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Buvę Kariai Be Darbo.
| Žemės Ašy gal Į.
Sena Naciu Taktika.
LLD 212 Kuopa.
“Times” ir Vėl Pakliuvo.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00Kopija 5c

Iš Washingtono praneša, 295 
kad 66,627 buvę kareiviai per 

visus motus gavo po $20 pa
galbos, o bendrai pašalpą 
imančiu lapkričio mėnesi bu- 

J vo virš 1,000,000.
Tas parodo, kad ne taip 

lengva buvusiems kariams su- i 
sirasti žmoniškesnis darbas.
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Maklioriai Gresia
Pabrangini Cukri^ 

Iki 50c. Svarui
Valdžia Kaltina Cukraus Spekuliantus; Jie Stengiasi Susi* 

grobt Visą Cukrų, Reikalaudami Panaikint Jo Kontrolę

Iš Maskvos praneša, kad 1 1 ' 
Sovietų laivų išplaukė vado-. 
vystėj paskelbusio šiaurių ka
pitono l.‘Voronino. Jų tarpe 
yra 9 laivai, kurie gaudys 
bangžuves, vienas su reikme
nimis tiems laivams ir vienas Valstijų žemdirbystės sek- 
laivas su mokslininkais. retorius Clinton P. Ander

son kaltino cukraus pelna- 
grobius spekuliantus. Jisai 
sakė, kad jie urmu supirki
nėja cukrų ir kraunasi jį į 
sandėlius. Tuo pačiu laiku 
jie daro didžiausią spaudi
mą valdžiai ir kongresui, 
kad panaikintų cukraus ra- 
cionavimą ir jo kainų kon
trolę. Jeigu tatai jiems pa-

Reiškia, yra dvi ekspedici
jos i ledynų vandenynus. 
Amerikos apie 20 karinių lai
vų išvyko išbandymams ir 
atominės jėgos medžiagų ieš
koti, o Sovietų laivai plaukia 
bangžuvių medžioti ir moks
lo sumetimais.

“Izviestija” smarkiai iškri
tikavo kardinolą F. Spellma- 
ną, kuris neseniai , parašė ■ vyktų, tuomet spekuliantai 
straipsni Į žurnalą “Cosmopo- pabrangintu cukrų iki 50 
litan,” kurstantį “krikščionis” Į 
karan prieš Sovietų Sąjungą.

Minimas kardinolas net ka
lėdinę “maldą” parašė ir tai i 
negalėjo apsieiti “nepainfor
mavęs” Dieva, kad karas 
kalingas prieš Sovietus.

rei-

Amerikos RakietosI

Pasieks Visas 
Svarbias Šalis...

Boston. — Jungtinių Val
stijų generolas Curtis E. 
Lemay pranašavo, kad ši

Iš Chinijos vis dažniau re
akcininkai rašo apie “komu
nistų terorą,” būk komunistai 
ir demokratai žudo žmonos. 
Chiang Kai-sheko pasekėjai
rašo, būk komunistai nužudę šalis 1950 metais turės to- 
700 valstiečių Chungli mios- Į ]<ias rakietas robot-bombas, 
to ir tam turi 
paveikslus.
• Chungli miestą reakcinin
kai nuo komunistų atėmė per
eita rudenj. Jeigu jie turi nu- ■ 
žudytu paveikslus, tai patys i 
Chiang Kai-shekiniai ir nužu-' 
dė tuos valstiečius. Už ką ko- į 
munistai ir demokratai žudys į bedamas suvažiavime Ame- 
valstiečius. kada ju partiją! 
sudaro valstiečiai ir darbinin 
kai? Kas kita su Chiang Kai-į 
sheko šaika, šie atima nuo 
valstiečių žemę, kurią valstie
čiams buvo davė komunistai.
Matyt, kad valstiečiai 
jo žemės atiduoti, tai 
ninkai juos ir išžudė.

i net nužudytų į j<acĮ paleidus jas iš Ameri- 
; kos, tos rakietos pasieks 
i bet kurią pramonišką pa- 
į šaulio valstybę. Jos lėks 6,- 
j 000 mylių ir bus iš tolo vai- 
’ ruojamos radijo bangomis, 
j sakė generolas Lemay, kal- 

I rikinės Sąjungos dėlei Mok- 
- į si o Pažangos.

Gen. Lemay priminė, kad 
vokiečiai jau 1944 m. pasi
gamino rakietinius pabūk
lus, kurie, pakildami iki 70 
mylių aukštyn, lėkė 500 my
lių per minutę, nešė po 1,- 
000 svarų sprogimų ir pa-

ncnorė- 
reakci-

Purviną savo darbą ant ki-1 taikė J taikinius už 300 my- 
ilių. Kodėl tad mes negalė- 

nas būdas. Hitlerininkai 1941 tume to padaryti? —klausė 
m. sušaudė tūkstančius žmo- Lemay, 
nių Lvovo srityje, ndtraukė, 
paveikslus ir sakė, būk tai So- 
iętai pasitraukdami tai pada- 

. rfąciai daugelyje vietų at
liko buchųiškus žygius, o kal
tę vertė ant Sovietų. Bet k a-’ 
da nacius sumušė, tai visas 
pasaulis sužinojo jų niekšys- 
tes, kaip jie badu išmarino, 
ant kartuvių nužudė, sušau
dė ir gyvų žmonių milionus 
sudegino ’

Nepavyks reakcijai ir Chi- 
nijoj savo budeliškus darbus 
paslėpti.

tų galvos versti, tai fašistu se-

savo 
dalyj 
klau-

Įspėjo

vrinė- 
biznių

Washington. — Jungtinių centų svarui, kaip 
Andersonas.

Jisai taipgi 
ti didžiųjų sviesto 
manevrus. Už 10 dienų pirm
Kalėdų tie biznieriai pakė
lė sviesto kaina 10 centu 
svarui, o dabar tą pakėlimą 
numuša* Sviesto spekulian- 

i tai, sakoma, nustojo pirkt 
iš pieno gamintoju Smetoną 
jau praeitą antradienį. Ma
tyt, stengiasi numušti mo
kamas farmeriams kainas 
už smetoną ir dar riebiau 
pasipinigauti.

Aborcijos Berlyne 
Kelis Kartus 
Padaugėjo

Berlin. — Dabar 
kartus daugiau 
moterų Berlyne pasiliuosuo- 
ja nuo kūdikių užmazgų per 
abortus, negu pirm karo. 
Jos sako, jog neturėtų 
kuom kūdikį aprengt ir iš
maitint.

Specialis Berlyno miesto 
valdybos komitetąs patarė 
leist legaliai daryt abortus 
tokiuose atsitikimuose, kur 
tėvai įrodys, kad jie neturi 
ištekliaus kūdikiui gimdyti 
ir auginti.

Pirm karo motina buvo 
baudžiama 5 metais kalėji
mo už “issikratymą”, o pa
daręs abortą gydytojas gau
davo 10 metų kalėjimo, i

Krikščioniu Demokravu 
Sąjunga (katalikai ir pro
testantai) priešinasi bet ko
kiam švelninimui įstatymo 
prieš abortus.

penkis 
vokiečių

Arabai Sujungsią Savo 
Armijas prieš Žydus
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Lietuviu Literatūros Be Veto Atmetimo
Draugijos Nariams Amerika Nedalyvaus
Naujų Metų Proga Atomų Kontrolėj!
Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūsų didžiosios 

organizacijos narius ir visiems vėliname linksmų ir lai
mingų 1947 metų. Ir mes ir mūsų Draugija būsime vie
nais metais senesni. T

Amerika Gal Atsimes nuo Jungi. Tautu, jei Nebus Panaikin
ta Veto dėl Bausmių už Atominės Sutarties Laužymą

Lake Success, N. Y. — būsimoje tarptautinėje ato-
Laimingi esame tie, kurią gyveni- Amerikos atstovas Bernar- minės jėgos kontrolėje. Dar 

mo laivas nesudužo pereitais metais. Su dideliu liūdesiu das M. Baruchas reikalavo : daugiau. Baruchas įspėjo—. — — -- ----- ------ ----------- ------------------------- -- ------------------------ LIČIO XV A* 1JUL M. VU CIO IU11YCUUVU , VA <A ML X <A CV • CIVUCCO įuį/vjv,

žemai nulenkiame galvas prieš naujai supiltus kapus tų, būtinai panaikint didžiųjų kad Amerikos žmonės nu-MU.U111CV1 pcllACllIMAA v VAALA/ulUJU j IXC1AX JliUVl AIW0 AlĮVJ A1V/O UU 

i talkininkų teisę vetuoti-at-' stos rėmę pačią Jungtinių 
dame jų darbų, jų idėjų nepamiršti. Lai visiems jiems bū- [mesti ' ’ * ’ — ,
na lengva Dėdės Šamo pilkoji žemė.

Broliai ir sesės! Žengkime į 1947 metus drąsiai ir 
energingai, kupini entuziazmo ir gražių vilčių. Rūpin
damiesi savo kasdieniniais reikalais - reikalėliais, nepa
mirškime savo Draugijos organizacinių pareigų. 1947 
metai bus svarbūs, dideli metai mūsų Draugijos gyveni
me ir veikloje. Daug garbingų darbų esame pasibrėžę. 
Turėsime nacionalį suvažiavimą: plačiai, masiniai minėsi
me keturių šimtų metų sukaktį nuo pasirodymo pasauly
je pirmosios lietuviškos knygos.

Svarbu, kad mūsų Draugija bujotų ir stiprėtų. Svar
bu, kad jinai galėtų pilnai ir pasekmingai pravesti žur
nalo ir knygų leidimo programą. Todėl šia proga nori
me atsikreipti į visus Draugijos narius ir karštai para
ginti be delsimo mokėtis narines duokles ir šiaip auko
mis bei įplaukomis nuo parengimų paremti Draugiją fi
nansiškai.

Didelė garbė Portlando 4-tajai ir Bayonnės 212-tajai 
kuopoms, kurios dar prieš Naujus Metus jau prisiuntė 
Centran duokles už visus savo narius 1947 metams. Ko
kį gražų ir puikų pavyzdį jos suteikia visoms kitoms kuo
poms! Karštai sveikiname tų kuopų narius ir veikėjus!

Lai pirmieji pora-trejetas mėnesių būna paaukoti 
.svarbiausiam organizaciniam Draugijos darbui — mokė
jimui ir rinkiniui narinių duoklių!

Tikimės, jog visi nariai ir veikėjai atkreipsite savo 
dėmesį į šį atsišaukimą bei paraginimą.

LLD Centralinis Komitetas.

kurie pereitais metais išsibraukė iš gyvųjų tarpo. Pasiža-
tokius daugumos Tautų organizaciją, jeigu 

tarptautinės atominės vai- bus palaikoma tokia veto 
dybos sprendimus, kurie teisė, \fadinasi, jei atominės 
baus atomin. sutarties lau-' sutarties laužytojas galės 
žytojus. Kalbėdamas vei- išvengti tarptautinių baus- 
kiančiajame atomini ame mių.
Jungtinių Tautų komitete, j
Baruchas užreiškė, kad jei
gu veto teisė nebus pa
naikinta dėlei bausmių, tai 
Amerika visai nedalyvaus

otrgamzaciją, jeigu 
ląjlkoma tokia veto 
Gidinnsi ipi at.nminAR

Milžiniška Amerikos Karinių 
Bandymų Stotis Dar Slepia 

Rakietiniųs^ Radijo Lėktuvus

Katalikas Tapo 
Francijos Tarybos 
Pirmininku

Paryžius. — Francijos 
respublikos taryba tiktai 
5 balsų dauguma išrinko sa
vo pirmininku kataliką res- 
publikietį Champetierą de 
Ribesą prieš komunistų 
kandidat. Georges Marrane, 
taryb. vice-pirmininką. So-

Sovietų atstovas tylėjo 
visose šiose diskusijose. An
glijos ir Francijos delegatai 
abejojo, ar galima būtų at
šaukti veto teisę, kurią duo
da Jungtinių Tautų čarteris 
Penkiems Didiesiems, pas- 

! toviems Saugumo Tarybos 
; nariams. Bet jau iš pirmiau 
' žinoma, kad Sovietai ir 
i Lenkija priešinasi veto pa- 
' naikinimui, kas liečia baus
mes.

Kitais klausimais buvo 
j priimtas amerikinis planas 
i dėlei atominės jėgos kontro
lės pasaulyje. Jis jau per
duotas vyriausiai Jungtinių. 
Tautų Atominei Komisijai.

Nedoras Šoferis Nusmerktas
oi ei Ii s i eni^ l^o iliui ki i s t ° | Sušaudyti Maskvoje
visų kitų partijų atstovai 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 212 kuopa, Bayonne, N. 
J., pilnai pasimokejo už 40 
narių 1947 metų duokles. Se
kretorius P. Janiūnas prisiun
tė senų narių duokles ir už 
du naujus. Jie neteko poros 
senų narių, tai jų vieton jau 
gavo naujus. Jis rašo, kad jie 
gaus ir daugiau.

New Yorko “Times” ir vėl 
pasijuto nekaip. Gruodžio 12 
d. įtalpino keturis paveikslus, 
rodančius, kaip Sovietai gami
na tankus ir uždėjo didelį ant- 
galvį: “Behind Iron Curtain” 
(Už Geležinės 
Kaip žinoma, 
nuolatos rašo,
viską nuo pasaulio slepia.

Bet šai “Izviestija” iškelia, 
dar 1944 

laiku, buvo nu

Uždangos), 
tas laikraštis 
būk Sovietai

/actais, karo

MAŽIAUSIA BEDARBIŲ 
SOVIET. VOKIETIJOS 

SRITYJE
Berlin. — Sovietai 

tvarkomoj Vokietijos 
geriau išrišo nedarbo
simą, negu anglai ir ameri
konai savo Vokietijos srity
se, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas. So
vietiniame Vokietijos ruož
te yra tik 182,000 bedarbių, 
o amerikonų valdomoje sri
tyje 479,000.

JUNGT. VALSTIJŲ GIN
KLAI ARABAMS

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Amerika pado
vanojo arabiškiem kraš
tam atliekamų karinių reik
menų už 20 milionų dolerių.

traukti Sovfoto įstaigos ir spe
cialiai prisiųsti Amerikos 
spaudai, kad parodyti, kaip 
Sovietų šalies žmonės gamina 
tankus karo frontui — bend
rai mūsų kovai prieš hitleri
ninkus. Reiškia, paveikslus po
nai redaktoriai' naudojo ne 
tam tikslui/bet šmeižimui tos 
šalies, kuri suteikė mums per
galę, kuri, pati panešdama 
milionų gyvasčių nuostolius, 
išgelbėjo Amerikos 
žmonių gyvastis. , .

milionų

Palestina. — Slaptosios 
arabų armijos komandier. 
Mohammed Nimer Huwari 
pranešė, kad jo armija su
sijungs su arabų Futuwa 
jaunimo kovos organizacija 
ir kitomis slaptomis arabų 
armijomis ir išvien kariaus 
prieš žydus Palestinoje. Jų 
o balsis būsiąs: Palestina 
arabams, o mirtis žydams!

TERORISTAS KUNIGAS 
NUSMERKTAS MIRTI

Varšava. — Karinis teis
mas čia nusmerkė mirt ka
talikų kunigą Boleslavą Ste- 
fanskį, kaip terofistų vadą. 
Teismas' surado, jog kuni
gas Stefanskis vadovavo 
slaptai fašistinei šaikai, ku
ri užpuldinėjo ir žudė de
mokratinius Lenkijos valdi
ninkus ir dabartinės val
džios rėmėjus, taip pat žy
dus ir rusus.

Per Kalėdas Čalifomijoje 
žuvo 47 žmones.

Inyokern, Calif. — Jung-Į ginys .ir kaip veikia didžiu
lis rakietinis “revolveris” su 
dvieili vamzdžiais. Tas re
volveris taip greitai šaudo 
Yal/ietas, kaip paprastas re
volveris kulkas, o tai stam
bios rakietos, 5 colių storio 
skersai per vidurį. Tokiais 
rakietiniais r e v o Iveriais 
ginkluojami kariniai Ame
rikos lėktuvai.

Bet karininkai nerodė ko
respondentams, kaip veikia 
radijo bangomis vairuojami 
lėktuvai, be žmogaus juose. 
Jie taip pat neleido laikraš
tininkams matyt ir kitų 
naujesnių raki etinių lėktu
vu veikimo.v

tinių Valstijų laivyno ofi- 
cieriai dar pirm^ kartą įsi
leido laikraščių ir radijo ko
respondentus į vietą, kur 
bandoma ir tobu 1 i n a m a 
nauji kariniai lėktuvai ir 
rakietiniai pabūklai. Ta iki 
šiol slepiama vieta yra 1,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tas Calif orni jos dykumoje 
tarp kalnų.

Karinių bandymų stoties 
įrengimas dykumoje lėšavo 
$100,000,000.

Korespondentams dabar 
buvo parodyta, kaip lekia 
dviejų tonų, rakietos spro-

Alkanų Italy Riaušėse 
1 Nušautas, 14 Sužeista

Roma. — Tūkstančiai vy
rų ir moterų audringai de
monstravo Bari mieste, Ita
lijoje. Jie protestavo prieš 
maisto brangenybę, prieš 
juodąją rinką ir reikalavo 
iš valdžios darbo ir duonos. 
Demonstrantai užpuldinėjo 
juodosios maisto rinkos biz
nius, plėšė krautuves» ir 
bandė šturmuot miesto val
dybos rūmą.

Policija ir kariuomenė su 
šarvuotais automobiliais ir 
kulkosvaidžiais blaškė mi
nias ir bent vieną žmogų 
nušovė, o 14 sužeidė.

Wilmington, Del. — 17 
metų berniukas Dan. Nor
ris nušovė miesto detekty
vą.

Amerika Savinasi Visa 
Antarkties Plota

Washington. — Jungtinės 
Valstijos nepripažįsta jo
kiai kitai šaliai teisių į Ant
arktiką, tai yra, į milžiniš
kus snieginius - ledinius 
plotus aplink pietinį žemės 
ašigalį (polių). Amerika 
pasilaiko sau visas teises į 
Antarktiką, kaip pareiškė 
šio\krašto valstybės depart- 
mentas. Dabar ne tik Ame
rika, bet Anglija ir kelios 
kitos šalys siunčia savo eks
pedicijas į Antarktiką, kur 
savinasį teises anglai, aus
tralai, Čilė ir kt.

Paryžius. — Prancūzai 
skelbia, kad Viet-namiečiai 
Indo - Chinoje užmušę ir 
24 civilius francūzus.

balsavo už kataliką.
Respublikos taryboje yra 

72 komunistai ir 47 socialis
tai; taigi jie ir sudarė 119 
balsu už komunistu kandi- 
data. Katalikai turi 70 at
stovų, bet-(su.kitų partijų 
parama buvo gauta 124 bal
sai katalikų kandidatui.

Pagal naująją konstituci- j j j f į : K |n
ją, respublikos taryba pa-;t; JI T , *
vaduoja buvusį senatą. ' ŽUVO 12 ŽmoilIŲ

Maskva. —• Automobilio 
vairuotojas Filimonenko 
girtas važiavo skersai auto
busų linijos; taip ir užmušė 
du žmones, bet neapsistojo, 
o dūmė sau tolyn. Sovie0nis 
teismas už tai nusmer 
sušaudyti.

Seattle, Wash. — čia dre
bėjo žeme, bet nesmarkiai, 
ir nuostolių nepadarė.

Prancūzai vis Smarkiau 
Puola Viet-Nama

Paryžius.— Francūzų ar
tilerija, tankai ir lėktuvai 
kas kartą smarkiau puola 
Viet Namo respublikos pa
triotus, Indo-Chinoje. Viet 
namiečiai, iš savo pusės, a- 
takuoja francūzų kariuome
nę Hanoi mieste, to krašto i 
sostinėje. Jų kova dėl nepri
klausomybės apima jau visą 
šį kraštą.

San Diego, Calif.— Ieško
tojai rado kalnuose sudužu
sį, apdegusį lėktuvą su žu
vusiais jame 9 keleiviais ir 
3 lakūnais. Tas Western 
Airlines lėktuvas sutiško į 
6,375 pėdų Laguna viršukal- 
ni kūčių vakare. — Kovo 
mėnesį į tuos pat kalnus 
sudužo kitas keleivinis lėk
tuvas. Tada žuvo 28 žmo
nės.

VOGTAME AUTOMOBILYJE 
SUDEGĖ 2 BERNIUKAI

East Orange, N. J. — 
William Valerius, 18 metų, 
ir J. L. de Haven, 17 metų, 
vogtame automobilyje pleš
kėjo 80 mylių per valandą. 
Jiedu bėgo nuo policininko, 
kuris vijosi motoriniu dvi
račiu. Automobilis iššoko iš 
kelio ir drožė į medį, eks- 
plodavo ir užsidegė. Jame 
žuvo abudu jaunuoliai.

Jeruzalė. — Banditai api
plėšė dvi deimantų apdirbi
mo įmones.

SUŽEISTA 40 TRAUKI
NIO KELEIVIŲ

New Orleans, La. —Grei
tasis Chicago - New Or
leans naujovinis traukinys 
iššoko iš bėgiū (relių) ties 
Ruddocku, La. Tapo sužeis
ta 40 keleivių. Sakoma, jog 
ten buvo sutrūkę bėgiai.

8 METŲ MERGAITĖ NU
ŠOVĖ BROLIUKĄ

Rochester, N. Y. — Addie 
Lou Jackson, 8 metų mer
gaitė, bežaizdama šautuvu, 
netyčia nušovė savo brolį 
Deloną, H.metų amžiaus.

UŽMUŠTA 5 AUTO-BUSO 
KELEIVIAI

Moberly, Mo. — Didelis 
trokas ant tilto sudaužė 
auto-busą. Tapo užmušta 5 
buso važiuotojai, jų tarpe ir 
trijų mėnesių kūdikis.

ORAS. — Būsią, giedra.
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Suokalbis Prieš

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

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

1946 Metus Palydint

A. Stripeika, Elizabeth .....................
; A. Balčiūnas, Čeo. Kuraitis, Brooklyn 
i K. Žukauskienė, Newark..................
Į M. Svinkūniene, Waterbury ...........
į Hartford Vajininkai, Conn........
i P. Pilonas, Philadelphia ....................
Į J. J. Bakšys, Worcester......................
i LLD 2 kp. So. Boston ........................
’ LLD 4-tas Apskr. Pittsburgh .. . .........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.........

IS. Kuzmickus., Shenandoah .........1589
! P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport............................... 1416
S. Lenkauskas, V. Kralikauskas,

Lawrence ...................  1392
IV. Ramanauskas, Minersville 1376
F. Klaslow-R Beeis, Great Neck 1274
R. J. Anderson, Rochester ..... 1056
L. Bekešienė, Rochester, N. 
LLD 20 kp. ir Moterų Šk.,

Binghamton .......... .........
Pruseika, Chicago .........
Simutis. Nashua ..............
Puidokas, Rumford .........

J. Grybas-Krasauskas, Norwood 
P. Šlekaitis, Scranton ...............
LLD 25 kp.. Baltimore ...............
P. Šlajus, Chester .............. ;........
S. K. Mazan, Cleveland .... ........
C. K. Urban. Hudson ................
J. Bimba. Paterson ....................
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .... 
J. Blazon is. Lowell ...................
A. Levanienč, Los Angeles .....
M. Janulis, Detroit .....................

7102
7012
7010
5483
4609
4167
3718
3560

. . 2066

ikos Demokratiją ir 
Jnijas

Kada pragyvėluinpJjLan^umo verčiamos, darbininkų 
unijos ruošiasi reikalauti pakelti algas, tai turčiai ir jų 
advokatai viską daro, kad pulti'darbininkų unijas, kelti 
skandalą prieš “raudonuosius” ir “komunistus”.

Advokatas Ernie Adamson, iš Georgia valstijos, ku
ris dirba Mr. Rankino vadovaujamame “Ųn-American” 
veiklos tyrimo komitete, iškėlė apkaltinimus ir siūlo pla
nus, kurie jeigu būtų vykinami gyvenimai!, tai ne vien 
grūmotų unijų sunaikinimu, Amerikos demokratinių 
laisvių pasmaugimu, bet ir tarptautinių skandalų sukė
limu.

Jis šaukia, kad “koTntmisfai planuoja revoliuciją Ame
rikoj”, kad “komunistai kontroliuoja 17-ką didžiausių 
CIO unijų”, kad net Kongreso Knygynas ir tai yra “už
sienio agentų rankose”;’kad Jungtinių Tautų organizaci
joj yra kitų valstybių delegatai, kuriais esą “Maskvos 
agentai” ir t.t.

Tai yra isteriko šauksmas, kuris pats rėkia prieš pa
matines Amerikos Ęevoliucijps' iškovotas laisves, prieš 
mūsų šalies Konstitucijvj-uwkrintas piliečių teises, prieš 
Teisių Bilių ir kitus demokratinius dokumentus. Ir tai 
nestebėtina, nes Mr. E. Adams&h yra žmogus iš pietinių 
reakcinių valstijų ir pasamdytas dirbti tiems, kurie kiek
viename liaudies veiksme mato “revoliuciją” ir “komu- j jęew Britain, Conn, 
nistus.” - v ) . . j Chicago, Ill.’ ...........

Bet yra faktaš^kad jisdįrba komitetui, o tas komite- .Great Neck, N. Y. 
tas, kaip Mr. Philii?4Vfirfray pareiškė, yra reakcijos įran- i Baltimore, Md. 
kis prieš darbo žmonių unijas, prieš demokratiją ir liau-; Paterson, N.J..........

Rumford, Me.............
Shenandoah, Pa.........
Brockton, Mass..........
San Francisco, Calif..

Y 1010

L.
J.

968
934
882
835
814
790
724
642
624
624
598 
584

468
496

422
395
338
328

V.

LLD .136 kp., Harrison-Kearny 
M. Smitrcvičienū, Detroit .........
J. Rudman, New Haven ...........

P. Dambrauskas, Haverhill
J. Valaitis, New Britain .....

V. Padgalskas, Mexico .............
LLD 77 kp.. Cliffside .............
J. Kalvelis, Bridgewater ...........
A. Gudzin, Schenectady ..........
A. Navickas, Haverhill ............
S. Tvai4Jbnas, Hamtramck ......
F.
A.
P.

Wilkas, Wilmerding ..........
ValinGius, Pittston ..........
Sprindis, Kenosha .............

M. Slekiene, Gardner .............
(I. žukiene, Binghamton ......
J. Adams, Grand Rapids .......
J. Stankevičius, Wilkes-Barre 
Adam Kupstas, E. St. Louis 
LLD 75 kp., Miami ................
C. Stashinsky, New Kensington 
M. Kliknienč, Springfield ..........
M. Shlavc, Gardner ............... ......

.. 260 
.. 260 
. 234 
.. 208 
. 208 
.. 182 
. 170 
.. 156 
.. 156 
. 132 
... 120

106 
104 
104 
104 
104 
104

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
B r oo k lynas ........... $741.09
Philadelphia, Pa. .. . 622.30
Hartford, Conn........ 289.50

Waterbury
Elizabeth, N. J. ..

i Detroit, Mich. ...
' Newark, N. J. ...
I Scranton, Pa.

Conn. . 170.80
168.50
102.50
72.00

64.00
60.50
59.21 
59.00 
55.00 
53.00

23.50
22.50
22.00
20.00
18.50

Jiems visur vaidinasi “komunistai” ir “bolševikai.” 
. Kada reikalavo pakdtt"algas 250,000 gelžkeliečių, apsi- 

vienijusių Į Gelžkelių Brolijas, tai jiems unijos vadai ir 
gelžkeliečiai virto “komunistais.” Kada Oaklande darbi
ninkai paskelbė generalį streiką, tai jiems viso miesto gy
ventojai buvo “komunistai/ ir “raudoni”. Kada 30,000 
Amerikos kareivių Filippinuose pan “ 
tų vežami namo, nes karas pasibaigė, tai ir 

.jiems virto “komunistais.”
Kaip dabar atrodo, tai Mr. Adamson mato “komunis- i Harrison_

tus” visur, net ir Kongreso Knygyne, ir valdžioj, univer- Kearny, N. J. 
sitetuose, mokyklose, Jungtinių Tautų organizacijoj ir■ Hudson, Mass, 
gal būti daugelyje bažnyčių. Tai riksmas žmogaus, kuris į Chester, Pa........
bijo Amerikos konstitucinių laisvių ir Amerikos liaudies. į Pittsburgh, Pa.

i Ruinford, Me............
Į Haverhill, Mass.........

eikalayo, kad jie bū-1 So. Boston, Mass. . .. 
”• tie kareiviai I Lawrence, Mass.-....

I Bridgeport, Conn. ..

Bet reikia žinoti, kad už jo nugaros stovi toki po
nai, kaip Mr. Rankin, Mr. Dewey, Hooveris ir visa reak
cijos vadovybė, kuri daro suokalbius prieš Amerikos liau
dies laisvę, prieš demokratiją ir tarptautinėj dirvoj prieš 
taiką.

Mūsų šalies piliečiai, kuriems tikrai yra brangus ame- 
rikonizmas ir amerikoniškos demokratinės laisvės, pri
valo kovoti pkieš tuos reakcininkus, kurie Hitlerio ir 
Mussolinio metotk
ševikais” naudojasi savo tikslams, kad siaurinti ameriko
niškas demokratijos laisves, kad iš to turčiai galėtų dau
giau apiplėšti visuomenę ir pasidaryti dar didesnių pel
nų.

inimus “komunistais” ir “bol-

Ką Parodo Vokietijos Okupacija?
Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Anglijos ir 

Francijos komandos okupavime Vokietijos paskelbė, kad 
visose zonose yra 1,193,000 bedarbių. Pasirodo, kad So
vietų okupuotoj zonoj bedarbių veik nėra, arba labai ma
žai. Balandžio mėnesį samdomoj rinkoj, tai yra, jieškan- 
čių darbo, buvo 342,000, o dabar jau yra tik 180,000. Tuo 
pačiu kartu Amerikos okupuotoj zonoj jieškančių darbo 
buvo 486,000 ir 
zonose yra panašikh^^/

Kodėl taip yra? Visi žinome, kad Sovietų zonos teri
torija labiausiai nuo karo nukentėjo, nes ten hitlerininkai 
iki paskutinio mušėsi, kuomet Vakarų fronte jie be mu
sių traukėsi. Visi tiek daug skaitėme, kad būk Sovietai 
“visus likusius čielybėj fabrikus išvežė.” O pasirodo, kad 
ir fabrikai nėra išvežti ir darbininkai dirba!

Pasirodo, kad yra skirtumo tarpe tvarkymo. Tarybų 
žmonės, .pripratę >rię__saeialistinės gamybos, moka ge
riau dalykus sutvarkyti, negu tie, kurie vis tiki į kapi-

bar yra 479,000. Anglijos ir Franci jos

50.50

47.50

43.50 
40.00 
36.50
34.50

Kearny, N. J.......... 32.00
........... 26.50 

25.00 
24.75

Stamford, Conn.
Worcester, Mass. ...
Cleveland, Ohio.......
Jewett City, Conn. ..
E. St. Louis, Ill.........
Norwood, Mass.........
Portland, Oregon ... 16.50
Scottville, Mich......... 15.25
Bridgewater, Mass. .. 13.00
Wilkes-Barre, Pa. ... 11.50
LMS 2-ras Apskr.

Mass, valst............
Mexico, Me.................
Cliffside, N. J. ■........
Seattle, Wash. ......
Minersville, Pa..........
Rockford, Ill..............
Los Angeles, Calif. ..
Dickson City, Pa. ...
Saginaw, Mich.........
Oakland, Calif............
Nashua, N. H...........
Luther, Mich.............

10.00 
10.00 
10.00 

9.50 
9.00
7.00

Abelnai paėmus, 1946 met., 
apart blogųjų pusių, palieka ir 
gerų įvykių:' karo apaštalų pra
laimėjimas, karo kriminalistų 
baudimas iš teorijos perėjo į 
praktiką, ko pasekmėje, suvirš 
14 šimtų kruvinų budelių atsi- • 
sveikino su šia ašarų pakalne. 
Bolševizmas gerokai pažengė 
pirmyn, o “švento Tėvo” šven- > 
tumas gerą šuolį pasmuko že
myn, pasiliko tuščiu barškalu, 
kurio, apart davatkų, niekas 
daugiau nepaiso.

šitaip klojantis, bolševizmo 
baubas iš vidutinio užaugo į 
milžinišką. Jeigu imsime lietu
viškus pro-nacius atskirai, tai 
1946 m. jiems davė tokias pa
sekmes, prie kurių neapsimoka 
nei verkti. Pradžioje metų bu
vo motasi plačiai, buvo ruoštasi 
bėgti greitai ir toli, o dabar 
spardosi' toj pačioj vietoj, ku
rioj pradėjo. Tos pačios kelio
nės, tie patys prižadai, o “Lie
tuvos bylos” kaip negalima iš- 
vožyti iš gurbo, taip negalima. 
Lietuviški hitleriniai pabėgė
liai kaip tupėjo už tvoros, 
taip ir pasilieka tupėti kitiems 
metams. Kaip šaukėsi į pa
saulinę opiniją, taip ir šauk
sis, bet prakeiktų dūšių balsas 
neišsiveržia iš užtvaros, nors 

j tu truk berėkdamas. Karui 
! pradėti nustatytos datos jau 
; praėjo, tai ko dabar laukti?* 
' Nugi karo už dvidešimties me- 
i tų, ale jūs bandykite ištupėti 

karo ugnyje, pabaigoje metu at- u^tvoryje tokį laiką. Pagalios 
' at- Jei8’u 

taptų
. i laiko daugumas

(Feljetonas)
Visi sutiks, kad praeiti 

(1916 m.) tai buvo neapsako
mo įtempimo virvės traukimo 
metais. Iš vienos pusės pasau
linė reakcija, iš kitos — tarp
tautinis progresas, įtempę kiek
vieną kūno gyslą, kaip muzikan
tas smuikos stygas, traukė gy
venimą sau pag'eidaujamon pu
sėn, kad net akys vertėsi iš 
kaktos, šitų varžytinių pasėko
je, 1946 metai, nors buvo po
kariniai, bet mažai kuom skyrė
si nuo karinių metų. Paliko 
daugybę baisių kruvinų vaizdų, 
tūkstančiai ir .tūkstančiai nete
ko gyvybės, kiti tūkstančiai 
kankinasi nelaisvės urvuose, 
daug sunaikinta žmogaus sun
kaus darbo vaisių, daugybė pa
siliko be niekelio priežiūros ne
laimingais našlaičiais!

Matote kaip yra, kraujo iš
troškusiam smakui pasirodė, 

kad ką tik siautusis baisusis 
karas nepripylė kraujo jūros 
sklidinai, tai prireikėjo papil
dymų! Kad užtikrint sau vieš
patavimą, kapitalistinė reakci
ja skynė sau kelią kardu ?r ug
nim ant kiek tas buvo galima. 
Kur kardas ir ugnis negalėjo 
siekti, tenai “demokratijos” iš
vystė savo liežuviui ofensyvą. 
Už tai 1946 metais melas pa
siekė aukščiausią savo išsivys
tymą visoj kapitalistinio svie
to istorijoj.

Kaip karo laiku visos didžio
sios industrijos buvo paverstos
ginklų gaminimo fabrikais, taip nė bomba, neteko savo paidyk- 
1946 m. visos visuomeninės įs- liškos reikšmes. O tas

į tai, kiek tas pareikalautų su
dėti aukų ant kapitalizmo alto
riaus. Trumpai suglaudus, re
akcijos nusistatymas toks: mes 
turime viešpatauti pasauli/j e, 
arba nieks. Jeigu kapitalizmas 
negalės valdyt, tai toks pasau
lis tegul eina po velniais.

Amerika, pravedi mu i savo 
“American way” visaing sviete, 
gauąiai barstė dolerius ir gali
no duonos plutas, magaryčiom 
pridedama protestų notas, ku: 
riomis sumušė visus rekordus. 
Anglijos darbiečių valdžia, kur 
tik galėjo pasiekti, didžiausiu 
stropumu vykino “socializmą” 
tankais, kanuolėmis, mašini
niais šautuvais, orlaivių bombo
mis ir policistų buožėmis, gin
dama Jo Majestoto “demokrati
ją!”

O bet gi, ir dar syki, o bet 
gi, reakcija savo pikto tikslo ne
pasiekė! Mirties sėjikai karo 

• ugniai sukurti buvo pasirinkę 
Balkanus. Tenai ii* vėtros siau
tė ir perkūnijos daužėsi, bet gi 
karo malkos nedegė, nors tu ir 
verk, žiūrėdamas į savo p:ktą 
nepasisekimą, žiebė-žiebė, pūtė- 
pūtė, prirūkino daugybę troški-Į 
nančių dūmų, bet ugnies nepa
sirodė anei kibirkštėlė! Visi tie, j 
kurie pradžioje metų buvo įsiti-1 
kinę matyt pasaulį liepsnojantį i 
j-------------------------------x..... x I
sirado tūkstančius mylių 
mesti atgal.

Daugumos nuostabai, atomi-

taigos: bažnyčios, mokyklos, 
laikraščių redakcijos, radijo 
stotys ir net valstybių tribūnos, 
buvo paversta melų kalvėmis. 
Kurios iš šių įstaigų sugebėjo 
išleisti “geriausius” melus, tos 
buvo pripažintos labiausiai pa- 
trijotiškomis.

Už tai varžytinės melavime, 
nustebino visus, kurie manė, 
kad melavimas yra žemos rū
šies užsiėmimas. Tikslas šitų 
melų buvo: nustatyt visuome-J 
nišką opiniją tąja linkme, kad

5.00 Sovietų Sąjunga yra “visuotina 
blogybė” ir kaipo tokia, turi 
būti sunaikinta, neatsižvelgiant5.00 

4.501 
3.50
3.50 
3.50

pabėgėlių svajonės ir 
tikrenybe, tai už tiek 

jų bus pa- 
pančiakas ir karasdžiovę

jiems tiek naudos duotų, kiek 
numirėliui maldos.oiškia, 

kad atomines bombos zokono 
brostvininkai pasiliko be pat-Į iš to, kas viršuj pasakyta, 
ronkos. O reikia žinoti, kad j matome, kad gyvenimas paė- 
atominė bomba buvo tuomi ■ mė viršų ant mirties. Virvės 
šiaudu, užu kurio kabinosi visos | traukimo kontestą šiais praė- 
fašistinio skęstančio laivo žiur-; jusiais metais laimėjo progre
ss. į syvė visuomenė. Bet apsigaus

Tarp daugybės kitu pleperiu, visi tie, kurie tikėtųsi ateinan- 
ir dr. Grigaitis bent porą de- jčiais metais susilaukti ramu- 
sėtkų sykių~pakartojo, kad be mo. Gyvenimas neis, kaip pa- 
atominės bombos su bolševikais šmeruotas. Kartosis tos pačios 
nesusikalbėsi. O čia, vaikine, j varžytinės, girdėsis tie patys 
Jungtinių Tautų atstovai dr. j girgždėjimai, reakcija remsis 
Grigaičiui visai netikėtai, tik • su progresu visu įtūžimu. To- 
pakšt pro-naciam per nosį ir dėl Naujus Metus sutikime pa- 
pasisakė ne tik prieš atominę! siruošę atlaikyti visus sunku- 
bombą, bet ir prieš “nekalčiau- mus, su kokiais tiktai teks su- 
sio” pobūdžio karus. ! sidurti. Paulius.

A. Dambrauskas, South 
Boston, Mass., prisiuntė ati
ku sekamai:

P. Traupys, So. Boston, 
Mass., $10.

A. Milusevičius, Camb
ridge, Mass., $3.50.

Laisvės b-vės serų už $10 
įsigijo Frank Bakaitis, De
troit, Mich, (per drg. Smit- 
ravičienę). *

Povilas ir Ona Juodzevi
čiai, Brooklyn, N. Y., auka
vo dienraščio biudžetui $20, 
atminčiai jų giminaičio Jo
no Juodzevičiaus, kuris bu
vo palaidotas pereitą savai
te.

Sekami asmenys aukavo 
dienraščio biudžetui:

J. Kazlauskas, Noxen, Pa., 
$3.50. '

Walter Cook, Chicago, Ill.,- 
$3.50 (per J. Pauliuką).

A. Latozus, Waterbury, 
Conn., $3.50 (per M. Svin- 
kūniene).

J. Strimaila, Paterson, N. 
J., $3.50 (per J. Bimbą).

Vladas Lukšas, Montreal, 
Canada, $3.

A. Kaunas, St. Clair, Pa.,

Jono Bullio-Lumbic Sukakčiai Paminėti
Miami, Fla. .............
New Kensington. Pa. 
Gardner, Mass..........
Washington, Pa.........
Plymouth, Pa............
Schenectady, N. Y. ..

3.50
1.50
1.50
1.00

New Haven, Conn 
Pittston, Pa. ....

Antanas Stripeika jau j jas prenumeratas ii* atnau- 
pirmoj vietoj! Jis pridavė|jinimų. 
pinigų už naują prenum. ir į J. 1 
atnaujinimų. Taipgi jam sa- i Mass., prisiuntė 3 naujas 
vo punktus dovanojo brook- i prenumeratas ir atnaujini- 
lyniet. J. Mikaila ir keletas | mų.
newjersieciu. Dabar d. Žu-i J. IVIockaitis, Bridgeport, 
kauskienę ne tik Elizabe- Conn., prisiuntė naują pre- 
thas pralenkė^ bet ir Broo-'num- k* atnaujinimų.

Šie vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami pinigų 
už prenumeratas: M. Smit- 
ravičienė, Detroit, Mich., J. 
Bimba, Paterson, N. J., L. 
Pruseika, Chicago, Ilk, S? 
Kuzmickas, She nandoah, 
Pa., Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass.

23.50

iš Worcester,

klynas. Brooklynui punktus; 
pridavė Jonas Jurevičius ir

M. Svinkūnicnė, Water
bury, Conn., prisiuntė dvi 
naujas prenum. ir atnauji
nimu.

A. Dambrauskas, So. Bos
ton, Mass, prisiuntė 4 nau-

niams kapitalistams. Net generolo Chiang Kai-sheko pri
siųstas valdovas, Tsao Pei-lung, pripažino, kad “Sovietų 
ir komunistų nuostoliai miestui padaryti yra labai ma-

Tai kodėl Mukdene stovi be darbo fabrikai? Tsao Pei- 
lung atsakė, kad iš 1,590 esamų čielų visokių fabrikų ir 
dirbtuvių tik 471 dirba. Kiti nedirba, nes neturi žalios 
medžiagos, užsakymų ir rinkų savo dirbiniams. Tsao 
Pei-lung sakė, kad 200,000 darbininkų, dirbusių prie gelž- 
kelio, dabar yra bėdarbįai.

Tai pasekmė ne kokio ten Sovietų “Mandžiurijos api-
... . , A iv. . . . į plėšimo”, kaip šaukia turčiu spauda, bet generolo Chiangtahstinę pirmenybę. O tai tik pradžia, ateityje tai dar - ■ * * • —.................... ‘ ..............„ .

bus aiškiau matoma.

Mukdenas, Kaip Kapinynas
Žinių agentūra ONA praneša, kad didžiausias Man- 

. džiurijos miestas Mukdenas yra pilnas bedarbių ir apmi
ręs, kaip koki kapai. Šis miestas turėjo apie 2,000,000 gy
ventojų ir ten bu\\milžiniškžpš Japonijos imperialistų ka
ro arsenalas su didethns-firhrikais. Dalį karinių fabrikų 
Sovietai išvežė, bet ONA pripažįsta, kad jie nei vieno 
fabriko nepalietė net karinio, kuris priklausė privati-

Kai-sheko ir Wall stryto imperialistų viešpatavimo.
Naminis karas siųiaraližiavo ^elžkelius ir gelžkelie- 

čiai atsidūrė be darbo; jis nukirto žaliosios medžiagos 
pristatymą fabrikams. Wall stryto imperialistai nesirū
pina plėsti Chinijoj pačių chiniečių industkįją, nes tai 
kenktų jų prekybai. Amerikos atvežti tavo™ ir Shan- 
ghajaus mieste privertė daugelį, fabrikų užsidaryti. Štai 
nuo ko kenčia Chinijos liaudis ir kas paraližiuoja besi- 
vystymą savos industrijos Chinijoj, kaip ir kenkia Chi- 
nijai tapti pilnai savy stoviai ir nuo užsienio imperialistų 
nepriklausomai valstybei. >

Wiį; .į&'

Metelionis, Detroit, 
$2 (per Smitrevicie-Mich.

nę).
Joe

Valley, Ill., $1.50.
Marcele Yakštienė. Wood-

Moskaitis,

Jonas Bullis-Lumbis savo namu studijoje prie darbo
ROCHESTER, N. Y. — Gruodžio 30-tą sukanka 3 metai 

nuo mirties velionio Jono Bull o (Lumbio).
Mes, rochesteriečiai, labai pasigendam gero veikėjo ir pie

šėjo. Nors velionis Lumbis ja t 3 metai apleido mus, bet jo 
piešiniai puošia ne vieno darbininko ir darbo kaimiečio na
melio sienas. Jo kūriniai ir Chicagojc Įvykusioje Lietuvių Me
no ir Kultūros Festivalio piešinių parodoje laimėjo prizą.

Ilsėkis, drauge, šios šalies ž melėje. O mes, kolei dar gyvi, 
tęsime tavo pradėtą darbą to. o srityse, kurios mums prieina
mos.

Kaip gaila, kad niekas dar nepavadavo velionio Lumbio 
artistiškos rankos ir minties dailiškoje liaudies Švietimo sri
tyje. taip iškalbiai šaukusioje lietuvių liaudį kovoti už taiką 
ir laisvę, už gražesnį rytojų visiems žmonėms. L. B.

sną).
Beje, Geo. Snimaitis, 

Brockton, Mass., prisiuntė 
aukų nuo: John Grigas 
$2.50 ir Petronė Orihtienė,

Širdingai dėkojame vi
siems. Norime priminti, kad 
vajus oficialiai baigiasi su 
1 d. sausio, tad prašome ne- 
s.ivėluoti prisiuntimu pasku
tinių rezultatų.

rjį* I • i _ Gerinant keleivių perve.ži-
ZlIlIOS IŠ LlClUVOS ma, autobusų susisiekimo kon

tora numatė padidinti mašinų 
skaičių Basanavičiaus <ęt. — 

, Antakalnio ir Kąjedros — Tu- 
1U0" berkuliozės dispanserio *•*•*'- 

žuose. Vienu kilometru 
. v. , .. .ginama linija, einanti į 

gelež.nkeho | autobusai >
! t- t v. r .1 Kęstučio gytvę ir 
Trenioto/gatves. Tame 
ne įrengiama

Pradėjo Kursuoti Prekiniai 
Taksi

VILNIUS. ' — Dviem 
žais jau pradėjo kursuoti pir
mieji Vilniaus prekiniai taksi.' 
Jų maršrutas: i 
stotis — Kalvarijos gatvė, ligi 
Verkių gt. ir geležinkelio si
tis — žvėrynas. Artimiausio
mis dienomis į linijas išlei
džiamos dar kelios mašinos.

Žvėry 
suks

vieta.

I

ra jo

.,'»Y



»• «-

KAS YRA TA VIET N AM RESPUBLIKA?

švenčių šumo, 
blaivas protu

Didžiausi gerumą saliū- 
nininkas pijokui padaro, 
kuomet jį laukan iš karčia- 
mos išvaro.

Ne visi grybai yra tinka
mi valgiui; ne visos mintys 
yra geros naudojimui.

VISŲ KARE ŽUVUSIŲJŲ ;se Sibiro dalyse ir iš ten 
PARADAS ■ gautas šis patyrimas,

visi žuvusieji ant-' 
pasauliniame kare 

’ i imant karia vu- 
— apie 35,-

Geriausia naujukų—met 
rezoliucija: daryk viską, ti 
su saiku, vietoje ir laiku.

Pirmadienis, Gruod. 30, 1916 Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Pusi.

Bendrais 
Krie^niški

eikalais Buities 
irčiai iš Peties

Po visokio 
jeigu išlieki 
ir sveikas kūnu — tai žmo
gui didžiausia palaima ir 
šventės tada tikrai būna ge
ros.

Kai dėl naujų metų, anot 
seniau mano parašytų eilių: 
Laimingi bus metami /

Jei dirbsim iš vieno, 
Jei duosime sau, kaip 

kitiems —
Pipirų ir krieno!

Pirmučiausia ir daugiau-

reikalais, iš k u r i irųn a tomjš> 
kai ir psych iškai^cluoną 
valgome”.

Duosi neduosi, bet iš gud- 
''resnio už save nepasi

naudosi.

Išnau do j imu šan tva r ko j e 
gyvenantis neprivalo išsiža
dėti trijų dalykų, kalėjimo, 
ubago tarbos ir saliūno. Sa- 
liūno todėl, kad šioje kate
gorijoje ir saliūnas būtinai 
priklauso.

Asmuo, kuris nešiodama- 
sis revolverį giriasi nieko 

ijąs, — meluoja per 
Nes jeigu nieko nebi- 
tai revolverio nenešio-

akis, 
jotų, 
tu< c

Daugelis skaitytojų tiktai 
šiomis dienomis pradeda 
teirautis, kas tai yra Viet; 
Nam. Nes spauda jau nuo-1 
lat rašo apie Viet Namo gy- ; 
ventojų karą su francūzais.

Viet Nam yra naujos tau
tinės respublikos vardas In
do-Chinos pussalyje, pieti- 
niaLrytinėje Azijoje. Viet 
Nam plotas iki šių metų bu-! 
vo pasauliui žinomas tiktai; 
kaip Francūziškoji Indo-! 
China, Francijos kolonija.

Antrojo pasaulinio karo; 
pabaigon išsivystė platus' 
tos kolonijos gyventojų ju
dėjimas ir atvira kova dėl 
tautinės laisvės. Vietiniai 
žmonės taip uoliai kovojo, 
kad Francija, pagalinus, bu
vo priversta pripažint jiems 
plačią savivaldybę. Tad bu- ■ 
vusios kolonijos gyventojai 
pavadino savo kraštą Viet 
Nam respublika.

Paryžiaus valdžia pripa
žino Viet-namiečių respubli
ką, bet nepaliuosavo ją nuo 
Francijos. Francūzų val
džia sakė, Viet Nam gali

Cūzų imperijos rėmuose, 
kaipo sudėtinė tos imperijos 
dalis. O Francijos komisio- 
nierius Indo-Chinai praeitą 
savaitę atvirai užreiškė, 
kad Francija “niekuomet 
neduos” Viet Nam respubli
kai pilnos nepriklausomy
bės.
Svarbus Francijai Kraštas
Viet Nam turi didelės 

Ų svarbos ūkiniai ir politiniai.
I Tai yra 281,174 ketvirtainių 
1 mylių kraštas su apie 25 mi- 
! lionais gyventojų.

Iš rytų ir pietų Viet Naro 
apsuptas jūromis, kurios y- 

! ra Pacifiko (Ramiojo) Van
denyno dalys. Šiaurėje Viet 
Nam rubežiuojasi su Chini- 
ja, o vakariniu;savo šonu 
jis sueina su Siamo (Thai
land©) karalija ir Anglijos 
kolonija Burma.

Viet Nam gyventojai be
veik visi yra mongoliškos

yra anglies, zinko ir cinos; 
gerai auga ryžiai, kukurū
zai ir kiti javai ir pipirai. 
Auginama gana daug gal
vijų. Yra apščiai gumos me
džiu, iš kuriu “sulos” daro- U * v
ma guma-“robas”. Aplinki
nės jūros gausingos žuvim.

Klimatas šiaurinėje Viet 
Namo dalyje bendrai šiltas, 
o pietuose karštas.

Vichy Francijos Gešeftas 
su Japonais

Buvusioji fašistinė Vichy 
Francijos valdžia 1941 me
tais padarė sutartį su Japo
nija dėlei francūzų koloni
jos Indo-Chinos, kuri dabar 
vadinama Viet Nam.

Pagal tą sutartį, Indo- 
China buvo pavesta karinei 
japonų globai, ir fašistiniai 
Vichy Francijos valdovai 
leido japonam vartoti kari
nes Indo-Chinos bazes prieš 
anglus, chinus ir kitus tal-

veisles, apart 4^ tūkstančių kįnįn|<us 21,750 ket- 
franeuzų n kitų europiečių, j vįr^aini^ mypų plotas buvo 

Gamtiniai Turtai j atkirstas nuo Indo-Chinos 
. Viet Nam gamtiniai tur- ir prijungtas gretimam Sia- 

būti respublika tiktai frau- tingas kraštas. Jo žemėje mui.

Faktais Remti Margumynai 
— Krieno Surasti Lobynai

ra j ame 
žmonės 
sius ir civilius
000,000 iš viso, — išsirikia-: 
vę į eile 
diena ir 
paradui 
ją imtų
sius, 19 dienu, 2 minutes ir 
40 sekundų laiko, v

po vieną, maršuotų . 
naktį, tai tokiam jų 
praeiti pro i____
2 metus, 2 mene-

PLANETINIAI METŲ IR 
DIENOS SKIRTUMAI

165 mūsiškiai žemės me
tai tesudaro tik vienus me
tus ant planetos Neptūno, 

N kuomet diena ant šios pla- 
i notos vra tiktai 16 valandų stebėto- ! ~ilgumo.

SVYRINĖJANTIS
BOKŠTAS

Lenkijoj randasi svyrinė
jantis aukštas naminis pa-

SKRUZDĖS eisenos
GREITUMAS ŽMOGAUS 
DIDUMU

Jeigu skruzde būtų žmo
gaus -didumo, ir jos eisena 
proporcionaliai tiek pat pa
didėtų, tai per valandą tuo-

i

statas, vadinamas F rankon-, meĮ gajėtų nueiti
l)cr i 60,000 mvliu. nuo i

šteino Bokštu, kuris
Kalėdas 1521 metais,
žemės drebėjimo, labai pa-lpjRMAS AMERIKONAS,
^y°J. vJ®n.a;J’usę\b®t pelJ GAVĘS NOBELIO PRIZĄ

Pirmuoju amerikiečiu, *1611 m. Kalėdas, 
nuo žemės

v i

Na gi, įspėkit: kas eina 
gulėdamas, o miega stovė
damas? Neįspėjat? Aš irgi 

į nebūčiau įspėjęs, jeigu pi- 
I gios rūšies laikrodėlio bū-

Kas juokiasi pąskiaušinčiau neturėjęs. — Paguldy
tas jau būna pilnahtrr5iž-! tas jis ėjo, pastatytas —ne. 
sitarnavęs ir už tokią privi-: Tokiu tai būdu ir kitos 
legiją ne menkai užsimokė- ! minklės, veikiausia, pasida
vęs. i re!

Darbščių pastangų suvy- 
limas — džiaugsmas neran-, 
gurnui ir smūgis darbštų-: 
mui.

Žmogus iš pat kūdikystes 
auga dvejaip — fiziniai ir 

•protiniai. Ilgainiui, įis už- 
ga fiziniai, •‘bet Kartais 

niekados neūžauga proti
niai.

AMERIKA PARSIVEŽĖ TŪKSTANČIUS
VOKIŠKU SEKR E TU PA TENT U

drebėjimo, at- gavusįu garsiąją Nobelio 
svyro atgal į normalę savo : dovana kultūrinius atsi- 
poziciją. Vėliau, per 1648'- 
m. Kalėdas bokštas vėl la
bai pasvyro < ir taip pasvi
ręs tebebuvo iki šiol. Dar 
nežinia, ar kas įvyko tam 
bokštui per Kalėdas šiais, 
1946 m., nors buvo visokiu 
spėliojimų.

žymėjimus, buvo buvęs 
Jungtinių Valstijų prezi-' 
dentas Theodore Roosevelt.

KAIP ANGLAI ALGĄ 
UŽVADINO “SALARY”

Žodis “salary”, angliškai 
reiškiąs algą, susidarė nuo 
žodžio “salt” — druska; ak 
gos prasmę jis gavo iš ro
mėnu, kurie kadaise savo 
kareiviams algas mokėdavo 
druska—vietoj pinigų.

mo mašinas, dirbančias 150 
nuošimčių greičiau, negu a- 
merikinės mašinos. Jie par
sivežė iš Vokietijos “recep
tus” tūkstančiams įvairių 
dažų. Tarp jų yra daug to
kių gerų, pastovių dažų, ko
kių amerikonams nepavyko 
išrasti. R

Vokiečiai naudojo ultra
violetinius spindulius ir vi
tamino D spindulius pienui 
saugoti nuo bakterijų ir sy
kiu D vitaminu jį gerinti. 
Šis išradimas taip pat ame
rikonu rankose.

Vienu išradimu vokiečiai 
išlaikydavo duoną kaip 
šviežią per 8 mėnesius. Jie 
naujais šaldymo būdais at
rado, kaip submarinuose iš
laikyt maistą nuo gedimo 
per du mėnesius. Tarp kitų 
Amerikon pargabentų vo
kiškų atradimų yra dirbtinė 
kraujo plazma
žmogų gyvą, kol jis b 
vežtas į; ligoninę. Vctf 
daugmeniškai gamino adre-' 
nichromo vaistą, kuris ma -1 
žiną pavojingą kraujo spau- j ga^kadangi tikrųjų 
dimą. Dabar ir amerikonai i sgklos 
galės juomi gydytis.

Amerikos vyriausybė par- tui užtenka tiek elektros jė- 
įsigabeno iš Vokietijos tūks
tančius karinių ir fabriki
nių sekretų - patentų. Vien 
tik švirkščiamųjų - rakieti- 
nių vokiškų lėktuvų planai- 
patentai sveria 50 tonų. Ki
ti vokiečių išradimų popie
riai siekia desėtkų tūkstan
čiu tonu svorio. Tie. sekre •

■ tai sukrauti Kongreso Kny- 
! gynė, Prekybos Departmen-

; įvairiose karinėse į- 
istaigose Washingtone ir 
i kitur.

Tarp kitų Vokietijos se
kretų, pargabentų i Jungti
nes Valstijas, yra šie:

Rakietinis lėktuvas, skri
dęs 3,735 mylias per valan
dą, savaime veikiąs bei ra
dijo bangomis iš tolo vai
ruojamas. Tik karo pabai
gon vokiečiai pradėjo daug
meniškai statytis tokius 
lėktuvus.

Vokiečiai nepaspėjo pasi-' 
statyt A-9 robot-bombą, ku7 
ri būtu lėkus 5,870 mylių 
nėr valanda 154 mvliu auk
štyje ir pasiekus New Yor-, 
ką per 40 minučių. Ameri
ka dabar turi ir šios robot- 
bombos planus.

Vienas aukštas Amerikos 
oro jėgų karininkas todėl 
pastebėjo, kad vokiečiai bu
vo bent 10 metų pralenkę a- 
merikonus kas liečia rakie- 
tinius ir radijo vairuojamus | Jauniausia Amerikos pre- 
lėktuvus.

Dar nebaigus karo prieš 
Japoniją, o jau amerikonai 
buvo išgavę vokiečių prie-

■ taisą nematomiems infra- 
raudoniesiems spinduliams.

Mūsų spaudos redakto- Vartodamas šį prietaisą, 
riai, gaunantieji ir taip jau kareivis gali visiškoje tam- 
mažytes algSs, iš savo kiše-1 soje matyti priešą per dvi 
nes dažnai atsilygina savo j mylias, o jis pats priešui ne- 
bendradarbiams. 1 matomas. Tam instrumen-

Mano Laimė
Lig šiol aš nieko, nieko 
neturėjau;
Vien dirbdamas kitiems, 
Nuoširdžiai laimės 
jiems linkėjau.
Už tai dabar— tikrai 
už tai — 
Visokiom laimėm 
iš sykio praturtėjau!

Pr. Krienas. | įr

gos, kiek yra paprastoje ki
šeninėje elektros lemputėje. 
Šį vokiečių sekretą ameri
konai naudojo mūšiuose 
prieš japonus Okinawos sa
loje.

Vartodami tą išradimą, 
kariniai vokiečių automobi
liai galėjo net tamsiausią 
nakti smarkiai važiuoti.

Amerikonai sučiupo vo
kiečiu dirbtinio šilko audi-' v

POMIDORAS SU KATINO 
GALVOS IŠVAIZDA

Monterrey’u j, Meksikoje, 
tūlam Jesus M. Alarcon už
augo tomeitė su aiškia ka
tino galvos išvaizda — tar
tum skulptoriaus ranka pa
daryta.

KARDINOLAS —
LENKŲ KARALIUS

Kardinolas Jan
mierz (1609-1672 m.)

lik Vieno “Draugija Romansas ir Bučkiai
Kalėdoms Naikinti Pas Žuvis

Kai kam nepatinka" Kalė-' Yra bent kelios rūšys žu
dos dėl kalėdinių dovanų • vų, kurios romansuodamos 
papročio. Daugelis žmonių ■ bučiuojasi. Tuomi ypač pa
jaučia pareigą išleisti rei-' sižymi kriuksinčios rūšies 
kalingus pinigus nereikalin-. žuvys, išduodančios kriuk- 

j r>~4. .•„■> sėjimo garsus. Jos papras
tai plaukioja skaitlingomis 
'’rupėmis, bet, “įsimylėju- 

i” patinėliai su patelė-

goms dovanoms. Bet garsia^ , 
jam anglų re 
Bernardui Shav

t visas kalėdinis 'tntkšmas. šieji” patinėliai su patelė- 
Baigdamas 90 metų savo mis išsiskiria iš grupės ir 
amžiaus, Shaw todėl štai ką • pasislepia nuo kitų. Tuo- 
šiemet rašė laikraštyje Rey-1 met tenai sau romansuoja 
nolds News apie Kalėdas ir ir bučiuojasi, iki neužtin- 
apie žlugusius savo bandy- ka jųdviejų koks kitas pati

nėlis, konkurentas. Tuomet, 
kaip ir pridera meilės kon
kurencijoj, įvyksta patinė-

mus panaikinti tą šventę:
“Kalėdos man tai tik įky

ri nesąmonė. Mišrioji minia ... , v v
remia Kalėdas, kaipo kar- kautynes uz meilužę^

i Bet meiluže, tačiau, nepabe- 
ėtu aš i £a “kovos lauko”; jinai

rnivalą melų, apsirijim 
girtybės. Prieš 5
išradau draugiją Kalėdoms pasitraaikia į sah ir kan- 
panaikinti. Ir iki šiol aš e-. <u"
su tik vienas tos draugijos, 
narys. Tai'tiek aš dabar te-i 
sakysiu, apie Kalėdas.”

ris besikaujančių bus 
galėtojas—jos “meilės” 
mėtojas.

SVORIS IR AMŽIUS
Žmonės virš 

žiaus ilgiausią! gyvė 
gu jie sveria 10 iki 20 nuo

 

šimčiu mažiau, negu viduji
niai. Bet pirm 30 met 
žiaus mažiau mi^ta tų. | 

 

kurie sveria šiek tiėk dau-1 
giau, negu vidutiniai

.įnetų am 
jei-

m-

P.

Įdomu Žinoti, kad
Moteriškos nylono koji

nės yra pagamintos iš 
minkštosios anglies ir todėl 
jos vasarą yra šiltesnės" už' 
šilkines. Sakoma, tūlais at
žvilgiais jos net yra geres
nės už šilkines.

Nuodingasis vijoklis — 
poison ivy —- iš visų pasau
lio kraštų tik Amerikos ša
lyje terandamas.

Pietiniame žemes pusri- 
tulvje mėnulis yra manomas 
aukštielninkas — viršum a- 
pačioj.

Kaži 
buvo ■ 

p o p i e ž i a u s paliuosuo- i 
tas n u o visų <' 
kų kunigystės pareigų 
tapęs Lenkijos 1 
valdę Lenkiją 20 metų.

NUO KO MIRĖ
GEORGE WASHINGTON

-Pirmasis Jungt. Valstijų 
prezidentas George Wash- 
ingtonas mirė nuo isisenė- 

; jusio šalčio, kurio jis nesi- 
j skubino greit atsikratyti 
■ ir iš pradžių nekreipė tin- 

_ ■ kamo dėmesio. Vėliau, pa
lvasis- ffaĮ įų laikų gydymosi meto- 
VJ ir'dą, jam buvo nuleistas 

karalium,, j<raujas. nuo į0 jjs jr niįr^

Karinis Amerikos 
“Šikšnosparnis”

yra ge-Jungt. Valstijos 
riaušių pasaulyje 
šalis. Vieškeliai čionai su
daro virš trijų milijonų my
liu, v

nu- 
lai-

zįdento žmona buvo Mrs. 
Grover Cleveland, tuomet, 
turėjusi vos 22 m. amžiaus.

Mūsų meno draugijėles 
daug geriau gyvuotų, jeigu 
turėtu bent viena kita filan
tropą, kuris sustiprintų jas 
materialiai bent būtiniau
siom išlaidom padengti.

palaikyti 
w at- 
lečiai

35 METŲ SENUMO
ALUS

Moultrie, Georgia valsti- ’
joj, tūlas Sam Belton rado ■ --------
šulinyje bonką alaus, 35 i Jungtinių Valstijų laivv- 
metų senumo. Alustebebu-i.no inžinieriai išvystė auto- 
vęs visiškai geras.

I KAS YRA ŽEMUOGĖ
Techniškai kalbant, žem- Į 7

i uogės negalima skaityti uo-
_ J uogų 

randasi viduje, o 
j žemuogės sėklos yra jos pa- 

Vienas amerikonas atidi- viršyje.
mų fabrikantas, pamatęs --------------
vokiečių išradimus toje pra- EŽERAIS GAUSI 
monėje, sakė: “Mes duotu- VALSTIJA .-vz-» •N* 11 • V ' „me 20 milionu doleriu už 
šiuos išradimus, jeigu val
džia pavestų juos tik vienai 
mūsų kompanijai naudoti.”

Bet prezidentas Truma- 
nas įsakė “visus” vokiečių 
patentus viešai skelbti ir vi
siem lygiai leisti jais naudo
tis, primokant tiktai po ke
letą dolerių už sekretą. Bet 
suprantama, jog kai kurie 
“sekretniausi” kariniai vo
kiečių išradimai dar bus tū
lą laiką slepiami. R. D.

! matinį lėktuvėlį - bombą, 
vadinamą “šikštiosparniu.” 
Tą “šikšnosparnį” radaras 
pats savaimė vairuoja į tai
kinį. šis bomba-lėktuvėlis 
turi 10 pėdų pločio per 
sparnus, o jo liemuo apie 
16 pėdų ilgio. Jisai skrenda 
be varomųjų sparnelių

i (propelerių).
Tas šikšnosparnis prika- 

j binamas po tikru lėktuvu ir 
Virš 5,000 ežerų randasi atkabinant paleidžiamas iš

^Michigan valstijoj. kelių tūkstančių iki 12,000 
pėdų aukščio, už keturių iki

■ septynių mylių nuo laivo ar, 
I k i t o taikinio. Paleidęs 
į “šikšnosparnį”, lėkt uvas 

šal- i skrenda šalin. O šikšnospar-
šal-

KODĖL ŠALČIAUSIU 
LEDU ČIUOŽIMAS 
NEĮMANOMAS

Kuomet dideliuose 
čiuose ledas būna tiek
tas, kad po pačiūžų šinelė- 
mis jis netirpsta, tai čiuo
žimas tuomet visiškai ne
įmanomas; čiuožikas nei iš 
vietos tada negali pačiuožti. 
Tokių šalčių esti kai kurio-

nio nosyje radaras su pa
galba tam tikro mechaniz
mo jau pats suranda ir 
sprogdina laivą ar kitą tai
kini.

i 
į-

v
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ŽVERIŲ-GYVULIU AMŽIUS, SVORIS IR NĖŠTUMO LAIKOTARPIS

Jt

Jlaug yra pasakų apie i-1 ir tris mėnesius, gegužinė 
1 vairių žvėrių amžių, bet | musė 24 valandas, 
j štai ką rodo patikrinti 
' skaitmenys:

Vėžlvs

PIRMASIS MUZIKOS
BIZNIERIUS AMERIKOJ I

Pirmasis mūzikališkų in-j Vėžlvs (čerepokas) gy- 
stnimentų pardavėjas Jung. •vena iki 152 metų, dramb- 
Valstijose buvo John Jacob į lys 60 *iki 75 metų, šimpan- 
Astor, atsidaręs pardavyk- zė beždžionė 30 m., žiraffažiraffa

viename kambaryje savo 28 metus, strutis (didysis
uošyės namuose, New Yor- Afrikos paukštis) 26 metus, 
ke, 1786 metais. , I tigras 19 metų, pele 3 metus

žvėrių Svoris
Banginis (velioriba) s ve; 

ria 125 tonus, Afrikos 
dramblys 8 tonus, vidutinis 
arklys 2,500 svarų, beždžio
nė gorilla 630/svarų, liūtas 
500 svarų, stiTitis 250 sva
rų, niūniuojąs paukštelis —

tiktai penkiąliktą uncijos 
dalelę.

Nėštumo Laikotarpis.
Dramblio pataitė esti nėš

čia 21 m ė n e s į nuo 
u, ž s i v e i s i m o iki pa
gimdymo; žiraffa 14 mė
nesių, kumelė 11 piėnesių, 
karvė pusdešimto•mėnesio, 
šimpanzė beždžionė 7 mene-

Drambliai nebijo pelių, 
kaip kad pasakojama; lau
kiniai paukščiai stručiai ne
kiša galvos į smėlį, kuomet 
mato pavojų; lakštingalos 
nevisuomet čiulba tik nak
tį; žalčiai neryja savo vai
kų, kad apsaugotų juos nuo 
pavojaus; hipopotamai ne-

sius ir 10 dienų, juodoji 
meška pusaštunto mėnesio, 
tigrė 3 mėnesius ir 10 die
nų, kalė ir katė po 2 mė
nesius, *avis 5 mėnesius, 
kraliko pataitė 1 mėnesį, 
pelė Ii9 dienų. Paukštė emu 
peri 2 menes., žąsis 26 die
nas, o višta 21 dieną.
Pasakų Užginčijimas Apie prakaituoja krauju.

žvėris

DIDESNIS Už NIAGARA | 
FALLS VANDENPUOLIS |

Yosemite Falls vanden-' į 
puolis yra didesnis už pa- . 
garsėjusį Niagara Falls — 
net vienuolika sykių dides
nis. i i

Niagara Falls krinta 15o\ i 
pėdas Kanados pusėje ir y 
167 pėdas Jungt. Valstijų 
pusėje. Tuo tarpu Yosemite 
Falls krinta 1,430 pėdų; ir 
po to, nuo akmens ant ak
mens, jis krinta dar 320 pė
dų,' arba 1,750 pėdų iš viso.

5į

į.
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Jonas Kaškaltis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa) tuvės, su nešulėliais. Vai-
Ant galo susilaukėm. Bus šingai ji mus priėmė. Liūd- 

dabar garo, kol stoty susi- nRtė tokia atrodė, neseniai 
ieškosim. Padėjo mum su 
lagaminais porteris. Paso
dinau maniškę ant suolo, su 
lagaminais, o pats pasilei
dau zyliot, bene rasiu ko1 
atėjusio mūsų pasitikti. 
Kur tau, žmogau! Sukaitau 
visas, kaip peliukas, sumu- 
kau. Ir karštumas ir tas ne
išpasakytas drėgnumas ši- 
čionai, toj troškioj stoty.

nustojusi savo sesers Pa- 
kaušienės. Žaldokas vėl išsi
skubino atgal namo, bet ža
dėjo vėl kada pribūt. Labai 
gražiai dėkui.

ir higienos prob- 
Paskui po žodelį 

tarstelėjom su

ko sarkiūno dar nėra na
mie: jis grįšiąs iš darbo ant 
vakarienės. Šarkiūnienė pa
vedė mudviem labai patogų 
kambariuką. Išsikraustėm,

Dūmai tie net gerklę grau-1 susikraustem, nusimaudeni
• .1 —- • • • >/• ' ■» x zx 4- I z-v» Irrxxi-mzx/N 1 r zx I i z~xžia, net krūtinę gniaužia. 

Oho, vyreli, čia, bra, tau ne
be Kalifornijos zefyrai... 
Kontrastas dar ir koks 
griežtas,!

Sugurdau gal ir valandą, 
besivazodamas, bedvoldiną- 
damas po tą salę, 
ir viršuj ir apačioj.

j kitą, 
esima- 

to nieko. Na, tai reikia įsi
gyt guoliui bilietai Pulma- 
no vagone, nuo Čikagos iki 
Niūvarkui.

Kone ištižau visas, kone 
ištirpau, ilgai eilėj bestūk- 
sodamas prieš bilietų par
duotuvę. Nėriau tada vėl 
atgal į tą tamsj^utkampį, 
kur kiukždėjo su lagami
nais maniškė. Na, 
greičiau.
kį tokį taksiuką ir bht%- 
dam senom, subaladotom 
gatvėm... Kokia gi čia fle- 
švari Čikaga, šitoj bent 
miesto daly. Štai ir “Olstri- 
tis”, supraskit, “Halsted 
street”. Ir ilgas toks padla! 
Vos-nevos davažiavom net 
iki “Vilnies” namo. Fu! At
sidusom. Velku lagaminus 
ant šaligatvio, ogi va ir ga- 
spadorius, Žaldokas! Na, 
dabar jau nepražūsim. Gę/ 
rai atrodo vyras. Taip 
vyrėjęs.

Susinešėm daiktus rašfS 
nėn. Pasisveikinom su ke
liais draugais ir draugėmis, 
ir atskubėjęs d. Prūseika 
pavadino į lietuvišką užkan
dinę. Ne pro šalį. Vieta jau 
iš pirmiau pažįstama. Ga
vom gausias porcijas, lietu
viškai. Dėkui d. Prūseikai 
iiž vaišingtfmą

Tai dalaar ir 
jam. Ki/r? Draugas 
kas mudu gabena, 
sais lagaminais, su visa mu
zika, į Rozlandą, švaresnią
ją Čikagos dalį, pas Šarkiū
nus. Arti valandos išėjo, kol 
privažiavom šarkiūnų pali- 
varkąj'Tuokan^j)ą>i šeimi-

abar
Susigaudėnk šio-

po tos ilgos kaitrios kelio
nės. Taip dabar gera čia pas 
Šarkiūnus: švaru, ramu, 
tykiu-— nesakytum, kad tai 
galima tokioj tvankioj 
triukšmingoj Čikagoj. Tru
putį dustelėjom, pasilsėjom, 
apsipratom naujoj aplinkoj.
' Nagi štai įvažiuoja ir 
pat šeimininkas. Vis toks 
pat atrodo stamantus, dru- 

• tas, diržingas “mūsų kroš- 
ta” žmogus. Kaip kunigaik
štis! Gyvi sveiki, seniai be
simalę ! Rengiamės dabar 
visi šį vakarą į prakalbas, 
į Lietuvių auditoriją. Kal
bės d. Prūseika ir mane 
pristatys kalbėt. Kad rei
kia, £ai reikia. “Služba — 
ne^uružba” (Tarnyba —ne

«žiuo- 
Žaldo- 
su vi-

Tai po vakarienei ir pri- 
buvom į prakalbas. Mažoji 
Lietuvių auditorijos 'Svetai
nė pilnutėlė. Draugas Ve- 
šys pirmininkauja. Pirma 
kalba d. Prūseika. Sklandus 
ir įdomus klausyt kalbėto
jas, mokąs trumpai ir ties
mukai atvaizduot dalykus. 
Ee4ul<ios prašmatnios graž
bylystės, aiškiais supranta
mais, svariais, apvaliais 
sakiniais jis tau išlukštens 
politinę bei ekonominę būk- 
'tęDnūsų šaly ir pasaulinėje* 
arenoj. Nurodys ir vardais 
išvadins viso pikto kaltinin
kas, gal pašaipiai, gal sar
kastiškai, kad giliau tau į- 
smigtų sąmonėm Paduos 
daiktingą, praktišką patari
mą, kas dabar mums daryt, 
kaip reaguot, kokio atoveik
smio griebtis, kai aplinkui 
siautėja atviri ir maskuoti 
fašizmo gaivalai, įgudę A- 
merikos imperialistai.

Publika, kiek kas susi
griebęs, sumetė aukų pa
žangiajam judėjimui stip
rink "

teko man matyt tūlose šios 
šalies vietose. Ir ilgėliau— 
sveikatos 
lemomis, 
privačiai 
draugais.

Taip ir praėjo pirmosios 
dienos dalis mūsų pačioj di
džiojoj lietuvių kolonijoj 
Čikagoj. Ryt rytą, šeštadie
nį, dar mums pusryčiau
jant pačiam apatiniam gy
venime, pro užpakalines du
ris įbrazdėjo du sukaitę, 
užsikamavę vyrai, sunkius 
pakus vidun vilkdami. 
Draugė Šarkiūnienė mudu 
supažindė: tai gabenosi jos 
neseniai mirusios sesutės 
Pakaušienės sūnus, pasili
kęs vienai vienas. Vis dau
giausia knygos, knygos ir 
knygos. Jaunasis Pakaušis 
(Pakansky), matyt, nepa
prastai gabus vaikinas, tik 
kad baigė universiteto kur
są ir žada pabūt su tetule 
ir dėde keletą mėnesių, o 
paskui eit kariuomenės tar
nybon. Jam persigabent pa
dėjo kitas jaunas vyras, 
Šarkiūnų žentas. Šeiminin
kai abu patalkino, padėjo 
susitvarkyt savo jaunam 
pribuišiui. O paskiau išsi
ruošė kur tai ir mudviem 
patarė ruoštis. Kur taip?— 
O, atrasim, 
ir Čikagos 
žiūrėt.

Juk jūs turite 
bent kiek pasi-

ir važiuojam—

• bet bendra gyvenimiška te- 
ninkė/tik kad grjžo iš krau- ma, kas gero ir kas negero

SVARBU!
/ Laisvas vaitfs gavimui naujų skaitytojų pasi
baigs su sausio 1-ma diena' 1947 metų.

Vajininkai, kurie ‘veikia didžiojo New Yorko 
apylinkėje (Brooklyne, New Yorko mieste ir arti
muose New Jersey valst. miestuose), turi atsiskai
tyti ne vėliau, kai 2 dieną sausio.

Vajininkai iš tolimesnių miestų turi išsiųsti pa- 
skutmiusvrezultatus ne vėliau, kaip 2 d. sausio, 1947.

Kurie dar.negavo te nė po vieną naują skaitytoj ąi 
dienraščiui Laisvei, dar turite progos gauti, tik pa
siskubinkite.

Kurie dar neprisidėjo te prie sukėlimo savo dien
raščiui biudžeto 1947 ipetams, tuojau prisidėkite. Ne
belaukite, kad kas jūs paprašytų, siųskite patys ir 
siųskite tuojau.

Šios paskutinės dienos mūsų vajaus yra pačios 
nulemiamosios dienos kontestantams ir pačiam dien
raščiui. Aišku, jog ir šiemet kaip ir kitais metais, 
kai kurie vajininkai turi ką nors rankovėje. Pasku
tiniuose vajaus rezultatuose gali būt žymių pasikei
timų kontestantų pozicijose.

Mes patariame visiems kontestantams perdaug 
nepasitikėti, kad jūs jau aukštai stovite ir niekas jū
sų iš tos pozicijos neišmuš. Geriau dar sunkiai padir
bėkite šiomis paskutinėmis dienomis — užsitikrini- 
mui savo pozicijos.

Laisvės Adm.

Susėdom 
pas Ziksus pasisvečiuot. Ar 
šitaip? Mielu noru. Ziksai 
tokie puikūs žmonės, tokie 
mieli draugai. Jau daug, 
daug metų su jais susipa- ' 
žįstam.

Ziksai mus priėmė ir pa- ' 
vaišino labai draugiškai. Jų 
buveinė netoli nu® Šarkiu- J 
nų. Abu atrodo energingi ir 
gerai nusiteikę. Ir gerai at
rodo ! Ziksienė puikiai išlai
kė tą būdingą moterišką 
priplaikumą, o Ziksas—vy
rišką patvarumą.’ Besikal
bėdami,. tarp kitko, suda
rėm šiai dienai planą. Iš čia 
važiuojam pas mūsų gerą 
bičiulį ir kolegą — pas dak
tarą Šimkų, priimt jo pa
kvietimą. Bet važiuojam ne
visi. Šarkiūnas būtinai turįs 
sugrįžt namo ir gerai prisi
mygęs pasidarbuot, sąskai
tas suvest iš savo kasdieni
nio darbo. Ziksui irgi reikią 
kas ten sulikviduot, tai va- 
žiuoliai išėjo keturi. ° Zik- 
sienė sėdo-prie vairo, aš 
greta jos, o maniškė su 
Šarkiūnienė — abi “ponios”..

Važinėjimas Čikagos gat
vėmis, bent tomis, ką^tfko 
šiuo kartu matyt, neteikia 
tau kažkokio įkvėpimo, jei 
nepasakius stipriau. Ot sau 
suvazotos, aprūkę gatvės, ir 
galo jom nėra. Oras irgi to
li gražu ne iš gryniausių. 
Kontrastas, palyginant su 
Kalifornija...

Štai ir pas daktarą Šim
kų, jo būstinėje, netoli nuo 
“Vilnies” namo. Daktarą 
pažįstu nuo daugelio metų. 
Priėmė mus su tikru že
maitišku vaišingumu. Pasi
kalbėjom gerai sau, ramiai 
— ir šių dienų piktaisiais 
klausimais ir praaėjusių lai
kų temomis. Daktaras—dir
žingas anų gerų tradicijų 
žemaitiSj pažangos šalinin
kas. Brandus, kaip prisirbęs 
obuolys. Paskiau pribuvo 
dar ir d. Prūseika ir įnešė 
savingo gyvumo į mūsų po
būvį. čikagiečių nereikia 
mokyt vaišingumo ar apsi
ėjimo su draugais. Jie dar 
ir tave pamokys. Žmonės 
praktiški. Na, tai mes laiką 
praleidom ir visai nenuobo
džiai. Atsidėkojom, atsisvei
kinom su daktaru, su Prū-

seika: pasimatysime rytoj 
“Vilnies” piknike, o dabar 
dar turime užsukt pas And- 
rulius, — taip jau iš kalno 
suplanuota.

Jau linksta diena vaka
rop. Pas- Andrulius pav-a- 
žiuot iš čia geras galas ke
lio. Važiuoliai vis tie patys, 
kaip ir pirma. , Štai ir pri- 
buvom. Paties d. Andrulio 
namie dar nėra: matyt, 
daug turi’ darbo “Vilnies” į- 
s taigoj e, ypač i prieš patį 
pikniką. Priėmė mus drau
gė Andrulienė. Atrodo nu
vargusi, sumizgusi. Jai 
t rūstis tuoj paskubėjo padė
ti žvitrioji Ziksienė. šar
kiūnienė, maniškė ir aš sau 
iš tykiuko besiūtarojam.

Besiruošiant, besikalbant, 
jau gerai sutemus, pribuvo 
ir Šarkiūnas — ir truputį 
vėliau ir pats šeimininkas, 
draugas Andrulis. Irgi vy
ras prisipliekęs su darbais, 
nu s i v a r ginęs. P a vakar i e ni a- 
vom, pasikalbėjam, pasitei- 
ravom šio ir to. Užvažiavo 
ir Andrulienės ištekėjusioji 
duktė Gordonienė su vyru 
ir sūneliu. Jaunuoliai gerai 
atrodo. Partija jau ir gan 
nebemaža, o jau vėlu, tai 
mes geriau važiuokim na
mo. Juk rytoj — pati dar- 
bymetė, “Vilnies”** piknikas, 
tai reikia kiek prisnūst, pa
silsėt.

Tai jau ir “Vilnies” pik
niko diena, rugpjūčio 18 d. 
Išsiruošėm truputį prieš 
pusdienį. Terškiam visi ke
turi. Diena atrodo puiki,— 
galima tikėtis gražaus sam
būrio. Užvažiuojam, pasi
imam kartu važiuot Ziksus. 
Visi sau linksmai nusitei
kę, kalbamės gyvai, džiau
giamės, kad oras toks gra
žus, o tai lietus būtų galė
jęs sugadint pikniką, čia, 
mat, tau ne Kalifornija, su 
jhs nuolatine giedra, kur 
^ųdi bet kur ir bet kada pik
nikai: tau f lietus nesu
trukdys.

Per miestą važiuot ir tai 
dabar atrodė malonu. Šven
tadienis, tai ir vežimų gat
vėse nedaug, mažiau triuk
šmo, oras ir tas švaresnis. 
O, kai išvažiavom į laukus, 
tai jau ir visai linksma. Pat 
pirma pasukom į Lietuviui 
Tautiškas Kapines. Perė
jom jų dalį, aplankėm kele
tą žymėtinų ^kapų. Apsigrį- 
žę —ir į pikniko plotus nu- 
dardėjom. <

(Bus daugiau r

LOS ANGELES, CAL
Paraginimas LLD 145 Kp. ; nuoti ir padeda mums darbuo-

Nariams
Dar sykį primenu 

nizacijos nariams, 
145 kp. susirinkimai įvyksta 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, taipgi ii' būrimas 
LLD 145 kp. susirinkimas 
įvyks sausio 5 d., 11 vai. ry
te, 435 S. Boyle Ave., Inter
national Institute svetainėje. 
Kadangi šis susirinkimas bus 
metinis, ir taipgi dėl neįvyku
sio susirinkimo gruodžio me
nesį, todėl šitame susirinkime 
veikęs išrinkti ir naują valdy
bą del 1947 metų. Todėl visi 
draugai ir draugės būtinai tu
rite dalyvauti ir stengtis įra
šyti naujų narių į kuopą, nes 
čia lietuvių didelė kolonija ir 
narių galima gauti, atydžiai 
darbuojantis.

Kadangi organizacijos vei
kimas priklauso nuo veiklios 
valdybos, tad kiekvienas, ei
damas į susirinkimą, privalo 
pamąstyti, kaip dabartinė 
valdyba darbą atliko ir kaip 
darbas turėtų būti pravestas 
gyvenimai), sulyg organizaci
jos principų ir taisyklių.

Bus Didelis ir Linksmas 
Balius

Kadangi metai baigiasi, tai' 
nėra ko džiaugtis su senais 
metais, turime rengtis prie 
Naujų Metų gerovės ir retkar
čiais pasilinksminti visi sykiu, 
vienam skaitlingame susiėji
me. štai, tą progą turėsime 
trijų organizacijų parengime, 
sausio 26 d. Rengia LLD iii 
LDS kuopos ir LDS Lyga, tai 
yra, LDS angliškai kalbančių 
kuopa. Bus didelis balius su 
puikia programa. Muzika bus 
Stanley West, lietuviams gerai 
žinomos orkestros: jis lietu
viams jau daug yra grojęs ir 
su aukomis daug pasitarnavęs 
dėl svarbių reikalu. Todėl, 
kurie ateisite į šį parengimą,- 
tikrai galėsite pasigerėti ir pa
sišokti amerikoniškus ir lietu
viškus šokius ir žaislus. Tik ic
tus galima gauti pas visus>mi- 
nėtų organizacijų narius.
ga tik 60 centų su taksaiL Pa
rengimas įvyks 2109 W. Šlhi\ 
son Ave., prie 2nd Ave. Arti 
priveža Van Ness busas, taip
gi netoli nuo 8 gatvekario ir 
Western busų linijos. Pradžia

šiosj-ąrga-
kad LLD

tis.
Dar neseniai atvyko iš Chi- 

cagos d. Elena Bružiene ir iš 
Brooklyn o d. Bagdoniene, šios 
draugės patyrę choruose ir 
Įstojo į Los Angeles Lietuvių 
Chorą dainuoti. Tikimės, kad 
šios draugės gausiai prisidės 
su savo triūsu mūsų chore ne 
tik dainuoti, bet taipgi ir iš
pildyme programos laike kon
certų.

Dabartiniu laiku choras tu
ri jauną mokytoją V. BaviČių. 
kuris yra plačiai < studijavęs 
muziką ir jeigu jis pasiliks 
choro mokytoju 1* ant toliau, 
mes tikimės ateityje turėti ge
rus jo darbo vaisius.

Choro koncertas, gruod. 1 
d. gerai pavyko. Nors mūsų 
dainos nebuvo šimtu nuošim
čių gerai sudainuotos, bet pa- 
sidėkavojant Angela Adams 
(b u v u s i a i d e t r o i t i e tei 
Angelai Bubuliutei) ir drau-1 
gani Latviam, jų
draugam Charles ir Carl Cle 
ver, taipgi mūsų veikėjam W. i pritariu Anglijos kvietimui 
Railai ir A. -Levanienei, daug ! i derybas dėl Burmos 
pagerino dalį programos. To-1 priklausomybes.

dėl viską audėjus į daiktą, vi
sas darbas, koncertas ir balius 
išėjo puikiai ir duos gražaus 
pelno.

Priešmetinis choro susirinki
mas, gruodžio 5 d., buvo la
bai skaitlingas ir likosi išrink
ta nauja valdyba dėl 1947 m.

Dabartiniu laiku choras pa
darė pertrauką pamokų iki 
sausio 9 d., o sausio 9" dieną 
turi įvykti metinis choro su
sirinkimas. Susirinkimas įvyks, 
135 S. Boyle Ave. Prasidės 
7 :.*»() vai. vak. Būtinai visi na
riai privalo dalyvauti ir iš
girsti metinį raportą iš 1946 
m. veikimo ir finansinio sto
vio.

Taipgi choras maloniai 
kviečia visus drauges ir drau
gus, kad stotumėt Į chorą dai
nuoti.

Alvinas.

London. — Nežinia kas 
užmušė Johanną Metschni- 
cką, pabėgėlių stovyklos po
licinį viršininką francūzų 
užimtame Austrijos ruožte.

chorui ir1 -------------------
Tautiniai Burmos vadai

“ne-
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RONKONKOMA
8634

TELEPIIONE
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.

LIETUVIŠKAS KABARETAS
K;i.' nori gražiai laiką paleisti, pasilinksminti ii’ pasišokti, užeina 

pas "(irc' n Star Dar aųd (b ill,” nes žino, kad visad<5sxbus patenkinti.
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. \

Geriausias Alus Bfooklyne \

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ \

Grand Street,
(Skersai nuo .Republic Teatro)
459

Telefonas EV. 4-8698

Chinijos, valdovas Chiang 
Kai-shekas ketina pavasarį 
pradėt “tikrą” ofensyvą 
prieš chinų komunistus.

Liet. Choro Naujienos

Vėlesniu laiku, pasitraukus 
choro draugam Valaičiam, 

taipgi pasitraukė keletas ir
narių dėl svarbių darbo prie
žasčių. Bet choristai nenūsi- 
vylę ir pas visus narius buvo 
viltis, kad choras ne mažės, 
bet dar paaugs, ir taip dabar 
yra. Dabartiniu laiku vis at
vyksta naujų ir gabių žmonių 
iš rytinių valstijų ir jie, di
džiumoje, ateina į chorą dai-

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

ANDRIUS PURICKIS
Linksmu Užeiga * Geras Alus ir Užkandžiai

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

KONČIAUS MEDUS
Bitininkas Končius atveže^didelį troką medaus, 

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

Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži
nome kiek ilgai jo užteks.

LAISVĖS ADM.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos '

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
» • ' ■ '

Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Jo

25 East Marie St

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. EVergreen 4-8003

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonu# 1‘uplar 4110 \

Laidotuvių 
Direktorius
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LUIZ CARLOS PRESTES 
APLANKĖ LIETUVIŲ 
KOLONIJĄ

S. PAULO. — Brazilijos 
senatorius ir Komunistų Parti
jos vadas Luiz Carlos Prestes. 
3, 11, 1946, aplankė lietuvių 
koloniją. Prestes sutikti buvo < 
atsilankiusi tūkstantinė lietu
vių minia iš tolimiausių S. 
Paulo rajonų. Tuo tikslu buvo 
suruošta speciali programa 
“Sem Rival” kliube, Mookos 
rajone.

Lygiai 3:35 vai. po pietų at
vyko Prestes. Ji pasitiko pu
blika su didžiausiu entuziaz- ' 
mu. Į susirinkusiuosius, ner- 
statydamas Prestes, tarė žodi 
drg. A. Marma. Laike šio sti- j 
sirinkimo buvo renkamos au-1 
kos dėl “Penkių milijonų kru-1 
zeirų kampanijos populiarei'

s patuku.
ką galėjo: aukso žiedus, ’laik
rodžius, brangias špilkas ir 
net paauksuotus akinius.

Prestes kalbėjo veik 2 va
landas. Nušvietė vietinę ir pa-

ti darbu.
Mūsų jauni i 

sukaitę, šlapiai 
marškiniais, nfl 
kūno, kvėpuodami pilną dul-

Į daiktus arčiau 
rinko, pakavo 

daikte ■ius, kad

tautiečiai dirbo 
l nuo prakaito 
įkibusiais prie

Visi Puikiai Tarpsta nuo 
Šio Smetoningesnio Pieno

no visus dirbti išvien, eiti su 
darbo klasės partija, nes “vi
si esame lygūs. neatsižvel
giant į tautybę. Užtenka, kad 
antifašistas, demokratas, duok

kių orą, neš 
vartų. Kiti 
smul k esi J iis 
nepasigadintų vežant; dar ki
ti žiūrėjo, kad ką nepamiršus.

! Vienas jaunas vyrukas, paste- 
• bėjęs elektrines lempas, nieko 
j nelaukdamas susirado kėdę ir 
; pasilipęs pradėjo išimdinėti. 
Kitas draugas, pamatęs, sako 
jam : — Ką tu čia darai ? Pa
lik tas lempas!

— Kam palikti? Juk jos

— Tai gal jūs manote, kad 
tokia paprasta sale, kaip šito
ji, kažin kiek kainuotų mums 
pasistatyti nuosava?

— Kažin kiek nekainuotų, 
aišku... Bet atmink, brolau, 
kad mes, lietuviai, esame bied- 
ni, o salė, kad ir tokia, nema
žai reikėtų kapitalo, palyginus 
sų mūsų uždarbiais; plytos, 
medis. . . o kur darbas?

Bet jaunas tautietis, remda
masis
turtu, pasakė, štai ką:

— Plytos. ... plytos 
bu: mes patys galime 
ryti!

— Ką tu sakai. . . 
plytas pasigaminti ?

— Ir kodėl ne?
— Nekrėsk šposų!

da tu jas pasidarysi, tiek*plv- 
tn!

savo jaunos energijos

savo ranką — esame draugai yra pirktos organizacijos pini- 
baigė sa- gaiš. Kas tik mūsų, nieko ne

galima palikti.
Man tą viską matant, pasi

darė kaž kaip nejauku, ta
riau sau : “Nejaugi mūsų jau- 

| nimas dar ilgai turės taip 
i vargti? Be nuosavų patalpų, 
| be tam tikros laisvės savo kul
tūriniame darbe. Nežiūrint to, 
niekas nepalaužia jų geležinės 
ištvermes ir pasiryžimo dirbti 
lietuvių pažangų organizacinį 
darbą.”

Viena draugė, pasisveikinu
si, apsidairė, palingavo galvą 

Į ir sako: -L Kiek čia darbo 
j mūsų draugams, kiek energi
jos ir laiko eikvojama dėl trū- 

Ikumo patalpų; o kad taip pa
svarsčius rimtai klausimą įsi- 
gvjimo nuosavo namo? i

— Taigi, nuosavas namas 
gerai būtų, kas to nežino, — 
atsakė bevilčiai šypsodamasis 
draugas, — bet šiais laikais 
nėra nei ko manyti, šitaip vis
kas brangu, tik plytos kainuo
ja tris kart daugiau, kaip

ir dirbkime išvien,’’ 
vo kalbą senatorius 
Prestes, didelis lietuvių kolo-į 
nijos . draugas ir Brazilijos 
darbo klasės mokytojas.

Darbo Pelė.

is 
kuomet atėjau Į “Kru- 

salę, kur dvi

KA MAČIAU IR GIRDĖJAU 
“KRUZEIRO DO SUL” 
SALĖJE

S. PAULO. — Sekmadienio 
•rytą, 10. 9, 46 m., iš pat anks- 

• to kaitino saulė. Oras be jo
kio vėjelio, buvo tvankus, ąt- 

. rodė lyg žmogus būtum užda
rytas pilnoje troškaus oro pir
tyje. Buvo apie 9 
ryto,
zeiro do Sul 
savaites tam atgal, buvome su
tarę susirinkti su draugais pa
sitarimui dar tą kartą prieš iš
sidanginant, nes terminas bai-| 
gėsi 15, 9, 1946 m. Už tai nu
stebau pamačiusi draugus pri
ruošiant daiktus išsigabeni- 

; mui. Mat, pasinaudodami sek
madieniu, nutarė apleisti salę 

į keletą dienų anksčiau, nes pa- 
I prastomis dienomis visi užim-

Keturių motina, Mrs. W. B. Mui- j 
Ion, 6 Stratford Rd.. Poet Washing- i 
ton, N. Y., ypač įvertina Borden's! 
Golden Crest Pieno gerumus.

“Jis tikrai snictoningesnis,’’ sako J 
ji, "ir vaikai taip mėgsta jį, kad jie 
išgeria paskutinį lašą iš kiekvieno i 
stiklo be jokio raginimo iš mano pus- į 
sės. Ir aš esu tikra, kad jis padėjo 
išlaikyti juos tokius sveikus, nes aš ' 
žinau, kad jis maistingesnis.”

Golden Cret Pienas yra homogen- į 
ized greitesniam suvirškinimui. Tai . 
puikiausias iš viso' Borden pieno. O ■ 
jeigu Borden’s, tai TURI būti geras!;

GOLDEN CRES1 MILK
Vitamin D • Homogenized

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest. Parkway 
WOODHAVEN,, N. Y. 

Suteikiam garbingas lafdotuve.s

■ $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Vienas jtyunas tautietis, ei- 
j damas pro šalį ir išgirdęs tokį 
I pasikalbėjimą, stabtelėjo; nu
sibraukė* prakaitą nuo kaktos, 
pažvelgęs Į draugus, sako:

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

F
VALANDOS:

9 A.‘ M. • 12 N.; 1 - - 8 P. M. 
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5580.

,

nesvar- 
pasida-

patiems

Tai ka-

— Nėra jokių šposų čia, ogi 
sekmadieniais, manai, kad no
rint negalima pasidaryti?

Prisipažįstu, kad manyje ši
tie draugo žodžiai padarė to
kį įspūdi, kuri, manau, nie
kuomet nepamiršiu; štai jie 
jums: dirba, nejausdami nuo
vargio, siūlo patys savo poil
sio sekmadienius dirbti visuo
menės naudai? Tai tikrai gali
ma didžiuotis tokiais žmonė
mis, kaip neišsemiamu mūsų 
lietuvių kolonijos turtu.

Šiauliete.

SAO PAULO MIESTAS 
VIRTĘS VERGOVĖS MIESTU

S. PAULO. — Neišmanomai 
sunkus pasidarė S. Paulo 
mieste vidaus gyvenimas, ku
ris skaudžiai paliete ir lietu
vių darbininkų gyvenimą. Pa
dėtis yra daug blogesnė da
bartiniu laiku, negu karo me
tu. Juodoji rinka visur veikia.

Trūksta gyvenamų kamba
rių, maisto, rūbų; brangumas 
neišmanomas. Visur eilės: ke
pykloje, mėsinėje, transporte. 
Net ir ligoninėje be eilės sun
ku prieiti. O kas prieina be ei
les, tai tiek užmoka, kad dar
bininkai neuždirba tiek, kad

KAŠKIAUČIUS, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

galėtų gyventi iš juodosios rin
kos.

žodžiu sakant, S. Paulo in
dustrijos miestas virtęs praga
rišku miestu. Darbo žmogaus 
gyvenimas randasi labai kri
tiškoj padėtyje. Provincijoj 
taip pat ne geresnė padėtis — 
vietomis net ir blogesnė. Neži
nia, kada pasibaigs šitas begė
diškas liaudies išnaudojimas. 
Už visus begėdiškus išnaudo
jimus yra atsakominga prieš 
liaudį, tai imper-klerikališka 
buržuazija.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PAGELBINE KEPEJA
PATYRUSI

40 VALANDŲ SAVAITE 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

UNIFORMOS IŠSKALBIAMA 
Proga algos pakilimui.

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS
(0

Girdui is.

KONGRESO NURODYTU
KELIU EINANT

PORTO ALEGRE. — Pas 
mus eina gražus darbas pas
kui darbą. Po PPAL Kongreso 
nutarimų obalsiais, mūsų veik
la siekiasi pirmyn ir rodo gra
žių pavyzdžių. Pastaruoju lai
ku, mes, portoalegriečiai, įsi
gijome savo kolonijai albumą, 
kuriame pirmieji įsirašė: S. 
Lekavičius — 560 krz., V. 
Kuzmickas — 600, J. Leka
vičius 500, V. šviesa — 300, 
A. Sungaila — 200, K. Jara
šius — 100. Tokia pradžia 
buvo padaryta mažam susirin
kimėlyje, 
bus plačiai 
paskleistas, 
dėti mūsų 
Lietuvai.

Dabar šis albumas 
visoje kolonijoje 

kad tuo būdu pa
brangtai tėvynei

Mes, moterys, taipgi dirba
me ir prisidedame kiek gali
me, kad ištiesus pagalbos ran
ką savo broliams ir sesutėms. 
Kas kart vis pajėgiau jaučia
me, kokią didelę naudą mums 
atnešė Lis brangus Kongresas, 
kurio nurodytu keliu einame 
prie nutarimo įvykdymo. Su 
minėtu albumu mes stengia
mės prisidėti prie paramos 
vertėje 25,000 pezų.

Porto Alegre moterys, taip 
pat, dėkojame urugvajietėms 
už gėlių prisiuntimą. Tos gė
lės žydi mūsų širdyse, kaip 
vienybės ir broliškumo simbp-

Marija Kuzmickienė.

New Haven, Conn
Auto Užmušė Jauna Lietuvi

4- *

PAGELBINE KEPEJA
PATYRUSI

30 VALANDŲ SAVAITE 
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTĖSE NEDIRBAMA. 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
PROGA ALGOS PAKILIMUI

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N.J.

l-MOS LUBOS
(1)

KEPĖJOS
’ PATYRUSIOS

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTĖSE NEDIRBAMA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
PROGA ALGOS PAKILIMUI

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS

WHOLESALE^AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12428 has been issued to the undersigned 
to 'sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 25S7 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed Off the premises.

JOSEPH & CATALDO SPARO
2587 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE .Is hereby given that License No. 
GB 12350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1611 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

Beverage

County of Kings, tp be consumed off 
iįemises.
jf , IRVING & DAVID PROSPECT 

(Buckingham Frozen Foods)
1611 Church Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11961 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1U7 of 
the Alcoholic Beverage 
3049 — Avenue U. 
County of Kings, to

Section
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J O SEP II Dc 
FREDERICK 
Avenue U,

JOSEPH &
RIVA RA

Brooklyn. N
p.

RIBBON BLOCKERS
Gera Alga

Patyrimas Nereikalingas 
Sveikatai Patogi Aplinkuma

Nuolat

SCHETTY BROS.
FIRST & BROAD STREETS
CARLSTADT, N. J.

(15 minučių važiavimas su Bušu 97)
(294) •

Vien

SLIP SIUVĖJOS
Vyriškiems Kabiaraiščiams 

Tik Pirmos Klasės Darbininkės
Aukšta Alga

ASA URAVĄTS
4 Wesį 22inl Street, N.Y.C.

(296)
--------------------- j-------------  

help wanted—mau 
REIKALINGI VYRAI

Lietuviij Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

'V'

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

Tru - Ember kuel Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661 (

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zęidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

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

1. Balanced Brand Vita-O-Minera
—--------- ---- ------- - -pabiets p;aip0 (multiple vitamins and mi

nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių j dieną. Naudinga yra vąrtoti kiekvie 
įam, 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 
itsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vių į miltelių pavydalą, 
yra dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti pėr 
fš Veg. Broth galima 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir

< f 1 gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po
r kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 

xvąrų 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 
Bpaudimą, 1000’ tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

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

kitus miestus ir apmokame pašto
|7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu j visus 
išlaidas.

' WONDER LIVE
51 (MB—Metro Sta., Dept.

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

sveika ir 
ar jauno, 
apskritus metus, 
padaryti skanią

FOUNDATION
Los Angeles 55, Calif

V Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kliokiu grupių ir pavienių. 
Išl senų padarau 
naujus^ paveiks- 
lūs ir krajavusZ' 
sudarau su ame-|y 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir| 
padidinu t o k i o| 
dydžio, kokio pa-v 
geidaujama. Tai
pogi atmallavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway ir
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLeninore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Gruodžio 14-tos vakarą, ei
damas skersai Main St., Bran
ford e, tapo mirtinai sužeistas 
automobilio Joseph P. Wale- 
lonis, 34 metų, gyvenęs 540 
East St. Ant greitųjų buvo nu
gabentas į New Haven Hospi
tal. Tačiau neatlaikė “žaizdų, 
—už trejetus dienų mirė.

Auto buvo pavojingai su
daužęs jam galvą, sužalojęs 
smegenis ir sulaužęs abi ko
jas. Auto vairuotojas Michael 
Palaia. 19 m., aiškinosi polici
jai, būk Walelonis staiga už
ėjęs priešais ji ant kelio ir jis 
nespėjęs pamatyti, kur link 
jis einąs.

Jo motinai Annai Walelo- 
iiienei ir broliui Bruno ypatin
gai skaudi ši nelaimė. Išsiilgė
jo, išsirūpino, išlaukė jo per 
tris metus, kada jis tarnavo 
kariškoje tarnyboje submari- 
nų vaikytoji!, o paskiau šiau
rinėje Afrikoje. Iš didžiųjų 
mirties pavojų ištrūko sveikas, 
o štai čia, namie, ramioje, pa
lyginti, vietoje, sutiko belaiki- 
nę mirti.

Iš amato
spaustuvininkas, 
laik 
Co.

Palaidotas 
St. Lawrence
Ikariškomis apeigomis išlydint 
iš J. Markiewicz & Sons šer
meninės, 15 Trumbull St., 
taipgi su religinėmis ceremo
nijomis šv. Kazimiero bažny
čioje.

Apart vietinių ir iš apylin
kės velionio ir šeimos giminių 
ir draugų, buvo atvykę jo dė
dė ir dėdienė A. M. Valilio- 
niai iš Fort Lauderdale, Flo
ridos. K.

NOTICE is hereby vriven 
G B 12399 has been issued 

•to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Ci 
499 Powell Street, 
County of Kings, 
premises.
DAVID KAPLAN 

K. & S.
199 Powell St., (

jhat License 
to the undersigned 

Section 107 of 
utrol Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tin

Brooklyn, N.

that Liccux' No
to tire undersigned 

of

NOTICE is hereby given 
GB 12443 has been issued 
to sell beer at retail under Secti 
the Alcoholic Beverage, Control 
154 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MAX Nil HOLAS
154 Rochester Ave., N.

NOTICE is hereby given that Lic:ii.e Nu. 
GB 12071. has been issued to the unders i-.-.nwl 
to sell beer at retail under Section 107, of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216-A Reid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENT P. VIGILANTE 
Sunrise Food Stores

216-A Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 136 kp. rengia smagų va
karėlį, sulaukti naujus metus. įvyks 
gruodžio 31 d., 7 v. v. Labor Lyceum 
salėje, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Bus skanių • valgių ir gėrimų. Įžan
ga veltui. Galėsite smagiai praleisti 
laiką, naujoj išpuoštoj salėje. — 
Kom. (294-295)

Stone jtve.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

dirbo

velionis buvo
Pastaruoju

RacliffWalker

gruodžio 
kapinėse,

21-mą, 
su mi-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Mallnew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.
Ncwark, N. J.
Tel. MArket 2-5172 ;!

CHEMICAL OPERATORIAI 
MOKINIAI

I Gera Alga Mokinimosi Laiku
NUOLATINIS DARBAS

i PENSIJOS J’LANAS
MEDIKAL1S APR0P1NIMA3

. POMIRTINES APDRAUDA
V AKACIJŲ PRIVILEGIJOS

NELAIMES IR SVEIKATOS APDRAUDA
ŠIITŲ MOK ESTI ES SKIRTUMAI 

PAKILIMŲ PROGOS

AMERICAN
CYANAMID C0.
Warner’s Plant

Linden, N. J.
rubli? Service 34 Busas Nuo Elizabeth 

TieHotf Iki Dirbtuvė* Durų.

Kreipkitės į Kompanijos 
Employment Ofisą 

Pradedant Pirmadienį, baigiant 
Penktadienį.

(204)

VA MOTO J AI
Patyrę ir be patyrimo dirbti vyriškų drabu- 

žiu kraut uvčje.Nuolatinis darbas.
GARBER BROS.,

163 RICHMOND AVE., STATEN ISLAND
. (295)

Duona Valstybei Viršum 
Plano

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė ren

gia koncertą ir šokius, pasitikimai 
naujų metų. įvyks gruodžio 31 d. 
Liet. Taut. Namo apatinėj salėje, 
8 v. v. Dalyvaus Liuosybės Choras, 
daug solistų. Bus gera šokių muzika, 
gerų valgių ir gėrimų. Įžanga 60c 
(su taksais). — Kviečia Komisija.

(294-295)

Obelių tarybinio ūkio ko* 
lektyvas, atsiliepdamas į Alta
jaus kolektyvinių ūkių valstie
čių kreipimąsi, įsipareigojo iki 
Didžiojo Spalio 29-nių sukak
tuvių pristatyti viršum plano 
nemažiau kaip 600 pūdų duo
nos .

Prez. Trumanas raporta
vo, kad Amerika davė tal
kininkams viso 50 bilijonų 
dolerių paramos iš karinio 
Lend-Lease fondo, ir tikisi 
atgaut penktadalį.

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio 31-mą, Gedemino drau

gystė rengia Naujų Metų pasitikimo 
balių. Bus skanių valgių ir saldžių 
gėrimų. Turėsime gerą muziką. Šir
dingai prašome visus rochesteriečius 
ir. iš apylinkių atsilankyti j mūsų 
balių, 575 Joseph Ave. — Komitetas.

(295-296)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 31 d„ Aido jChoras ruo

šia užbaigtuves 1946 m. ir sutikti 
naujus 1947 m. Liet. Salėje, 29 En
dicott St. Bus muzikos, dainų, už
kandžių. Aidiečiai kviečia visus da
lyvauti, nes žinote, kad su aidiečiais 
galima linksmai praleisti laiką.

(295-296)

Tarybinio ūkio darbininkai 
padėjo visas pastangas, siek
dami prieš terminą įvykdyti 
savo įsipareigojimus. Derliaus 
kūlimas ir grūdų statymas 
valstybei buvo vykdomas 
griežtai pagal nustatytą gra
fiką.

Viršum plano tarybinis ūkis 
pristatė 793 pūdus grūdų.

BINGHAMTON, N. Y.
•ALDLD 29 kp. moterų skvr stisi-

rinkimas įvyks 1 d. sausio, Liet. Sa
lėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. Drau
gūs, visos dalyvaukime, nes susirin
kimas bus .svarbus. Kadangi pripuola 

f susirinkti, su pirma diena naujų me
tų ,tad reikia gerai veikti, atsives
kite ir naujų narių. — M. K.

< 295-296)
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Pakeitė Dar Vieną 
KomisioneriŲ

praei t ą penkta d i e r. i 
rezignavo Morris C 
deputas komisionie

tos 
už- 
bil-

Buvęs miesto butams komi- 
sionierius N. Thomas Saxl re
zignavo 
Taipgi 
Komar,
rius, Saxl’o padėjėjas-p;
d uotojas.

Saxl ir jo dopartmentas 
vo aštriai kritikuojami po 
tragedijos, kurioje tapo 
mušta 37 žmonės, įgriuvus
dingui prie Amsterdam Ave. 
Departmentas buvo kritikuo
jamas. kad ne gana rūpestin
gai prižiūrėjo bildingų nesau
gumą, ne gana griežtai baudė 
prasi kalstančius s a u gurnui. 
Kalbama, kad i is dėl to rezig
navęs. Bet Saxl ir majoras tai 
nuginčijo.

Komisionieriumi ta pačia 
diena paskirtas Robert Wag
ner, Jr.. sūnus paskubusiojo 
darbininkams naudingų įstaty
mų pasiūlytojo kongrese se
natoriaus iš New Yorko.

Wagner, 3G metų, buvo 
miesto taksų komisionieriu, su 
$9,000 alga metams. Jo 
jose pareigose mokama 
000 metams.

nau

Greičiau Nugabenama 
Pundeliai Lietuvon

New Yorke atidaryta nauja 
pundeliams Į Tarybų Sąjungą 
siųsti stotis miesto centre, C,37 
Second Ave., tarp 3 1 th ir 35th 
Sts. Stotis nauja, bet firma jau 
žinomoji Henry D. Mauler. 
Inc., su centru 500 E. IGlth 
St.„'.Bronxe, turinti Intourist 
leidimą siųsti naujus ir varto
tus drabužius ir kitus daiktus

Firma siunčia iš anksto pil
nai apmokėtus — pasiuntimo, 
muito ir apdraudos mokestis 
išrenkant čionai, iš siuntėjo. 
Vartotus drabužius ir daiktus 
paruošia pagal sveikatingumo 
reikalavimus ir gauna iš vy
riausybės reikiamus 

, mus.
Mr. Mahler sako, 

bar tokių pundelių
mas jau daug pagreitėjęs ir 
patarnavimo lėšos esančios 
mažesnės, negu buvo iš pra
džių. Sk.

Antanas Stripeika Jau Pakilo j Pirmą Vietą 
Laisves Vajuje

■ Ar Žinote, Kada ir Kur 
Ateis Nauji Metai?

Tarp Mūsų Jaunimo
Maryte Dobinienė su dūk- kaipo 

ryte Christine sugrįžo iš ligo- tas. 
nines praeitą antradienį. Ligo- į tarnybon, 
ninėse dabar stoka vietų, sto 
ka prižiūrėtojų.

Antanas Stripeika

Nesistebėkite, kad Antanas 
i Stripeika pirmoje vietoje. Per- 
' spėjimas buvo iš anksčiau, 
| kad dirba pasiryžusiai. Stri- 
i peika per daugelį metų Lais- 
( vės 
' mą 
I j’e i 
' są.
šiuom tarpu dirba šniokšdami. į klėmis.

Dar jie turi daug skaisčių 
čių. Na, o žv 
pareiškusi, kad

Hartfordo at- 
d id ei j pluoštą 

naujų skaitytojų .Tai nekokia 
žinia Svinkūnienei. Hartfordas 
su Waterbury visu vajum la
bai arti laikėsi kontestantų są
raše.

Žemaitiene iš

šiais, kaip ir visais kitais 
yra Į metais praeityje, gruodžio 31, 

jos niekas ne-■ lygiai 12 vai. vidurnaktį, už
baigs savo dienas senieji ir 
prasidės Naujieji Metai visur 
ir visiems.

Betgi, kaip atrodo šių Žo
džių rašytojui, Nauji Metai 
Brooklyne bus pasitikti Kultū
ringai tik šapolo-Vaiginio sve

Vajus baigsis su sausio 1 d. j

Juozo Byrono vedamose lie
tuvių kalbos ir rašybos klasė
se šeštadienių popiečiais ii 
pirmadienių vakarais matosi Į beatgaus. Dabar tą titulą
geroka grupe jaunukų. Kada sinešė jaunukas Augulis, 
nors susilauksimo sekretorių 
ir gal ko daugiau jiems kiel 

ir mokant abi kai

civiliniuose, Howardas daly-i rios per arti metus laiko lau- 
vavo Aido Choro koncerte, | kė — labai laukė. Gavo pasi- 

senas” choro patrijo- renduoti pirmą butą po sugrj- 
Kartą, pirm išeinant ka-: žimo iš kariškos tarnybos.

, Howardas buvo I Butas tuose Quonset namų- 
Į vienu iš dviejų už vis jau- i kuose ne visai tas, ko jis no- 
: niausiu choristų. Būtų malo-Įrėtų. Tačiau jis dabar jau ga
nu vėl jį, o taip pat ir dau- lės parsivežti iš Scrantono sa
gei) kitų tokių “senių” maty- vo Aldoną su dukryte Char- 

j ti sugrįžus į chorą, nors jau- 1 lene.
i niausio choristo titulo jie

paaugėjus Antanas Sineus šiomis 
ledomis gavo “dovaną,”

ne- : Sakoma, dabar užbaigia
mi-j miems astuoniems šimtams 

j Quonset namukams susiregis- 
i travo apie 100.000 aplikantų. 
į Tai ženklas, kaip mes “aprū- 

Ka- i pinome” savo veteranus.
ku-| ž. R.

Bojo, i pamokas kviečiami 
ne vien mokiniai, bot visi tie, 
kurio turi liuoso laiko lanky
tis ir laisvai klausytis pamo-

Peter Kapiskas

KAPISKAS★ 'k ★

Al Purvėnas, prieš tūlą lai
ką sugrįžęs iš Ohio (kur dir
bo lėktuvų mechaniku pirm iš
vykimo su kariškiais į užjū
rius ir po sugrįžimo iš užjū
rių), dabar eina panašias pa
reigas Floyd Bennett Field. 
Tai del to dabar jį tankiau 
matomo ir mažesnėse sueigo
se. Didžiųjų sueigų jis neap- 
loisdavo ir seniau, atvykdavo 
į jas iš ketvirtosios valstijos. 
Tiktai būdamas užjūryje at
lankydavo jas laiškais.

Dėl to, kad ten Naujuosius 
kultūringi ir 

(dainos meną mylintieji žmo- 
i nes — Aido Choras!

Taigi, visi, kurie nori Nau
juosius Metus pasitikti kultū- 
I ringai, -dainos ir muzikos me- 
Į no mėgėjų draugystėje, lai

visur turi būti išsiųsti ne ve- Į Metus pasitiks 
liau, kaip 2 d. sausio.

Administracija.

PUODAS VAIKUI ANT 
GALVOS

Wayne B as n ei’, 1 metų 
1;utis, vyresnio broliuko, 3

vai-
me-

Vai gin io svetaine, 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

R H E 1 N G O L D 
BEER & ALES

arbat ninku. Užmauti ir vai
kui pavyko, bet numauti ne
galėjo jo motina nei kas ki
tas Nuvežtas su puodu i ligo- 

‘nine, Yonkers’e. Daktarai ban
dė, bet nenumovė. Pašauktas 

inžinierius nukirpo

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

vajuose yra nusinešęs pir-
premiją. Nebus nuostabu, >
ir šiemet jis iškirs tą špo- ]ift.’oninės i

Tačiau, brooklyniečiai, arbatninką metalui kirpti žir-

kad da- 
pristaty-

FHE RAZOR'S EDGE

Clifton Webb i- Gene Tierney, du iš žvaigždžių W. 
Somerset’o produkcijos filmoje “The Razor’s Edge,” 
rodomoj Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke, 
greta gyvųjų veiksmų scenoje.

LAISVES
BANKETAS

n r

Prašome Įsitemyti, kad Lysves Bendroves Dalinio 
kų Suvažiavimas ir Koncertas įvyks

Sausio-Jar nary 26-tą
n i! n

Bus toje pačioje saloje, kur anksčiau būdavo:

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., B’klyn, N. Y.

GERA TURKEY-INDIKŲ VAKARIENf

Kaina $3.00 Asmeniui

Bilietai jau gatavi, prašome iš anksto Įsigyti .juos, 
nes iš anksto turime žinoti ant kiek publikos gaminti 
vakarienę.

Pavidis Radio Orkestrą
/7Šokiams gros/,aršioji Pavidis Radio Orkestrą.

Vien tik šokiams Įžanga 60c.

1 '

; čia is metais.
Įžanga ne choristams — 60 

centų asmenini. Choristams —• 
veltui.

ri u i -g i o K ti z a k e v i č i a u s 
kestra gros Šokiams.

Jei dar kas užmiršta šiame 
rašinyje paminėti, tai atsilan
kiusieji turės progos patys pa
tirti.

K v i ('čia

01’-

visus,
Aido Choras.

PAKELIA KAINAS

New Yorko dienraštis 
aid Tribune- skelbia pa 
kaina nuo 3 iki 5c kasdieninę 
ir nuo 10 iki 15 centų sekma
dienio laida.

Hor-

Soeifeinfeit 
NAUJUS METUS

Borden's

EGG NOG!

Tel. EVergreen 4-8174

Mary Morrison, manikiuris- 
i te, rasta kabant nuo balkio 
skiepe, namie, 150-20 Shore 
Ave., Jamaica. Gardus

Lengvas Patiekti
NEALKOHOLINIS

IR OVERKOUTAI
Specialės Kainos Po:

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

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

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

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

Pridėkite patinkamą prieskonį.

Greit, žmonės, 
Užsisakykit 

Egg Nog pas 
Borden Pienių

C Th< Boruet vomptinr

EGG HO ~
“.lelRU Borden's—tai TURI 

Būti Geras!

Frank Višniauskas, jaunutis 
Onos ir Petro Višniauskų sū
nus, taipgi jau namie, tad ir
gi tankiai pasisukina lietuvių 
jaunimo.

Howard Dobilas, sūnus Onos 
ir Prano Dobilų taip pat jau

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark "Cara Don
na’’ with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EV^'rgTeeii 7-6808 

221 Sckith 4th Street

Valandos: )?... •
į 1-- 8 vakare

Pen k t atl i e n 1 a i s Užd a r y ta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEI MONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRI? BARBERIAI

—*j

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU,

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BIJ0OKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną .yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-.901?

:;*Z27?2ZZZZ/ZZ7Z:'2/ZZZ/7ZZZ7Z2Z/77ZZZZZ?7Z7ZZZ/ZZZZJ7?7Z7ZJ2ZZZZZ7ZZ7ZZZZ7.’Z7ZZZ:'ZZZ?Z77Z777Z7/Z7ZZZ2ZZZ>I
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GRAND ST. EXTENSION 
WINE & LIQUOR STORE

176 GRAND ST. EXT., BROOKLYN

Linki jums ir jūsiškiams Linksmų Kalėdų 
ir Perteklingų Naujų Metų!

Amerikoniškai tariant: “No ‘ifs’ or ‘buts’ we 
got the goods!” — Vengiate susigrūdimo, pir
kite dabar šventėms patraukiančių nacionaliai 
išgirsintus gaminius — Degtinių, Vynų, 
Cordials, Braidies, Rūmų ir Gins.

Pirkite Reisais ir Taupykite
Niekur Nėra Geresnes Vertybes

Tel. EV. 4-7100 SABLE & MOSKOWITZ.

t’i'.’K

V”
Calver/

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Tel. ST. 2-2173. ATDARA VAKARAIS

EXCELLENCY 
21 |»w«h 

$71 so




