.YNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTJ APART SEKMADIENIU

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Te). EVergreen 1-961!

Pagaliau, pasimokinti 
rintiems darbininkams ir dar
bininkų jaunimui proga atėjo 
ir į Williamsburga. Pradedant 
sausio 20-ta, atidaromas Jef- 
ferso Mokyklos skyrius naujai 
įrengtose patalpose, 13 Gra
ham Ave., prie pat Broadway. 
Vieta bus lengvai pasiekiama 
iš viso žemutinio Williamsbur- 
go be važiavimo. Ir patogiai 
•privažiuojama iš toliau.

Specialės Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-55fj0-l-2 

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

BAR & GRILL

Tol. EVergreen 4-8174

Degtinės, Vynai ir Alus
R II E I N G O L D 

BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

majoras pareiškė:

Valandos:

S

«

• $2475

“Yra svarbu mobilizuoti pa
ramą jūsų nacionaliam vajui 
ant Bilboizmo.” DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Linda Darnell žvaigždėse su Henry Fonda ir Victor 
Mature filmoje “My Darling Clementine,” rodomoj 
Rivoli Teatre, Broadway ir 49th St., New Yorke.

j 9—12 ryte 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

A? TONY’S
BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONAS, 
Savininkas

306 UNION AyENUE
Tarp* Ten Kye.k Ir Mnnjer 8 ta.

BROOKLYN «. N. Y.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI BULOVĄ!

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

ANDRIUS PURICKIS
Linksniu Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

CAMBRIDGE

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
I. . . . I247«

MATIKI

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




