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bet tai nėra nei kuopti 1
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Moka Duokles už 1947 M. 
Kodėl Suvėlavome Knygą? 
Portlando Kuopa.
Blaškosi “Smetonos

Dūšios.“
Skundas Nukeliavo Gurban.
Ar Jie Pasimokys?

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS
■■V...... 11 —------- ■

ALDLD 39 kp. sekretorių

Tas 
luotą, 
sekretorių,
Tai liekanos karo sąlygų. Po-
piera knygai buvo užsakyta 
sausio mėnesį, o ją gavome tik 
pabaigoj spalių po 10 mė-, ,Tiintrtiniu Tautu Atomines 

i...:. • ■ •

siuntė už 20 nariu duo 
1947 metu, ši kuopa ir 1 
metais anksti susimokėjo.
rašo, kad norėtu i mėnesi, kita , 
visų narių duokles išrinkti ir, 
tada stoti prie naujų nariu ga- •;

. vimo. Bet tūli draugai
džiasi, kad dar knygos 
vo už

nėšių! Knyga jau baigiamai 
atspausdinti, bet su jos apda- 
rymu reikės vėl laukti.

Taigi, ne vien kad stoka 
mūsų spaustuvėje technikų [ 
darbininkų kliudo laiku jos iš- i 
leidimą, bot ir kitos priešas- ! 
lys. Todėl, reikia visiems tu- i 
rėti kantrybės. Duokles mokė- Į 
kite, Centro Komitetas daro , 
viską, kad dalykai būtų kuo i 
geriausia.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00
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Friocioo' Priėmė
Bmerikos Plaraą

Amerikinis Planas Prieštarauja Jungtinių Tautų Seimo 
Nutarimui dėl Penkių Didžiųjų Veto Teisės

i Jėgos Komisija nutarė per
duot veikiamajam savo ko
mitetui reikalavima Ameri
kos atstovo Bernardo M.

| Barucho. O Baruchas rei- 
| kalavo tuojaus užgirt ame
rikini plana dėlei atominės 
jėo'os tvarkvmo pasaulyje.

Už Barucho pasiūlvmą su 
Kanados delegat. McNaugh- 

' tono pataisvmais balsavo 10 
Atominės Komisijos narių.

guos minimą planą ir su
grąžins komisijai iki gruo
džio 30 d. O gruodžio 31 d. 
visas dalykas bus perduo
tas Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybai. Teigiama, kad So
vietų delegatas Andrius 
Gromyko galėsiąs taryboje 
tą planą vetuoti.

Portland, Oregon, I.LD 4 Lenkijos atstovas susilaikė 
kuopa gražiai gyvuoja. Keli ! nuo balsavimo. Sovietu dė
mėtai atgal kuopa buvo nedi-1 legatas Gromvko ne tik ne- 
delė. bet draugu pastangomis Į balsavo; jis užgynė net už- 
ji išaugo virš 20 narių. Sekre
torius J. Stupuras jau prisiun
tė visas duokles už 1917 me
tus. Tai bus pirmutinė garbės 
kuopa 1947

Richmond 
sekretorius 
pridavė už
duokles 1947 
gražus pasidarbavimas.

Trumanas Ragina 
įvesti Verstina 
Karinį Lavinimą

Policija tęsia terorą nrieš streikuojančius Allis-Chalm- 
ers darbininkus, narius CIO Auto Workers Lokalo 248- 
to, West Allis, Wis. Čia matome policija tempiant strei- 
kieri i kalėjimą. Per ištisus mėnesius firma atsisako leisti 
arbitracijai išspręsti ginčą.

Konjjr. Smith Siūle 
ŠKiaursĮi Įstatymą 

Prieš Unijas
Smitho Eilios Reikalauja Uždraust Unijų Pripažinimą 
Ištisose Pramonėse; Užgini Didesnius Streikus ir Lt.

Washington. — “Demok
ratas” kongresmanas Ho
ward W. Smith pagamino 
sumanymą, girdi, prieš dar
bo unijų “diktatūrą”. Tas 
sumanymas bus įneštas 
kongresui po naujų metų. 
Smithas reikalauja pakeisti

(eismas Įkaitino 
Eilę Phelps-Dodge 
Streikierių

darbo santykių įstatymą, 
vadinamą Wagnerio aktą. 
Šis aktas užtikrina darbi
ninkams unijines ir strei
ko teises.

Smithas su savo pasiūly
mais prieš unijas ir strei
kus nuėjo pas prez. Truma- 
ną, bet neskelbiama, kaip 
prezidentas atsiliepė

i sumanymą.
i

Smitho Pasiūlymai
Kongresmanas H. W.

Į Smith siūlo štai ką:
Uždraust streikus svar- 

: biose plačiajai visuomenei 
__jjnjon pramonėse; užgint pritaria-Elizabeth, N. J.'^ 

apskrities grand džiūrė pa
darė 16 įkaltinimų prieš 
CIO Elektrininkų ir Radi-1 
jo Darbininkų Unijos na
rius, kaipo buvusiojo strei
ko dalyvius prieš Phelps-I 
Dodge kompani ją. Jie lai- į 
komi po $1,000 iki $6.000 už-■ 
stato kiekvienas. Dėl to, 
kad jie dalyvavo pikietuose 
ir gynėsi nuo streiklaužių, 
tai šie darbininkai įkaitin
ti, girdi, “už riaušes, užpuo
limus ir pasimojimus žudy
ti” streiklaužius.

Kompanijos gengsterisj 
nužudė veiklų streikierį | 
Mario Russo, karo vetera-i 
na. Unija išėmė warrantą ; 
prieš žmogžudį, bet jis dar‘ 
neareštuotas. ’ i

PER ŽEMES DREBĖJIMĄ
ĮSIŪBUOTOS jūros 

NUNEŠĖ ŠIMTUS NAMŲ

muosius (simpatijos) strei
kus ir boikotus;

Uždraust pilną unijos pri
pažinimą bet kurioje ištiso
je pramonėje;

Vartot teismų indžionkši- 
nus - drausmes prieš darbo 
unijas, peržengiančias Smi
tho siūlomo įstatvmo pos
mus; baust tokias unijas 
pagal Shermano aktą, kuris 
seniau išleistas prieš trus- 
tus - monopolijas;

Įsakyt įrašyti į sutartis 
tarp samdytojų ir unijos, 
kad vieni ir kiti pasiduos 

J j taikomosioms deryboms ir 
vengs streiko.

Užgint darbvedžių (for- 
|manų) unijas;’
‘ Priverst darbo unijas duot 
j valdžiai metines pinigines 
( atskaitas ir kitus unijinius 
raportus;

Prispirt unijas atlygint 
samdytojams nuostolius už 
sutarties sulaužymą iš uni
jos puses.

Numatoma, jog republi- 
konai dauguma perorgani
zuotame darbiniame kon-. 
gresmanų komitete užgirs 
Smitho pasiūlymus ir para
gins kongresą priimt juos 
kaip įstatymą.

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė pataria
mąją devynių asmenų ko
misiją dėlei karinio jaunuo
lių lavinimo. Komisija ga
mins planus kongresui, kaip 
visi jaunuoliai turėtų būti 
verstinai lavinami armijos 
ir laivyno komandoje. Pre
zidentas tikisi, jog republi- 
konų vyraujamas kongresas 
išleis įstatymą, įvedantį pri
valomą karinę lavybą vi
siems jaunuoliams.

Trumanas, beje, pabrėžė, 
kad tatai esą reikalinga 
jaunuolių sveikatai. Jis į- 
spėjo, kad “praeityje žlugo 
didžios respublikos todėl, 
kad jų žmonės pralobo, nu
tuko, sutingo ir nenorėjo 
atlikti savo pareigų.”

Aukštai Pakilusios Bangos Nušlavė į Jūrą Daug Šeimynų 
Osakoj, Wakayamoj, Kochi ir Kt. Japonijos Miestuose

rašuose pažvmet ji kaipo 
susilaikiusį nuo balsavimo. 
Gromvko pareiškė: “Aš ne- 
dalvvauju šiose diskusijo
se.”

Nedavė Gromvkui Laiko 
Gromvko pirm to prašė 

| palūkėti 6 ar 7 dienas, kad 
salėtu geriau išnagrinėti 

i Amerikos pasiūlvma del a-
Smetonos dūšios — “atsto-' tominės kontroles. Tuo tar- 

vai“ skaldo Amerikoj lietuviu PU jis norėjo patirti ir So- 
vienybę. Jie neatstovauja Lie-! vietų valdžios nuomone. Bet 
tuvos liaudies ir jų dienos yra didžioji Atomines Komisijos 
suskaitytos. dauPTima atmetė Gromyko

prašymą.
Atominė Komisija lO bal- 

— - i su prieš 0 priėmė pamati- 
Jis įtei-: n^ls Amerikos plano des- 
genera-! nius - “priniepus”, bet patį 

Lie lietuvių Planą su kanadiškiais pa- 
prieš Tarybų taisymais pavedė dar vei- 

i savo komitetui 
| aptarti. Svarbiausias Ka-i 

“Ponas Lie žadeikiui raštu i nados atstovo pataisymas a ... - •
pranešė apie skundo gavimą i reikalauja “pritaikyti šio Unj(WIZ3CH3 SVCQIJOJ 
ir persiuntimą socialinių r~: ' * ” ........................
kalų departments, kuris yra į 
įsteigtas prie sekretoriato. Bet 
minėtas departmentas tą skun
dą persiuntęs žmogaus teisiu 
skyriun, o tas skyrius, be jo
kių komentarų, vėl persint; 
tęs generaliam sekretoriui po
nui Lie.. . Taip tas. . . pasi
skundimas siuntinėjamas ‘nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių.

Kad ponas žadeikis ir Ko. i 
nieko nereiškia, tai liudija ir j 
šis jo “pasirodymas, 
k ė Jungtinių Tautų 
liam sekretoriui 
fašistų skundą 
Sąjungą. Ir kas atsitiko? Te- I kiamajam 
vyne rašo:

re1-1 plano žodžius, kad jie su
tiktų su sakiniais” Jungti
niu Tautu seimo rezoliuci
jos dėl nusiginklavimo. Ta 
rezoliucija buvo vienbalsiai 
seimo priimta.

Prieštarauja Seimo 
Nutarimui

Seimo nutarimas dėl
i siginklavimo nieko nesako 
anie penkių didžiųjų talki-

nu-

Iš tijero, kaip Smetonos dvi- nįnku teisę vetuoti (atmes- 
šios blaškosi po šalį be jokio dauerumos tarimus. O 
tikslo, taip .r jų skundai ap- amerikinis Barucho planas Ir/klinunn tnoiio Apturi iv < x

• Maskva. — Sovietų radi
jas pranešė, kad vokiečiai 
naciai palaiko savo slaptą 
organizaciją Švedijoj ir vei
kia. Jie, karo metu ir žlun
gant Vokietijos frontams, 
buvo susikraustę į Švediją. 
Dabar kai kurie pradeda 
grįžt Vokietijon, į ameriko
nų ir anglų valdomas sri
tis. Neseniai iš Švedijos su
grįžo 200 nacių.

Tokio.— šeštadienį įvykoI Žemės drebėjimas ir pot- 
viniai taipgi skaudžiai pa
lietė Yura, Kainan ir tūlus 
kitus miestus. Bangos apar
dė ir anglų kariuomenės pa
talpas Kure mieste, Honshu

smarkus žemės drebėjimas 
pietinėje Japonijoje, kur 
žuvę bent 1,000 japonų, kaip 
sako pirmieji Amerikos ar
mijos pranešimai. Žemės 
drebėjimas sukėlė ir įsiūba
vo didžiules jūrų bangas, i- 
ki 7 pėdų aukščio ir dau
giau. Bangos ypač plačiai 
užliejo1 Osaką, Wakayama 
ir Akashi imestus, pietinėje 
Honshu salos srityje, taip
gi Kochi ir eilę kitų miestų 
pietinėse Shikoku salos pa
krantėse.

Vien Kochi mieste ir apy
linkėje paskandinta 200 šei
mynų ir nušluota jūron 250 
namų. Takaokos mieste 
bangos sunaikino 280 namų 
ir pražudė 90 žmonių. Be 
to, sunkiai sužeista 126 as
menys. Tik Kochi srityj ap
semta 1,000 namu.

Pranešama, kad nė vienas 
Amerikos kareivis nežuvo 
ir nesužeistas.

(Šiuos žodžius berašant, 
atėjo žinia, kad dar pasi
kartojo žemės drebėjimas 
Japonijoj.)
Baisiausia žemės Drebėji
mo Nelaimė Buvo 1923 m.

žemės drebėjimas 1923 m. 
gruodžio 1 d. žymia dalim 
sunaikino Japonijos sostinę 
Tokio. Tada žuvo 143,000 
japonų nuo užplūdusių jū
ros bangų, gaisrų ir kitų 
nelaimių, kilusių iš žemės 
drebėjimo.

Egipto Partijotai 
Smerkia Valdžia

keliauna visus koridorius ir i 
galų gale nukoliauna i popier
galių gurbą! Kas gali skaity
tis su keliais fašistiniais ele
mentais ir jų likučiais?

Kiekvienas padorus žmogus, i 
žino, kad Lietuvos liaudis pa į 
hirinko kelią su kitomis Tarv? 

. bų Sąjungos tautomis ir apgy
nė tą teisę, kovodama prieš 
hitlerizmą. 
liaudies valia ir taip pasiliks, 
nepaisant, ar tas patinka Kru- 
pavičiams, Vinikams ir Žadei
kiams ar ne.

■ sako, niekas negali vetuoti 
būsimos tarptautinės ato
minės valdybos daugumos 
tarimų ir bausmių, kurias 
ta valdyba skirs ato- 

i minės sutarties laužyto- 
! jams.

Kad Atominė Komisija 
dabar “iš principo” priėmė 

Tokia . Lietuvos amerikinį pasiūlymą, tatai

Tokio.— Korėjiečiai smar
kiai kovėsi su japonų polici
ja sostinėje Tokio. Jie suar
dė ir Japonijos premjero 
narna.

Auto. Darbininkai
i Reikalauja Mokesnio 
“Nuo Varhj iki Varly”

Atviras Karas Tarp 
Prancūzu ir Indo- 
Chinos Patrijotu

Kairo. — Patrijotinių 
egiptėnų Wafdistu organi
zacija priėmė rezoliuciją, 
kurioj smerkia naujojo 
premjero Nokrašy Pašos 
valdžią; sako, kad jinai 
irgi pataikauja Anglijai. 
Wafdistai pareiškė, jog No
krašy kabinetas neatsto
vauja tautos valios. Jie rei
kalauja naujų seimo rinki
mu, v

Šilta, nei
ORAS. — Būsią giedra.

'S:

Perkovė Vaikui Gerklę, 
Išgelbėjo Jo Gyvybę

Rodosi, iš šio fakto turėtų 
pasimokinti tie, kurie vis dar 
duoda pinigų visokiems “in
formacijų biurams“ ir “laisvi
nimams Lietuvos.“ Bet kurio 
nenori pasimokinti, tai gali 
afieravoti, kad ir visą savo 
turtą Smetonos dūšioms ant jų 
“altoriaus.“ Dėl to Lietuvos 
žmonėms nebus nei

Baruchas laiko savo laimė
jimu. Bet Kanados atsto
vas McNaughton tvirtina, 
kad tas pasiūlymas su pa
taisymais dar nekliudo pen
kių didžiųjų valstybių teisės 
atmesti daugumos skiria
mas bausmes. Toks nuomo-' daktaro Tomo Stanley, Vai
nių skirtumas rodo, kaip i ko dėdės. Dr. Stanley ant 
neaiškūs priimtieji “princi
pai.”

Veikiamasis Atomin. Ko
misijos komitetas sureda-

East. Orange, N. J. — Ke
turių metų berniukas Tom
my Stanley paspringo Grin
džiu ir greitai būtu užtroš
kęs. Jo gyvybė išgelbėta 
tiktai per skubų veikimą

greitųjų pagriebė virtuvės 
peilį ir perpjovė vaikui kvė
puojamąją gereklę žemiau 
paspringimo, taip kad vai
kas gali kvėpuoti ir bus su- 
gydytas.

Chicago. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unija 
kreipėsi į federalį teismą, 
reikalaudama iš Fordo 
kompanijos $8,000,000 dar
bininkams už sugaištą laiką 
nuo įėjimo pro fabriko var
tus iki paties darbo vietos 
ir už laiką nuo darbo iki 
vartų. Tokių primokėjimų 
jieškoma, pradedant nuo 
1938 metų. Reikalavimai at
lyginimo. už taip sugaištą 
laiką yra remiami Jungtim 
Valstijų teismo sprendimu, 
kuris neseniai pripažino to
kius primokėjimus.

Anglijos darbiečių val
džia žada Burmai panašią 
“nepriklausomybę” kaip In
dijai.

Hanoi. — Išsiveržė atvi
ras karas tarp Viet Nam 
respublikos patrijotu ir 
francūzų armijos, Indo-Chi- 
noj. Prancūzai bombarda
vo Viet-namiečių pastatus 
ir suardė vandentiekį ir 
centralinius elektros įren
gimus Hanoi mieste. Siau
čia mūšiai to miesto gatvė
se. Yra daug užmuštų ir 
sužeistų.

(Paryžius. — Komunistai 
Francijos seimo nariai 
smerkė valdžią už karo 
veiksmus prieš Viet Nam 
respubliką. Komunistai rei
kalauja bendradarbiavimo 
su ja.)

Statesville, N. C. —Gais
re sudegė 3 kūdikiai

l

Italija atsiprašė Sovietus 
už paskleistus italų polici
jos gandus, būk Rusijos a- 
gentai Italijoj veikią prieš 
valdžią.

Berlin. — Pranešama, kad 
daug Sovietų kariuomenės 
apleidžia Vokietiją.

Atvyksta Italijos 
Premjeras de Gasperi

San Diego, Calif. — Cal-

v o į generolą ir 
Tru- ’ bargan gavo daiktų už $26,-

...... - M

Stalinui suėjo 67 metai 
j amžiaus.

MIRĖ TALMAGE. KU KLUX 
GUBERNATORIUS

Atlanta, Georgia. — Mire 
naujai išrinktasis kukluksi- 
nis Georgia valstijos guber
natorius Eugene Talmage, 
62 metų, kuris būtų užėmęs 
vietą po naujų metų. Taigi 
dabartiniam demokratiniam 
gubernatoriui Arnall’ui tek
sią dar patkrnauti, iki bus 
išrinktas kitas. Talmage 
iau pirmiau gybernatoriavo 
tris terminus.

Persirenges j Generolą, 
Vyrukas Nusuko $25,000

Washington. — Amerikos 
vyriausybė pakvietė Italijos 
premjerą de Gasperi į sve- vin L. Moore, buvęs univer- 
čius, ir jis rengiasi atvykti i siteto studentas, 22 metų, 
po naujų metų. Dė Gasperi persi rengė į 
tarsis su prezidentu m ‘________ ___
manu ir valstybes sekreto-;000 iš departmentinių krau
nam Byrnesu apie panauji- . tuviu, iki tapo, galu gale, a- 
mmą prekybos ryšių tarp j reštuotas. 
Italijos ir Jungtinių Valsti
jų ir apie įvairius italų rei- j 
kalus.
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Prasikaltėlį Perstata “Didvyriu”
Kad senatorius Bilbo ėmė kyšius, tą liudija jo artimi 

buvę sėbrai ir tam dokumentų užtenka. Bet tyrinėjimas 
vedamas taip, kad tą reakcininką bando persistatyti, kai
po kokį didvyrį. Tame jam padeda reakcinė spauda ir 
radijas. Ta spauda šaukia: “Žiūrėkite, kaip Mr. Bilbo 
gražiai argumentuoja!”.... “Žiūrėkite, kaip jis piktą vei
dą padarė!”

T. G. Bilbo rėkia, kaip visi reakcininkai, kad prieš jį 
apkaltinimus sudarę “rusiški žydai, komunistai ir neg
rai.” Jis nekaltas, kad tūkstančiais ir dešimtimis tūks
tančių jam “dovanos” plaukė tai į “bažnytinį fondą”, tai 
į kitokius išmislus. Jis net “biednu” persistato, nors turi 
3,300 akrų žemės ir šiaip didelius turtus.

Iš visko atrodo, kad Bilbo kyšių skandalas neveda
mas kaip reikia, nes matyti, kad tūli ir tardytojai prisi
bijo, kad nebūtų prieš juos pačius užvesta tardymai.

Ar Amerikos Turčių Spauda Pasimokys?
Tarybų Sąjungoj karo laivyno kapitonas Andrejevas 

parašė ilgą straipsnį į dienraštį “Krasnyj Flot”' kritikuo
damas Anglijos ir dalinai Jungtinių Valstijų karo lai
vyno komandierių elgesį laike pervežimo ginklų į Sovietų 
Sąjungą.

Jis paėmė pavyzdžiui liepos mėnesio, 1942 metų, vie
nos transportų grupės konvojų, kada hitlerininkai nu
skandino net 42 transportus su ginklais ir amunicija. Ka
pitonas Andrejevas kritikavo anglų karo laivyno ko- 
mandierius už tai, kad kada jie sužinojo, jog vokiečių 
karo laivai ir lėktuvai pasiruošė pulti tą konvojų, tai 
nusigando. Jie bijojo vokiečių šarvuočio “Von Tir- 
pitz.”

Kai tik vokiečių lėktuvai užpuolė transportus, tai 
anglų karo laivyno komandieriai, vietoj ginti iki paskuti
nio, nes Sovietams tada labai buvo reikalinga pagalba, 
artinosi žiauri kova prie Stalingrado, tai įsakė patiems 
transportams gelbėtis — pasisklaidyti ir kaip kas moka, 
lai gelbėjasi. Lėktuvų sužeistus transportus jie patys 
nuskandino, išgelbėdami tik jų įgulas. Taip norėjo nu
skandinti ir Sovietų sužeistą transportą, bet pastarojo 
kapitonas nesutiko ir tas Sovietų laivas su svarbiais 
ginklais pribuvo į Archangelską. Kada anglų karo lai
vai palikę transportus pasitraukė, kad apsivienijus su 
daugiau anglų karo laivų ir patiems gelbėtis, tai nacių 
lėktuvai paliktus transportus žiauriai skandino. Viso 
šį kartą jie sunaikino 42 transportus su daugeliu gink
lų.

Šiame atsitikime vargiai ir patys Anglijos karo lai
vyno komandieriai sutiks pateisinti to konvojaus koman
dierių elgesį, ypatingai po to, kada vokiečių karo laivų 
užpuolimo nebuvo, nes Sovietų submarinas atakavo na
cių šarvuotį “Von Tirpiiz” ir vokiečių laivai grįžo į Nor
vegiją. Bet kapiton. Andrejevas, kritikuodamas tą įvykį, 
pražiūrėjo daugybę kitais atsitikimais drąsių ir gražių 
pavyzdžių anglų ir amerikiečių karo laivyno laike prave-

K. Žukauskienė, Newark .,... ............
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn 
A. Stripeika, Elizabeth....... . ............
M. Svinkūnienė, Waterbury .............
Hartford Vajininkai, Conn.................
P. Pilėnas, Philadelphia ..................
J. J. Bakšys, Worcester.............. .
LLD 2 kp. So. Boston........................
LLD 4-tas Apskr. Pittsburgh ..........
Geo. Shiinaitis, Brockton, Mass.........
S. Kuzmickas. Shenandoah .... 1523 
S. Penkauskas, V. Kralikauskas,

1392 
1376 
1222

1118
1056
1010

Lawrence ...........................
I V. Ramanauskas, Minersville 
j F. Klastow-P. Beeis, Great Neck 
! P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

Bridgeport ................
P. J. Anderson, Rochester .....
L. Bekesienė, Rochester, N, Y.
LLD 20 kp. ir Moterų Sk„

Binghamton .......................... 968
J. Simutis, Nashua .................... 882
L. Pruseika, Chicago ................ 822
J.. Grybas-Krasauskas, Norwood 790
P. Šlekaitis, Scranton .............. 790
LLD 25 kp., Baltimore ............ 698
J5. Šlajus, Chester ...................... 642
S. K. Mazan, Cleveland ............  624
C. K. Urban, Hudson ..............  624
S. Puidokas, Rumford ................  59.1
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 584
J. Bimba, Paterson .................... 546
M. Janulis, Detroit. .................... 496
LLD 136 kp., Harrison-Kearny .. 422 
J. Rudman, New Haven ............. 338
A. P. Dambrauskas, Haverhill 338

V. J. Valaitis, New Britain ....... 338
A. Levanicnė, Los Angeles ..... 312
V. Padgalskas, Mexico ..............
M. Smitrcvičiene, Detroit ........
LLD 77 kp., Cliffside ..............
J. Kalvelis, Bridgewater ...........
S. Sharkey, Easton ..................
A. Gudzin, Schenectady ...........
A. Navickas, Haverhill .............
S. Tvarijonas, Hamtramck .......
J. Blažonis, Lowell ...........:......
F. Wilkas, Wilmerding ..............
A. Valinčius, Pittston ..............
P. Sprindis, Kenosha ................
EL Žukienė, Binghamton ...........
LLD 145 kp., Los Angeles ...... ....
J. Adams, Grand Rapids’...........
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 
LLD 75 kp., Miami ....................
C. Stashinsky, New Kensington 
M. Kliknicne, Springfield ..........
M. Shlave, Gardner ....................
M. Slckiene, Gardner ................
P. J. Martin, Pittsburgh ...........

312 
303 
260 
260 
234 
234 
208 
208
202 
182 
170 
156 
132 
130 
120 
106
104
104
104 
104 
104

52 
. 52

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. .. $622.30
Brooklynas ...........
Hartford, Conn. ... 
Waterbury, Conn. . 
Rocheser, N. Y. ... 
Elizabeth, N. J. ... 
Detroit, Mich.........

604.09 
279.50 
167.30 
160.50 
147.50 
90.50 

.. 72.00 
Scranton, Pa.............66.00
New Britain, Conn. . . 64.00 
Great Neck,*N. Y. .. 
Baltimore, Md............
Chicago, Ill.................
Shenandoah, Pa.........
Paterson, N. J..........
Binghamton, N. Y. .. 
Brockton, Mass.........
Rumford, Me.............
Haverhill, Mass..........
Lawrence, Mass........
Bridgeport, Conn. ..
Haryison—

Kearny, N. J..........
Hudson, Mass. ..... 
So. Boston, Mass. .. 
Chester, Pa................
New Haven, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa..........
Pittston, Pa..............

Brooklynui pagelbėjo 
punktais pakilti S. Sasna, 
priduodama $13.50 už pre
numeratas.

J. Kazlauskas (Wethers
field) darbuojasi prie Hart
fordo vajininkų. Jis pri
siuntė $36.00 už prenume-

59.00
57.00
52.50
51.50
47.50
47.00
45.50
43.50
36.50
34.50

32.00
26.50
26.50
25.00
24.50

23.50

23.50
22.50
22.00
20.00
18.50

( (Pabaida) , , .

. UNRRA, pranešimai apie 
kitas tokias ’ keliones per 
Austriją visi mini tą patį,— 
apie blogą apsiėjimą su 
tremtiniais, apie nepakan
kamą maistą ir apšildymą. 
Ar tokia padėtis tremtinių 
stovyklose gali nekelti susi
rūpinimo ?

Ne priepuolimas, kad sa
vo 99-j e rezoliucijoje UNR- 
RĄ rado reikalo kreipti dė
mesį į tuos nenormalumus, 
kurie meta šešėlį į visą 
tremtinių pagalbos reikalą. 
Rezoliucijoje pasakyta, kad 
UNRRA turi pašalinti vi
sus savo pareigūnus, kurie 
veikia prieš repatriaciją. 
Rezoliucija toliau sako, kad 
daugelyje stovyklų pareigū
nai 
das 
Tas 
RA 
riaus doukmente organiza
cijos centralinei komisijai. 
Tame pranešime taipgi nu
rodoma, kad' UNRRA turi 
kovoti prieš stovyklose ve
damą propagandą, kurios 
tikslas yra kenkti repatri
acijos darbui.

Jeigu pats UNRRA gene
ralinis direktorius ir UNR
RA generalinė komisija yra 
priversti kelti tuos faktus 
viešumon, mes galime leng-

vartoja visokias meto- 
repatriacijos kenkimui, 
viskas pranešta UNR- 
generalinio direkto-

16 50 vai įsivaizdinti, kokia ap-
15.25 
13.00 
11.50
10.00 
10.00 

9.50 
9.00
7.00
5.00
5.00
4.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2.00
1.50
1.50 
1.00

gailėtina padėtis egzistuoja 
tikrenybėje.

tų atkirstos propagandai, 
kurios tikslas yra kiršinti 
prieš grįžimą į savo tėviškę. 
Efektingi žingsniai prieš tą 
progandą žymiai pagerintų 
reikalo stovį ir pagreitintų 
tremtinių grįžimą namo — 
kas, anot patiektų Generali
nei Asamblėjai konstituci
jos planu, yra vyriausias 
Tarptautinės Tremtiniams 
Organizacijos uždavinys.

Bet Tarybų Sąjungos de
legacija sutinka pasiprieši
nimo šiame reikale. Aš no
riu priminti, kad TSRS de
legacija jau susidūrė su o- 
pozicija šiuo klausimu 1946 
vasario mėnesį Londone, 
kada jį ragino, kad galas 
būtų padarytas spaudos lai
svės vartojimui krimina- 
liams tikslams. Kaip sa
kiau, mūsų pasiūlymas su
tiko pasipriešinimą. Aš ne
su tikras, kad jis nesutiks 
opozicijos ir šiuo kartu, ir 
numatau, kad tie, kurie 
priešinasi ir kalba prieš šį 
siūlymą, kels tuos pačius 
pamatavimus, kad čia spau
dos laisvės klausimas, ir 
kad uždraudimas būtų ap- 
rūbežiavimas laisvei ir de
mokratijai, ir net pagrindi
nėm žmonių teisėm.

Bet ar grasinimai, gąz- 
dinimas ir spaudimas, daž
nai sekamas fizinės jogos 
vartojimo turi ką bendro su 
laisve? j jos,

Ar gali koks nors logiškai L Y. 
galvojantis asmuo draudi
mą kiršinti prie nusikalti
mo vadinti spaudos laisvės 
aprubežiavimu? Ar jūs ne
manote, kad šauksmas išsi
žadėti savo tėvynės, atsisa
kyti dalyvauti jos atstaty
me, yra nusikaltimas — ir 
dargi rimtas nusikaltimas? 
Pateisinti tuos nusikaltimus 
ir reikalauti neliečiamybės gandos laisvė, 
tiems kriminalistams už 
garsių frazių apie spaudos į esant, kas gali kalbėti apie 
laisvę uždangos, reiškia tą j propagandos laisvę? Aiš- 
patį, kaip skatinti tų nusi- ku, kad šiame atsitikime nei 
kaitimų bendrakeleivius. ;J

nalių veiksmų; ji yra netei
singas ir apgaulingas faktų 
iškraipymas, tai apgaulė ir 
šantažas, paremtas ant 
žmonių pasitikėjimo ir daž- 
naus politinio neišsilavini
mo surištu su pasitikėjimu.

Neprileisti tokios rūšies 
propagandos, reiškia ginti 
žmonių reikalus, kurie ki
taip taptų to nusikaltimo 
aukomis. Ir jeigu galima ne 
vien drausti opiumą, bet ir 
sudaryti įstatymus prieš o- 
piumą, kodėl ne logiška, 
protinga ir išvadiška už
duotis laisvų galvojančių 
žmonių drausti taikai ir 
saugumui pavojingų veiks
mų kiršinimą? Ar kova 
prieš opiumą, kuris kenkia 
fiziniai, svarbesnė negu ko
va prieš psichologidę ko
rupciją, kuri kyla iš propa
gandos prieš repatriaciją?

Kova apie repatriaciją 
eina, bet tie, kurie stoja 
prieš ją, turi visas galimy
bes vesti propagandą po 
stovyklų globa, o tie, kurie 
stovi už, neturi galimybės 
to daryti.

Asmenys, kurie norėtų 
vesti tokią propagandą (už 
repatriaciją — Red.), yra 
mušami ir terorizuojami, 
pasodinami į vienutes ir ka
linami, viešai plakami, —ir 
viskas tas darosi po vėlia
va tarptautinės organizaci- 

kurios tikslai turėtų 
būti humanitariniai. O at
stovai tų valdžių, kurios pa
geidautų išaiškinti tremti
niams, kaip įvairūs komite
tai, sub-komitetai, karinės 
ir pusiau karinės organiza
cijos juos apgaudinėja —tie 
atstovai visai neįleidžiami į 
stovyklas. Ir tai yra vadina
ma kalbos laisvė. Faktinai 
tai yra kriminalės propa-

Sąjungos piliečiai tremtinių 
tarpe buvo kriminališkai' 
traktuojami, jau neminint 
fakto, kad tarybiniai pilie
čiai iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikų dažnai 
bandomi versti į “bepilieti- 
nius” asmenis. Dešimtys 
tūkstančiu tu tremtiniu 
randasi po neteisėtu ir bru- 
tališku elgesiu su jais. Fa
šistiniai banditai, kurie lai
ko saugias ’ pozicijas tose 
stovyklose su administraci
jos pritarimu, jausdamiesi 
pilnai saugūs ir neatsako- 
mingi už savo nusikaltimus 
prieš tarybinius piliečius, 
terorizuoja tuos draugus 
tremtinius, kurie nori grįžti 
į savo kraštą. Visoje eilėje 
stovyklų tremtiniai nuken
čia, jei jie vien pareiškia, 
kad jie pageidauja grįžti į 
tėvynę. Kai kada einama 
taip toli, kad tarybiniai pi
liečiai, kurie pagaunami ta
me “nusikaltime”, yra ad
ministracijos tiesiog šalina
mi iš stovyklų — jiems sa
koma, kad administracija 
(JAV kariniai pareigūnai ir 
UNRRA — Redakcija) yra 
neatsakominga už jų gyvas
tis. Ar tai ne drąsinimas žu
dyti tarybinius žmones?

Išdavikiška Propaganda
Didžiausias blogumas, ku

ris stoja pakeliui į tremti
nių grįžimą namo* yra biau-' 
ri sistematinė propaganda ’ 
ir brutalus spaudimas —ve- j 
darni po stovyklų pareigūnų 1 
globa. Faktinai po tos pro-, 
pagandos priedanga negir
dėti psichologiniai ir fizi
niai metodai yra vartojami 
prieš žmones, kurie randasi 
svetimoje šalyje, toli nuo 
tėviškės, be giminių, be pa
ramos, be draugų, sunkiose 
gyvenimo sąlygose.

Tarybų Sąjungos delega
cija pakartotinai kėlė tą 
klausimą, . reikalaudama, 
kad tremtinių stovyklos bū-

Tokiam reikalų stoviui

apie spaudos, kalbos arba 
Kalbama apie laisvę ir j propagandos laisvę kalbos 

demokratiją sąryšy su ban- | negali būti.
dymu įrodyti, kad uždrau
dimas vesti propagandą 
prieš tremtinių repatriaciją 
yra nesuderinamas su de
mokratijos ir laisvės princi
pais. Pamirštama, kad šios 
rūšies propaganda nėra sa
vo ruožtu bendras išreiški
mas tam tikrų teoretinių 
principų, kurie faktinai ne-' 
turi jokios praktiškos reikš
mės. Ne, propaganda, apie 
kurią mes dabar kalbame, 
yra pamokslai, raginimas 
prie praktiškų veiksmų — 
kas daugiau — prie krimi-

Išvados ir Pasiūlymai
Toks yra stovis repatria

cijos klausime. Analizuo
jant šią padėtį labai lengva 
padaryti tinkamas išvadas. 
Tos išvados rodo, kaip gali
ma rasti tam tikrus būdus 
tremtim repatriacijos klau
sime.

Tarybų 'Sąjungos delega
cija daro sekamus 
siūlymus Tarp tauti
nei Tremtiniams Organi
zacijai, kuri, aišku, turi bū
ti laikina organizacija.

(Tąsa 4-me pusi.)

Stamford, Conn.
Worcester, Mass. ... 
Cleveland, Ohio.......
Jewett City, Conn. .. 
E. St. Louis, Ill........
Norwood, Mass.........
Portland, Oregon ... 
Scottville, Mich.........
Bridgewater, Mass. .. 
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Mexico, Me.................
Cliffside, N. J..........
Seattle, Wash..............
Minersville, Pa............
Rockford, Ill..............
Dickson City, Pa........
Saginaw, Mich...........
Oakland, Calif............
Nashua, N. H......... .
Luther, Mich..............
Springfield, Ill............
Miami, Fla..................
New Kensington. Pa.. 
Gardner, Mass............
Easton, Pa..................
Washington, Pa..........
Plymouth, Pa..............
Schenectady, N. Y. ... 
kis.

Laisvės bendrovės šėrų į- 
sigijo:

Leon Stakėnas, Scottville, 
Mich., už du š., $10.

Ona Lapienė, Scottville, 
Mich., už du š., $10. (Šie 
du draugai įsigijo šėrųs per 
L. Pruseiką).

Aukų biudžeto sustiprini
mui gavome sekamai:

V. J. Valaitis, New Bri
tain, Conn., prisiuntė: J. 
Aukšči Cinas, $5, G. Mickevi- j 
čius, $1.

V. Ramanauskas, Mi
nersville, Pa. prisiuntė: A. i 
Čeponis, $1, A. Jurevičius, 
$1 ir J. Kupčinskas, $1.

LDS 10 kp., New Ken
sington, Pa., $5.75 (per C. 
Stashinsky).

Mr. & Mrs. Mokuliai, 
New Haven, Conn., $5. (per 
drg. Didžiūną).
Isidorius Šinkūnas, Frank

lin, N. J., $3.50.
V. Staugaitis, Rocky Hill, 

Conn., $4. (per J. Kazlaus- 
ką).

M. Savukaitienė, Musę, 
Pa., $1.50. Ji taipgi užrašė 
savo Dėdei dienraštį Laisvę 
kaipo Kalėdų dovaną.

P. Vizbor, Anson, Me.,■ $1.
Anna Lukas, Pittsburgh, 

Pa., 50c.
Mrs. Frank Krug, Great 

Neck, N. Y., užrašė dien
raštį Laisvę kaipo Kalėdų 
dovaną savo tėveliui.

Širdingai dėkojame vi-

LLD 4-tam Apskr. Pitts- 
burghe pasidarbavo keletas 

C. Stašinskas iš 
. pri

siuntė aukų ir savo punk
tus priskaitė prie Apskri
ties. J. M. Mažeika (Mc
Kees Rocks) prisiuntė nau
ją prenumeratą ir atnauji
nimų. M. Paulauskas pri
siuntė $14 už prenumera
tas. Tuomi Pittsburghas 
pralenkė Brocktoną.

S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mu, v

L. Pruseįka, dienraš. Vil- 
. nies redaktorius gražiai 
I darbuojasi dienraš. Laisvės 
vajuje. Jis prisiuntė naują 
prenumeratą, atnaujinimų 
ir pinigų už serus. Taipgi 
gavome pinigų ir nuo dien
raš. Vilnies atstovo J. Ma
žeikos, už prenumeratas.

Š i e vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami pinigų 
už prenumeratas: V. J. Va
laitis, New Britain, Conn., 
V. Ramanauskas, Miners
ville, Pa., J. Simutis, Na
shua, N. H., ir už LLD 25

žimo ginklų į Sovietų šalį. Už tai dienraštyj “Pravdoj” draugų. .
smarkiai iškritikavo kapit. Andrejevą, kad jis aprašy-1 New Kensington, 1 a.
-i_____  .. .i • •___  . *_____ i... ui •___ • ‘__ .„i- „j_____  siuntė mikli ir savodarnas tą nelaimingą transportų likimą ir nepaliesdamas 
kitų padarė vienpusiškas išvadas.

Mes manome, kad tokis “Pravdoj” elgęsis parodo, 
kaip turi spauda elgtis. Tačiaus visi žinome, kiek būna 
bjauriausių melų ir išmistų turčių spaudoj apie Raudoną
ją Armiją, Sovietų laivyną ir tą šalį, bet tie redaktoriai 
nei nemislina tuos šmeižtus atšaukti.

Komisija Išvyks į Balkanus
Jau per du kartus Tarybų Sąjungos ir Ukrainos de

legatai reikalavo Jungtinių Tautų, kad išrinktų komisi
ją ir pasiųstų į Graikiją ištyrimui, kodėl ten eina narni-1 
nis karas. Abu kartus Anglijos ir Amerikos diplomatų ! . 
pastangomis tie reikalavimai buvo atmesti.

Dabar Graikijos reakcinė valdžia iškėlė apkaltini
mus Saugumo Taryboj, buk už tą karą kaltos yra Alba
nija, Bulgarija ir Jugoslavija.

Jungtinės Valstijos pasiūlė, kad pasiųsti komisiją, 
kurį ištirtų tų valstybių parubežyj padėtį. Lenkijos dele- 
gątas pataisė, kad komisija turi teisę ir giliau tose šalyse 
patirti padėtį, ir tas pataisymas prieš Anglijos norą pra
ėjo. Sovietų Sąjungos delegacija sakė, jog Graikijoj ka
ras einą todėl, kad esamoji reakcinė valdžia puola liaudį, 
jos demokratines įstaigas ir, kad ten stovi Anglijos ar
mija, kuri palaiko reakciją.

Minima komisija pradžioj sekamų metų išvyks į Bal
kanus tyrimui tos padėties. Kaip šis pirmas bandymas 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pasiseks,— dabar dar 
sunku pasakyti.

CIO viršininkai Įspėjo, kad jeigu norime išvengti .'jU- 
irutės artimu laiku, algos turi būti pakeltos iki lygio, 
koks yra reikalingas pragyvenimui dabartiniame bran
gume. Iš kairės: United Electrical, Radio & Machine 
Workers prez. Albert J. Fitzgerald; CIO prez.z Philip 
Murray ir United Auto Workers prez. Waite? Reuthet.siems už aukas, už

prenumeratas ir už grąžų 
pasidarbavimą vajuje. Lin
kime visiems skaitytojams, 
vajininkams ir kitiems ge
riems prieteliams gražiai 
praleisti šventes.

amMmHHB
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Trečias Push

Krieniški Kirčiai iš Peties 
Dabar — Kalėdinės Krypties
Kiekvienam dalykui yra ’ trumpiausia diena metuose, 

ir turi būt laikas ir saikas, i Nuo šios dienos naktys ima 
-------- ; eiti trumpyn, dienos ilgėja.

Kalėdų kaukė, arba “pa-' Ilgesnės dienos, šviesesnės 
kastas šuniukas“ yra biz-! dienos — yra linksmesnės 
nis, paprastas, saumyliškas | dienos.
ir kvailas biznis: pirk,1 --------
duok, mokėk aukštą kainą; Jeigu įsigyvenusios tradi- 
už menkniekius, kuriuos j cijos reikalauja, kad dova- 
dažnai dovanų gavėjas į ■ nos turi būti duodamos, tai 
gurbą numeta. j geriausia dovana — yra ži-

--------  ' nojimas; duok kitam šviesią 
Jeigu iš tikrųjų būtų tieimint’’ !šmintin^

didieji, aukštieji norai per: 1:l*.vk jam geią aikiastj; 
Kalėdas pagelbėti ir pra-1 įJP^vanok gera knyga. Tai 
džiuginti vargdienius žmo. ■ hus naudinga, piaktiska n 
nelius, tai stambieji turčiai | ^ela1, 
turėtų ryškiausiai pasirodę- i 
ti, nes jie daugiasia visko! 
turi, jiems nieko nereiškia į 
skirtis su viena kita tūks-' 
tantine. O ką jie duoda?; 
Trupinių trupinius ir tuos' 
pačius vos įstengia nuo sa- < 
vo ištekliaus stalo nušluoti ■ 
“geros valios žmonėms.”

Apdovanok kitus žinoji
mu didžiųjų gamtinių tiesų, 
žinojimu savęs ir visos gy
vybinės aplinkumos — ir tu 
apdovanosi jį didžiausiu že
mišku turtu, brangiausia 
humanistine dovana!

BB:

Lietuvos Tarybų Socialistines Respublikos Mokslų Akademijos Sesijoj: Akademikai diskusavo planus dėl 
naujų Akademijos institutų, Penkmeti Planą dėl Agr ikultūros Instituto iv kitus Mokslų Akademijos 
darbus. Atvaizde — dalis akademikų, kurie dalyva vo sesijoj.

Kaip Vitaminai Gali 
i Pakenkt Sveikatai

Amerikos Chirurgų Kole
gijos narių susirinkime, Į- 
vvkusiame šiomis dienomis 

: Clevelande, Ohio, dr. Wal-

Vienok, yra toks dalykas, 
kaip “kalėdinis ūpas“ — 
išpūstas, išbubnintas ir 
gvoltu pripumpuotas ūpas, 
vyriausiai dėl to, kad biz
nieriams pasidarytų dau
giau pelno, o publikai dantų 
ir kišenės skaudėjimas po 
Kalėdų, po to viso didelio 
šumo.

Daugelis prisiuntė man 
kalėdinių linkėjimų, ypač iš 
Bostono. Ačiū visiems. Lin
kiu ir jiems linksmiausių 
sezono švenčių, linksmiau
sių dienų; nes linksmesnės 
jos turi būti, nepaisant mū
sų linkėjimų. Diena eina

X-Spinduliai Pavojingi Ypač Moterims ir Veislei
X-spindulius gydytojai 

vartoja vėžio skauduliams 
naikint, perdidelį kaklinių

; patingą pareiškimą apie vi- 
i Laminus ir jųjų naudojimą, 
i Sulyg jo pareiškimo, yra 
patyrimų, jog niežulis bei

• odos perštėjimas pasidaro 
į turintiems per daug niaci- 
Į no, kuris randasi B-complex 
i vitamine. Taipgi, jei vitami
nas D būna naudojamas per 
daug didelėmis dozėmis gy-

I dant arthritį, tai gali įvykti 
i kūno audiniu sukalkinimas.

“Aš manau, jog mes tik 
! pradedame surasti, kad vi- 
; Laminai tikrai gali būti 
■ mums kenksmingi, ir žmo
nių palinkimas prie besai- 
kinio jų naudojimo, be me- 
dikališkų patarimų, tiesiog 
yra apgailėtinas,” sako dr. 
Graham, kuris, beje, yra 
prezidento Trumano asme
niškas gydytojas, turintis 
brigados generolo laipsnį.

Kitas gydytojas, dr. Gil
son C. Engle, baigęs medici
nos mokslus Pennsylvanijos 
Universitete, raportavo sa
vo patyrimus vitaminų nau
dojime. Jis eksperimentavęs

! su kai kuriais pacijentais, 
duodant vieniems vitaminų 
tabletes, o kitiems paprasto 

i cukraus piliules, panašias į 
j vitaminus, ir abiejiems da- 
; vė vienokios rūšies maistą. 
Į Rezultatai buvę tokie, kad 

b gavusieji vitaminus neparo- 
‘ dė jokių skirtingesnių per- 

.° X 1 mainų, negu gavusieji cuk
rines piliules. Panašūs ban-

I

visiškai panaikina pelės pa- nutės kitos žmogus grįžda-1 blogesnei! ar geresnėn pa
taitės veislingumą. Be to, vo jau beveislis, pats nieko į sėn ne tik pelių, bet ir kitų i 
jie trumpina pelės amžių.

Nacių Įrankis.
Laikraščių skaitytojams 

žinoma, kad naciai X-spin- ...................... ..
dūliais belaisvių stovyklose 
naikino veislingumą žydų,; 
rusu ir kitu svetimtaučiu.: 

C v V
Jie pašaukdavo kitatautį 
belaisvi į raštinę neva blan
kai išpildyti dėl darbo ar 
kito reikalo. Tuo tarpu na-' 
ciai paleisdavo smarkią ne- 
matomų X-spindulių ..... .. ......
žmogui į užpakalį. Ir po mi- i žiūrima, kad galėtų pakeisti i tys ar šiek tiek skirtingi.) sa,

apie tai nežinodamas.
Prieš keletą metų pada

ryti ant musių bandymai 
parode, kaip X-spinduliai 

. Po tam 
tikros šių spindulių dozos, 

•atsirado muselės be sparnų, 
su keistomis galvomis, su 
viena akim ir su kitomis, 

y dar nematytomis išgamiš- 
i komis atmainomis.

Tie spinduliai dar nepa- į 
srovę; keitė pelių veislės, bet nu- i

1 gyvių veislę.
Iš savaime jrančio radio-: 

mo metalo taipgi eina X- 
spinduliai. Jie lekia ir iš u- 
raniumo, kuomet jis per
dirbamas į atominės bom
bos medžiagą plutoniuma. i 
Taigi atominėse dirbyklose Į 
žmonės labai saugomi tam i 
tikrais įrengimais nuo X- ■ 
spindulių, kitaip vadinamų 
gamina spindulių. (Moksli
ninkai dar nesusitarė, ar 
ir gamma spinduliai tie pa-

ilgyn, naktys trumpyn, žie-! (thyroidinių) liaukų veiklu
mą mums pavasarį ruošia! I mą mažint‘ir kitom opera- 

Pr. Krienas i cijom. Bet jei perdaug tų 
spindulių leidžiama, tai jie 

į patys iššaukia vėžio ligą 
I žmonėms, kurie dar vėžio 
neturėjo, ypač moterų kiau- 
šinynuose.

Ant tūkstančių pelių bu
vo išbandyta, kaip X-spin- 
duliai paliečia jų veislę. 
Pasirodė, kad jeigu šių 

jie

Uranium Labai NuodingasKai del paties Kristaus’ 
gimimo— niekas tikrai ne- ■ 
žino tikslios jo gimtadienio 
dienos nei metų. Jeigu tasai branduoliai skaldomi, i 

tikrai j skleidžiasi atominiai

Kuomet uraniumo atomų 
"iš iu 

didysis mokytojas tikrai į skleidžiasi atominiai nuo
gy veno ir ligi šioliai dar te- (dai, ypač gamma-X-spindu- 
bebūtų ant žemės gyvas, tai Į liai. Daugelis žmonių jau 
jis, sakoma, turėtų ne 1946 j yra girdėję apie atominius 
metus amžiaus, bet 8 arba uraniumo nuodus. Bet ir spinduliu perdaug, tai 
10 metų daugiau, — kas ir-; cheminiai uraniumas yra ; 
gi didelės svarbos nedaro. I labai nuodingas, kaip ra- Į 

--------  j portavo dr. A. H. Dowdy, 
Jeigu Kristus šiandien te- Į Rochesterio U n iversiteto 

bebūtų gyvas, jis tebebūtų i profesorius. Jis_ su savo 
nuoširdus kovotojas prieš I bendrais išrado budus, ku- 
vargdienių išnaudotojus, jis riais suseka uraniumo nuo-‘ ~ **; riais suseka uraniumo nuo- 
kovotu prieš pelnagrobius, dus žmogaus ar gyvulio kū- 
darbininkų skriaudikus; I ne, jeigu tų nuodų butų taip 
jis būtų vienas iš didžiausių ' mažai, kaip padalinus unci- 
vadų kovoje už taiką, prieš i i bilionų dalelių, 
karus, prieš vergiją, ir jis i 
tikriausiai būtų komunis
tas. Tas, tai yra svarbu!

Yra ir dar viena gera 
priežastis, kodėl kalėdiniu 
laikotarpiu turėtų būti vi
siems geresnis ūpas, geres
nė nuotaika. Tai gamtinė 
priežastis: gruodžio 22 d. 
yra pradžia žiemos ir sykiu

Atominės uraniumo me
džiagos mainieriai ir jos 
apdirbėjai gali užsinuodyti 
uraniumo garais ir dulkė
mis ne tik per nosis, gerklę, 
bet ir per odą.

Atom-Bomba Negadina 
Daugumos Ginklų

Egipto javų laukuose ran
dasi moliniai pilioriai, ant 
kuriu statomos motervs bai
dyti alkanas varnas, ypač 
nubaidyti jas nuo kukurū
zu.

Saldžiausias Daiktas 
Iš Benzeno DirbamasAtominė bomba sprogda

ma nepagadina daugelio 
ginklų — patrankų, tankų, 
automatinių šautuvų ir kt. tas yra gaminamas iš ben- 
Kad didžioji dauguma gin- i zeno su tūlų kitų chemika- 
klų neliečiama, tatai parodė lų priedais. Jis vadinamas 
atom-bombų sprogdinimai i n-propoxy ir yra 4,000 sykių 
ties Bikini sala, kaip rapor- saldesnis už paprastą dik
tuoja pulkininkas S. F. Mu- rų. Šį naują saldumyną iš- 
sselman. rado Holandijos mokslinin-

Ivairūs ginklai ir kari- kas Pieter Ed. Verkade ka
ro metu. Maža jo dulkelė 
ant liežuvio palaiko saldu
mą per pusę valandos.

tais ir mielėmis — irgi nė
ra davę jokių pagerėjimų. 
Dr. Gilson C. Engle many- 

įstatymais nusakomo metų Doblhoff, Austrijos vokie-1 rakietas V-2. Šios rakietos j mu, geriausias būdas gauti 
skaičiaus. tys, pirmas

. .. Tv . — (švirkščiamosiomis du jo- i
Garsieji Išradėjai mįs varomą) helikopterį, i

Tarp perkraustytų į A- atsieit, tokį lėktuvą, kuris i 
meriką vokiečių mokslinin
kų yra Wernher von Braun, 
išradęs garsiąją V-2 rakie- 
tą; prof. Alexander W. Lip- 
pisch, buvęs vyriausias vo
kiečių Messerschmidt lėktu
vų kompanijos inžinierius- 
planuotojas; prof. Helmuth 
Heinrich, buvęs Zeppelino 
baliūniniu orlaiviu instituto 
inžinierius; dr. Friedrich

ŠIMTĄ VOKIEČIŲ MOKSLO VYRŲ DIRBA AMERIKAI
Neseniai paskelbta, kad 

270 vokiečių mokslininkų ir 
technikų dirba karo depart
mental Jungtinėse Valstijo
se. Kiti Jš Vokietijos parga
benti mokslininkai veikia 
karinio Amerikos laivyno 
žinyboje. ,

Šios šalies armijos vadai 
planuoja parsigabent dar 
kokius 700 vokiečiu moksli
ninku, inžinierių ir techni- 
kų. Amerika jiems siūlo pri
ėmimą kaip reguliariams 
ateiviams ir duoda teisę 
tapti šio krašto piliečiais, po

stačiai nuo žemės pakyla 
aukštyn ir nusileidžia tie
siog žemyn.

Rakietiniai vokiečių eks
pertai dirba Amerikos ar
mijai Fort Bliss, Texase, ir 
White Sands, New Mexico 
valstijoj. Jie padeda kari
niams Amerikos inžinie
riams White Sandse ban
dyti parvežtas iš Vokietijos

išradęs jet iššaunamos jau iki 111 my- vitaminus yra mitimas ge- 
i lių aukštyn. Kita grupė vo-1rai subalansuotu 
’ kiečių mokslininkų ir tech- ’ 
i nikų darbuojasi Wriehtj i pi c U 1 • 
įFielde, Ohio, kur Amerikos Af lnOP“dl!ey VHlglS 
; armija turi didelį centrą j y pi* 9 
lėktuvams ir kitiems kari-■ I * H LniHISKaS. 
n i am s 
nėti ir tobulinti.

Bet komercinė 
piktinasi, kad rusai kai ku- 
riuos vokiečių moksliniu-; P/bčje taip nėra. Tiesa, kad 
kus traukia iš rytinės Vo-'s! Patiekalą išrado^chinietis 
kietijos i Sovietu Sąjungą. taciaus Jungtinėse Vals- 

c * i tijose, o ne Chmijoj.
Chop-suey istorija yra 

I tokia. — 1896 metuose vie- 
Jis gimė ir užaugo Vokieti- i nas žymus Chinijos politi- 
joj ir karaliumi tapo būda-’ kierius lankėsi Jungtinėse, 
mas virš 50 metų amžiaus, Į Valstijose ir kai • kuriems 
todėl nematęs reikalo ir ne-1 savo amerikiečiams drau- 

turėjęs ambici jos jau dau-. gams surengė pietus chiniš-
giau kalbų mokintis. kame reestaurante. Tuo-

' met vienai amerikietei labai 
Į patikęs chiniškas valgis ir 
ji paklausė, kaip tas valgis 
vadinami. Buvo pašauktas 

r . . . ... virėjas, šefas, kuris paaiški-Griaustims yra girdimas no> tai yra: «biskis šio 
ne daugiau kaip per 20 my-’ir bis^is to^ _ tai esąs 
lių. Bent nėra jokių jrody-. chop-suey, chiniškai, arba 
mų, kad griausmas butų to- supjaustytos mėsos mišinys, 

iliau girdėt. Kartu žaibuoja; ^uo to laiko chop-suey, 
į ir trenkia. Jeigu sužaibavo. kaipo chiniškas patiekalas, 
Aiž 20 mylių, tai trenksmą i paplito po visas jungtines 
išgirsi už^kokių 100 sekim-! yalstijas. Vienok Pekine, 
du nuo žaibo pamatymo, i Chinijoj, įsteigtas chop-su-

dideli centra 
ir kitiems kari- 

oro Įrankiams tyri-
•; Daugelis mano, kad chop- 

snauda suey Yra originalis chiniško 
valgio patiekalas. Bet tikre-

Faktais Remti Margumynai — Krieno Surasti Lobynai 
BAIKALO EŽERAS — 
GILIAUSIAS PASAULYJ

Giliausias pasaulyje tyro, 
geriamojo vandens ežeras 
randasi Sibire, Baikalo var-

STRADIVARIAUS DARBO
Saldžiausias iki šiol daik- SMUIKAI BRANGIAUSI

niai įrengimai buvo ten su
statyti ant laivų bei prira
kinti prie jų. Daugelis tų 
ginklų, po atom - bombų 
sprogimo, jau sugrąžinti į 
arsenalus ir bus naudojami 
kariuomenės pratimams.
Sprogimai daugiausia ap- tas cheminiai gaminamas 
lamdė tokius “džypsus” ir saldumynas dulcine yra 70 
tankus, kurie buvo kietai 
prirakinti. O tankai, kurie 
buvo tik laisvai pririšti, kad 
galėtų judėti, tai sveiki iš- le tirpsta vandenyj,

Į • f V 1 *1 *

dirbamas iš anglies dervos, 
yra 200 iki 700 sykių saldes
nis už paprasti! cukrų. Ki

iki 250 sykių saldesnis už 
m n kelių bei nendrių cuk
rų. N-propoxy tik palengvė- 

o vis

S n-irr^-AWirfSH

Į

Brangiausi p a s a u 1 yje 
smuikai, lėšuojanti po daug i 
tūkstančių dolerių kiekvie-! 
nafe, yra garsaus Antonio ■ 
Stradivariaus padirbimo.! 
Per visą savo gyvenimą šis ' _T. 
geni jalus smuikų meistras vrrnTQ
iš viso yra padaręs apie ZAURU GADYN- MEDIS 
2,000 smuikų. Stradivariaus i Netoli nuo Santa Rosa 
padirbimo smuikus naudoja I miestelio, Californijoj, ku- 
tokie pasauliniai virtuozai į riame gimė ir užaugo gar- 
smuikininkai, kaip Fritz | susis keistumynų rinkėjas, 
Kreisleris, Sacha Heifetz ir kartunistas Ripley, atkas

tas milžiniško didumo me
dis, augęs dar priešistorinėj 
dinozaurų gadynėj, visiškai 
suakmenėjęs. Šis medis, a- 
not Ripley, išbuvo po van
deniu ir žemėje bent 150 
milijonų metų — iki pavirto 
į akmenį.

Kreisleris, Sacha Heifetz 
kt.

SENIAUSIAS
DUONOS GABALAS

Faraono Hatshepsut 
Jociuje, Egipte, senėnų jieš- 
kotojai rado duonos gabalą 
3,500 metų senumo.

pa

du. Kai kuriose vietose jo JAUTIS SU 
gilumas siekia iki 5,400 pė- ŠEŠIOM KOJOM

U* v i Tientsine, Chinijoj, užau-
Baikalo ežeras būna už-j go jautis su šešiomis kojo- 

šalęs nuo lapkričio iki gegu- i mis, kurių dvi buvo nuga- 
žės, ir tuo laikotarpiu tran-; roję — maskatuojančios, 
portas per jį eina rogėmis tartum sparnai; kitos gi, 
viršum ledo. Kuomet pir- keturios kojos; kaip turi bu
mas geležinkelis buvo nu- ti. Visais kitais atžvalgiais 
tiestas per visą Sibirą, žie- galvijas
mos metu relės buvo padė- 

I tos ant Baikalo ežero ledo, 
! o vasarą traukinius per 
! transportavo parvazai.

buvo normalus,

KAIP TOL! GIRDĖT 
PERKŪNO TRENKSMAS

ji; Mulo Darbingumas
Mulas gali atlikti darbo 

! daugiau negu arklys — jei
gu jis nori.

Pirmasis Pasaulio 
Dangoraižis

Pirmuoju pasaulio 
goraižiu, debesis raižančiu 
pastatu, sulyg Biblijos pa
davimų, yra buvęs Babelio 
Bokštas.

dan-
du nuo :
Garsas šiltame vasaros ore 
keliauja apie mylią ey restaurantas turėjo greit 

Per užsidaryti, kadangi nebuvo
puspenktos sekundos, o ša-, pakankamai amerikonų val
ančiame žiemos ore per. gytojų ta restaurantą palai- 
5 sekundas.

ANGLŲ KARALIUS, NE
MOKĖJĘS ANGLIŠKAI

Anglijos karalius Jurgis 
Pirmasis yra žymus tuomi, 
kad nemokėjo anglii kalbos, riko j randasi

STIKLINIS KALNAS
Argi iš tikrųjų galėtų 

stiklo? Taip, 
kalnas Ame- 
nacionaliame

buti kalnas iš 
Toks stiklinis

womwM-

kyti biznyje.

Yellowstone Parke. Jis yra 
susidaręs iš obsidian me
džiagos, arba gamtinio stik
lo, kurį padaro vulkanai.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksą ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

vaizdą. Vis toks pat raudo
nas, riestaplaukis ir vikrus.

Prieina buvusi bruklinie- 
tė M. Paukštienė, dabar 
Mijatienė, pristato savo vy
rą. Draugas Mijat, rodos, 
chorvatų tautybės, diržin
gas tamsiaplaukis augalo
tas vyras. —« “Dabre zdra- 
ve, sodruh! Jak se majų! 
Dakuju, riadne vše...”(Geros 
sveikatos, drauge! Kaip lai
kotės! Dėkui, viskas tvar-

Pati Mijatienė gerai atro-

(Tąsa)

Namo parvažiavom, sau
lutei besileidžiant. Po'vaka
rienei šeimininkai nusivedė 
mudu į apačią, į rūsį, juda
mųjų paveikslų pasižiūrėt. 
Naujanybė, kai dėl namų. 
Ir matėm paveikslus, juda
mus, k ru tarnus, visa, kaip 
pridera. Mechanikas iš Ka- 
rosos! Rodei sudėtingą fo
tografinį aparatą, su švie
somis, lempelėmis, su ekra
nėliu, su visa muzika...

Na, susėdom atokiau nuo
didelio stalo ir stebim, kas do ir džiaugiasi gražiai pri- 
gi čia bus. O Karosas tik tapusi prie naujos aplinkos, 
nutaiko, sukalioja ką ten. Ir Nepasiduoda laiko bėgimui, 
štai pradėjo mirguliuot pa- laikosi sugabiai. Vis tokia 

Pikniko daly- pat pailgaveide, juodaakė, 
viai, apsėdę stalus. Moterys patvaraus sudėjimo, 
mezgėjos demonstruoja sa
vo gabumus ir norą padėt 
savo broliams ir savo tėvų 
šalelei, štai bent kelių drau
gų namukai, darželiai. O va 
ir medžioklės vaizdeliai, net 
ir tas šuva su didelėm 
nulepusiom ausim, nušau
tos antys ar taip kokie 
paukščiai... Gal gerą valan
dą mes žiūrinėjom namų 
darbo jūdžius ir turėjom 
daug smagumo.

Na, o rytoj sekmadienis, 
rugpjūčio 11 d. Apylinkės 
draugės ir draugai rengia 
San Pranciškoj pietus, pra
kalbas, šokius — labdarin
gais tikslais, tėviškei su
šelpt. Tai vely ilgiau nebe- 
vakaruokim. Reikia pasil
sėt, atsigaut rytdienos šur-1 
jnuliui.

Tai štai ir sekmadienis. 
Mūsų darbščiųjų šeiminin
kų pilnos rankos darbo. 
Nuo pat mielo rytelio, vos 

— aušrelei išaušus, luputuoja 
jie, bėgioja, pluša, neša, 
rengia. Apie patį pusdienį 
jau ir riedam į tą garsųjį j visku? — Mazak, ės maci- 
švento Pranciškaus miestą, jos Jelgava...

. • Štai ir vieta. Sueinam sa- jauna žmona! 
lėn. Sudėstyti lanku ilgi jums einasi? — Dėkui, kal- 
stalai, jau šio to apkrauti,! bate latviškai? — Truputį, 
kėdėmis apstatinėti. Publi-.aš mokiaus Mintaujoj...) Ir 
kos gal ir koks šimtas. Ma-’ dar kiek ten tarstelėjom tai 
tas ir ;
Sveikinamės, pasikalbam.

Štai čia ir toji pramator- 
ka Baltulionytė Marytė, bet 
jai rankelės užimtos. Tik 
spėjom pasisveikint — jau 
ir bėga į virtuvę ir iš vir
tuvės. Verutė Sutkienė su čergos. Draugė latvė pris- 
savo Benediktu — abu se
niau niūvarkiečiai. Mažai 
ką pasikeitę. Sutkienė, aps
kritaveidė, šviesiaplaukė, 
riestaliemenė — s kubą, 
krausto, bėgioja. Pasikalbė
sime paskui: dabar nėr ka
da. Tai su Sutkum atsistoję 
kiek pasiūtarojom apie šias 
ir apie praeitas dienas. Sut
kus irgi gražiai sugebėjo iš
laikyt savo berniokišką iš- • I

veiksliukai.
Gau

nanti laiškų nuo savo duk
ters iš Honolulu salų ir nuo 
žento. Parodė net ir jų nuo
traukas ir jųjų dukraitės.

Štai pribėga neseniai bu
vęs čikagietis, d. Šatas, pla
čiakaktis, raudonveidis, sta- 
mantus kavalierius. Ran
koves pasiraitojęs, žiurstu 
nrisisegęs, jis čia gyvai pa- 
simankšto kilodamas dėžes 
;r dėžutes, imliodamas ir 
dėliodamas ir skystus ir tir
štus daiktus. Na, vyrel, pa
sikalbėsim paskiau, po vi
sam, — dabar smuk, lupkt, 
būk, skubėk... Nusijuokė 
plačia burna ir “pašok” Rie
stas pusbernis!

Ateina du nepažįstami. 
Mijatienė suveda į pažintį. 
Priplaiki, pavidutinukė mo- 

I terūkė protingu veidu, iš 
pažiūros loc būtų ir lietu
vė. Ne, ji lietuvių pussese
rė — latvė. Esanti apsukri 
darbuotoja Pabaltijo tautų 
sambūry. — “Lab dien, jau
na kundzi! Ka jum lab jiet? 
— Paldies, runajat po lat-

(Gerą dieną,

pažįstamų veidų.1 latviškai, tai latgališkai, tai 
lietuviškai, — ir pasijutom 
jau gerai pažįstami.

O šalia jos augalotas, 
santūriai užsilaikąs, vidur
amžis vyras tik pažiūri, 
kiek šypteri ir laukia savo

bernaitis. Prisiminėm pažį
stamas Tartu miesto vietas: 
universiteto pastatus, zoo
logijos ir botanikos sodus, 
observatoriją, miesto par
ką, studentų bendrabutį, 
Ivanovską kalėjimą, kur ir 
man teko patupėt keletą 
dienų, kol sustreikavę stu
dentai neišgavo suareštuo
tųjų paliuosavimo... Drau
gas igaunis pasakė — “Ju~ 
malata” — iki pasimatymo. 
Pasikalbėsime dar paskiau. 
O čia jau darosi tiršta žmo
nių.

Štai pribėga buvęs niū- 
varkietis Juozas Kazlaus
kas. Irgi atrodo kavalieriš
kai, gerai susilaikęs. Nedi
delis. bet apsukrus dzūkai- 
tis. 0 dzūkai tai dažniausia 
vis vikrūs, veikliai nusista
tę draugai. Atsinešė ir kaž
kokia nemažą dėžę. Tai esąs 
gramafonas ir plokštelės: 
paskiau būsią šokiai, tai jis 
vesiąs muzikinę dali ir šo
kiu... Ir šokt čia išmokęs, 
girdi, pamatysi... Sakvkit 
jūs man, kas čia dedas... 
Stebuklai...

Dar su vienu, kitu besi
kalbant. draugė Karosienė 
pakvietė publika prie stalų. 
Susėdom, gražiai užkan
dom. Pirmininkė Karosienė 
paragino mane pasakyt 
prakalbą. Pabandžiau. Pas
kiau prasidėjo pažmonvs. 
Išsiskirstę būreliais, kalbė
jomės, teiravomės.

Jau susėdus užu stalų, 
dar atėjo keletas svečių. 
Štai buvusi bruklinietė Elž
bieta Vilkaitė. Gražiai, ries
tai atrodo. Paskiau pasikal
bėjom. Dirba ligoninėj, kai
po pirmaujanti slaugė. Vis 
tokia pat apvalainutė, švie
siaplaukė, jaunuoliška.

Buvusi niūvarkietė Sta- 
nislovaitienė supažindė * su 
savo vyru. Aukšta, augalo
ta, dar tvirtai eina. Išsikal
bėjau su keliolika draugių 
ir draugų, ir džiaugiaus 
nauja pažinčia ir patyri
mais. Ir draugė Matuzienė, 
viešėdama pas draugus, čia 
dabar kol kas. Greit vėl grį
šianti Čikagon. Energinga, 
juodaakė, riesta moteraitė. 
Gražiai pasikalbėjom.

Manėm su maniške, kad 
gal geriau ilgai neužtrukt, 
bet kur tau, žmogau? Juk 
dabar čia pats gerumas. 
Svečiai visi jau kiek įsidrą
sinę, įsiūžę, kai ko trukte
lėję po burnelę, kitą. Dabar 
pats tas laikas būt ir tė- 
myt, kas čia dedasi. Kaipgi 
dabar važiuosi? Juk drau
gė Karosienė, Mugianienė, 
Burdienė ir dar kelios

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Tuos siūlymus darome 
svarstymui sąryšyje su or
ganizacijos konst itucijos 
planu:

1. Aliantų okupuotos zo
nos Vokietijoje ir Austrijo
je ir dalinai kitos sritys Va- 
ėarų Europos valstybėse 
dar tebeturi 1,200,000 trem
tinių ir iš vie tin tų asmenų, 
vyriausiai iš Tarybų Sąjun
gos, Lenkijos ir Jugoslavi
jos teritorijų. Kadangi žy
mi dalis šių tremtinių atsi
rado už savo gimtinių sie
nų pasėkoje fašistinių šalių 
karo veiksmų, ypatingai 
priešų armijų pasitraukimo 
metu, ir jie dabar pagei
dauja grįžti į savo gimtines, 
pas savo šeimas ir prie 
normalaus gyvenimo, Tarp
tautinė Tremtiniams Orga
nizacija turi

padėjo

jiems tame 
Tarptautine 

Organizacija 
nevykusiais

4 3. Sekančios asmenų ka
tegorijos neturi ' gauti 
Tarptautin. Tremtim Orga
nizacijos paramos:

a) Karo kriminalistai, 
kvislingai ir asmenys, ku
rie savanoriai 
priešo jėgoms.

b) Nariai karinių ir 
pusiau karinių nepaleistų 
organizacijų ir dalinių, 
kurie kovojo hitlerinės 
Vokietijos pusėje ir jos 
sąjungininkų pusėje — 
Ragožino Karininkų Kor
puso, Četnikų ir Ustašių 
daliniu ir kitu.

k-

Visi tie kariniai ir pusiau 
kariniai daliniai, kaip ir 
Anderso lenkų-emigrantų 
armija, kuri savimi persta
ta kadrus gatavus agresi
jai, turi būti paleisti, o tie, 
kurie išreiškia norą grįžti 
namo, turi gauti Tarptauti
nės Organizacijos paramą.

4. Tikslu sulaikyti antire- 
patriącinės propaga n d o s 
skleidimą stovyklose, ir 
taipgi pašalinimui iš stovy
klos vadovybės asmenis, ku
rie praeityje susitepė kaip 
fašistų bendradarbiai, sto- 

i vykių administracijas suda- 
i riT . i • — ZN •

Tremtiniams 
turi laikyti 
planus apgyvendinti tremti
nius ir išvietintus asmenis 
tolimose nuo Europos šaly
se, pavyzdžiui, Kanadoje, 
Australijoje, Pietų Afriko-, 
je ir t.t. — planus, kurie 
pasmerktų juos prie klajok- i rytų Tarptautinė Organi- 
lių likimo, priklausant prie zacija bendradarbiaudama 
svetimų ir svetimose gyve- su valdžia tos šalies, iš kū
ninio sąlygose. rios dauguma tos stovyklos

2. Tarptautinė Tremtim gyventojų kilę. 
Organizacija neturi rūpin- '

dėllrybų Sąjungos delegacijos 
siūlymai. Jie bus tikra ga-

bendradarbiaudama

Tokie yra konkretus Ta-

negauna, bet kuomet visos sko •' 
los bus atmokėtos, žiūrėsime, 
kiek mes turime tokiu, 
reikalauja miašimčių ir’I 
si; jais d;:rysime. Kiele r.;
žinoma, tai labai mažas M; SŲ’Tetu\A ljroliams pagalba.

kurie
me

1 VI * Uo
Keli mėnesiai tam atgal buvo 

pasiųsta iš šio miestelio $G0 
Vilniaus Institutui, kaipo mū-

draugų reikalauja nuošimčiu.
Kiti tiesiog pasako, “nuošim
čius aukoju draugijai.’’ Tas 
būna Įrašyta i protokolą.

Tie draugai, kurie gyvenate | bužių yra nauji, gauti per krau- 
kituose miestuose, su visais rei-l 
kalais kreipkitės pas draugijos
< .1.. ..J.. Y--------------- • .. .!------------------- T T I

Bakšys
Dar vieną 

minti. Nuo

Dabar siunčiame švarių, gerų 
žieminių paltų, svederių ir kitų 
drabužių, taipgi gerų pataisy
tų čeverykų. Daugelis šių dra-

Įtuvninką Abe Anis. Taipgi da- 
i ve Marijona Kalasauskienė ge- 

sekretorių, šiuomi adresu: J. J. ’’’J drapanų jos sūnaus, kuris 
buvo užmuštas Vokietijoj per 
karą. Jo visos drapanos paau
kotos Lietuvos žmonėms, nu- 
kentėjusiems nuo karo.

Taipgi aukavo drapanų Tofe- 
lija Savukienė, Elena Savukie- 
nė, jos duktė Ona Denne. Už 
persiuntimą užmokėjo draugės 
Tofelija ir Elena Savukienės.

Diena.

23 Euclid Ave.
dalyką noriu pri- 
šokių, kurie buvo 
t O jų kuopų Lais- 
draugė Kalakaus-vės „naudai, 

kienė pridavė $14. Ir jeigu ne
atsiras daugiau bilų, tai pelno 
tiek ir liks. Dar yra kelios drau
ges, kurios paaukavo ši bei tą.
Aneliatrukiūtė (pavardė neaiš-; 
kiai parašyta. Red.) aukavo' 
sūrį ir kopūstų. Ausicjiene iri 
Dovidonienė — “ausiukiu.’T c 
Ačiū toms draugėms už aukas, i 
Taipgi ačiū J.
bartenderiavimą ir visiems, ku-. Ja rys 75,000 Žydų teroristų 
rie atėjote ir 
spaudą.

tis asmenimis, kurie 
priešingumo sumetimų ne
nori padėti savo krašto vy-!rantija ir pamatas efektin- 
riausybei, kurie neturi pa-! gam tremtinių problemos 
geidavimo kartu su savo išrišimui, efektingam išriši-1 
tauta dalyvauti savo gim- mui problemos, kuri stovi | 
tojo krašto atstatyme iš ka- prieš tremtinius ir jų repą-1 • — • I • • • • • j*ro griuvėsių. triaciją į gimtines.

WORCESTER, MASS

Ješkevičiui

ŽYDU TERORISTŲ 
ARMIJA

Basei, Šveic. — Amerikos 
J žydų literatūros leidėjas 

uz|Wm. Ziff įspėjo, kad susi-

parėmėte savo armijos Palestinoje kovai 
J. J. Bakšys. | prieš Angliją.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

tatė: —tai draugas estonas, 
igaunis. — Igaunis? Tara 
tara! teretere! (Estas? Ge
rą dieną! Gerą, gerą!) Tai 
ir viskas ką aš atsimenu i- 
gauniškai iš Tartu (Dorpa
to, Jurjevo) laikų...

O puikūs, garsūs tai buvo 
laikai, 1905 metų revoliuci
nis sambrūzdis. Taip, taip, 
ir jis puikiai tai atsimena, draugės dirba, neapsidirba 
nors dar jaunutis tada buvo

Kada 400,000 minkštosios anglies kasėjų gavo žinią 
apie teisino nuosprendi prieš ju uniją, jie tuojau pasi
darė savo išvadas. Kokios tos išvados buvo, geriausiai 
parodo šis Ma**wick, Pa., mainieriu Stanley Wilcdsz ir 
jo trijų sūnų paveikslas.

Iš Lietuvos Sūnų, iv Dukterų 
Broliškos Di aug i j os.

Metinis susirinkimas Įvyko 
gruodžio 3 dieną. Po visų kitų 
draugijos ceremonijų, visi lau
kė balsavimo pasekmių. Balsų 
skaitytojais buvo Šiupėnas, ža
limas ir Grabliauskas. Draugi
jos nariai pasirinko sekamus i 
1947 metų valdybą: Pirmininku 
D. G. Jusius, vice-pirm. J. Gus
taitis, prot rast. J. J. Bakšys, 
finansų sek'r. J. Petkūnas, ižd. 
M. Sukackiene, iždo globėjais 
J. Kižys ir N. J. Meškus, direk
toriais (1) Ig. Lozuravičius, 
(2) M. Tamošiūnas, (3) M. Ki- 
žienė, (4) V. Pačesas, (5) L. 
Valančauskas; maršalka M. 
Novikienė, parko prižiūrėtoju 
A. Čeponis, svetanės prižiūrė
toju V. Navikas, kliubo gasp.

virtuvėj. Įėjom į tą užuka- 
borį — į virtuvę, čia pat ir 
baras — labai populiari vie
ta.

Na, draugė Karosienė ir 
Mugianienė (o jos dvi vis 
sąskaitas rašinėja veda) sa
ko, parengimas gražiai pa
sisekė. Būsią naudos tėviš
kės šelpimo reikalui.

Salėj vis dar energingai 
groja gramafonas. Trepsi, 
sukasi kelios poros. O čia 
pakraščiais pokalbiai eina...

Jau gal gerokai po de
šimčiai išsiruošėm važiuot. 
Teko dabar nakčia perva
žiuot per gerą San Francis-’ 
ko dalį ir patėmyt jo iliu
minaciją. Šurmulingo esa
ma, gyvo miesto! Ne nuo
bodus, ne monotoniškas. O 
jau tie jo tiltai, šviesų 
žvaigždėmis n u s a gstyti! 
Koliai dasikasėm iki namų, 
tai jau ir visiškai nebe ank
sti. Gulom ir sumigom, kaip 
kurmiai, įsirausę į minkštą 
guolį.

(Bus daugiau)

T. Paulauskus.
Man atrodo, kad valdybą 19 17 I 

metais turėsime vieną iš geriau i 
siu. Viena dar smagi žinia, tai 
kad apmokėjome svetainės mor-! 
gičių. Dabar, su pradžia 19 17 
metų, neturėsime jokių morgi
čių nei ant parko, nei ant sve
tainės.

Buvo palikta direktoriams 
surengti parę visiems nariams 
už dyką. Direktoriai nutarė pa
imti pirmą subatą po Velykų 
dėl sudeginimo morgičių.

Dar vienas pranešimas. Ku
rie turite skolinę ant parko, da
bar galite atsiimti, nes pinigų 
yra ir mes norime visiems at
mokėti. Kurie gyvenate kituo
se miestuose, tai malonėkite pa
rašyti, ar aukojate nuošimčius, 
ar ne. Nuošimčių dabar niekas

ANDRIUS PURICKIS ’
Linksma Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus, 

medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.
YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE

> Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži
nome kiek ilgai jo užteks.
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u
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LAISVĖS ADM.

BROOKLYN!) LIETUVIŲ
Valgių ir (ierimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street

Brooklyn, N,. Y. <
Telephone EVergreen 4*8578

WM: SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

1

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

■ ■

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS 1

Kas 
pas “(

459

nor gražiai laiką i ; pasilinksminti ir pasišokti, užeina • 
i Star I’m. ami (TiU ” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI. SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

.Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA. PA.

Telefonas Poplar 4110
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DETROITO ŽINIOS
Iš Dviejų Menševikų 

“Kukorių” Kičino 
šeštadienį, gruod. 16 ( ?— 

Red.), įvyko neva prakalbos 
Liet. Svetainės skiepe, kurias 
rengė Dr-jų Centras (kuriame 
esą “18 organizacijų”), pabė
gėlių naudai, arba, kaip jie 
sako, “Lietuvos išvadavimui.” 
Tos smalos virimo “kukoriais”- 
kalbėtojais buvo “daktaras” 
Grigaitis iš Chicagos ii- “dak
taras” Dagis iš New Yorko.

Pirmininkas; i š g a r b i n ęs 
Grigaitį, pakvietė pasakyti 
prakalbą. Kalbėtojas, prisimi-

k ontr-re vo I i uc i o n i e •Jie 
riai,’

Pylė visą smalą, kiek tik 
jis turėjo, ant Sovietų valsty
bės. Ant galo verkšleno, kad 
žmonės aukotų 
vadavimui iš po 
tatūros.”

“ Lietuvos iš- i 
barbaru d ik- v

pinigu ! Rei-“Mums reikia 
kia išleisti laikraščiai/ maga
zinai; reikia važiuoti į Wash- 
ingtonąj 
rašyti; 
nėms . 
reikia

• , „ .-i 1 4 • reikianęs apie prakalbų tikslą, tuoj | į .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRA!BALTIMORE, MDvęs teisingas pasakymas.

Po jo šmeižimo Sovietų ir 
verkšlenimo prasidėjo aukų 
rinkimas. Surinko $211.33.

Po koiektos, perstatė kalbėt 
“daktarą” Dagį, šis irgi turė
jo pilną savo uzbonėlį-visokių 
nesąmonių. Pasisakė, kaip jį 
pasitiko jo frentai. Girdi, “kai 
aš atvažiavau pas gerbiamą 
Šim., tai jis man sakė “pasika
bini,” tai taip išsigandau, ma
niau, kad jis liepia pasikart. 
Bet jis turėjo mintyje, pasika
bini paltą.”

Dagis iš pradžios pasisakė, 
kad Smetonos valdomoj Lie
tuvoj jis dirbo valstybinį dar
bą.

“Kai Lietuva tapo sovietiš
ka, tai aš ėjau ir dirbau sy
kiu su
kitais, nes visada buvau, socia
linių pažiūrų. Bet pamačiau, 
kad Lietuva parduota Rusijos 
diktatūrai.”

Bet, baigdamas savo spyčių, 
pasakė: “Mane kvietė Mask
vos agentai, kai Lietuva tapo 

dirbti 
aš nė-

Jūs gaunate laikraštį “Lais
vę,” kuri paduoda teisingas ži
nias’ iš viso pasaulio. Taipgi 
randate gražių apysakų, dak
taro patarimų apie sveikatą. 
“Laisvė” ir Literatūros Drau
gija yra dalis to milžiniško ju
dėjimo, kuris teikia mums ma
lonumą. Jeigu nebūt Literatū
ros Draugijos, vargiai būt pro- 
gresyviškų laikraščių, arba vi
sas progresyviskas judėjimas.

Taigi, pareiga žėdno kuopos 
nario nors retkarčiais atsilan
kyti į susirinkimus, arba į kuo
pos parengimus.

štai gruodžio 31 dieną vaka
re Literatūros 25 kuopa rengia 
parę, laukimui Naujų Metų, sa
vo nariams. Bus Lietuvių Sve
tainėje, ant trečių lubų. Kvie
čiami visi kuopos nariai daly
vauti šioje parėję ir atsivesti 
savo draugus. Tikimės, kad vi
si nariai parodys savo progre- 
syvišką patrijotizmą ir visi at
silankys į parengimą.

Nekurie draugai turėtų mes
ti tuos įsitikinimus, kad jeigu 
Jonas, 
aš ten 
myliu, 
ypatos
tam yra, kad visi galėtų sutilp
ti.

Dvi mūsų kuopos narės turė
jo sunkias operacijas. Ona Že
maitienė jau randasi namie. 
Ida Tammasar (Balsiūtė) dar 
randasi Agnieškos ligonbutyj. 
Prie progos, draugai turėtų at
lankyti sergančias nares.

Kuopos metinis susirinkimas 
įvyks 13 dieną sausio, 1947 m., 
Lietuvių Svetainėj. Visi nariai 
ateikite, užsimokėkite už 1947 
metus. Palengvinsite kuopos se
kretoriui J. Deltuvai. Mūsų sek
retorius pereitą metą kuopą pa
dėjo ant garbės listo. šiemet 
taipgi pasi brėžęs tą padaryti.

25 kp. kor. J. Balsys.

Literatūros Draugijos 25 
Kuopos Veikla.

Beveik visa kuopos valdyba 
apsiėmė dar pasidarbuoti atei
nantiems metams, išskyrus Lai
svės agentą. Šie draugai likosi 
valdyboj ant ateinančių metų: 
Organizatorius J. Stonis, finan
sų sekr. J. Deltuva, užrašų sekr. 
P. Paserskis. Kasierius K. Ješ- 
kauskas nepribuvo į susirinki
mą, tai nežinia, ar pasiliks ka- 
sierium, ar ne. “Laisvės” agen
tu ir kuopos korespondentu iš
rinktas J. Balsys.

Kuopos veikimas vidutiniš
kas, palyginus veikimo spėkas. 
Virš metai atgal J. Deltuvai už
ėmus finansų sekr. vietą, kuo
poj dalykai pagerėjo. Kuopa 
paaugo 6 naujais nariais. Da
bar kuopoj yra 64 nariai, šiais 
metais 5 kuopos nariai mirė.

Kuopa skaitlinga nariais, fi
nansų sekr. laiku išrenka narių 
duokles ir pastato kuopą ant 
garbės sąrašo. »

Nupirkta du “Laisvės” ben
drovės namo Šerai už $50.00. 
Darbininkų spaudai ir kitiems 
darbininkų reikalams išaukau- 
ta $87.50.

Kuopos pasidarbavimu daug 
surinkta pinigais ir drabužiais 
paramos Lietuvos žmonėms, 
nuo karo nukentėjusiems.

Dabar, jeigu visi kuopos na
riai būtų lankę susirinkimus ir 
nors biskelį būtų prisidėję su 
veikla, tai milžiniški darbai bū
tų buvę atlikti. Deja, į susirin
kimus susirenka tik veiklesni 
nariai, ir šiems draugams ten
ka visa veikimo našta.

STALIAI-UŽBAIGĖJAI 
PATYRĘ

PRIE UŽBAIGIAMOJO 
DARBO TELEVIZIJOS 

IMTUVAMS. 
KREIPKITĖS 

PERSONNEL DEPARTMENT 
ALLEN B. DUMONT 
LABORATORY, INC.
1000 MAIN AVENUE 

CLIFTON, N. J.
(290)reikia rezoliucijas 

: reikia aiškinti žmo- 
apie Lietuvos padėtį; 

važinėt. Tam viskam 
pinigų. Reikia daug aiš- 
nes yra Washingtone 

didelių-gar- 
yra kacapų 
nežino, kur 
Tūli mano, 

kur nors

r

Paleckiu, Venclova ir

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

Hitlerį. 
Lietuvą, 
vokiškoj 
laikraštį 

ir rašiau

‘rusiška,” kad eičiau 
valdiškas pareigas, bet 
jau.”

Nežinia, kuriame

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Tel. SOuth 8-5569

kitus miestus ir apmokame pašto

a

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

pasileido su visu savo šmeiži
mo aparatu ant Sovietų Rusi
jos.

Jis pripasakojo visokių ne
sąmonių. Galų gale pasakė, 
jog esanti “didžiausiais bar- ■ 
barais” ir kad Sovietai nesą j 

žmonių noro reiškėjais.” Kad !

“Apdovanotinas Kūdikis” 
dėl Smetoningesnio Pieno

yra 
daug suklaidintų 
siu žmofiiu: kiti 
papirkti; kiti nė 
Lietuva randasi.

i kad Lietuva yra
j Afrikoj arba South Amerikoj.” 

Jeigu jis būtų pasakęs, kad 
“smalavirių kukoriam” reikia 
algos apmokėti, tai būtų bu-

api- 
mo- 
pa- 

‘Tas

Anot jos daktaro, Mrs. Joseph Riti er, 
161 S. Broadway. White Plains, | 
N. Y., turi “apdovanotiną kūdikį,”! 
savo 9 mėnesių Andrew.

Stiprus, diktas Andrew buvo pe- | 
nimas smetoningesniu Borden’s Gol- ‘ 
den Crest Pienu per kelis mėnesius. ; 
Ir jo motina pripažįsta šiam mais- 
tingesniam pienui daug kredito už į 
šaunią jo sveikatą.

Golden Crest yra homogenized i 
greitesniam suvirškinimui—ii’ prie j 
jo pridėta saulinio vitamino D. Tai i 
puikiausias iš viso Borden pieno. O Į 
jeigu Borden's, tai TURK būti geras! j

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tol. EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Egzaminuoįam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkūi, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
'sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

punkte 
Dagis meluoja! Jis gyrėsi, jog 
buvęs visuomet prieš 
“Kai Hitleris užėmė 
tai aš, dirbdamas 
kanceliarijoj, leidau 
kanceliarijos skiepe,
prieš ir kalbėjau prieš Hitleri
nį režimą...”

“Vienam žmogui, Kamins
kui, perpjovė pilvą, sukišo 
rankas į pilvą, o paskiau nu
šovė.” “Daktaras ligoninėje 
darė operaciją. Atėję nušovė

daktarą, o slaugei nupjovė au-1 
sis, krūtis, visą apipjaustė, 
apipylė gazolinu, uždegė, o 
paskiau nušovė...”

“Kai lietuviai nušovė aštuo
nis vokiečius, tai vokiečiai ap
supo tą visą apylinkę ir visus 
sušaudė.”

Kažin, ar ne vokiečiai darė 
tuos šaudymus, apipjaustymus 
ir deginimus!

Dagis, rodos, lyg' norėda
mas apskelbt karą Sovietų 
Sąjungai, sušuko; “Jei Rusija 
dar ilgai pasilaikys, tai 
Lietuva prapulti!”

Dagiui kalbant apie 
pjaustymus, viena senyva 
teris, šalia manęs sėdinti, 
mojo ranka ir pasakė: ‘ 
piemuo perdaug meluoja.’

čia tai tik storesnį šmeiži
mo punktai. O, tu sviete, kiek 
jie nesąmonių prikalbėjo!

Tokių kalbėtojų Detroito 
mieste tankiai matosi gatvė
mis einančių, kurie visokius 
nešvarumus kalba ir eidami 
gatvėmis, spjaudo ant sienų.

Reikia dar priminti, kad 
Grigaitis aiškino Lietuvos pa
dėtį garsiam, jų plauko, žmo
gui, Michigano valstijoj. Jūs 
žinot, kam ir be minėjimo jo 
vardo.

Grigaitis pasakė, jog Michi
gano lietuviams esanti paskir
ta kvota surinkt $20,000.

šiame pokilyje, surengtame 
“18 draugijų” centro, sukėlė 
tik $211.33. čižausko parapi
joj gal ir tiek nesurinks. Tai; 
jei Detroitas nesukels nei $1,- 
000, tai kur jie gaus tą savo 
kvotą ?

Publikos buvo apie 250 tų 
šmeižikų pasiklausyti. Nema
žai buvo ir pažangesnių žmo- 

j nių, kurie rodė Grigaičiui ir 
i Dagiui kišenyje špygą.

CHEMICAL OPERATORIAI 
MOKINIAI

Gera Alga Mokinimosi Laiku
J NUOLATINIS DARBAS 

PENSIJOS PIANAS 
MEDIKAMS APRŪPINIMAS 
POMIRTINĖS APDRAUDA 
VAKACIJŲ PRIVILEGIJOS 

NELAIMĖS IR SVEIKATOS APDRAUDA
SIETŲ MOKESTIES SKIRTUMAI 

PAKILIMŲ PROGOS

AMERICAN 
CYANAMID C0.
Warner’s Plant

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

Lietuviškas

fRAKTYRIUS

Fotografas
raukiu paveikslus familijų, ves- 
ivių, kitokių grupių ir pavienių.

Pirm prakalbų būrys pra- 
I dėjo diskusuoti apie Lietuvą ir 

(nežinau jo 
fa-

Rusiją. Vienas, 
pavardės), taip užpjovė 
šistams, kad tūli iš tarpo no- 

i rėjo uždaryt jam burną su 
delnais. Bet kai jis pasakė, 
kad turi laisvę kalbėti Ameri
koj, tai Kakanauskas 
puskvailis jau norėjo 
tą žmogų mušti. Bet 
kas pašaukė l^ilką, tai 
f aši z m o garb i n to j u s 
nuo muštynių, geriau 
nuo užpuolimo.

Einant iš tų neva prakalbų, 
daug girdėjau kalbant: “Ma
niau, kad “Vilnis” perdeda, 
rašydama apie Grigaitį. Da
bar, kai jį išgirdau, tai Vilnis 
dar nedasako apie jo neišmin- 
tį!” y

ir kitas 
pradėti 
nežinia, 
tas tuos 
sulaikė 
sakant,

Kodėl kiti ■* nariai nesilanko 
nors retkarčiais ant susirinki
mų?. Draugas priguli prie kuo
pos todėl, kad turi idėjas. Jei
gu taip, tai būtų dalis tos idėjos 
retkarčiais atsilankyti į susirin
kimus, pasimatyti su draugais, 
pasidalinti mintimis. Jūs gau
nate knygas Literatūros Drau
gijos išleistas! Knygos gana 
vertingos — gražios apysakos, 
sveikatos, gamtos bei istorijos 
klausimais.

arba Juozas ten yra, tai 
negaliu eiti, ba jo aš ne- 
Organizacija nėra vienos 

dalykas. Organizacija

Linden, N. J.
I’ublic Service 34 Busas Nuo Elizubelh 

Tiesiog Iki Dirbtuvės Durų.

Kreipkitės į Kompanijos 
Employment Ofisą 

Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį.

(204)

VYNIOTOJAI
Patyrę ir be patyrimo dirbti vyriškų drabu

žiu krautuvėje.Nuolatinis darbas.
GARBER BROS.,

163 RICHMOND AVE., STATEN ISLAND
(295)

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SUSTATYTOJOS
Mokestis nuo valandų, inisideda bonai 

už spartumų.
UNIQUE ART MFG. CO.

200 WAVERLY AVE., NEWARK, N. J.
(291)

ir gerai

solo, kai 
gerai iš- 
operetės

Rumford, Me.
Lietuvaitė Pašto Vedėja.

Postmaster General Robert 
Hannegan paskyrė ponią Mar
garet Manson šio miesto vei
kiančia “postmaster” (vedėja). 
Ji paskirta tas atsakingas pa
reigas eiti per šešis mėnesius. 
Margaret Manson yra lietuvai
tė, Marijonos ir Jono Wiskon- 
tų duktė. Ji turi sūnų, kuris tar
nauja Jungtinių Valstijų armi
joj Vokietijoj. Koresp.

CHOCOLATE DIPPERS
Patyrusios. Valandos prisitaikant. 

Dienoms ar vakarais. Daliai Laiko.
Kreipkitės:

VIEBROCK’S
40 South Main St., Freeport, L. I.

(293)

MERGINOS IR MOTERYS ~ 
. pHtyrimas nereikalingas 

LENGVAS SUSTATYMO DARBAS.
SĖDINČIOM

Valandos 8 A.M. iki 4:30 P.M.
GERA ALGA

CORD WAY PRODUCTS, 
INC.

36-20 381h Street, L. I. City.
(Arli Northern Blvd.) 

(Lengva pasiekti visomis subvėinis)
(290)

MERGINOS
Patyrusios atlikimui dailaus rankom siuvimo 

prie moteriškų apatinių drabužių.
Norcliff, 24 East 56th Street.

(291)

Spartakas.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik- trijų tabletė 

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

2: Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi- 

'sados- nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių J miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dė\ kiekvieno, seno ar jauno, taipg 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
IŠ Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu i visus 
Klaidas.

WONDER LIVE 
6164B—Metro Sta., DepL C,

FOUNDATION
Loa Angeles 55, Calif

, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su- ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir^| 
padidinu toki o Ji* 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kumpas Broadway ir 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLoninorc 5-6191.

Stone Ave.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo]a pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nul ekpriu o j a.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

8152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Aido Choro Koncertas Buvo 
žingeidus.

Sekmadienį, 15 d. gruodžio, 
Aido Choras turėjo surengęs 
koncertą, Lietuvių svetainėj.

Koncertas > susidėjo sekamai: 
Aido Choras su naujomis daino
mis labai gerai pasirodė su 
nauju mokytoju St. Altschuler. 
Ypatingai buvo naujanybė, tai 
valso daina prieš užbaigimą 
koncerto. Aido Vyrų Choras 
gerai dainavo, ypač labai gerai 
išėjo Kareivių Choro ir opere- 

Price labai

Smith. Jos publiką prajuokino, 
kai išėjo ant steičiaus kiekvie
na su skirtingu muzikaliu in
strumentu.

Walter Gugas, tenoras, solo 
dainavo labai lengvai 
jo dainos skambėjo.

J. Wesley, tenoras, 
Vyrų Choras dainavo, 
pildė savo įvedimą iš 
“Spartakas.”

Helen Degutis (tur būt iš 
Kanados), soprano solo, labai 
gražiai dainavo. Ji turi labai 
patraukiantį ir žavėjantį bal
są, tik nelabai tvirtą. H. Degu
tis taip dainuoja, kaip ir detroi- 
tietė R. Zigmantaitė (beje, pa
staroji jau vedus ir pastaruoju 
laiku, tuoj po medaus dienelių, 
jai trūko apendicitis ir turėjo 
sunkų atgijimą po operacijai). 
Jeigu H. Degutis padarytų 
tvirtesnį balsą, tai būt ko pasi
klausyt. Ji supranta 
steičiaus apsiėjimą.

Choras ir solistai dainavo po 
du atveju, po kelias dainas.

Aido Chorui dainuojant atsi
sveikinimą su tėvyne, Šimkaus, 
iš “Išeivio”*9 geras įvadas darė 
trio: Lil. Gugas, soprano, 
toinette Dabar, alto ir W. 
gas, tenor.

šiame programe nebuvo 
ko, kas erzintų klausytojų 
smus.

Po koncertui visi linksminos 
visokiais būdais.

Publikos buvo pilna svetainė 
su pilnais pasieniais. Spartas.

New Kensington,Pa

pa- 
pu- 

Vil-

gerai

RIBBON BLOCKERS
Qera Alga

Patyrimas Ncręikalingas 
Sveikatai Patogi Aplinkuma

Nuolat

SCHETTY BROS.
FIRST & BROAD STREETS

CARLSTADT, N. J.
(15 minučių važiavimas su Bušu 97)

(294)

Choras šiuo 
naujanybės.

tės “Laima.” Pr. 
gerai vedė dainą.

Pažangos Moterų 
kartu neparodė
Bet moterys dainavo taip gerai, 
kaip ir visada. Joms priklauso 
didelė pagarba už jų tokį veik
lumą. N. Erickson dirigavo. 
Moterų (Chorui akompanavo B. 
Palevičiūtė. Aido Chorui akom
panavo Mrs. B. Altschuler.

Merginų sikstetas dainavo 
labai gerai, vadovaujant Stellai

An-
Gu-

nip- 
ja u-

Mūsų LDS 10 k-pos susirin
kime paprašiau, kad nors kiek 
skirtu mūsų dienraščiams iš 
iždo finansinės paramos. Tad 
mano prašymą priėmė, ir nu
tarė abiem laikraščiams 
dalinti surinktus pinigus 
siau, tai yra, dienraščiui 
niai ir Laisvei.

Iš kuopos iždo aukavo $5. 
Nariai sumetė: P. Kriščiūnas 
$2, J. čiuplis, $1, M. Stašins- 
kienė $1, K. Tamošiūnienė $1, 
P. Povilaitis, 50c, J. Yasodavi- 
čius 25c, J. Virbickienė 25c, 
S. Daugėla 25c. Viso sudaro 

Dienraščiui Laisvei 
$5.75, o dienraš- 

$5.50. 
dėkojame.
Stashinsky,

Fin. Sekr.

Wichita Lakraštininkai
Laimėjo Streiką

$11.25. 
paskyrėme 
čiui Vilniai

Širdingai

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
direktorius

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

F. W, Shalins
(Shalinska*)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAyEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-UM

i—n t-t---- rv-.-.rgT.T-.Tr-.-r.~r---.--1-ri-,r-^r>r-.TĮ.:.--rz

'M

•Wichita, Kansas. —Strei
kavę redakciniai dienraščio 
Eagle darbininkai, CIO u- 
nijistai, sugrįžo darban, ka
da leidėjai pridėjo jiem al
gos po dešimtuką valandai. 
Streikas tęsėsi 24 dienas.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 116 
.Graham Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HERBERT KAPLAN & JESSE COHEN 
(I)-B-A Kaplan’s Delicatessen)

116 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

W. VA. MAIN1ERIAI REMIA 
BENDRA UNIJŲ VEIKIMĄ

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Užbaigimui darbo, Lietuvos Pa
galbos Teik. Kom., viet. skyr. ren
gia skanių valgių vakarienę, Kūčių 
vakare, 24 d. gruodžio. Liet. Salėje, 
315 Clinton St. Durys atdaros nuo 
6:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti. Vaka
rienė susidės iš bent kelių “patro- 
vų.” Kaina nebrangi tijc vienas dole
ris asmeniui. Prašome užsiregistruo
ti pas komisiją:' A. Tvarijonienę, A. 
Žemaitienę, M. Bekcrienę ir kitus, 
•kad gaspadinės žinotų kiek valgio 
pagaminti. — Rengėjai. (

Fairmount, W. Va. —Čio- 
naitinių angliukas, komite
tas telegrafavo paraginimą 
J. L. Lewisui, Mainierių 
Unijos pirmininkui, kad 
priimtų CIO pirmininko 
Ph. Murray pakvietimą dėl 
bendro veikimo. Murray 
šaukė CIO, Darbo Federaci
ją ir geležinkeliečius išvien 
atmušt įstatymų* sumany
mus prieš unijas.

Vięna. — Pranešama, jog 
daug Sovietų kariuomenės 
išsikrausto iš Austrijos.

Tūli kasyklų savinįnkaik valgio i . , -i ‘ '
(289-290) nori derybų su unija.

'.t-
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t NewYiito^fe^^Zimos
Joną Juodzevičių 
Palaidojus

atliko
Jomis

Iš Aido Choro Susirinkimo
Praeitą penktadienį, gruo

džio 13, Aido Choras turėjo 
labai objektingą ir konstruk- 
tyvišką susirinkimą, čia buvo 
aptarta daug svarbių, chorą 
gyvybiniai liečiančiu dalykų. 
Taipgi išrinkta valdyba iš pa
tikimų ir užsigrūdinusių aidin
čių, progrosyviškai linkusių 
menininkų.

ši ii žodžių rašytojas atsi
prašo už negalėjimą visame 
susirinkime dalyvauti ir prisi
dėti prie rišimo choro reik:r- 

■lu. .lis buvo manęs nedalyva
vimu susirinkime išsisukti iš 
aprašymo šio susirinkimo ir 
abelnai iš korespondento pa
reigu, pasiteisindamas “pa
vargimu” ar bile kuo kitu. 
Bet choristai — ne mulkiai: 
Yra, ar nėra kuris nors narys 
susirinkime, bile tik jis parei
goms tinka, tai jam nėra iš tų 
pareigų pasiliuosavimo: Gali 

Į dainuot, tai dainuok, gali vest 
susirinkimą — būk pirminin
ku, gali rašyt—būk sekreto-

Lietuvoj rium arba korespondentu...

Lillian Bastytė ir Marie Ju- 
džentiene.

Aido Choras turės socialę 
s u e i g ą - p as i 1 i n k s m i n i m ą, penk
tadienį. gruodžio 27 d., Lais
vės salėje, 219 Lorimer St. 
Pradžia 7:30 vai. 
įžanga — choristams 
rėliui” — veltui. Bus 
džių ir gėrimų, taipgi 
įima ir pasišokti prie 
Augulio muzikos,
choristai ir simpatikai. 
dalykų, kaip socialių 
jau 
ma. 
Aidas iš iždo 
sime, $100 
narių palinksminimui — laivu 
pasivažinėjimui, u ž f u n d i n i m u i 
teatro, ar šiaip kokiam daly
kui, kokio pageidautų choris
tai.

užkan- 
bus ga- 
A1 berto 

Kviečiami 
Tokių 

kaip socialių sueigų, 
seniai buvo pageidauja- 
Net yra pasiūlymų, kad 

paskirtų, saky- 
per metus savo

Na, gerai. Nebuvęs susirin
kime ir tik pašaliniais keliais

Praeita ketvirtadieni buvo 
palaidotas Jonas Juodzevičius. 
Jis palaidotas gražiame kal
nelyje Alyvų kapinėse. Mas- 
pethe, tarp medelių, visai ar
ti kapiniu koplyčios.

Laidotuvių pareigas 
grabo r i us Bieliauskas,
rūpinosi Povilas Juodzevičius, 
velionio brolvaikis.

R. Mizara prie kapo pasa
kė kalbą, dalyvaujant nema
žam būriui velionio draugų ir 
pažįstamų.

Jonas Juodzevičius Ameri
kon atvyko 1905 m. 1913 m. 
buvo nuvykęs į Lietuvą, apsi
dairė ir vėl grįžo atgal New 
Yorkan. čia visą laiką išgyve
no. Priklausė kriaučių unijai 
ir Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubui, kurio manadžerius 
Juozas Zakarauskas oficialiai 
dalyvavo šermenyse.

Jonas Juodzevičius gimė ir 
augo Subačiaus miestelyje, 
Panevėžio apskritv.
paliko tris seseris ir viena bro
lį. o Amerikoj iš giminių te
paliko tik savo brolvaikį, go- išgirdęs choristų nusistatymą, 

žinomą Į mėginu jų valią ir norus pil-
I dyti — rašyti apie chorą, cho
ristus ir susirinkimo tarimus.

Kiek teko nugirsti, tai buvo 
i perrenkama valdyba. Jon įei- 
I na sekami: •

■ ' ~ i Pirmininkė Eva Mizara, vi-
Vienas Karve 10 sapos dar-' pirm AIekas Ve)ieka> fi. 

binmkas man sakė įdomu jvy-! nangl) ,.aStin Ne]lie Venta iž. 
kj apie velioni. alininkas Petras Grabauskas,

Būdamas pažangiu žmogų-1 užrašų sekretorė Helen Bru
nu, \ Jonas Juodzevičius 
Bimbos prakalbose 
aukojo Tiriamosios Medicinos 
ir Vėžio Ligos Institutui Vil
nių ie $50.

Kai jo vardas buvo paskelb
tas Laisvėje, tai J. Buivydas, 
54-to lokalo biznio agent aš. 
skaitydamas 
reiškė savo 
negalimas 
esą, Jonas 
aukoti tarybinei Lietuvai tiek 
daug pinigų! Bet jo frontai 
sakė, kad jie tikrai žino, kad 

•Jonas aukojo! Buivydas sube-
tino. su savo frontais. O kad 
sužinoti “tikrą tiesą,” tai Bui- 1 
Vydas, pasiėmęs telefono ra
geli skambina Karvelio šapon 
pačiam Juodzevičiui. z 

—Ar tu aukojai $50 bolše
vikams? — klausia Buivydas. J

Jonas Juodzevičius atsakė:
—Taip, aukojau $50 tarybi- 

/• nei Lietuvai, — Vilniaus In
stitutui'.

—Nenoriu tikėti! Ar tu ži
nai, — sako Buivydas, — kad 
aš tave skaičiau “mūsų žmo
gum” (vadinasi, tokiu, kuris 
duria lietuvių tautai durklu 
nugaron). Aš niekaip negaliu

‘ tikėti tuo. Aš ant tavęs pra- 
betinau!. ..

—Tai kodėl tu toks dur
nas?!... — atrėžė velionis 
Jonas Juodzevičius, nemėgstąs 
daug kalbėti. Tr uždengė te- bininkėms, kurios

rai brooklvniečiams 
Povilą Juodzevičių.

Velionis buvo rūbsiuvis ir 
išdirbo Karvelio Šapoje apie 
20 metų.

Pasikalbėjo su Buivydu

A. leas. Naujoji sekretorė užima 
kadaise ' vietą, kurią Sylvia Pužauskai-

Tarp pasižymėjusių narių 
šiuo tarpu randasi Eva An- 
drušaitienė, kuri pardavė apie 
35 Aido Choro koncerto tikin
tus. Grabauskas sakosi ją 
“subytinęs,” bet neteko 
noti, kiek jis pardavė.

Dabai- leiskite man, 
Choro vardu, visiems jums pa
linkėti Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų, kuriuos, 
deja, galite sutikti linksmai, 
kartu su Aido Choru, šapolo- 
Vaiginio svetainėje.

šiais metais užteks rašyti,— 
kitais metais paišysime dau
giau. O dabar pasiliekame, su 
geriausiais linkėjimais ir “su 
daina ant širdies...”

Aido Choras ir—A.C.K.

SUZ.l

Iš Kriaučių Metinio 
Susirinkimo

Gruodžio 11 d. įvyko kriau
čių 54-to skyriaus metinis su
sirinkimas. Kriaučių buvo su
sirinkę gana'daug. Mat. meti
niame susirinkime būna visa 
eilė rinkimų į unijos Įstaigas, 
taip ir įvyko. Rinkimų pasek- 

tie patys, išski- 
J am

vimą iš savo organizacijos — 
kaip sulaukę 70 metų, gaus 
senatvės pensiją. Bet gal būt 
mūsų organizacija pakeis, pa
darys, kaip valdiškai moka, 
sulaukus 65 metų. Tačiau ta
me dar nėra aiškumo.

Taip pat nėra pas kriaučius 
aiškumo ii* algų priedo (back 
money) atmokėjime. Nckurie 
kriaučiai gauna, apie 5 didelės 
dirbtuvės atmokėjo pinigus 
savo darbininkams, bet kitos 
tyli. Kriaučiai yra susiintere- 
savę sužinoti, kadangi toji pa
ti organizacija, o vieni gauna 
atmokestį, kiti ne.

J. Stakvilevičius.
mūs: palikta 
riant finansų sekretorių, 
rezignavus, jo vietoj išri 
naujas.

Buvo 
ti kietais 
Piliečių 
tytas,
nupirkta, 
doriaus Juozo Zakarausko su
manymu, pei 
sirenka visi,
kriaučiai, pasitikti Naujus me-

Balius įvyks Grand Para
dise salėse, Grand ir Have- 
meyer Sts., Brooklyn, N. Y., 
vasario (Feb.) 15-tą, 1917. 
Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti, o daly
vauti švento Jurgio Draugys
tės metiniame baliuje. Paim
tos dvi didelės svetainės ir dvi 
orkestros gros lietuviškus ir 
amerikietiškus šokius.

Rengimo komitetas nuošir
džiai kviečia visus vietinius i)’ 
iš tolimų kolonijų lietuvius su
sipažinti su Brooklyn© lietu
viais. Mes maloniai 
ir pavaišinsime.

Dar

14 Metų Berniukas 
Pašautas, Areštuotas

Keturiolikos metų berniukas 
pašautas ir areštuotas bandy
me apvogti apartmentą, 222 
E. 82nd St., New Yorke. Jį 
pašovęs namo gyventojas plė
šikėliui su jo, taip pat jauna- 
mečiu, sėbru bandant pabėgti 
gaisriniais laiptais.

priimsimo Norite
syki prašai
D-tės narius

visus Šv 
atsilan k y

i ti nors j metinį • mitingą. Die-i 
| na bus

laiškas
Kliubo 

priimtas
Mat,

nuo Amerikos 
buvo perskai- 
ir tikintų 15 

kliubo gaspa-

Draugystės

eilę metu susi- 
< i 4

kriaučiai ir ne

ir vėl apmovė ant 
skaitytas laiškas 
komiteto ir buvo

EGG NOG
Kalėdoms?

pažymėta visų laiškuo- 
i se. Bus labai svarbūs klausi- 
Įmai: ar rengsime vakarienę ir 
pikniką ir rinkimas komiteto 
visi c m s pa re n gi m a m s.

Su tikra pagarba,

Hardens EGG NOG

Henry Brown, 55 metų, mo
toriniu vežimu valdinis ins
pektorius, sukniubo važiuoda
mas 1st Avė. ir mirė vežamas 
i ligoninę.

Pridėkite patinkamą prieskonj.

Priešm etinis s u s i r ink imas 
laikytas gruodžio 4-tą, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne. Jj 
atidarė pirmininkas Juozas 
Ambrazaitis.

Perskaičius raportą iš pra
eito susirinkimo, sekė rinki
mas pusės valdybos: pirminin
ko, finansų sekretoriaus, iždi
ninko ir vieno maršalkos. Per
statoma pirmininku tas patsai, 
J. Ambrazaitis. Tuojau vienas 
išsitarė, kad rinkti aklamaci
jos būdu i)- niekas nebuvo 
priešingi, nes labai mažai na
rių lanko 
giai buvo

Gardus
Lengvas Patiekti
NEALKOHOLINIS

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Kriaučius 
$500. Buvo 
nuo bėglių

, atėjęs vienas bėglių komiteto
| narys I.aučka j susirinkimą, 
j Laučka, aiškino, kad yra tari- 
i mas, .jog visų šalių bėgliai turi 
grįžti namo, kuriai šaliai kat

aras priklauso. Tai kokiems ga
lams reikia kaulyti iš organi
zacijų pinigus, jeigu bėgliai 
turi grįžti namo. Pargrįžę na
mo jie bus pavalgę ir apsiren
gę, nereikės jų valgydinti ii* 
rengti. Bet šičia yra kas kita. 
Dabartinei lokalo valdybai rū
pi greičiau ištuštinti lokalo 
kasą ir patiems palikti iš lo
kalo valdybos bėgliais. O vi
siems yra suprantama, kad tik 
politiniais klausimais galima 
ią kriaučių pinigėlius išprašy
ti.

susirinkimus, var- 
0 draugų tokiame 

svarbiame susirinkime. O jog 
visiems yra žinoma, 
dybos rinkimai būna 
tiniame susirinkime.

Taigi, gerbiami 
nors neprasnauskite
susirinkimo. Bus pranešta vi
siems laiškais ir atsiųsti ba
liaus ti kietai.

kad val- 
priešme-

draugai, 
metinio

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai jsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkout ų 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 dirbtuves kainą.

Greit, žmonės, 
Užsisakykit 

Effff Nog pas 
Borden Pienių 

Rytoj!

c TU Uorw. Uompnnj'

EGG NOG
“Jeigu Borden’s—tai TURI 

Būti Geras!

TONY’SPASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vedusiai porai arba pavienei mo
teriškei. Galima ruošti lengvus val
gius (light housekeeping), paisyta 
gasas ir vanduo. Taipgi randasi tin
kama virtuvei šėpukė (Kitchen Ca
binet). Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės pas Mrs. Swanson, 189 
So. 2nd Street, Brooklyn.

tė apleidžia. Sylvijai choras 
visuomet pasiliks dėkingas už 
jos rūpestingą, nuoširdų ir 
gražų pasidarbavimą. Ji vi
suomet buvo ir yra visiems 
choristams gražiu pavyzdžiu.

pa-.Ji atsisakė iš sekretorės parei- 
iog tai i 3T v’en dėl to, kad dabartiniu 
Kaipgi, i laiku perdaug užimta mokyk- 

i loj darbu. Bet ji pasiliks tokia 
I pat Sylvia, kaip ir buvo — 
aidiete, choriste. Gal ir būtų 
galima Sylvią ištraukti iš cho
ro, bet ji vis tiek pasiliktų iš
tikima aidiete: Ji dainuoja, 

| akompanuoja dainininkams, ji 
daug rūpinasi, daug dirba.

Kalbant apie Sylvią Pu- 
žauskaitęj man, kaip ir visam 

i chorui, neišvengiamai prisime- 
■ na Aldona žilinskaitė-Ander- 
son. žinai, Aldona, mes pasi
tenkinę Georgie Kazakevich 
mokinimu ir draugiškumu, bet 
ir seniau kartu su mumis var
gusių mes neužmirštame... 
’r sakome: We miss you Al, 

i how are you, “Butch”? and 
Merry Christmas to you !

Grįžtame atgal prie mūsų 
1 praeito susirinkimo — pirmo 
i tokio demokratiško ir kon- 
struktyviško, apie kokį šių žo

džių rašytojui teko kada apra- 
i syti.

Esu dėkingas mano pagel- 
i jau rašė, 

lefoną. . rašo ir prisižadėjo rašyti apie
Tai, iš tikrųjų, buvo geras choro veiklą angliškame L. 

atsakymas lietuvių tautos prie-; skyriuje. Vienas toks aprašy- 
Koresp. mas jau tilpo, kitą Čia turiu 

1 po ranka, o trečias, kiek te- 
1 ko girdėti, bus tuoj prisiųstas. 
|Su jūsų pagalba, nors nebu- 
| vęs choro susirinkime, galiu 

Brooklyno pašto viršininkas apie jį dabar aprašyti.
Edward J. Quigley praneša,; Tarp kitų gerų tarimų, cho- 
kad visoje šalyje paštas bus i ras nutarė, gegužės 4, staty- 
uždarytas Kalėdomis, gruo-jti scenon Jono Juškos parašy- 
džio 25-tą. Tiktai “special de- tą operetę. Tam išrinkta ko- 
Hvery” laiškai bus išnešiojami. Į misija iš sekamų : Helen Bru- 

Apmokėti specialaus išne-1 cas, Charles Yuknis ir Povilas 
šiojimo mokestimi pundeliai Venta.
gauna tą pačią pirmenybę, 
kaip kad pirmos klasės laiš- Į kai greito pasveikimo!)

Nutarta turėti Naujų Metų 
Spec i aliai išnešiojamiems į sutikimo parę šapolo-Vaiginio 
kestis yra:
Pirmos klasės laiškams ir 

atvirutėms iki 2 svarų svorio 
18c, pundeliams (parcels) 17 
centų.

* Virš dviejų svarų iki 10 
arų.: pirmos klasės 15 cen- 
, pundelių 25c.
Virš 10 svarų: pirmos kla- 

20c., pundelių 35c.

)

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JONAS LAZAUSKAS

►

Valandos: Te). E V. 1-710(1

L

LITUANICA SQUARE

Paštas Praneša

(Beje, linkime draugui Jus-

tai Laisvėje, 
frontams, 
daiktas. 
Juodzevičius gali

9 12 ryte
1 8 vakaro

Penktadieniais Uždaryta
SABLE & MOSKOWITZ.

i

Užlaiko Valgią ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI ŠALTUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS. 

Savininkas

306 UNION AVENUE

(40HM

AUDREY $
>7 }*wali gį

2 diamond* • ffi 
14 kl. gold c a i* yž 
and 14 kl. gold B* 

ntlon braealel B 
M75°o i

Delegatas raporte iš dirb
tuvių stovio, kaip paprastai, 
sakė, kad kriaučiai dar vis 
smarkiai .dirba ir nieko naujo 
nėra. Taipgi paaiškino apie 
kriaučių senatvės pensijos ga-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-0«fi« 
221 South 4th Street

svetainėje, 147 Thames St., 
Brooklyne. šio parengimo ko- 
misijon įeina: Gladys White, 
Frances Mažilis ir M. Misevi
čienė. Vadinasi, Aido Choras, 
nepaisant visko, lauks ir pasi
tiks Naujus Metus nepriklau
somai. . .

Gaidų komisijon išrinkta: 
dailininkas Robertas Feiferis,

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreep 2-9141

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

• SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9613

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskao
Tel. EVergreen 4-8174

GRAND ST. EXTENSION
WINE & LIQUOR STORE

176 GRAND ST. EXT., BROOKLYN

Linki jums ir jūsiškiams Linksmų Kalėdų 
ii’ Perteklingų Naujų Metų!

Amerikoniškai tariant: “No ‘ifs’ or ‘buts’ we got the 
goods!” — Vengkite susigrūdimo, pirkite dabar šventėms 
patraukiančių nacionaliai išgarsintus gaminius Degtinių, 
Vynų, Cordials, Brandies, Rūmų ir Gins.

Niekur Nėra Geresnės Vertybės 
Pirkite Reisais ir Taupykite

ROBERT LIPTON
' jeweler

701 Grand St. Brooklyn, N. Y
(Arti Graham Ave )

Tel. ST. 2-2173.
ATDARA VAKARAIS

f ■ r.
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■*

■
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EXCELLENCY 
91 |*w«l< 
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