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Amerikos ISausio mėnesį, kai susirinks 
abu parlamento butai, bus iš
rinktas pastovus prezidentas , 
— Francijos prezidentą ren
ka parlamentas — ir sudary
ta vyriausybė.’ i

BĮ urnas — dešinysis sočia- ! 
listas — ir jo išrinkimas laiki
nuoju prezidentu reiškia tarp- !
parti.jinį kompromisą. į AlBomba J aikoma IJzpaou-

() vistiek goriau Blumas, • • T T • M/f1* •
negu koks klerikalų partijos 0101^ Uzreisne Sovietu /r/ liustras 
šulas. Komunistai, kurių par- j 
tija yra stambiausia Franci- Į 
jos seime, tai žino.

Karint Užsieniuose
Kaip Sako Byrnes

Flushing Meadow, N. Y.
— Prasidėjus Jungt. Tautų

Kai Thorezas buvo komu- Isejme diskusijom dėl nusi- 
mstų nominuotas tai vietai, • . . , . V' r-> . ~ r.. ... . . . J i ginklavimo, James Byrnes,socialistu partijos atstovai uzr? .. i . i- i 
jį balsavo, tuo būdu komunis- i Amerik. va stybes• sekreto- 
tai atstovai balsavo už Bhima. i1 Il,s> pat Glške, jog si salis

Nelaimė Kraneliai tame. I neslepia, kiek jinai laiko 
kad jos seime komunistai su kariuomenės užsieniuose, 
socialistais nesudaro atstovų ' Byrnes sakė, dabar sveti- 
daugumos!------------------------------------------

Tk*k Francijoje, tiek Itali
joje socialistai su komunistais 
veikia išvien prieš klerikalus, 
prieš reakcininkus.

Pas lietuvius gi socialistai 
sudarė bendrą frontą su kle
rikalais ir reakcininkais ko
vai prieš demokratinę visuo
menę !

Galima įsivaizduoti, kur lie
tuviški menševikai darda, 
“žygiuodami” tokiu keliu!

niuoso kraštuose viso yra 
550,000 Amerikos karių — 
Filipinuose 90,000, Chinijoj 
19,000, Islandijoj apie 600, 
Panamoje 1,500 Azorų salo
se 300, o daugiausia — Vo
kietijoj, Austrijoj, Japoni
joj, Korėjoj ir Trieste.

Savo kalboje, tarp kitko, 
jis ragino užgirti amerikinį 
Baruch o planą dėlei tarp
tautinio atominės jėgos 

! kontroliavimo, kur nė vie- 
I nas iš didžiųjų talkininkų 
[neturėtų veto (atmetimo) 
i teisės. — Amerika dar pa
silaikytų tik savo žinyboje 
atom-bombas, kol pasaulyje 
būtu sužiūrėta atominės 
medžiagos ir sukontroliuota 
atominiai bandymai.
Molotovas Sako Atom-Bom- 
bos Tik Užpuolimo Ginklas 

j Užsieninis Sovietu minis- 
pobūvyje,; ninku sritis Austrijoj. Susi-1 tras Molotovas užreiškė: 

[ V* dėl žibalo gabenimo į Atominė bomba nėra apsi- 
rytines i gynimo įrankis;

Talkininkai Pasiete
Sutartinę Dėlei
Austrijos Dalykų

J

policistai tempia CIO UnitedTrys West Allis, Wis.,
Auto Workers nari j policijos stotį Allis-Chalmers pa
stangose sunaikinti darbininku moralą. Virš pusantro 
šimto pikietu jau yra buvę areštuoti.

ka-Viena. — Talkininkų 
rinė taryba Austrijoje susi
tarė visais ginčijamais 
klausimais. Sovietai sutiko 
reguliariai siųsti grūdus iš

Prieš keletą dienų viename ' savo užimtos derlingesnės 
New Yorko neangliškų dien- to krašto dalies į kitų talki- 
raščiu redaktorių 
slovakų dienraščio redaktorius ' 
klausia manęs:

—Ką tamsta manote 
Staliną ?

—Nieko, — atsakiau.
—Jis sunkiai serga.
—Iš kur tai žinote?
—Tūli laikraščiai rašo

rašo. . .
—Jie rašo ne kaip yra, bet 

kaip jie nori, kad būtų, — 
atsakiau kolegai.

Šiomis dienomis Associated 
Press skelbia iš Maskvos, jog 
Stalinas neužilgo grįš Mask
von iš poilsio; jis sveikas ir 
drūtas, nepaisant to, kad š. 
m. gruodžio 21 d. jam su
kaks 67-ri metai amžiaus.

Tenka priminti, kad ir p.1 
Grigaitis dar sykį buvo apsi
džiaugęs “sunkia Stalino li
ga.” Dabar menševikų lyderis 
nekaip jausis.

Bet jis su tuo apsipratęs: 
nesirado tokio pašvinkusio pa
jaus, 
nebūtu sukišęs savo nagų!

SVARBUS PRANEŠIMAS
LIETUVAI PAGALBOS

TEIKIMO REIKALAIS

Tautu Komitetas 
Užgyrė Rezoliuciją 
Dėl Nusiginklavimo

Molotovai Sako, tai Dar Silpnas 
Žingsnis Link N tįsi, ginklavimo
Flushing Meadow, N. Y.-I tominės bombos ir kiti ur- 

Politinis - apsauginis Jung- i minių žudynių įrankiai. Ak
tinių Tautų komitetas, 54 I gi i jos atstovas Shawcross is 
kraštų atstovai, vienbalsiai! pradžios žadėjo remt sovie- 
priėmė pagalbinio savo ko-; tinį pasiūlymą. Bet kad tas 
miteto rezoliuciją dėl nusi- Amerikai nepatiko (dėl a- 
ginklavimo. Ši rezoliucija I tom-bombų), tai anglas at- 
siūlo uždraust atomines I šaukė savo prižadą kaip 
bombas ir kitus masinio žu- [ “klaidą.” 
dymo ginklus. Jinai tai pati-------------------------- --------
roliuot ' apsiginklavimą ir ! Muštynes Sen. Bilbo 
mažint ginkluotas jėgas. i ir | • v*

Tas politinio komiteto pa- į 1 ardyme Kas Liečia^ 
darytas tarimas nieko nesą-! • • 1/ '
ko apie pirmiau duotus su- i KanHlUS KVSIUS 
manymus skaičiuot įvairių ; J
šalių kariuomenę užsieniuo
se bei namie, ir duoda tik 
švelnų pasiūlymą 
Tautų Saugumo 
sako, Saugumo 
spręs, kokių žinių
iš Jungtinių Tautų kas lie
čia ginklus bei karines jė
gas.

iš Sovietų užimtos i 
ap,p ; Austrijos į vakarinę. Ame-

, rikonai priėmė Sovietų rei
kalavimą pašalinti buvusius 
nacius profesorius iš uni
versitetų ir kitų aukštųjų 
mokvklu. Sovietai sutiko su 
amerikon. pasiūlymu trauk
ti austriškus nacius teis
man pagal civiles teises. 
Nutarta bendromis jėgomis 
padidinti maisto porcijas 
austram. Sovietai siųs ir vy
no į vakarinę Austriją.

ir

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 
KŪDIKI KAMBARYJE

jinai yra 
užpuolimo ginklas. “Atom- 
bomba skiriama vartojimui 
svetimuose kraštuose.” Čia 
jis pridūrė: “Neužmirškim, 
jog tūlos šalys įkaitusiai 
ruošiasi naujam karui tik 
už vienu metu po praeito 
karo.”

Išteisino Gembleriij 
Laivo Savininką

Los Angeles, Calif.

Carterville, Ill. — Išbėgęs tės laivo 
iš kelio automobilis išlaužė 
Sizemore’ų namo sieną, į- 
važiavo į miegamąjį kam- 

i kurį tas redaktorius• barį ir užmušė trijų mėne- 
; siu mergaitę. Nei automobi
lio vairuotojas nei du kiti 
važiuotojai nesužeisti. Vai
ruotojas tapo areštuotas.

Iš Buenos Aires pranešama, 
jog Argentinos vyriausybė 
mojasi paskelbti Argentinos 
Komunistų Partiją nelegąle.

Ši partija viešai veikė nuo 
1945 m. Dabar, sako praneši
mas, Peronas ją nori uždary
ti tam, kad patenkinti Jungti
nių ^Valstijų vyriausybę!...

Argi ne komedija? Argi tai 
nėra “slap in the face” mū
sų kraštui?

Na. 0 L 
nos Komunistų Partijos nele- čių, bet po metų kitų jų 
gale, progreso tekinių sulaiky- kaina turės labai nupulti.
ti negalės. Partija veiks pa- —■----------------

energija " ve'ks pad,dinta Broliuką Užmušęs/Jaunuolis
Slopinimais, r e p r e s ijomis' Pripažintas Pamišėliu 

komunistinio judėjimo nesu
naikino nei Mussolinis, nei, 
Hitleris, tai nesunaikins jo ir 
Peronas.

Neapsigaut su Farmu 
Pirkimu Šiuo Laiku!

' Valstijos teismas išteisino 
Cornero Strallą, gemblerys- 

Lux savininką. 
Stralla pasipinigavęs iki 
miliono dolerių, varydamas 
gemblerystės rakietą tame 
puošniame laive. Turčiai 
buvo valtimis gabenami į 
laivą lošt didelėmis pinigų 
sumomis. Tas biznis vyko 
daugiau kaip už 3 mylių 
nuo Californijos krantų. 
Laivas tebėra užgrobtas fe- 
deralės valdžios todėl, kad 
jis neturėjo leidimo biz- 
niaut atviroj jūroj.

Washington. — Žemdir- 
i bystės sekretorius Ander- 
i son šakė, farmų žemė per 

padarymas Argenti- metus pabrango 1d nuošim-

• LDS organe Tiesoje, išėjtį
sioj gruodžio 15 d., sporto rei
kalais rašytojas, Tomas Yer- 
mala, pateikia įdomių žinių 
apie amerikiečius -.lietuvius 
futbolistus, gražiai pasižymė
jusius šį rudenį.

Rašytojas teisingai 
na, jog einant GI
daug lietuvių eks-kareivių pa
siekė universitetų suolus. Na, 
ir tai suteikė jiems progos įei
ti į futbolės sportą, nes ame-

prime- 
Biliumi,

hi r fl^įjijii idtf į

AUTOMOBILIAI SUNKIAI 
SUŽEISTIEM VETERANAM

: i Saginaw, Mich. — Valdi- 
; nė protligių tyrinėjimo ko
misija pripažino pamišusiu 
jaunuoli, kuris užmušė ma
žesnįjį broliuką. Jaunuolis 
sakė, “turėjau tokį didelį 
patraukimą užmušt, kad ne
galėjau susilaikyti.” >

rikiečiai - lietuviai, kaipo tai
syklė. sudaro didelį nuošimtį 
diržingų, tvirtų vyrų, tam 
sportui pageidaujamų.

Už metų, kitų Amerikos lie
tuviai susilauks nemažai nau
jų profesionalų!

Washington. — Veteranų 
Administracija pranešė, kad 
jau apie 3,500 sunkiai su
žeistų karo veteranų dova
nai gavo automobilius. Au
tomobiliai duodami tokiems 
veteranams, kurie per karo 
veiksmus neteko rankos 
kojos. ;

ar

Prezid. Trumanas Pyksta 
Ant Sekr. Harrimano

Washington. —N.
Iv Miror’o
Drew Pearson sako, prez. 
Trumanas vis dar pyksta 
ant savo prekybos sekreto
riaus Averellio Harrimano 
todėl, kad Harrimanas ne
atėjo į prezidento pokylį 
Baltajame Rūme.

Šiuomi pranešame, jog Lietuvą! Pagalbos Teikimo 
Komitetas baigs savo veiklą. Vietiniams skyriams bei or
ganizacijoms, kurios mūsų mūsų Komitetą rėmė ir per 
jį Lietuvos žmonėms paramą siuntė, duodame visą sau
sio mėnesį sutvarkyti savo reikalus ir baigti darbą. Tai 
reiškia, kad ne vėliau kaip 1947 metų sausio mėnesio pa
baigoje visos aukos, skiriamos Lietuvos žmonių paramai, 
arba surinkti rūbai, turi būti susiųsti į Centrą dėl pasiun
timo Lietuvon. Po sausio mėnesio Komitetas nebepri
ims jokių siuntinių, tai yra, nebegalės patarnauti dėl per
siuntimo Lietuvon.

Širdingai prašome visus Komiteto skyrius ir jo veik
los rėmėjus atkreipti savo dėmesį į šį pranešimą.

Šį nutarimą padarėme vadovaudamiesi tuo suprati
mu, kad Tarybų Lietuva ekonominiai smarkiai atsikuria 
ir kas mūsų siunčiama nedidelė medžiaginė parama ne- 
bevaidina svąrbaus vaidmenio. Mes tikime, kad nuo da
bar Amerikos lietuviu santykiai su savo gimtiniu kraštu 
turės būt beveik išimtinai kultūriniai. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas gi ne tam buvo suorganizuotas. Jis 
buvo suorganizuotas suteikimui kuodaugiausia medžiagi
nės paramos Lietuvos žmonėms, taip skaudžiai nukentė- 
jusiems nuo karo. Mes jaučiamės šią savo parbino-a mi
sija atlikę. Kultūrinių gi ryšių užmezgimu ir palaikymu 
turi rūpintis kitos organizacijos.

Pirmas Vilniaus Vėžio Ligos Institutui aparatūros 
siuntinys, apie $35,000 vertes, jau išsiųstas laivu “SS 
Tungus”. Kitas siuntinys, arti $7,000 vertės, jau gata
vas ir už dienos kitos taipgi išeis. Dedame pastangas, 
kad visi mūsų užsakyti aparatai būtų trumpiausiu laiku 
pasiųsti. Tikimės, jog tatai pavyks padaryti su pabai
ga sausio mėnesio.

Paskutinis rūbų ir čeverykų siuntinys taipgi smar
kiai ruošiamas. Jau surinktus daiktus siųskite Centran 
be atidėliojimo.

Daugelis skyrių ruošia užbaigirtiui darbo parengi
mus. Tas gerai, bet jie turi įvykti ne vėliau kaip sausio 
mėnesį.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas
417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Norvegu Sardinkomis 
Apsinuodijo 20

Traukiniui Sudužus j 
“Freitus,” Žuvo 18

Washington. — Senato 
komitetas tardė fašistuo-j 
jantį senatorių Th. Bilbo, 
kuris kaltinamas, kad ėmė 
kyšius iš valdžios karinių 
užsakymų k o n traktorių. 
Tarp kitų, buvo pašauktas 

Į liudyti Robertas Gandy, ar- 
Nors ir Sovietų atstovai | timas Bilbo sėbras, baptis-

Jungtim
Tarybai;

Taryba 
reikalaut

politiniame komitete sutiko 
su šia rezoliucija, bet 
Jungtinių Tautų seime Mo
lotovas, užsieninis Sovietų 
ministras, pastebėjo, kad 
tai paviršutinė rezoliucija 
ir tik pirmutinis žingsnis

tų bažnyčios dvasiškis. Jis 
labai nenoromis liudijo ir į- 
tarė, jog buvęs kongresma-. .... 
nas Ross Collins taipgi da
lyvavo kyšiškai politiniame 
sąmoksle su Bilbo. Tatai iš
girdęs, Collins trenkė liudy-

link nusiginklavimo. Sovie- tojui Gandv’ui į žandą, iš- 
tų delegatai buvo siūlę, jog mušė jį iš kėdės ir suspar- 
skaičiuojant armijas, turi dė. Gandy pripažino, kad jis 
būti sykiu skaičiuojama a- iškeitė $25,000 vertes
skaičiuojant armijas

Jugoslavijoj Vėl Eis 
Amerikonų Žinios

i če
kius, gautus iš karinio kon- 
traktoriaus Newtono ir 
davė pinigus Bilbui. Pa

kauktas liudyti, Newtonas 
sakė davęs tuos pinigus Bil- 
bo rinkimų vajui.

Belgrad. — Jugoslavija 
kiek pirmiau* buvo uždarius 
amerikonų leidžiamą ma
žiuką laikraštuką, nes per 
jį, girdi, buvo vedama pro
paganda prieš jugoslavų 
valdžią. Dabar vėl duota lei
dimas tokiam laikraštukui, 
bet perspėta, kad jis nemė
gintų kliudyt Jugoslavijos tėj sako, jei belaisviai ne- 
reikalu.

Dabar patarta ameriki
niam laikraštukui spausdin
ti žinias tiktai apie gyveni
mą Jungtinėse Valstijose ii* 
kultūrinius Amerikos 
kus.

BUVO PATARTA JAPONAM 
KANKINT BELAISVIUS

Tokio. — Teisme prieš 
buvusį Japonijos premjerą 
Hidekį Tftjo amerikonai pa
rodė knygutę su japonų ar
mijos taisyklėmis. Knygu-

duoda pageidaujamų atsa
kymų Į klausimus, tai pa
tartina juos kankinti.

daly- Daug Daugiau Motery 
Negu Vyry Vokietijoj

71 LAIPSNIS ŠALČIO 
ŽEMIAU ZERO

New York. — Paskutiniu 
laiku čia 20 žmonių apsi- 

[ nuodijo sardinkomis iš Nor- 
. Dai- vegijos. Tos sardinkos buvo 

bendradarbis aliumino dėžutėse. New 
Yorko sveikatos skyrius 
laikinai uždraudė įgabenti 
norvegiškas sardinkas aliu
mininėse dėžutėse ir siunčia 
du savo atstovus į Norvegi
ją, kad patikrintų išgabena
mas sardinkas.

Mansfield, Ohio. — Relei-' 
viniam traukiniui sudužus, 
žuvo 18 žmonių ir sužeista 
bent 50, ties Coulter mies
teliu. Pirm keleto minučių 
ten susikūlė du prekiniai 
traukiniai į viens kitą, o 
.keleiviais traukinys, va
žiuodamas 72 mylias per va
landą, paskui smogė į “frei- 
tų” griuvėsius ir suiro.

Berlin.— Visoj Vokietijoj 
praeitą mėnesį buvo suskai
čiuota 65,910,000 gyvento- 

Dawson City, Canada. — jų, o jų tarpe esą t milio- 
Šiame mieste, Yukon terito- nais daugiau moterų, negu 
rijoj, šaltis pasiekė 71 laips-! vynu 

nį žemiau zero, pagal ame- ----------------
rikinį termometrą. Bet tai ------
nėra rekordinis šaltis. Juk i Siuvykla Lenkijoj Pagerbė 

niu žemiau zero, v- Breslavo mieste, Lenki
joj, bus pastatyta Koopera
tyve siuvykla Juozapo Ba- 
ruchovičiaus vardu. Jis bu
vo žymus Amerikos Amal- 

Lenkai ger- gameitų Siuvėjų Unijos va-

Kaip Roosevelto Vardas
Gerbiamas Lenkijoje

Varšava. —
bia kiekvieną žmogų, kurio das ir mirė pirm ketverių 
vardas yra Rooseveltas”, i metų.
kaip sakė Lenkijos valdžios' ----------------
atstovas, sveikindavus at- Sovietai šaukia dar 250,- 
vykusį velionio prezidento 000 jaunuolių į pramonę ir 
sūnų Elliottą Rooseveltą. j gelžkelių darbą. *
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Smūgis Hitlerio Bernui—Gen. Frankui
Potsdamo Konferencijoj buvo nutarta, kad taiką 

mylinčios šalys negali bendrauti su fašisto generolo 
Franco valdžia, kuri viešpatauja Ispanijoj.

Jungt. Tautų posėdyj dar šių metų pradžioj buvo nu
tarta, kad Ispanija negali būti priimta į šią organizaci
ją. Dabar šios organizacijos Politinis-Saugumo Komite
tas, o vėliau Jungtimi) Tautų Taryba nutarė, kad visos 
šalys, priklausančios prie šios organizacijos, atšauktų 
savo ambasadorius ir ministrus iš fašistinės Ispanijos. 
Tarimas padarytas 34 balsais prieš 6, 13-kai susilaikant.

Francija, kuriai, kaipo kaiminkai, daugiausiai yra 
pavojaus, reikalavo griežtų priemonių, kad greičiau pri
vesti prie susmukimo fašisto Franco režimą, bet jos ir 
kitų liaudies demokratinių respublikų balsas nebuvo iš
girstas.

Dabartinis nutarimas yra švelnus. Už tai daug at
sako ir mūsų šalies delegatas Mr. Connally, kuris pra
džioj siūlė rezoliuciją “atsišaukti į Franco”, kad jis pat
sai pasitrauktų iš valdžios. Bet ir šis nutarimas yra di
delis paakstinimas Ispanijos demokratinės liaudies į ko
vą, didelis jos suraminimas, rodąs, kad jos kovai pritaria 
pasaulyj laisvės draugai.

Pažiūrėsime, kaip šį tarimą vykins gyveniman Ang
lijos valdovai, taipgi jų politikos palaikytojai, kurie ar
gumentavo, kad jie bijosi Ispanijoj “komunizmo”? Tas 
parodo, kad jie sutinka, idant ten viešpatautų Hitlerio ir 
Mussolinio bernas, fašistinis režimas, negu Ispanijos liau-

i Daug kas važiuoja trau- 
j kiniu, busu arba automaši- 
i na.- Tas jau priprasta. Na, 
I ir tie važiuotojai vėliau ap- 
■ rašo, ką jie matė važiuoda- 
i mi. Kelionės įspūdžiais už- 
; vardina.

Daug yra žmonių, kurie 
: nevažinėja nieku'.*, o dar y- 
I ra tokių, kuriem jau nusi- 
Į bodo trankytis po plačią 
i Dėdės Šamo žemelę. Tai 
skaitydami pyksta* Vieni 
pyksta negalėdami važinė- 

! ti, kiti —kam kiti važiuo- 
į ja. Sako, nesvarbu, nėra 
i nieko naujo pasakyta, 
i Traukiniu važiuoti — ne 
naujiena. Kalifornijoj iš
gerti stiklas grepsų sunkos 
— taipgi ne naujiena.

Na, pamaniau pats sau, 
kas tiems, kurie tik sėdi ant 
vietos, būtų svarbu skai-

mano

mano
Nu-

Kas Slepiasi Už Graiką Skundą?
Prieš užsidarant Jungtinių Tautų organizacijos po

sėdžiams, į New Yorką atskrido fašistinės graikų val
džios premjeras K. Tsaldaris ir įteikė skundą, būk,Grai
kijoj partizanų karą organizuoja Albanija, Bulgarija ir 
Jugoslavija, būk tos- šalys “savo žemęj organizuoja 
komunistų gaujas ir siunčia į Graikiją karui.”

Albanija, Bulgarija ir Jugoslavija jau daug kartų 
faktais įrodė, kad ne jos daro taikai pavojų Balkanų 
pussalyj, bet Graikijos fašistai. Graikų fašistai provo
kuoja išstojimus prieš Albaniją, nes jie nori jos dalį pa- 

/vergti. Jie viešai reikalauja Bulgarijos žemės dalies, neva 
“apsigynimui”. Bulgarija įrodė, kad nuo gegužės 1 d., 
1945 metų, graikai fašistai net 94 kartus buvo įsiveržę 
į ^Bulgariją, kad graikų lėktuvai nuolatos provokaciniais 
stunetimais skraido virš Bulgarijos. Jugoslavija net kelis 
kartus .buvo nušovusi graikų karinius lėktuvus,’ kurie 
Skraidė ant Jugoslavijos. Tarybų Ukrainos ir Sovietų 
Sąjungos delegatai jau pirmiau Jungtinių Tautų organi
zacijoj įrodinėjo, kad karo pavojų sudaro graikai, kad 
graikus reakcininkus prie to akstiną anglų armijos ko- 
mandieriai.

Gruodžio 12 dieną New York Times įtalpino žinią iš 
Athenų savo korespondento, kuris rašo, kad graikus prie 
šių skundų ragino Anglijos vice-konsulas John Hill, ku
rio buveinė yra Florinoj. Kaip žinoma, anglai kabinėjasi 
prie Albanijos, jai net ultimatumą pasiuntė. Britai įdūkę 
prieš Jugoslaviją, kad ji nepriėmė karaliaus Petro, kuris 
sėdėjo Londone ir ruošėsi vesti anglų princesą. Jie ir 
Wall stryto valdonai negali sutikti, kad pietinė dalis Bul
garijos pasiliktų jos, nes ten auga labai geras tabakas, 
kurį pirmiau pirkdavo Amerikos ir Anglijos cigaretų 
gamintojai.

L Tas patsai korespondentas rašo, kad Wall stryto žmo-. 
nes ir anglai planuoja įsteigti naują valstybę, tai “laisvą 
Mekedoniją, kuri būtų Amerikos globoj.” Tą valstybę jie 
nori sudaryti iš Albanijos, Jugoslavijos ir Bulgarijos te
ritorijų, nors tikrumoj Makedonijos didžiausias plotas 
yra graikų fašistų vergijoj.

Štai, kas slepiasi už graikų skundų. Prie to ponas 
Tsaldaris mano gauti iš Amerikos įvairios pagalbos, nes 
jo fašistinį režimą Graikijos liaudis kovoja, tai jam sun
ku išsilaikyti. Neveltui į Graikiją vyksta turčius Mr. 
Paul Porter, buvęs OPA vadovas, kaipo specialės misijos 
galva su ambasadoriaus galia.

ką parašo iš kelionės, jiems 
negerai. Parašysiu aš; sąvo 
įspūdžius, gal bus ir tiems 
“kritikams” naujiena ir ne- 
išpers man kailio už 
kelionės aprašymą.

Džiulajaus pradžioj 
vakacijos prasidėjo,
sprendžiau ir aš kur nors 
pamandravot. Anksti rytą 
atsikėlus, jau pusrytis ant 
stalo “ready.” Pavalgiau so
čiai, kad nereikėt kentėt kur 
alkio. Pakalbinau savo dai
liąją lytį, ar nesutiktų kar
ta su manim pavažinėt or
laiviu, juk tai mano pra
džia vakacijų, reikia kaip 
nors navatniau jas išnau- 
dot. ? $

Gavus pasižadėjimą, tuo
jau leidomės į orlaivių aikš
tę. Pasipirkau tiįietus, 
mandagiai tarnautojas įve
dė į orlaivį, parodė, kurie 

'mudviejų “sytai”, paaiškino 
abelną orlaivyje tvarką ir 
kaip reikia užsilaikyti.

Orlaivis suūžė-suburzgė 
ir pradėjo važiuot žeme, ir

O pinigus dėdė atsiųs vė
liau. : -

Ir kuo toliau važiuojam, 
tuo darosi blogiau visame 
kūne. O jau kai užskren- 
dam ant taip vadinamų oro 
“kišenių”, tai rodosi ir vi
durius pakels iki pat liežu
vio.

Vaizdai gal ir gražiai at
rodo iš viršaus žiūrint že
myn, bet kad negalima nei 
pažvelgt žemyn, — visi pus
ryčiai žaibo greitumu gali 
iškrist žemyn kur ant far- 
merio kiemo. Atlošęs galvą, 
mąstau praeitį, tai leng
viausias būdas laikytis. 
Pradėjau skaičiuot metus 
nuo to laiko, kai atsirado 
pirmas pasaulyje orlaivis. O 
kiek jau laiko prabėgo, kaip 
važiavau pirmą kartą trau
kiniu. Lietuvoje retas atsi
tikimas, jeigu kuriam kai
miečio vaikui pasitaiko kur 
nors matyt traukinį, o aš 
visgi ne tik mačiau, bet 
ir važiavau į Vil
nių pasikalbėt su vyskupu. 
Mandras vaikas buvau iš 
mažu dieneliu, c v

Orlaivis pradėjo sukt ra
tą aplink ir ne po ilgam 
stukt, stukt ratais į žemę ir 
jau važiuoja žeme! Sustojo. 
Mes išlipom, bet paeit ne 
lengva. O kad apstojo tie 
reporteriai, taip vadinami 
“newspapermenai”. Pradė
jo klausinėt, iš kur atskri- 
dau, ka atstovauju, iš ko
kios šalies, kur skrendu, su 
kokiais reikalais čia atsira-

šinom ir būt atvežę ir ju
mis. O tuos pinigus būtumėt 
paaukoję . kokiems svar
biems reikalams, nuo karo 
nuken tėjusiems.

Atsakiau, “mano vakaci- 
jos ir norėjau sužinot apie 
erdves.”

Tai ir yra žmonių, kurie 
neatsižvelgiant, kas esi, pri
ėjo. ir dribt žodį ne vietoj.

Parvažiavęs namo ir ant 
rytojaus dar vis nesijaučiau 
gerai. Parašiau paaiškini
mą biuletino formoj, kas 
r e* i k i a daryt, jeigu ma
nai imt čenčių orlaiviu 
skraidyt. Maždaug tokioj 
formoj reikia užsilaikyti 
neprisivalgyt per daug, nes 
prisivalgius nelaimė paskui 
nelaimę pasikartoja. Veng- 
kite be svarbaus reikalo 
skrist orlaiviu, važiuokite 
traukiniu, busu bei automa
šina. Oro paukštis dar ne
pavaduoja pilnoj to žodžio 
prasmėj kelio mašinų ir 
daug brangiau kainuoja, 
pasidaro net visai netikėtų 
išlaidų, na, ir nemalonumu 
būna.

Dabar, įspūdžių “kriti
kai”, jeigu jums nepatiks ir 
ši naujenybė, tai kitą metą 
savo vakacijų laiku niekur 
nevažiuosiu ir įspūdžių ne

tik p a s i r a i tęsrašysiu, 
aukštyn kelnes eisiu molio 
minkyti.

M. Antanuk

Žinios iš Lietuvos
Vykdant Dešimtadienio

Įsipareigojimus
Marijampolė. — Liudvi

navo valsčiaus, Kubilionių
dau? Vos galėjau atsakyt, | apylinkėje įvyko valstiečių
kad aš “nobody , uk piK-| 
niko vietos ieškau. Bet kur 
jie tau paliaus. Skverbiasi 
viens po kitam vis artyn 
manęs ir dar Su įvairesniais 
klausimais, kad jau paleido 
liežuvius, o aš jiems atsa
kiau, kad “nobody’s damn •■•vi 1 • j •

susirinkimas, kuriame vals
tiečiai aptarė, kaip paskel
bus dešimtadienio kampani
ją paruošoms užbaigti, jie 
organizuos greitesnį grūdų 
prievolių atlikimą. Apylin
kės valstiečiai pasižadėjo i- 
ki lapkričio 5 d. pilnutinai

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Leon Blumas — Premjeras
Senis, dešinysis soęialistas Leon Blumas vėl išrink

tas Franci jos premjeru — ministerių pirmininku. Tatai 
atsitiko tik todėl, kad komunistai ir socialistai bendrai 
negalėjo išrinkti savo premjero — tam priešinosi kleri
kalai.

Po ilgų derybų komunistai, socialistai ir klerikalai 
sutiko, kad Leon Blum sudarytų laikiną vyriausybę. 
Leon Blumas sutiko. Jam pateikta partijų sąlygos. Ko
munistų Partija sutiko remti jo kandidatūrą, tik kaipo 
žingsnį darbininkų klasės vienybės Francijoj, tai yra, 
vienybės tarpe komunistų, socialistų ir katalikų darbinin
kų.

business: aš ieškau lietuvių. atlikti grudų pristatymus 
pikniko!” 1 valstybei.

O čia vaikščiot negaliu! 
po kelių sekundų jau iškilo priprast po kelionės ore, ro-l 
į orą, todėl ir vadinamas. dosi, kad kojos molinės, 
orlaiviu.

Tai pirmas mano gyveni
me toks atsitikimas važiuo
ti mašina, kufri. panaši į 
paukštį. Pradėjau galvot, 
koks tai išradimas,—skren
di žmogus padangėmis, 
kaip paukštis! Prisiminė 
man, kai vaikas buvau, 
kaip išdrožiau iš medžio 
sparnelius ir sukalęs kry
žiavai, padarydavau malū
nėlį. Vėjas sukdavo, kai 
prikaldavau prie kartės ir 
tarpe vartų iškeldavau 
prieš vėją. Tai taip pana
šiai burzgia, kaip šis oro 
paukštis.

Bet man taip bemąstant, 
pasižiūriu žemyn. O j, oj, 
brolau, kaip baisu ir pavo
jinga!. Tuojau užriečiau 
galvą aukštyn ir tas pavo
jus* kiek praėjo. Sėdžiu at
silošęs ir mąstau apie pra
eitus gyvenimo geyus ir 
naudingus nuveiktas daik
tus ir dalykėlius. Prisiminė 
tas laiškas, kurį aš sugal
vojau ir parašiau, o po tam 
įdaviau kaimą šaltyšiui, 
prašydamas jo, kad perduo
tų mano tėvui ir sakytų, 
jog tai laiškas iš Amerikos 
nuo mano dėdės. Dėdė ragi
na (ten rašoma) savo brolį, 
mano tėvelį, kad stengtųsi 
savo sūnų Antanuką išleis
ti į Ameriką, nes jis be galo 
sugabus ir bus jam Ameri
koj tinkama vieta gyventi.

kad kojos molinės. 
! Mes dar nepripratę orlai
viais skraidyt, žemės gyvū
nai, — tariau savo sankelei- 
vei. ’ *

“Cameramanas” manė, 
kad aš kokios šalies diplo
matas, nes laikiau rankoje 
portfelį; o antra, diplomati
škai ir a t r o d ž i a u , 
n e s, paprasta i, dip
lomatai vežasi kartu 
ir savo moteris, kurie turi. 
Nežinau, kur eit, galvoju, 
kur ta vieta, kurioje šian
dien įvyks milžiniškas pik
nikas. Priverstas buvau 
klaust reporterių apie vie
tą. Vienas reporteris sako:

/ “Mr., you are some bo
dy.” As! jam atsakiau, “no
body,” tik noriu žinoti, kur 
pikniko ; vietd. Atsakė, 
“good, aš žinau, čia yra Mr. 
Longfeet, tai jis nuveš ju
mis, nes iš čia bus kokia 40 
mylių.”

Tai vot, 100 oro mylių va
žiavau orlaiviu, o 40 kelio 
mylių važiuosiu priprasta 
kelio mašina atgal.

Mr. Longfeet pristatė 
mudu į pikniką. Minios ap
stoję tik sveikinasi, tik tei
raujasi apie kelionę orlai
viu, o aš vis dar neat^igau- 
nuo po susukimo man vidu
rių^ Viens priėjęs sako, na
gi, drg. A, argi dabar pa
togu jums važiuot orlaiviu, 
kada yra čia iš jūsų kolo
nijos draugų su savom ma-

Vykdydami savo įsiparei
gojimus, sekančią dieną šios 
apylinkės valstiečiai suor
ganizavo raudonąją gur
guolę, kuri atvežė valstybei 
10 tonų grūdų.

PREMJERA ŽEMAIČIŲ 
TEATRE

Telšiai. — Žemaičių teat
ro repertuaras praturtėjo 
nauju tarybiniu veikalu. 
Meninis kolektyvas pastatė 
K. Simonovo veikalą 
ir bus.”

n

ANT-METALO LAUŽAS
RINIAM APDIRBIMUI
Vilnius. — Į respubliką 

dažnai atvyksta sąstatai,

liejiniais — statybine me
džiaga ir įrengimais. Prie
šinga jiems kryptimi vyksta 
traukiniai su metalo laužu, 
siunčiamu antriniam apdir
bimui.

Šiais metais respublika 
pasiuntė į didžiuosius šalies 
metalurgijos fabrikus No- 
vokuznecke, Magnitogors- 
ke, Gorkije septyniolika e- 
šelonų metalo laužo.

Ypatingai aktyviai prie 
jo rinkimo ir pakrovimo 
prisideda geležinkelininkai. 
Norėdami dar labiau padi
dinti antriniam apdirbimui 
siunčiamos žaliavos kiekį, 
Lietuvos geležinkelininkai 
paskelbė metalo laužo rin
kimo mėnesį. Metinį planą 
jie įsipareigojo įvykdyti li
gi Spalio metinių.

Sausio mėnesį Francijoj bus išrinktaš Rezidentas. 
Jis paskirs naują premjerą sudarymui pastovios valdžios. 
Taigi, dabartinė valdžia yra tik laikina. Bet kadangi 
parlamente pasiliks* dabartinė partijų padėtis, tai’ 
greičiau ta valdžia pasiliks ir po naujų mėtų, gal tik SU' 
mažomis pakaitomis. Reiškia, Francijoj dabartiriė val
džia yra koalicinė. ■ •■ ■ * .

Varšava. — Čia atvyko 
velionio prezidento Roose- 
velto sūnus Elliott su žmo
na. Menama, kad jiedu vėl 
grįš į Maskvą, o paskui na
mo. i

K. Žukauskiene, Newark..................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn
A. Stripeika, Elizabeth ... .a..................
Hartford Vajininkai, Conn.................
P. Pilėnas, Philadelphia ....................
M. Svinkūnienė, Waterbury......... . .
J. J. Bakšys, Worcester....................
LLD 2 kp. So. Boston......................
LLD 4-tas Apskr. Pittsburgh.............
V. Ramanauskas, Minersville...........
S. Kuzmickas/ Shenandoah ..... 1206
F. Klastow-P. Bečis, Great Neck 1144
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ........................»... 1118
G. Shimaitis, Brockton ........... 1082
S. Pcnkauskas, V. Kralikauskas, 

Lawrence .......................
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton ...........................
L. Bekešienė, Rochester, N. Y.
J.. Grybas-Krasauskas, Noi’wood
P. Šlekaitis, Scranton ..............
P. J. Anderson, Rochester .........
LLD 25 kp., Baltimore .............

Pruseika, Chicago ...................
K. Mazan, Cleveland .............
K. Urban, Hudson ...............
Šlajus, Chester ........................

V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 584
M. Janulis, Detroit ...................... 496
S. Puidokas, Rumford .................. 481
J. Bimba, Paterson ...................... 412

984

L.
S.

P.

914
844
790
742
696
674

. 666
624 

.624
590

P. Dambrauskąs, Haverhill 
;jco ...............

M. Smitrevičienė, Detroit .........
J. Valaitis, New Britain .....
Sharkey, Easton ...........

A. Gudzin, Schenectady ...........
A. Navickas, Haverhill ..............
S. Tvarijonas, Hamtramck .......
J. Blažonis, Lowell ....................
LLD 77 kp., Cliffside .................
F. Wilkas, Wilmerding ...............
P. Sprindis, Kenosha ..................
(I. Žukicnė, Binghamton ............
LLD 145 kp., Los Angeles.........
J. Kalvelis, Bridgewater ..........
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
LLD 75 kp., Miami ...........x.........
C. Stashinsky, New Kensington 

Klikniene, Springfield ...
Levanienė, Los Angeles .....
Valinčius, Pittston ................

A. P. Dambrauskas, 
V. Padgalskas, Mexj 
l._ 
V. 
s.

M.

A.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų

6862 
6275 
4455 
3912 
3299 
3117 
2704 
2556 
1554 
1248

338 
312 
303 
286 
234 
234 
208 
208 
202 
182 
182 
156 
132 
130 
130 
106 
104 
104 
101 
104
78 
72

J. Simutis, Nashua .... ............... 438 M. Slekienė, Gardner .................... 52
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 Į P. J. Martin, Pittsburgh .............. 52
J. Rudman, New Haven ............... 338 į T. Adams, Grand Rapids ................ 48

Parengimais, aukomis i|r serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $622.30 
Brooklynas .........
Hartford, Conn. .. 
Elizabeth, N. J. .. 
Waterbury, Conn. 
Rochester, N. Y. . 
Detroit, Mich........
Newark, N. J*. ... 
Baltimore, Md. ... 
Scranton, Pa........
Shenandoah, Pa. . 
Paterson, N. J. .. 
Binghamton, N. Y 
Rumford, Me. ... 
Haverhill, Mass. .. 
Brockton, Mass. . 
Chicago, Ill..........
Lawrence, Mass. . 
Bridgeport, Conn. 
Harrison—

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

589.59 
258.00
141.50
114.30
90.50

. 77.00
67.50

. 59.00
56.00

51.50
47.50
45.50
43.50 
39.00 
37.00
36.50
34.50

32.00
26.50
25.50
25.00

Jewett City, Conn 
New Haven, Conn 
Norwood, Mass. . 
Worcester, Mass. .

Portland, Oregon ... 
Scottville, Mich.........
Great Neck, N. Y. ... 
New Britain, Conn. .. 
E. St. Loius, Ill.........
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Mexico, Me.................
Seattle, Wash............
Rockford, Ill..............
Minersville, Pa..........
Dickson City, Pa. ... 
Saginaw, Mich.........
Oakland, Calif............
Cliffside, N. J............
Luther, Mich.............
Springfield, Ill. ..... 
Miami, Fla................

!New Kensington. Pa
23^50 Easton, P&- ...
23.50 Washington, Pa.
22.00 Plymouth, Pa...

Brooklynas per ilgą laiką 
buvo užėmęs pirmą vietą 
laimėtojų skyriuje, bet štai, 
vieną gražią dieną atvažia
vo į Laisvės įstaigą K. Žu
kauskienė ir pridavė didelį 
pluoštą pinigų. Už 8 naujus 
skaitytojus $52. ir už at
naujinimus $231. Tad dabar 
Žukauskienė jau pirmoj 
vietoj! Kažin ar kiti vaji
ninkai leis jai ilgai būti pir
moj vietoj?

Mūsų uolus veikėjas, D. 
P. Lekavičius iš Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė naują skaity
toją (jis buvo anksčiau pri
siuntęs du naujus) ir $42 už 
atnaujinimus. Su jo pagalba 
LLD 4-tas Apskritys pavijo 
greatneckiečius iš laimėtojų 
skyriaus.

Stasys Kuzmickas, iš She
nandoah, Pa., taipgi pralen
kė greatneckiečius prisiųs- 
damas pluoštą prenumera
tų.

Bridgeporto team’o narys 
J. Mockaitis, prisiuntė dvi 
naujas , prenumeratas ir 
pluoštą atnaujinimų. Jie 
mojasi pralenkti kitus vaji- 
ninkus ir įeiti į laimėtojų 
skyrių. Laukiame gerų re
zultatų nuo Bridgeporto.

L*LD 20 kp. moterių sky
riui gražiai darbuojasi M. 
Kazlauskienė, binghamto- 
nietė. Ji prisiuntė naują 
prenumeratą ir geroką 
skaičių atnaujinimų. Mote
rų kuopa pralenkė seranto- 
niečius.

C. K. Urban, Hudson, 
Mass.-ir J. Grybas, Nor

20.00
19.50
18.23
18.00
17.50
16.50

15.00 
15.00 
12.00 
11.50 
10.00 
9.50
7.00 
6.00 
5.00 
5.00 

. 4.50
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50
2.00 
l'.5O 
1.50

wood, Mass., prisiuntė pi
nigų už prenumeratas. Lau
kiame daugiau iš tų dviejų 
kolonijų.

V. Ramanauskas iš Mi- 
nersvillės praneša, kad M. 
Paukštaitis užrašė dienraš
tį Laisvę kaipo dovaną savo 
broliui gyvenančiam Sprin- 
field, III. (buvo pažymėta 
Williamsport).

Nuo pavienių apkų susti
prinimui dienraščio biudže
to 194.7 metams gavome se
kamai :

Iš Shenandoah, Pa. (per 
S. Kuzmicką):

Ant. Janionis, $3.50.
F. Čizauskas, $1.
J. Kučinskas, $1.
J. Vainorius, Pittsburgh, 

Pa., $3.50 (per Lekavičių).
Ig. Urbonas, Great Neck, 

N. Y. $3.50.
J. Butnoris, Bridgeport, 

Conn., $1.50 (per Mockai- 
tį)/’

M. Ražanskienė, Union, 
N. J., (per Žukauskienę).

P. Greiviskienė, Hudson, 
Mass., 50c. (per Urboną)^

Širdingai dėkojame vi
siems. Artinasi šventės, už
rašykite savo giminėms ar
ba pažįstamiems dienraštį 
Laisvę kaipo dovaną. Jie 
bus jums dėkingi.

žemės Drebėjimai Peru
Lima, Peru. — Žemė vėl 

drebėjo toj pačioj srityj, 
' kur praeitą mėnesį per že
mės drebėjimą žuvo šimtai 
žmonių.
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KAIP RADONO ALFA SPINDULIAI
GYDO ŽAIZDAS IR LIGAS

Praeitą pirmadienį Įvai-1 reiškia, b 
rūmuose buvo trumpai a])-' liuosuotas nuo vėžio, 
rašyta, kaip metalo radiu- 

. mo duja radonas su savo 
alfa spinduliais stebėtinai 
gydo tūlas ligas bei žaiz
das. Tai yra toks nepapras
tas naujas vaistas, kad pra
vartu plačiau apie jį pakal
bėti.

Daktarai atranda, jog 
radono alfa spinduliai geri
na kraujo tekėjimą ir ugdo 
naujus kūno audinius, pa
vyzdžiui, sustingusiame nuo 
uždegimo (arthritis) sąna
ryje ir taip gydo tą sąna
ri.

Dr. Henry H. Jordan 
Manhattan State ligoninėje, saj negijo ir moteris nuolat 

kankinosi.
Paskui gegužės 29 d. bu

vo ant krūties žaizdos uždė
si! radonu-alfa 

užsigavimų, nusibrūžinimų! spjn(|uliais. Po vieno kito 
bei nikstelėjimų, ir jau ne-! ^jos mosties uždėjimo žaiz- 
skauda. ida pusiau sumažėjo; pradė-

Daktaras Jordan, fabriki- j j0 augti nauja oda ir nati
nių sužeidimų gydymo spe- jos kraujagyslytės - kapilia- 
cialistas, atrado, kad didžio-. 'raį jr iimfOs kanaliukai, 
ji dauguma sužeistųjų kurį Liovėsi skausmai ir po nen- 
kas greičiau sugyja, jeigu: kių savaičių moteris, visai 
ant žaizdos uždedama mos-; sugijus, apleido ligoninę, 
ties su radono duja, iš ku-' viso tik penkis kartus buvo 
rios nematomai spinduliuo-i jaj uždėta alfa spindulių 
ja alfa dalelės. Tos dalelės > mosties ant žaizdos po krū- 
tikrumoj yra elemento heli- ’ tįes nupjovimo.
jaus atomų branduoliai. i .. • . . ,,

Radiumas tebėra labai • Sukietėjimas, Ga-
brangus, bet pati iš jo ei -! 
nanti radono duja savaime' 
nieko nelėšuoja. Nes radiu-! t
mo irimą ir keitimąsi į ra-i sukietėjimo, iš garankščiuo-i 
dono dują negalinia sustal- i 
dyti jokiais žinomais __
dais. “Išgaruojąs” ;
mo radonas bergždžiai eik-' ’7vsto bjaurūs, 
vojasi, jeigu radono duja i skauduliai, 
nesurenkama ir nepanaudo- j spinduliai 
jama. Todėl ir mostis su 
dono duja yra pigi.

Gydo Apdegini mus
X - Spinduliais

Kuomet per operaciją X- i 
spinduliais būna naikinama,' 
pavyzdžiui, vėžio

dar ligonis nepa-ivaime alfa spinduliai perei- 
' na tiktai per tokią plonutę 

r.! odos plėvelę, kaip kad jeigu 
' padalintum coli į penkis 
tūkstančius dalelių. Bet su 
vazelino arba lanolino mos- 
tim jie per odą tiek susi- 

' geria į kūną,’ kad gali gy-

RefelyrifeTautosaka FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI
________ I ( ___

Pagal Pr. Krieną
•Kai)) pasiklosi, ar nepasi

klosi. vistiek nemiegosi, — 
jei gulant pilvą, prikimši

KRIENO SURASTI LOBYNAI
BAŽNYČIA Iš 
SKRUZDYNIŲ

Sudano krašte 
daugybė milžiniškų skruz
dynų; ištisi jų kalnai suau
gę kupetomis. Sudani ečiai 
vienoj vietoj turi pasidirbę 
sau iš šių skruzdynų erd
vią bažnyčią ir viduje jos 
sueina melstis. Jie pasirin
ko šią skruzdynų kupetą 
todėl, kad jinai ir suaugusi 
panašiai i bažnytini pasta- 
’ i — aplinkui bokštuota ir 
su vienu didžiausiu bokštu 
priešakyje — tartum spe
cialiai taip būtų architekto 
pastatyta.

žinąs ir todėl gatavas net 
“betinti” 100 dolerių, jog 
kiti to nežiną. Nagi, ir be 
tos šimtinės galima jam pa- į 
sakyti:

Utėlė turi šešias kojas, po 
tris iš abiejų pusių, su už- ‘ VISAS SODAS 
riestais kabliukais, kad ga
lėtu atsakančiai ikibti i sa- € V C
vo, sakysime, adoratorių 
taukingą kailį. 'Be to, utėlė 
turi didoką, j gero šinko- 
riaus panašų pilvą ir mažy
tę galvą. Bet jinai dar turi 
burna—ne durna; nereikia e v
jai nei dirbti, nei loti, kad 
būtų soty Todėl utėlė, kaip | niDLAIVfO ELEKTROS 
ir visi kiti panašūs sutveri- į 
mai yra vadinama parazi 
tu.

įstatymus n u s įžengimas, 
kadangi ten neseniai yra 
išleistas toks įstatymas, 
baudžiantis nemokančiuo-

randasišclderiu.9A ps vi Ii mai ir Kitos žaizdos
Naudojant alfa spindu

lius, daug greičiau ir dai
liau sugyja aosidegininai 
ugnim, nusišutinimai ver
dančiu vandeniu bei garu ii 
kitos žaizdos. > i » .... .. rLeidžianti alfa spindulius, 

Krūties Vėžys radono duja pati gana grei- 
Vienoje Chicagos ligoni-! tai suįra, greičiau kaip per 

nėję praeitą pavasarį“ tūlai / dienas. Taigi radonas mo- 
*• styje trumpu laiku lieka be 

veikmės. Jis ir taip chemi
niai neveiklus. Vadinasi, 
nėra kūnui pavojaus apsi
nuodyti radonu, iš kurio ei
na alfa spinduliai.

Antra vertus, mokslinin
kai dar nesužinojo, kodėl 
šie spinduliai taip gydo žai
zdas ir tūlas ligas.
Laikinai Atsimaino Odos

moteriai buvo nupjauta vi
sa krūtis todėl, kad jokiu 
būdu negalima buvo paša
linti vėžio ligos iš krūties, 
šešios savaitės praėjo po o- 
peracijos; krūties žaizda vi-

New Yorke, pirm dvejų me
tų patyrė, jog paprastai už
tenka tik sykį uždėt mos
ties su radonu ant skaudžiu : mosties « 

nusibrūžinlmų! spinduliais.

kas greičiau sugyja, 
ant žaizdos uždedama mos-; sugijus,

ir Cukralige.
Iš arterinių kraujagyslių j ^ios žymės.

Jeigu ligonis toks, kad jis 
nuo saulės nenurunda, bet 
jam ant odos iškyla pūsliu- 
kės, tai ir po kelių mosties 
uždėjimų su alfa spinduliais 
pasirodo pūsliukės. Keletui 
dienų praėjus po mosties 
nuėmimo, išnyksta 
tos p u s 1 i u k ė s. Bet 

I dažniausiai alfa spinduliai 
nudažo odą rusvai, mėls- 

! vai arba pilkai. Tokia spal
va pasilaiko kelis mėnesius, 
/bet paskui ji taipgi pranyk- 

i sta, nepalikdama odoje jo-

Gal bus patirta, kad ra
dono alfa spinduliai gydo 
ir kitas ligas, apart aukš- 
čiaus minėtųjų. Bet nerei
kia jų laikyti gyduole nuo 
visų ligų. Tuo tarpu gydy-

tų veninių kraujagyslių (va-
‘ į bū- ricose veins) ir iš cukrali- 

iš radiu-! ges (diabetes) kartais išsi- 
negyjanti

Radono alfa
mostyje išgydo turėtų plačiau naudot

Į i • tokius skaudulius pei vieną i a]j?as spindulius tokiuose 
bei du menesius. , atsitikimuose, kur geroji jų

, Alfa Spinduliai Būtų Gale-I veikmė jau įrodyta.
ję Patarnaut Kareiviams j
Jeigu pirm trejų metų I 

gydytojai būtu pradėję pla-
ligos ciau vartot alfa spindulius, 

skauduliai, X-spindulių pa- iais būtų buvę greitai pagy-!
dažnai dyta kojos

Akis už akį, dantis už 
dantį; bet gyvybę už gyvy
bę atimt — raštuose nepa-

Prieš vėją nepapūsi, ta- 
čiaus, jeigu moki, pasinau
doti vėju—galima.

Ranka ranką prausia, bet | 
be muilo —rankos vis vien 
nebus nupraustos; o be 
šnapso (karčiamoj) klausi
mas — neišspręstas, 

t

Du bėga, du veja, o penk
tas, pasilikęs, naudą sau 
pasiima.

Kaip šauki—taip atsišau
kia; kai tyli — neprasižen-

Kas 'muša ir rėkia — dvi
gubai nusikalsta ir dvigubai 
turėtu būti baudžiamas. * t

Audrą sėsi—audrą pjausi 
ir perkūno kulką gausi!

PRIEŠ NORĄ KARIAVĘS 
ANGLŲ GENEROLAS

Laike Amerikos revoliu
cinio karo su Anglija, Corn
wallis buvo geriausias ang
lų generolas, bet jis buvo 
priešingas karui su Ameri
kos kolonijomis, tad jam 
teko kariauti prieš savo no
rą. Gal tas dalinai prisidėjo 
ir prie jo pralaimėjimo.

NUO KADA PIRŠTŲ 
ATSPAUDAS NAUDOJA

Pirštų antspaudos yra pa
veldėtos nuo labai senų lai
kų — iš Assyrijos ir Chini- 
jos.

TREČIU KARTU 
SUDYGO DANTYS

Holsteine miestelio 
ventojai, Catherine 
mers, Vokietijoje,
kartu jos gyvenime sudygo 
visi nauji dantys, esant 92 
metų amžiaus.

i;

Rei- 
trečiu

SVIESTO NAUDOJIMAS 
GILIOJE SENOVĖJE

Niekas tikrai nežino, ka
da pirmučiausiai sviestas 
buvo naudojamas, bet žmo
nės jau turėjo sviestą prieš 
daugelį šimtmečių, dar bib- 
lijiškais laikais. Sviestas y- 
ra minimas biblijoj, Genesio 
18-me skyriuje. Tuomet, ta- 
čiaus, sviestas nebuvo var
tojamas mitybai. Graikai ir ! 
romėnai vartojo jį kaipo 
mostį, tepalą, o jųjų mote
rys sviestu tepė savo odą ir 
sūsitaisydavo galvos plau
kus.

AUTOMOBIL1S SU 
DVIEMIS PRYŠAKIAIS

Paw Paw, Michigan val
stijoj broliai Breed’ai turi 
pasidirbę sau automobilį su 
dviems pryšakiais, kuriuo- 
mi gali važiuoti priekyn a- 
biejais galais, neapsisukant 
ir abiejuose galuose 
vairavimo prietaisai.

yra

KOKIOS UTĖLIŲ
KOJOS IR KITKAS

— Kiek utėlė turi kojų? 
—kartą prisispyrusiai klau
sė tūlas gudragalvis, pasi
didžiuodamas, kad tik jis 
vienas tokią “paslaptį” te-

Lėktuvas—Dirbtinis Mėnulis

VIENOJE OBELYJE
Frederictone, Kanadoje, 

majoras F. A. Good turi di
delį vaismedį, ant kurio už
auga 70 skirtingų rūšių o- 
buoliai. Iš tikrųjų, tai yra 
ištisas obuolių sodas vieno-

JĖGAINĖ
Anglų didlaivis Queen 

Elizabeth, 83,675 tonų, turi 
elektros jėgainę, kurios pa

gaminta elektra galėtų ap
šviesti 150,000 gyventojų 
miestą.

JINAI PAŠVILPIA — 
IR DAR KAIP!

Mergina Faith McNutt, 
iš Saragose, Ala., tuo pačiu 
laiku gali švilpti meliodiją 

į dviem skirtingais tonais, 
i Kitaip sakant, jinai viena 
i sudaro švilpiantį duetą.

ĮVAIRIAPUSIAI
VIENODOS RAIDĖS

Keturios lotyniško alfabe- ‘ --------
to raidės: I, O, H, X išrodo! GARSIOJI INDUSŲ ŠOKI- 
vienodai, nors apverstam i KĖ — VISAI NE INDĖ

aukštyn kojomis, arba į Paski]busi Rusiškų šo- 
žiūrėtum į jas is atbulos . pĮu įžpildytoja, La Meri yra 

| pUSės - išvaizda visvien i tikra amerikietė, gimusi 
bus ta pati. Su visomis ki- Kentucky valstijoj ir tikra- 
tomis raidėmis to jau ne-! sis jos vardas yra Russell 

I padarysi. Meriwether Hughes. •

KIEK SVETIMKALBIU 
LAIKRAŠČIŲ YRA J. V

Svetimomis k a 1 b o m is . 
spausdinamų laikračšių | 
Jungtinėse Valstijose ran- j 
dasi virš vieno tūkstančio, i

; KĄ REIŠKIA
WALLA WALLA

Miestas vardu Walla Wa
lla, Washingtono valstijoj, 
savo tokį pavadinimą gavo 
iš indijonų. Indijoniškai 
walla walla reiškia ‘‘tekan
tis vanduo.”

K
Orchidėjos gėlės yra 6,-

NEPAPRASTAS
KALBŲ ŽINOVAS

Artimas garsiojo francū- <
zų karvedžio Napoleono gi- ooo skirtingų rūšių.

! minaitis, princas Lucien 
šitaip jis būtų apsaugotas Bonaparte, buvo nepapras- 
nuo perkaitimo ir sudegi- filologas, kalbininkas, už- 
mo. Bet juk galima įrengti sitarnavęs ir gavęs už tai 
toks mechanizmas, kad lėk- net pensiją iš Anglijos val- 
tuvas lėčiau iškiltų iki 200 džios. Jis parašė baskų kal
iny lių aukštyn. Mechaniz- bos gramatiką ir į 72 skir- 
mas galima taip įtaisyti, tingas kalbas išvertė “The 
kad jis automatiškai tik ' Parable of the Sower” — 
tuomet atidarytų smarkiau- ’ “Sėjiko Pasakėčią.” 
šią varomąją jėgą, kai lėk-' --------
tuvas pasieks 200 mylių AR DARO SKIRTUMĄ 
aukščio. Tada, paspyrus BITEI ŽOLYNO 
lėktuvą 5 mylių smarkumu DIDUMAS?
per sekundą, tai jis jau ir | Ne, bitei jokio skirtumo 
pradėtų nebaigiamąją savo i nedaro žolyno didumas bei 
kelionę aplink žemę. !

Tokiame lėktuve galėtu visais,-dideliais ir 
būti iš anksto įdėta moksli'- zals augalais. Colorados ty- 
niai instrumentai, kurie sa- j !?.®se.^uvo. *?u^ 
vaime praneštų dausų ži-A'T/ rinko 
nias atitinkamiems instru- j 
mentams ant žemės — apie 
erdvės šaltį, apie magneti
nes audras, apie visatinius- 
kosminius spindulius ir ki
tus aukštosios erdvės reiš
kinius. N. M.

Tūli inžinieriai išdirbo' 
tūkstančiams i nlanus lėktuvui, kuriuo ga- 

kareivių, kentėjusių nuo j Įima būtų nuskrist j mėnulį 
kojų Ii gos j ir sugrįžt atgdl žemėn. Da

daryti skauduliai 
pūliuoja ir negyja 
mėnesius ir metus.

Bet radono leidžiami alfa į (trench foot). Šie spinduliai j bar mokslinis rašytojas E. 
spinduliai* gaivina kraujo j gydo ir žiaurius sąnarių nu- j M. 
apytaką ir gana sparčiai' 
gydo X - spindulių padary- i 
tas žaizdas.

Vienas ligonis, Californi-! 
jos Universiteto ligoninėje,' 
15 metų kentėjo nuo negy- 
jančios X-spindulių žaiz
dos. Bet radonas su savo al
fa spinduliais visai jį išgy

Radono alfa spinduliai • 
keliose ligoninėse x išgelbėjo ; 
rankas gydytojams, kurie'

ištisu s
. z

. apkasinės

< alimus.
Eczema ir Kitos Odinės

Ligos i
Radono alfa spinduliai 

duoda naujos vilties žmo-
i nėms, kurious kankina ecze
ma, nervinis odos įdegimas 
ir panašios ligos.

Bandymai padaryti’ New 

alfa spinduliai per du -iki 
keturių mėnesių išgydo ec- 

buvo pavojingai jas apside-į zem£V. ^U1j°s P®1 metus 
ginę X - spinduliais, beda- buvo išgydyt, jo-
lydami operacijas. kiais kitais būdais.

Radono alfa spinduliai, be Kaip Alfa Spinduliai Veikia 
kitko, yra liudytojai, ar X- Alfa spinduliai mažiau į- 

1 • V • Ii'

Rogers kariuomenės 
žurnale Army Ordnance 

; dėsto, kaip galima pastatyt 
‘ lėktuvą, kuris sykį pasiųs
tas aukštyn, pats taptų ma
žyčiu mėnuliu ir visuomet 
skristų aplink žemės rutu
lį, niekuomet nenusileisda
mas. Taip kelionei į mėnu
lį, taip ir niekuomet nenusi
leidžiančiam lėktuvui reikė
tų vartot atominę jėgą.

Pakilus lėktuvui 200 my
lių aukštyn ir skrendant po 
5 mylias per sekundą, jisai 
taptų mažyčiu mėnuliuku, 
ir'“amžinai” lėktų aplink ir 
aplink mūsų planetą. Pasie
kus tokį aukštį ir greitį,

spinduliai visai išnaikino lenda į medžiagą, negu bet i paskui jau nereikėtų mei 
vėžio skaudulius, ar dar lie- ’ kurios kitos įrančios atomo ! atominės jėgos nei kuro,, 
ka tų skaudulių. Jeigu alfa dalelės. Juos sustabdo net; nuolatinėms lėktuvo kelio- žemės 
spinduliai negydo žaizdos, vienas colis oro. Patys sa-'nėms aplink žemę. 
_______________________________________________ i_______________

200 mylių aukštyje fakti- 
nai nėra oro; taigi nebūtų 
lėktuvui stabdymo per try
ni mąsi. O 5 mylių greitis 
sudarytų tokią centrifuginę 
įsibėgėjimo jėgą, kad at
svertų traukimą atgal prie 
žemės. Tada lėktuvas pasi- 
liuosuotų nuo žemės trau
kiamosios (gravitacinės) 
jėgos.

Bet lėktuvą iš pradžios 
negalima būtų šauti aukš
tyn 5 mylių greičiu per se
kundą. Jeigu jis taip smar
kiai tuoj būtų leidžiamas, 
tai įvyktų baisus trynimasis 
į žemutinius tirštus oro 
sluoksnius. Nuo to trynimo- 
si lėktuvas perkaistų ir su
degtų, panašiai kaip meteo
ras perkaista ir dega atbu
loje linkmėje, krisdamas že
myn.

Norint kad lėktuvas tap
tų mažyčiu mėnuliu, jis nuo 

; turėtų būti neper- 
smarkiąi leidžiamas oran.

Išvaikščiojo daug mylių
John A., Collins, meras iš 

E. Grand Rapids, nueida
mas Į savo ofisą ir pareida
mas namo, kasdien išvaik
ščiojo po 12 mylių per 35 
metus be pertraukos.

Pirmutinis knygynas
Pirmutinį Amerikoj kny- 

i gyną, leidžianti išsinešti 
i knygas į namus, įseigė Ben- 
I jaminas Franklinas, 1731 m.

mažumas — ji lygiai naudo- 
ma-

BESĄLYGINIS PASIDA
VIMAS JAPONIŠKAI

Besąlyginis pasidavimas 
japonų kalboje išeina: Mu 
Jo Ken Ko Fuku — žodis 
po žodžiui reiškiant: Ne 

Reikalas Parpulk

rnose buvo nutėmyta, kad
___  _______ ) sau nektarą

į mažyčių gėlelių, Sakyk 
kurių be padidinamojo sti- Pildyk, 
klo negalima nei įžiūrėti. į reiškimą

I žemyn parašytos penkios jų 
ženklų grupės, panašios į 
visaip sukryžiuotus kardus,

sudaro ’

BAUSMĖ Už NEMOKĖ
JIMĄ RAŠYTI

Meksikoje nemokėjimas peilius, jiešmus ir kuolus, 
rašyti yra valstybinis prieš Parūpino P. Krienas.

Čir, Čirr
Pasėjo tėvelis

Gelsvus miežius.
Nuėjo tėvelis

Miežių lankyti;
Nukovė žvirblelį, 

Nutrinkino;
Parvežė žvirblelį,

Par girgždino;
Nupešė žvirblelį/

Nudulkino;
Iškepė žvirblelį, 

Iščirškino.

Čirr!
1 Suprašė tėvelis ■

Kaimynų buri;
Suvalgė žvirblelį, | 

Supuškino.
Žmonės, * kurie dainuoja 

Žvirblelį, jo,, matyt, ne tik- 
' tai nesigaili, bet dar žiūri į 
Į jį, l<aipo' į pirmąjį gelsvų 
: miežių naikinto ją, kaipo į> 
žmonių gerybės vagį.

O žvirblelis pažįsta kiek
vieną iš veido ir i? eisenos.

Rašo JAUNUTIS

Pavyzdžiui, iš virtuvės iš-. ant stogo ir dar trukšmą 
pylė pamazgas — žvirblis, 
žiūrėk, tik gakt ir atsirado. 
Priėjo višta, kiaulė arba 
koks galvijas — žvirblis 
tarsi nemato, lesa sau gre
timais su jais, ir dar žiū
rėk, ant nugaros jiems at
sistos. Pribėgo šuo, tai jis 
tiktai. į šalį. Bet jei pasiro
dė katė — gana/ nebėra 
jam ramybės, it žaibas, šoks

sukelia.
Prinoks kanapės — pulkų 

pulkai žvirblių susirenka ir 
kelia trukšmą; šaukia ir ki
tus į kanapyną. Ir vėl — 
bjaurybės, nenaudėliai, va
gys.

O kam riogliname baidy
kles? Bjaurybėm žvirbliam 
baidyti, kad jie nevogtų ir 
neišlestų javų. Bet ar jie

paiso to? Ar jie neatsilesa 
pasėlių, pasistoję dažnai ant 
tų pačių baidyklių?

Ir tas akiplėša žvirblis 
vagia visur, be galo, be kra
što. Jis vagia per akis, atvi
rai vidurdienį, visiems ma
tant. Jisai • sukinėjasi ap
link namus, arti pat žmo
nių, kad gautų nučiupti nu
kritusį gabalėlį ir sprukti 
su juo ant stogo. Kas dieną,

mums, kaip reikiant; jis 
daug mums naudos padaro; 
ir už visą tą naudą visur jį 
skaudžia, nebūtus daiktus 
ant jo pramano, jo neken
čia... Ar jis kaltas, kad jo 
darbų nebranginame ir va
giliauti jį verčiame? Jis ne 
vagiliauja, o tik savo 
siima. Kad netikite,

kaip geras gaspadorius, ap
eina jis visą kiemą, viską 
apžiūri, bet vien tam, kad 
gautų ką pavogti.

Kur tik apsisuksi—bjau
rybė, nenaudėlis, vagis, dy
kaduonis, ir daugiaus va
gia, negu jūsų miesto gas
padorius.

Kaip sau norite, bet aš pažiūrėkite į jį arčiaus, 
nesutinku. Žvirblis — geras da patys pamatysite.
darbininkas. J i s dirba0 (Tąsa 4-me pusi.)
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

x (Tąsa)
Nikūnas vis stato prieš 

mus skirtingus savo nuta
pytus spalvuotus paveikslus 
ir vis sklandžiai aiškina 
gamtos raidos istorijų. Tūk-

dedasi vandeny: žolės, uo
los, akmenėliai. Visa kas 
gražiai nušviesta minkšta 
fantastiška šviesa, kaip ir 
kokioj užburtoj pasakiškoj 
šalyj. Ir visa kas atrodo na- 

stančiams metų einant, gy-1 turaliai varsota, su tikro- 
vūnai ir augalai raidojasi | mis spalvomis.
vis tolyn. Iš šaltakraujų gy-; Čia tau bestebint tą tech- 
vūnų atsiranda laipsniškai nikos stebuklą,, staiga jvyk- 
ir šiltakraujai. Iš pirmo jie sta jau ir stačiai stebuklas, 
vystosi iš kiaušinio,'o pas-'-’--’.. - -- Y 7 ‘ 
kiau ir gimtuvėj. '__ _ „ . _ #
turkojai, stuburuočiai, piene pLvtikia, kaip gyv^s. 
žindžiai.

Keturkoju eilė eina aukš
tyn. i

.! Žiuri ir savo akim netiki. 
Tai ke-'Ogi žuvytės! Ir jos kruta, 

’ Kita 
net pagriebia žolelės tmpu- 

*". i cinką, o kitos sau plaukia, 
tyn. Atsiranda beždžionių ir žolės net pakruta ir siu- 
rūšys. Paskiau ir beždžion- buoja. Kaip gi čia taip įyy- 
žmogis stačias— “pithecan- ko? Ogi Nikūnas spustelej.o stoja, 
thropus erectus”. O ten jau; tam tyčia mygtuką .ir palei- 
raida nebepaini. ^1^ elektros srovele iš mazu-

Visa tai gal ir nuobodoka ‘ lyčių motorukų, įtvirtintų 
ir nelengva galvon suimt, i papėdėj, ^lie motorukaijr 
Bet visai nebuvo i 
žiūrėt ir klausyt, kaip tau 
Nikūnas gamtos raidą vaiz
džiai išvadžioja savo puikiai 
išpildytais tapimais. Tikrai 
stebėtina, monumentalif.tpa- 
minklinga pamoka. Didelis 
dėkui gerb. Nikūnui už 
triūsą, laiką, energiją, u la
biausia už tą spindulingą 
nuotaiką, draugišką jaukią i 
atmosferą! .skrynia kokia? Ne, tai Ni-

Ką dabar? Ogi va po s tik- kūno rankų darbo pianu- 
hermetiškai kas. O jo esama ir muziko.

__ ________ ant stalo Tuoj sėdo, atvožė dangtelį 
žavėtinas žmogaus proto iri ir pradėjo klavišius maigyt. 
ranku išdavas— “Santa Ca- Ir kad išėjo muzika, savo 

/ tolina” salos modelis. Taip rūšies minkšta melodiška 
taip neįtikėtinai muzika, kad žmogus tik pe- 
larytas, kad sta- čiais maigai! Senoviškos

žmogis stačias— “pithecan-

nė pasimatyt nenorėjo su 
atsilankiusiu Nikūnu, ta
čiau po kelių žodžių supra
to, kad čia ko tai esama la
bai nepaprasto, kad ir jis 
pats, senas profesorius, ne
moka ir nežino. Ir tuoj jis 
tada, pasikvietė Nikūna ant 
pietų ir gražiai išsikalbėjo. 
Profesorių ypač giliai su
domino Nikūno išrastas 
prezervavimo būdas, kad 
bet koks augalas ar gėlė ar 
vaisius išsilaiko savo gamti- 

j nėj išvaizdoj: nenuvysta, 
i nesusitraukia, nesutrupa, 
; nepelėja, nepūsta, savo 
i spalvos ir minkštumo nenu-

lais, aklinai, 
užtaisytas stovi

,ranku išdavas—

nuobodu ' judina tada ratelius, o rate
liai judina virš jų žoles.

Keturis metus darbavosi 
Nikūnas ant šitos salos mo
delio. Ir dar nėra pilnai už
baigta. Stinga reikalingų 
medžiagų," metalinių plėkš- 
nelių, kurios sudarytų mu
zikos garsus, 
iš bokšto arit

O kas čia

Kai Nikūnas parodė savo 
j tapytus p a 1 e ontologinius 
paveikslus “Mount Wilson 
Palomar” observatorijos di
rektoriuj, tai anasai tuoj 
impulsingai pareiškė: “Tai 
fantazija, tai tik žaislas, 
neturįs daiktiško pamato.” 
Į tai Nikūnas, būdingu kai-

Cir, Cirr. Cirri

sklindančius 
kalno.
do dėžė ar

pritikliai, 1
tobuliai padarytas, kad sta
čiai stebuklas. Visas salos 
reljefas, kalneliai, kloniai, 
miškeliai, namai, viešbučiai, 
prieplaukos. Namai su viso
mis smulkmenėlėmis — 

. langais, su kaminais, 
j gonkais, su solkomis.

Spustelėjo mygtuką, 
nušvito švieselės namu v

SU
SU

liaudiškos dainos gaida, il
gesinga, liūliuojanti ir to
kia patraukli. Štai sklinda 
jau kitoniška melodija — 
drąsi, ritminga, akstinanti, 
tartum koks maršas. Ir visa 
tai iš galvos, be gaidų, be

ir i nieko: nuo ausies... 
ir

iš viso kiemo žvirbliai ir jūs 
juokaudami išmaitinsit juos 
per žiemų, kuriems šaltis 
ir ilgas badas būtų atėmę 
gyvybę. Ateis pavasaris, o 
jie šimteriopai atsilygins 
jums už visa ta jūsų patar
navimų, naikindami daržų 
ir sodų parazitus.

Jaunutis.

varinėja, nieks jo nepri
glaudžia, nesuglobia; nie
kam nerūpi, kaip jis perleis 
šaltųjų žiemelę. Taigi ir rei
kia jam pačiam savimi rū-(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Pavasaris eina ir eina; 
tirpsta sniegas; bėga gatvė
mis vanduo. Nupliko žemė; 
dygsta jauna žalia žolelė. 
Žiūrėkite, mūsų žvirblelis 
jau nebe vienas. Jis turi 
draugelę, su kuria vaikšti
nėja po gatvę, po sodą: čia 
nurys trupinėlį; ten susiras 
grūdelį ir tiek. Bet pats di
dysis jo rūpesnis dabar ki
tur.

Jis dabar įvairias reteny
bes rankioja. Sode arba pie
velėj jis pasigriebs sausą 
žolelę; ras arti arklidės a- 
šuotėlį; diendaržy sučiups 
avies vilnų pluokštelį; 
paukštidėje g r y b š t elės 
plunksnelę; iš šiukšlyno iš
sitrauks skarmalo galelį, 
plaušelę, popierėlį.’Jam vis 
tai reikalinga. Visa tai jis 
neša kur nors į užunarvę, į 
palėpę, pašelmenę, į sieno- 
tarpį, į langinės tarpą, į me
džio duobą, į varnėno na
melius arba ir į kitų pauk
ščių lizdus. Ir iš visų tų re
tenybių susidaro, pagaliaus, 
šiokis tokis lauželis, kurį 
žvirblio lizdu vadiname.

Praslinko dar kiek laiko, 
ir tame lauželyje pasirodys 
sesi, septyni arba ir astuoni 
margi kiaušinėliai. Pilkutė 
žvirblio patelė, tupėdama 
ant jų, šildo juos sa
vimi, savo kūneliu ir dieną 
ir naktį; tuo tarpu patinėlis 
linksmas čirškia šalia jos, 
dairosi į šalis ir saugo.

Žiūrėkime toliaus., Vos 
sužaliavo miškai. Dar ne
parlėkė paskutiniai pavasa
rio paukščiai, ir žvirblio liz
de, kiaušinėlių vietoje, glū
di mažyčiai rėksneliai. Da
bar tai yra darbo tėvui ir 
motinai. Visą dienelę, nuo 
pat ryto ligi vakaro, sukinė
jasi juodu aplink namus, po 
daržą, sodą, netoli kur lau
kuose ir pievose, kieme, gat
vėje — ir ieško maisto, tik 
ne grūdų: ;
silpnučiai, mažyčiai, ir kie
to grūdo nenurytų. Jiems 
reikalingos tos minkštutės, 
sultingosios kirmėlytės, ku
rios šliaužinėja žolių ir me
džių lapais ir ėda juos.

Tos gi kirmėlytės yra ne 
kas kita, kaip vikšrai — 
margųjų drugelių, musių ir 
vabalėlių kirmėlytės. Jų ir 
ieško dabar žvirbliai. Paga
vęs vikšrą, žvirblis skrenda 
prie savo lizdo, kiša jį al
kanam žvirblyčiui į žiotis, 
ir vėl skrenda vikšrinėti, ir 
taip per visą pavasario die
ną. Ta diena, nepamirškite, 
būna apie šešiolikos valan
dų.

Kiek gi tūkstančių vikšrų 
surankioja pora žvirblių 
per tą laiką? Vargiai mes 
galėtumėm suskaičiuoti. Ir

jeigu ne žvirbliai, mes daž
nai neturėtume vyšnių, sly
vų, uogų, daržovių; medžiai 
būtų be lapų, o per muses 
negalėtume net pereiti (ži
noma, prie jų naikinimo ir 
kiti prisideda, apie kuriuos 
vėliaus pakalbėsime).

Tų savo darbų žvirbliai 
dirba (taip jie vikšrinė j a) 
geras dvi, tris savaites, ligi 
apauga žvirblyčiams plunk
snelės. Dabar tai atėjo ilgai 
lauktoji diena. Vaikučiai 
suaugo, jie jau plunksnuoti, 
išskrido iš lizdo. Susirinkę į 
vienų pulkelį, jie tupi link
smi ant tvoros, sodo medy
je; čirpsi be paliovos, ir kai 
tik pamato tėvų arba moti
na, išsižioja geltonus sna
pelius, virbena sparneliais, 
sucirpsi dar smarkiau —va
dinasi, duokit kirmėlaitę!

Kuria diena įsižiūrėkite į 
žvirblyčius tuo metu, kada 
jie tuoj aus išlenda iš savo 
lizdo. Kokie jie vėpliai ir 
kvailiai, nemitrūs, neatsar
gūs ir rėksniai. Ir kojytės 
ir sparneliai dar nedaug 
jiem tedera. Jie tokie jau 
sudribėliai, išsižojėliai, kaip 
ir mūsų Jonukai, Petrukai, 
Onytės ir Magdutės, kada 
jie ir jos vos pradeda vaik
štinėti.

Bet pažiūrėkite į žvirbly
čius, trimis, keturiomis die
nomis praslinkus, jų darže
lyj. Dabar jie nebe išvėpė- 
liai, nebe sudribėliai. Vos 
suriks jų sargas, pasigėrė
site, kaip jie vikriai spruks 
į krūmus, prisiglaus tenai ir 
nutils. lt A *f

Tomis keliomis dienomis 
jie geriaus už jus sveikus 
perėjo savo mokslo abėcė
lę. Praslinks dar kelios die
nos — senieji žvirbliui iš
mokys juos vįsko, ko reikia. 
Jie išsives savo žvirblyčius 
į pievelę ir išmokys gaudy- 

I ti vabalėlius, drugius, vikš- 
: rus. Seniai iš krūmu išsives

Žiemai atėjus, balta ant
klodė uždengia viską, kas 
tik randasi ant žemės, c šal
tis paverčia žemę, vandenį 
ir kitką tartum į kieta ge-

Paryčiui pasistatykit ko
pėčias ir pasižiūrėkite į 
žvirblių guštas; ten atrasi
te viena, du, tris, visa de
šimtį sustingusių, sušalusių 
žvirbliu! u

Jei nenorite valgyti suša
lusių žvirblių, jei jums kiek 
gaila tų nelaimingųjų pauk
štelių, tai pagalvokite apie 
juos... Pusryčiaudami, pie
taudami, vakarieniaudami, 
juk neapsieinat nepalikę 
ant stalo duonos trupinėlių, 
ir kąsnelių, kuriuos paskui 
kažin kur iššluosi te. Taigi 
sušlavinėkite tuos trupinė
lius, tuos niekniekius; mė
tykite juos kas diena pro 
langų laukan. Tenai sulėks

Anglų ir Sovietų Atrasti 
Nauji Vaistai

Anglai atrado pūvančiuo
se miško lapuose medžiagų, 
kuri gydo nuo šunvočių. • 
Sovietu mokslininkai sura
do nauja gramicidin S vai
stų, kuris veikia pa
našiai, kaip penicillinas. Bet 
penicillinas turi būti šaldo
mas, kad išlaikytų savo 
veikmę, o gramicidin S be 
šaldymo išlaiko gydomąsias 
savybes.

Neseniai Sovietuose iš
rastas litmocidin, bandomas 
laboratorijose, naikino kai 
kurių ligų perus. Tuo tarpu 
dar nepatikrinta, kiek jis 
galėtų patarnauti prieš ligų 
bakterijas žmogaus kūne.

I

I

I

isko maisto, tik . , v. . < r .ii ; i .luos ant važiuojamo kelio ir 
PaL} S.C1V! ^a išmokys ieškoti javų grūde-

John Baron Savininkas
Hicksville, L. I., N. Y.25 East Marie St

RONKONKOMA 
8634

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.

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro) .

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G y abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

k u veržlu m u, atsakė 
visa eile nurodymų ir pa
tvirtinimų iš geologijos sri
ties, iš iškasenų tokiomis 
ir tokiomis paleontologiško- 
mis gadynėmis ir eromis. 
Juk mūsų senelė motina že
melė pati užrašė savo rai
dos ir gyvenimo istorija. 
Guolių guoliuose, žemių 
kloduose.. slypi nebyliai gi
lios senovės liudytojai: ka
daise gyvenusių gyvūnų ir 
augalų suakmenėję likučiai, 
“fosiliai” (fossils). Geolo
gai, muziejų darbuotojai ir 
po šiai dienai daro iškase
nas ir iškasinėja vertingas 
senovės likučius.

Profesoriai, mokslininkai 
visa tai puikiai žino, bet la
bai retas kuris iš jų yra po
draug ir menininkas, artis
tas ir technikas, kad jis 
pats visa ką sugebėtų suk- 
nebinėt, sudėstyt, sulipdyt, 
nudažyt, sukonservuot, nu
tapyt ir 1.1. Ir visa ką pa
daryt griežtai mokslišku 
pritiklumu. O kaip tik toks 
ir yra mūsų suvamokslis ta
lentingasis A. Nikūnas.

(Bus daugiau)

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

......... Brakšta— uždengė dang- 
palocių languose. Iš sargy-' telį ir vėl stovi juoda skry- 
binio bokšto sklinda stipri | nia.. O kas ten toj spintoj 
šviesa. O visą tą žavingą,ar indaujoj, po tuo uždan- 
panoramą nušviečia minkš- galu? Kam uždangalas? 
ta mėnesiena. Ir mėnulis ir; Ogi tam, kad švariau, kad 
tas pagamintas iš tam tik- • nepridulkėtų. Spintoj visa 
ros šviečiamos medžiagos—i galybe plaktukėlių, kalte- 
lucito. ' lių, žnyblelių ir kitokių in-
( Modelis stovi ant kieto j strumentų. Čia ir dažai, a- 

. Aliejinės spalvos, šepetukai, 
toj papėdėj pritaisyta pen- klijai, lakai, kempinės, me- 
ki langeliai su padidinamai-' džių ir žolių šakeles, kokie 
siais stiklais. Žiūri pro to- jau pradėti modeliukai...

' juodmedžio stalo. Ir čia, ši- B <■ * - - -. ...

kį langelį ir matai, kas ten

WFiena dovana, ką 
w galite duoti su 
pilnu pasitikėjimu ■

Išėmė iš stalčiaus stikli-I 
nius filmus. Prieš šviesų 
matai, kad tai fotografinės 
spalvotos nuotraukos viso
kių jo gamintų piešinių ir 
topinių. Tie filmai galima 
parodyt svetainės publikai 
ant drobulės, ant ekrano. To
kių filmų ir’ šiaip vertingų

Waterbury, Conn
IŠ- Vilijos Choro Atsibuvusio 

Koncerto
Nors trumpai, turiu praneš

ti apie Vilijos Choro koncer
tą, kuris įvyko gruodžio 8 
d. Labai apgailėtina, kad ren
gėjai per trumpą laika kon
certą surengė, tad negalėjo

ADAM
dovanos liudijimas
NemokHmai--Mažytė Skrybė
laitė ait kiekvienu liudijimu 

Dėžutėje
Aliam Skrybėlės Dovanos 
Liudijimas yra viena 
dovana, kurią jūs galite 
duot) *u pasitikėjimu. 
Jo gavėjaa «a)i bet kada 
irauti už tai skrybėlę bi
le Adam Krautuvėje ar 
pas (galintą Verslininką 
nuo vieno Šalies krašto 
iki kito. Be to. jis Kaus 
nepaprastai puikų pasi
rinkimą aukštos rūšies 
veltinių skrybėlių. Atei
kite pas mus dėl dovanos 
liudijimo. Kainos $3:45 
iki $7.50.

Jūsų kaimynystėje 
yra

ADAM HAT KRAUTUVĖ

paleontologinių kūrinių Ni-į sutraukti daug publikos. Taip 
' kūnas yra išsiuntęs Lietu- i 
von prieš keletą metų, į I

i valstybės muziejų. Ir jis ro-; 
įdė padėkos paliudijimą nuo 
Į muziejaus perdėtmio.

Nikūnas — tarptautinio 
i muziejininkų susivienijimo 
garbingas narys. Rodė ir 

I to susivienijimo atvaizdus
iš Ženevos. Jis taipgi narys 
mokslo ir meno akademijos.

! Rodė ir šitą paliudijimą. 
Tarpe diplomuotų akademi
nių mokslininkų Nikūnas 
išsiduoda savo originaliais 
įgimtais talentais ir nuosta
biais gabumais, kokių diplo
mai ir universitetai neįsten
gia žmogui suteikti. Nikū
nas — tai kaip ir koks re-

• tai kur atrandamas brang
akmenis, “Samorodok” — 

i rusiškai. *
Jis juokom pasakojo apie 

kai kuriuos universitetų 
; profesorius ir observatorijų 
i pirmūnus, kaip jis juos nu
-stebino savo pasiekimais ir 
darbais. Harvardo univer
siteto (Kembridžiuj) che- 

jmijos profesorius iš pirmo

pat ir laikas koncertui pradė
ti buvo per vėlybas. Nors' bu
vo paskirta 7 va), vak., bec ko
lei prasidėjo ir kolei susirin
ko publika, užsitęsė virš pus
valandžio.

Apie programų ir daininin
kus turiu pasakyti tiek, kad 
išėjo tikrai gerai. Tiesa, Vili
jos Choras, dar neseniai pra
dėjo organizuotis, tiktai po 
šio karo, bet sudainavo pusė
tinai-gerai, dainavo pradedant 
ir pabaigiant programų.

Bet iš New Jersey Sietyno 
Vyrui Oktetas, po vadovyste 
J. Simelevičiaus, tikrai suža
vėjo publikų. Dainavo ią dvie
jų atvejų, bet po kiekvieno, 
dainavimo (nors po tris dai
nas dainavo) buvo iššaukti ir 
dar kartų dainuoti. Iš teisy
bės, jų dainavimo nebūtų nuo
bodu klausytis valandų valan
das. , ’

Taipgi ir Lillian Simelevi- 
čius sudainavo mezzo sopra
no balseliu tris dainas, taipgi 
buvo iššaukta antru ’ kartu. 
Taip pat Vilijos Choro moky
toja Gertruda Ulinskaitė su
dainavo solo tris daineles. Jos 
balselis tikrai gražus ir tvir-

tas, yra miela pasiklausyti, 
rodos, būtų .galima ilgas va
landas klausytis, nebūtų nuo
bodu.

Duetų sudainavo Gertruda 
Ulinskaitė ir Lillian Simelevi- 
eius. Gražiai išėjo. Prie, to, 
dar trys vyrukai sudainavo 
kelias daineles. Jų vardai: 
Jack Rucevice, Franas Maro- 
zas ir Billy Statkevičius. Dai
navo Ulbai pagirtinai.

Taipgi turiu priminti, kad 
ir pirmininkavo jaunuolis F. 
Marožas; taip gerai atliko 
savo užduotį, kad geriau ne
reikia.

Koncertų pradėjo su Ameri
kos himnų , ir baįgė su Lietu
vos' himnu, M “Lietuva Tėvynė 
Mūsų.-” Nors buvo ilga pro
grama, bet pabaigus publika 
nesiskubino, šnekučiavosi ir 
girdėjau ne iš vieno, jog šito
kių pal-engimų Waterburyj 
reikia ir daugiau. '

Publikos buvo apie 200 ar 
daugiau. Dalyvis.

lių. Jie išsives juos į sodų, į 
daržų, į klojimus, parodys 
jiems, kaip ten reikia dar
bas dirbti, gyventi, paaiš
kins, ko reikia bijoti; kur 
sprukti nelaimėje.

Mokslas, pagaliaus, pasi
baigė. Jaunieji suaugo; jų 
nebeatskirsi nuo senių. 
Tuomet susirenka visa šei
ma— tėvai su vaikais. Tė
vai atsisveikina vaikelius ir 
atsisveikindami lyg pasa
ko: “Jūs dabar dideli; gy
venkite, kaip jums patinka; 
mes visiko jus išmokinome.”

Tėvai dabar ruošiasi prie 
antros tokios šeimynėlės, 
vėliaus prie trečios. Ir iki 
vasara pasibaigia, žvirblių 
šeimynėlė padidėja iki dvi
dešimt penkių. Tik įsivaiz
duokime, kiek tai reikėjo 
jiems kirmėlaičių ir kiek tė
vai darbo padėjo! Užauklė- 
jo paskutinius savo vaike
lius, jie per vasara pailso, 
sulyso, ir pavargo. Jiems 
reikia pasitaisyti. sveikatų, 
atsigriebti, kad nebūtų per
daug, sunkūs žiemos vargai. 
Žvirbliui gi žmonės — pa
tėviai, pamotės. Visi žvirblį

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

KaMipM Browdwaj ir SUn« Av«.
Ctuwneey St., Broadway K4a« 

TeL GLeninore

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-8698

FIRE HOUSE INN

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAIS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitSs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
busite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar All*
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KAS VEIKIAMA LOWELL-NASHUA 
LAWRENCE APYLINKĖJE?

little ioe
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

Lietuva Nufilmuota, ir nueikite pažiūrėti.
Pamatykite Ją! Lawrence, paveikslai

Pagaliau ir šios apylinkės, rodomi sekmadienį 
kaip Lowell, Ląyvrence, Ha- žio 22 dieną, popietiniame lai- 
verhill ir gera dalis Nashua ! ko. Sužinokite apie tai smulk- 
liettiviai turės gerą progą pa- ' meniškai, kur bus ir eikite 

' pamatyti savo tėvų kraštą,

bus 
gruod-

matyti lietuvišką filmą.
Apart gražios Jurgio Kli-1 kaip išrodo dabar, po baisio- 

mo nufilmuotos operetės “Ku-l jo karo, Lietuva ir kitokių įdo- 
protas Oželis,” žmonės darjinybiu.

Gi Lowell ir visos apylinkės
protas Oželis, 
pamatys labai įdomius poka-1 
rinės Lietuvos vaizdus, kurių i lietuviai, pamatysite tuos pa- 
apščiai parvežė draugas Anta-1 čius, labai įdomius, krutamas 
nas Bimba. • paveikslus sekmadienį, gruo-

. Idžio 22 d., 6 vai. vakare, Lie
siu mies ų i ^uvjtl pįiiečių Kliubo naujoj 

. . ' svetainėj, 14 Tyler St.rodomi kru 
šio mėnesio

Taigi tėmykite 
lietuviai: 
Haverhill bus 

tami paveikslai 
gruodžio 21, tai bus šeštadie
nio vakaras, tur_ būt, Lietu
vių Kliubo svetainėje. Sužino
kite apie tai, vietos lietuviai,

Džiaugiasi Atradus 
Smetoningesnj Pieną

Už visai prieinamą kainą 
pamatysim tokių įdomybių, 
kokių dar nesame matę. Tai 
bus nuotraukos sugriautos ir 
žiauriojo fašizmo nualintos, 
bet jau beatsikuriančios iš 
naujo, Tarybinės. Lietuvos.

Nashua, N. H. lietuviai yra 
1 kviečiami nepasilikti nepama-

Gruodžio 8. dieną Įvyko LDS 
160 kuopos metinis susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo vi
si kuopos komiteto nariai. Li
gonių lankytojai pranešė, kad 
pasimirė kuopos narys Jonas 
Monskis ir tapo palaidotas 
gruodžio 3 dieną.

Serga Paulina Norkus ir 
apsirgo Alena Kairienė.

Susirinkimas nutarė 1947 
metais laikyti kuopos susirin
kimus pirmą sekmadienį kiek
vieno mėnesio, 2 vai. po pie
tų.

Peržiūrėjimui kuopos ir 
kliubo knygų išrinkta komisi
ja — Alinskas, Norkus ir Or
da. Jie išrinkti visiems me
tams ir bus atmokėta po pen
kis dolerius.

SUSTOKITE!
Skaitykite Šį! Nežiūrėkite Toliau!

Mes turime puikias progas lavintiems 
ir ne lavintiems darbininkams.

Model Makers, Pirmos Klases
Model Makers, Antros Klases

Milling Mašinų Operatoriai, Pirmos Klases
Milling Mašinų Operatoriai, Antros Klases

Darbininkai Prie Stalų, Pirmos Klases 
Darbininkai Prie Stalų, Antros Klases 

Draftsmanai - Tool Designeriai
Geros Algos — Puikiausios Darbo Sąlygos.

Borden’s

tę gražios lietuviškos filmos.; gaspadorium 
' Jūs turite auksinę progą atva-1 ligonių

i ii r U i ‘"'i T Mivnl i i f ni i nm « n i>_ i 1 i 011 ė i I
I riais J.
1 kus, Z.
I K. Kunza.

.iuoti'j Lovvellį (čia jums ar-Į 
•iau) ir pamatyti tą pat, ką 
r kitų kolonijų lietuviai ma
ys. J. Klimas tik trijuose 
■liestuose paveikslus rodys.

J. M. Karsonas

Kuopos komitetas išrinktas 
sekamai: pirm. Vladas Jase
vičius, pagalb. J. Mauragienė, 
finansų rašt. K. Lukas, proto
kolų rast. P. Aglinskas, iž
eliu. D. P. Lekavičius, kliubo 

l Juozas 
lankytojais 
Armalienė, 
Armalienė, 
Karsokienė,

Kreipkitės raštu, arba asmeniškai 
Nuo 8 A. M. iki 4 P. M.

7 SPRUCE ST. — ILION, N. Y.
TABULATING MACHINE DIVISION

REMINGTON-RAND, Inc.

Irano kariuomenei jau 
lieks nesipriešino Azerbai- 
Ižane.

Gcn. MacArthur žada ap
rėžti, girdi, “sovietine pro
pagandą” Japonijoj.

žavinčias, ( 
jai geriau ! .; 
jis šmoto-• ‘

Joseph Garszva

Kudis, 
M. Vie- 
direkto- 

Ed. Nor- 
maršalka

(284)

Amerikos komercinės spaudos siūlomas būdas aukštų 
pragyvenimo kainų problemoms išrišti. . . Taipgi ir bū
das išvengimui senatvės, .i.

Mrs. Ralph Danielson, 303 May
flower Ave., Now Rochelle, N. Y.. 
jau ilgi metai kai ima 
Golden Crest Pieną.

Jinai augina juom tris 
sveikas dukteris. Ji sako, 
patinka Golden Crest, nes
ningesnis ir turi tokį gardų skoni.

Šiandien visa ta šeimyna tarpsta 
nuo šio maistingesnio pieno.

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pi^no. O jei
gu Borden’s, tai TURI būti geras;

Undertaker & Embalmei
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Ztjį GOLDEN CREST MILK
-Jį) Vitamin D. • Homogenii-d

* Brooklyn 11, N. T.
TEL. EVEBGREEN 8-877»

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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 nepervelu.

* 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 i dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 

I apmokame.
2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 

I atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi- 
I sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji

mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo- 

| vių į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
I yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
I tinkama yra vartoti per apskritus metus. 

IJ Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 

r ** kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5
"waru jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

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

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

Gruodžio 6 d. pasimirė Ma
rijona Zidelienė, 27 metų am
žiaus, Pittsburghe užaugus ir 
apsiveclus. Paliko nuliūdime 
vyrą, penkių metų sūnų, tėvą 
ir brolį. Palaidota gruodžio 10 
diena. :

l Florida išvažiavo Jonas 
Sarpinskis. Jis ten turi nusi
pirkęs namus. Yra Laisvės 
skaitytojas ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos narys. Kaip 
girdėjau, tai ir Juozas Šimkus 
išvažiavo.

D. P. Lekavičius.

DERYBOS SU STREI
KUOJANČIAIS PHILA.

LAIKRAŠTININKAIS
Philadelphia, Pa. — Lei

dėjai dienraščių Philadel
phia Record ir Camden 
Courier - Post iš naujo pra
dėjo derybas su streikuo
jančiais savo rašytojais, G 
IO Laikraštininkų Gildijos 
nariais.. Streikas eina jau 6- 
ta savaite. V c.

F. W. Shalins
(S’ alinskas) "

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

▼Įsose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-UM

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. BOuth 8-BB69

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

UKMERGĖS MIESTO ATEITIS
.< <

Rašo J.; Petraitis
1941 metais Ukmergėje 

buvo daugiau kaip 1,500 
gyvenamųjų namų ir apie 
12,000 kvadratinių * metrų 
gyvenamojo ploto. ■ Karas 
sunaikino apie 15-20 nuo
šimčių namų. Labiausiai su
griautas miesto centras, se
niausioji dalis. Miesto cent
ras buvęs viduramžių Lie
tuvos miestų liekana.

Vokiečiai sugriovė bei a- 
piplėšė pramonės įmones. 
Dalis jų jau atstatyta. Pir
maisiais po vokiečių išviji
mo mėnesiais buvo atstaty
ta žemės ūkio mašinų fabri
kas “Vienybė”, elekrinė, 
2 malūnai, 2 lentpiūvės, odų 
fabrikas. Taip pat tuojau 
buvo sutvarkytas vanden
tiekis ir kanalizacija.

Per šį penkmetį Ukmer
gėje bus ne tik atstatoma 
tai, kas buvo vokiečių su
griauta, bet pastatyta žy
miai daugiau. Bus pastaty
ta visa eilė naujų įmonių, 
kaip tai: virvių, čerpių, be
tonų, muilo, terpentino ir 
kt. pramonės įmonių. Ko
operatinė bendrovė “Linas” 
pastatys pirminio linų ap-

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

Newark 4, *N, J.
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didėlis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

111 Grand St. Brooklyn

dirbimo fabriką, kuriame 
dirbs per ?Č00 darbininkų.

Miestas, pradėjo tvarkyti 
savo ūkį. ' Su yietįnęš pra
monės įmonių pagausėjimu 
bei ūkiniu miesto pakilimu 
gausės ir gyventojų skai
čius. Bus pastatyta ligoninė 
su 250 lovų, veterinarinė li
goninė su 15 vietų, pirtis, 
kuri per parą aptarnaus 
per 6,000 žmonių, sėklų ty
rimo laboratorija ir kt. Ša
lia to, dar bus statoma ant
ra hidroelektros stotis.

Bus pastatyta eilė kultū
ros - švietimo įstaigų, tame 
tarpe ir kinas.

Pokarinis miesto atstaty
mas bus vykdomas pagal 
naująjį planą. Miesto per
tvarkymo planas jau suda
rytas. Pagal naująjį planą 
pramonės įmonės bus pa
talpintos specialiam, joms 
paskirtam rajone.

Ukmergės apskritis tur- 
i tinga iškasenomis, kas pa- 
deda miestui atsikurti. Iš 
tų mineralinių iškasenų pa
žymėtina Vaitkuškio moly
nas, kurio bazėje dirba ga
myklos. Jį eksploatuoja ko
kliu fabrikas, esąs Pivoni- 
joje. Antras molynas yra 
Veprių valsčiuje. Šiam mo
lyne projektuojama -statyti 
pramoninio masto plytinė, 
kurios metinė gamybinė 
produkcija sieks apie 4 mi
lijonus plytų. Apskritis tur
tinga durpynais. Apskrityje 

, esančių durpynų ištekliai 
siekia apie 26,500 milijonų 
kubinių metrų. Durpynų 
klodai bus smarkiai eksplo
atuojami.

Elekrtine Pajėga Press Brake
Hl ELEKTRINE PAJĖGA 
ŽIRKLIŲ OPERATORIAI 

Metalinių išdirbinių fabrikui. Patyrę.
a • TAIPGI

SHEET METAL MECHANIKAI 
Patyrę sustatymui lengvų ir sunkių 

metalinių dalių sujungimui, tt.
FALSTROM COMPANY

Arti kampo Main & Brook Avenues 
PASSAIC, N. J.
PASSAIC 3-0013

JOB SHOP 
MOLDERIAI
Turi Būt Patyrę

Geros Algos — Nuolatinis Darbas

D. H. P. MFG. CO
INC. FOUNDRY

(285)

3UBEAVER ST.
JOHNSTOWN, N. Y.

(286)

POLIŠ1UOTOJAI LEMPOM STIEBŲ 
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA 

j STADLER & NEUWIRTH 
40-36 22nd Street,' Long Island Oily. 

Queens Plaza Station.
(288)

SIUVĖJŲ
Reikta. 5 Dienu Savaitė 

Nuolatinis Darbas
PUIKIAUSIA ALGA

STAR CLEANERS & DYERS
12-56 150th St. Whitestone, L. I.
Telefonas: FLUSHING 3-5781 .

(289)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS-MERGINOS
Jūs Norite 

Švaraus Darbo—Lengvo Darbo—Linksmos AplinkumoR, 
Kafeterijoj—Duodama Uniformos—Proga

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

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

(287)

Baron Blouse & Sportswear Go
Reikia Operatorių

PRIE MOTERIŠKŲ BLAUSIŲ 
PATYRUSIOS IR MOKINES

Prie Viena Adata Mašinų

MUZIKA LAIKE DARBO

29 EAST JUNIPER STREET
Hazleton, Pa.

3 Blokai į Pietus nuo Broad, Tarpe Wyoming ir Pine.
(285) 4

Perorganizuotas Colombi- į 
jos Ministrų Kabinetas 
Bogota, Colombia. —Šios 

respublikos prezident. Ma
riano Perez perorganizavo 
savo ministrų kabinetų. Da
bar yra 6 liberalai ir 6 kon- 
servatai.

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

M

426 LAFAYETTE STR., 
Newark,* N. J.

Tel. MArket 2-5172

NACIŲ LĖKTUVAS 
SKRAIDĖ VIRŠ NEW

JORKO
Boston. — Amerikos oro 

žvalgybos pulkininkas Ri
chard S. Leghorn tiktai da
bar pranešė, jog nacių lėk
tuvas 1943 metais skraidė 
virš New Yprko ir Bostono. 
Tatai liudija amerikonų su
čiupti nacių dokumentai.

NEDRĄSUS BANKO PLĖ
ŠIKAS PABĖGO

Los Angeles, Calif. — 
Ginkluotas plėšikas padalė 
banko kasieriui Jackui M. 
Jonesui popierėlę su įsaky
mu: “Duok $2,000!” ir at
kišo revolverį. Kasierius su
tiko, “Ne!” Plėšikas nusi
gando ir pabėgo.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

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

NATHAN WEINER 
Royal 

8615 — Avenue S,

VYRAI - MOTERYS
Nereikalingas Specialus Išsilavinimai.

45 Valandų Darlx» Sa,vaitė 
Laikas ir Pusė Alga Viršaus 40 Valandų.

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

Su Bonais
Pasinaudokite Šiomis Pilnai Apmokamomis 

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

Aprūpinimas)
V akacijos—7 Šventės 
Ligoje Paliuosavimai 

Kreipkitės Tarp
8 A.M. ir 5 P.M.

Pradedant Piimadienj Baigiant Penktadieni
BECTON, DICKINSON & CO. 
Stanley St., East Rutherford, N. J.

'(284,

dorough of UrooL. 
be consumed off the

& LEON WEINER 
Dairy

Brooklyn, 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, 

1170 Broadway, Room 207.
(284)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12159 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NEUFIELD
787 St. Johns PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2034 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

’ WILLIAM. SAMVELS
1412 — 86th St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License' No. 
ED 2004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed 
premises.

HERBERT KAPLAN 
(Kaplan’s Delicatensen)

IJ(» Graliam Ay«.. Brooklyn,

on the

N.

PRANEŠIMAI
BAYONNf, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas Jvyks 
gruodžio 17 d., 7:30 v. v., 2 W. 22nd 
St. Draugai, susirinkimas bus pasku
tinis š. m., ir labai svarbus. Reikės 
tinkamai prisirengti prie LLD 2-ros 
Apskr. konferencijos, o vienas iš 
svarbiausių klausimų, lai ALDLD 
suvažiavimas. Dalyvaukite visi su
sirinkime. — P. Janiūnas, sekr.

(283-284)

Graikijos mo-• Athenai 
narchistai skelbia, kad par
tizanai susprogdino kelis 
tiltus tarp Athenų ir Salo- 
nikos ir nukapojo telefonų 
ir telegrafo vielas tarp tų 
miestų.
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fteŠLua Puslapis Laisve-—Liberty, Lithuanian Daily
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Iš Griūvėsią Jau Išimta 32 Žmoniu Kūnai
Penktadienį per dieną iš į nį. 

griuvėsių ištraukiota dar ke
liolika žmonių lavonų, viso 
nuo tragedijos įvykimo jau

ne- 
at-

Batsiuviu Dovana Tarybų 
Sąjungos Vaikams

Ir, pagaliau, išsiaiškino, 
, kad no jo dejones girdėjo. Iš 
tos vietos, kur girdėjosi deja
vimas, iš kur atsiliepdinėjo 
pašaukus vardu Joe, rastas ki
tas senyvas žmogus. Prie griu
vėsių stovinčiam žuvusiojo Joe 
Arigo broliui John atrodė,

Tačiau 
į mažytė 
i va prie

Dar ne viskas buvo baigta 
atkasti iki vėlumos penktadie
nio vakarą. Tuo tarpu 
gręsm i ilgesnės, tarsi dar 
pasotinto žvėries žiaunos, 
rodė likusios perskrosto
dingo sienos, tad penktadienio 
Į šeštadienį naktį buvo laiki
nai pertraukta darbas. Ka
dangi nebesitikima nieko iš
imti gyvu, nebuvo prasmės i landų, 
patamsėjo rizikuoti daugiau ! bus išgelbėtas gyvu, 
gyvasčių.

Ligoninėse esančiųjų apie 
30 tūlų padėtis taipgi kri
tiška, gal neišgyvens. Ne vie- • 
nam iš jų, greta kenčiamų 
skausmų nuo sužeidimo, dar 
aršiau raižo širdį gėla nuo 
baimės, kad jų mylimieji už
mušti arba dar nežinomi ir iš 
griuvėsių taip pat bus išneša
mi tik lavonais.

’ Gelbėtojai Dirba Pavojuje
Gaisravusiai, daugelis krau

juotomis, apdraskytomis ran
komis. skubino per visą dieną 
ketvirtadieni gelbėjimo darbą. 
Skubino su viltimi, kad gal 
dar kur randasi “saugiai” už
griūtų, gyvų žmonių.

Skubinti juos akstino girdė
jimas bent vieno balso. Tai 
Joseph Arigo, 60 metų, pri
trėkštas kur nors apatiniame 
apartmente vis tebešaukė pa
galbos, vis dar dejavo. Tačiau 
apie vidurnaktį ketvirtadienio Niekas 
vakarą ir jo balsas retai 
silpnai tesigirdėjo,

Arigo, tačiau, pagalbos ne
sulaukė. Prie jo dasikasė tik-. pusiau 
tai 10:30 vai. ryto penktadie- griuvėsiais.

Arigos kanarėlė, 
giedorka, atrasta gy- 
jo kūno.

John Arigo išstovėjo prie
j griuvėsių be pertraukos 30 va

li a d jo brolis 
Virš 50 

gyvenusių žmo- 
ir draugai, išsto- 
griu vėsių per iš-

žmonių, ten 
nių giminės 
viniavo prie 
tisą naktį.

Tūli Matė Savo Mirti
Tas gaisras buvęs užkurtas 

anksti trečiadienio prievakarį 
ir gaisragesių užgesintas ar 
prigesintas. Dar nenustatyta, 
kaip jis atsinaujino, žinoma 

įtiek, kad apie 11:30 vakaro 
| to apartmento gyventojas pa
stebėjo iš po apdegusio le
daunės stogo lekiant kibirkš
tis ir stipriau dūmuojant. Jis 
pašaukė gaisragesnius.

Ledaunės stogas ir 6 aukš
tų, dviejų pėdų storio siena 
smogė į apartmentą apie 1 
vai. nakties. Daugelis gyven
tojų jau miegojo. Bet kiti per 
užpakalinius namo langus te
bežiūrėjo į gaisragesių darbą 
ir pamatė savo mirtį, bet bu
vo bejėgiais nuo jos pabėgti, 

užpakaliniuose apart- 
ir mentuose gyvenusių neturėjo 

progos. Apartmento siena su- 
triuškėjo, perskelta namas 

Visi nugarmėjo su

CIO Shoe Workers 13-ta 
Jungtinė Taryba įteikė $1,000 
komitetui, kuris darbuojasi su
kelti fondą kalėdinėms dova
noms Tarybų Sąjungos vai
kams. Tai tiems, kurių tėvai 
žuvo ar šiaip skaudžiai nu
kentėjo kare ir vokiečių oku
pacijoje.

Hicksville, L. L, mokyto-j kur yra daug 
(jams pridėta algos po $300 
jau už šiuos metus.

Pr. Pakalniškis Rašo:
Buvęs Laisvės linotypinių- 

kas, Pr. Pakalniškis, pasiekęs 
Floridą (jo šeima ir jis gyve
na netoli St. Petersburgo), 
rašo, kad oras jam ten patin
ka — šilta ir malonu (Brook- 
lyne taipgi šiuo motu, kol kas 
dar šilta). Kelionės įspūdžių 
jis nerašysiąs.

Mes Pranui galime palinkė
ti : gerai pasilsėti ir, ‘‘prie 
progos,” — grįžti Brooklynan, 

visuo
meninių darbų, kuriems jis 
tinka, kurie .jo laukia.

Pirmadienio Vakarą Newyorkieciai Pa 
sveikins Pirmuosius Kovotojus prieš 

Fašizmą Ispanijoje

Darbininku Kaunsilma-i

ž i os

ats

1

tinkamai nubausti

klišio,s nelaimės.

lo tyrui ėjimo

nai Pareikalavo Ištirti uiP nc«- np ]•* Bostono ir Detroito.1 ragediją

munistas, taipgi
Connolly, -darinėtis 
romią brooklynieti................. .
tas Peter V. Cacehione. Ir jie 
tikisi, kad tame juos parems 
taryboje visi žmonių geroves 
šalininkai.

Pirmadienis, Gruod, 16, 1946

ketvirtadienį dėl | Rockaways tikisi gauti nau- 
yta 21 ijutėlį sveikatos centrą. Miesto 
Yorko, I paskyrose tani tikslui numa

nyta $255,000.

Brian Donlevy, Esther Fernandez ir Alan Ladd fil
mo je ' Two Years Before the Mast,” rodomoj Brookly- 
no Paramount Teatre, Flatbush ir DeKalb Avės. Prie
dams vodo filmą “Faithful in My Fashion.”Ar atrodo oras pelenuotu? 

Laikraštininko Damon Run
yon kūnas praeitą ketvirtadie
nį buvo krematorijoj sudegin
tas. O jis buvo rašęs, kad jo 
pelenus iš lėktuvo išbarstytų 
ant New Yorko miesto. Kokiu 
būdu jis priėjo 
miestui trasu 
narna.

■$

ANDRIUS PURICKIS
Linksma Užeiga. * Gersis Alus ir Užkandžiai

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

meitų Siuvėjai Unijos prezi
dentas.

Oscar Lange,
Jan Masaryk ir
Alexandre Pared i, delega

tai Jungtinių Tautų seime.
Paul Robeson, žymusis ar

tistas dainininkas, dainuos 
dainas, kurias jis dainavo Is
panijoje.

Paul Draper, šokių žvaigž
dė ant Broadway ir llollywoo- 
de.

Šio pirmadienio i vakarą, 
gruodžio 16-tą įvyks masinis 
mitingas didžiajatne Madison 
Square Gardene, 8th Avė. ir 
50th St., New Yorke, po obal- 
siu:

“Pasveikinti Ispanijos Res- 
publikiečius!”

Pasveikinti yra pasiruošę 
visi, kam brangi taika. Mokė
dami brangia kaina už pavė
lavimą kovoti prieš fašizmą 
seniau, vis daugiau amerikie
čių pasirjžta veikti dabar, kad 
vėl nebūtų pervėlu ir, gal, 
permažai. Amerikiečiai vis la
biau įsitikina, kad kol nebus 
nušluotas fašizmas, tol pasau
lyje nebus užtikrinta pastovi 
taika.

. . iIspanijoje anais metais įsi
galėjo fašizmas, nes Vokieti
jos, Italijos ir viso pasaulio fa
šizmas rėmė Ispanijos fašis
tus, bot mažai kas iš kitų ša
lių rėmė- Ispanijos liaudį.

Ispanijos žmonės niekad ne
paliovė kovoti prieš fašizmą. 
Jeigu kiti žmonės juos tinka
mai paremtų, jie greit nu
trenktų fašizmą nuo savo 
sprando, šis mitingas ir šau
kiamas tam, kad išsiaiškinti 
sėkmingiausius paramos bū
dus ir jau dabar paremti.

Patsai dalyvumas tame mi
tinge jau bus parama Ispani 
jos žmonėms.

Įdomi Programa
Mitingas,, greta svarbumo, 

bus ir įdomus. Kalbės:
Vincente Lombardo Toleda

no, lotyniškai kalbančių Ame
rikos šalių unijų centro vadas- 
vir.šininkas.

Julio Alvarez del Vayo, bu
vęs Ispanijos respublikos už
sieninis ministras.

Jacob Potofsky, Amalga-

! B-

neaiški-1

LITU A NICA SQUARE
URESTAURANT

r

yra

Ave

prie

Įvairūs

r-

Louis Martinez, 51 m., už 
•Jmušė nušokęs nuo stogo .r 
aukštų namo, New Yorke.

aidietės 
White-Vinikaityte ir 
Mažilis. Taipgi ten 
mūsų “Vyturėlio”

John Nester, kariškis iš 
Kentucky, sužeistas kaip nors 
japuolus traukiniui ant kelio 
Times Square stotyje.

John Wallpole, 19 metų, 
jasišovęs valydamas šautuvą, 
įamie, 782 Franklin 
Irooklyne.

BAR & GRILL

DUHAIiKY

H7500
It iowoti

(Arti Graham Ave.)

ATDARA VAKARAISTel. ST. 2-2173.

įfciii'i'urW

t ■’ ' ’ w

EXCUUNCY
21 towoh
>750

AUDREY
17 lewtU

7 dlomond*
14 M. gold com

JEWELER

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SATJ5S dėl Balių, Koncertų, Bankietų,
Veituvių. .Susirinkimų ir 1.1. Pulkus

Bteiėius su naujausiaia Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Buvo Ar Nebuvo 
Eksplozija?

Aidietčs Kolegijos 
Choro Programoje

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-8868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

Steven Augustine & Frank San ko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

l’eter
KAPISKAS

Dėl baisios nelaimės, užmu- 
šusios desėtkus žmonių, sužei- 
d tįsios virš 50 kitų ir atnešu- 
sios gedulą šimtams šeimų, 
New Yorke, atsakomybė dar 
vis tebebuvo galutinai nenu
statyta.

Dar tebediskusuojama — 
buvo ar nebuvo eksplozija. 
Vieni mano, kad buvo. Ir aiš
kinama, kad ledaunės tuščia
me bildinge buvę du po 550 
galionų gasolines tankai, kad 
jie garavę ir buvę priežasti
mi eksplozijos. Kiti sako, kad 
eksplozijos nebuvo, tik virs
tančios sienos trenksmas gir
dė jęsis.

Žmonės stato daug klausi
mų. Aiškinimuose ko) kas 

priešginybių.

Gruodžio 14-tos vakarą 
Queens Kolegijos Choras su
ruošė kalėdinių giesmių kon
certą, 6-tą metinį, Jamaica 
High School Auditorijoj. Ko
legijos choras, padedamas or- 
kestros ir svečių artistų išpil- 
lo Handel’io Messiah.

Pusantro šimto balsų cho- 
e dainuoja ir mūsų' 

' Badys 
Frances 
lainuoja
>arė Suzanna Kazokytė, ko- 
egijoj lankanti muzikos kur

są.

Jacob Patofsky

Dr. Edward K. Bar 
panijos karo metu ve 
panijoje gelbėti sužeistiems ir
iki šių dienų, per 10 metų,, te
beveikiąs Ispanijos liaudie- 
čiams pagalbos teikime. ,

Mitingas gardene prasidės 
7:30, baigsis 11-tą. Įžanga 
nuo 60c iki $3.60. New yor- 
kiečiai savo dalyvumu padės 
padaryti šventes šviesesnėmis, 
tiems, kuriems karas prieš fa
šizmą, vestas per dešimtį me
tu, dar nepasibaigė.

TONY’S 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA3, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer Sts. 
BROOKLYN 0, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Gaisras Sunaikino 
Daug Drabužiu

New Yorke, Grand St., 
iškilusio gaisro septynių aukš
tų name sužeisti keli gaisra 
gesiai. Ir sudegė daug drabu
žių, buvusių ten sukrautų iš
vežimui į Europą kare nu
kentėjusių žmonių pagalbai.

Columbia Universitetas, New 
Yorke, turįs 1,004 studentus 
iš 77 svetimų šalių ir kolonijų. 
Mokytojų Kolegija turinti dar 
372.

Washington.
kongreso nariai reikalauja 
sumažini darbo unijų galy
bę.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialus 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. 7-5550-1-2 

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

Egzaminuojam Akis 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist* 

394-398 Broadway 
Brooklyn. N. Y.

Tel. HT. Z-8MZ

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

I

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

ROBERT LIPTON




