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Naujas Japonų Prem 
jeras Shidehara

Anglija jau nežada per- 
vest Palestiną j Jungtinių 
Tautų žinybą.

New Yorke paleidžiama iš 
darbo dveja tiek daugiau 
negrų negu baltųjų.

žadama panaikint shinto- 
ižmą kaip valstybinę japo
nų religiją.
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ANTANAS BIMBA

Lietuvoje Antanas Bimba

reiškimą, kuriuom šaukia
ma remti Jungtinių Tautų 
San Francisco konferenci
jos, dvasią ir trijų didžiųjų 
talkininkų k o n f e r e nci- 
jos nutarimus Potsdame- 
Berlyne;

Rezoliucija prieš Ispani
jos diktatorių Franko ragi? 
na kiekvieno krašto darbi
ninkų unijų atstovybę da
ryti tinkamus žingsnius, 
kad tuojau būtų sunaikin-

3. Bendradarbiaut su re-' 
publikonų partija 1946 ir 
1948 metų rinkimuose.

Valdyba
Tos naujos organizacijos 

yaldybą sudaro sekamieji 
asmenys: pirmininkas Al
vin O’Konski; centro sekre
torius kunigas A. S. Sko- 
niecki; finansų sekretorius

Pasaulinės Darbo Unijų 
Federacijos bendroji tary
ba skyrė Louisą Saillantą, 
Francūzų Darbo Konfede
racijos sekretorių, kaipo 
pasaulinės organizacijos ge- 
neralį sekretorių, o anglų 
unijų vadą Walterį Citrine 
kaip jo pavaduotoją.

Suvažiavimo dienotvar
kės komitetas pasiūlė pro
testuoti prieš Graikijos val
džią, kad ji neleido graikų

Tokio. — Pasitraukus se
najam Japonijos ministerių 
kabinetui, nauju premjeru 
tapo baronas Kijubo Shide
hara. Jis pasižadėjo pilnai 
bendradarbiaut su generolu 
MacArthuru ir pašalint vi
sus imperialistinius kari
ninkus iš valdžios. Shideha
ra jau panaikino slaptąją 
japonų policiją.

Francūzijoj pavietiniuose
(Tąsa 5-me pusi.)

Vincente Lombardo Tole
dano, Meksikos unijų va
das, įnešė tas rezoliucijas 
vardu Lotynų Amerikos 
Darbininkų Sąjungos. ,

Pasaulinis darbo unijų 
suvažiavimas taip pat priė
mė Lotynų Amerikos uniji- 
stų rezoliucijas, kurios 
smerkia kapitalistines mo
nopolijas ir tautinę nelygy
bę pasaulyje.

Suvažiavimas užgyrė pa-

Reikalauja Panaikint Jung.
< Tautų čarterį

Tai buvo diplomatinis at
sakymas. Bet kunigo Sko- 
nieckio laikraštis “Passaic- 
Nowiny”, N. J., atvirai pri
pažįsta tikruosius savo Pa
saulinio Teisių Biliaus Są
jungos tikslus. Jis rugs. 24 
d. rašė:

“Reikia sukurti didelę ir 
tarptautinę organizaciją, 
kad galima būtų panaikinti 
viską, kas buvo nutarta

unijų delegatam atvykti į šį 
suvažiavimą.

Rezoliucija reikalaujanti, 
kad Jungtinės Valstijos 
duotų Puerto Rico teritori
jai teisę nusibalsuoti nepri
klausomybę, buvo bendrai 
pasiūlyta Meksikos, Kubos, 
Uruguay’aus, Ecuadoro, 
Guatemalos, Panamos ir 
Colombijog unijų delegatų.

Suvažiavime dalyvauja 
darbo unijų pasiuntiniai iŠ 
visų pasaulio dalių nuo 75 
milionų unijistų.

Misionieriai sako: Nuva
žiuosime Washingtonan, ap
lankysime aukštas kanceliari
jas ir Lietuva bus priversta ei
ti mūsą rodomuoju keliu. 
“Tarybininkai” žada susirink
ti Chicagoje, pajudinti žemę 
ir iškraustyti Lietuvą iš Sovie
tą Sąjungos.

Tik duokite vieniems ir ki
tiems pinigu! Vardu Lietuvos 
jau jie prašvilpė 
sėtkų tūkstančių do 
kite daugiau, jie 
daugiau ! Tokio. — Vykdydamas ge

nerolo MacArthuro įsaky
mą, naujasis Japonijos 
premjeras Kijuro Shideha
ra pasižadėjo išlaisvinti 3,- 
000 politinių kalinių, tarp 
kurių yra 600 komunistų. 
Tam tikras skaičius komu
nistų ir demokratin. žmonių 
jau paleista iš kalėjimų.

tas Franko režimas ir jo 
fašistų organizacija falan
ga. Ši rezoliucija sako, jog 
Franko buvo pirmasis Ant
rojo pasaulinio karo kvis- 
lingas, ir pareiškia, kad už
sieninė Ispanijos Respubli
kos* valdžia*su Jose Girai 
p ry šakyje- (Meksikoje) yra 
įsteigta pagal Ispanijos 
konstituciją, kurios Ispani
jos žmonės niekuomet ne
panaikino.

Providence. Ky. — Auto, 
busas sudaužė automobili, 
kuriame užmušta visi 8 
Garrettų šeimos nariai.

susipažins su visa padėtimi 
ir su svarbiausiais ir gy
viausiais mūsų tautos pa
geidavimais.

Visas dalykas taip susi
dėjo, kad draugo Bimbos 
išvykimo diena nebuvo ži
noma iki praeito šeštadie
nio, todėl nebuvo galima 
jam suruošti nei didesnio, 
atitinkamo išleistuvių va
karo.

Tačiau v išvien, Brookly- 
no lietuviai neišleis draugo 
Bimbos nepasakę jam “lai
mingos kelionės!”

Pirmadienio vakarą, spa
lio 8 d., jie susirinks į Lais
vės salę, kur bus ir drau
gas Bimba ir jam palinkės 
laimingos kelionės.

Prašome draugus ir drau
ges susirinkti skaitlingai. 

Ne tik brooklyniečiai, bet 
ir apylinkinių kolonijų 
draugai ir draugės yra 
kviečiami būti.

Vakaras prasidės 7 v.

Paryžius. — Pasaulinė 
Darbo Unijų Federacija 
(Sąjunga) steigiamajame 
suvažiavime priėmė rezoliu
cijas, reikalaujančias su- 
traukyt diplomatinius • ry
šius su fašistinėmis Ispani
jos ir Argentinos valdžio
mis, pripažint užsieninę Is
panijos Respublikos valdžių 
ir suteikt Puerto Rico salos 
gyventojams teisę balsuoti 
dėlei savo nepriklausomy
bės nuo Jungtinių Valsti-

kunigas Jonas Balkūnas, 
Lietuvių Federacijos atsto
vas; iždininkas Milan Ob- 
radowich nuo Tautinio Ser
bų Komiteto; vice-pirminin- 
kas Richard Hermanson, 
latvių organizacijų atsto
vas ; dr. Tibor Kerekes, 
Vengrų Amerikiečių Sąjun
gos atstovas, ir Gustav Ko- 
sik, Slovak-America laikra
ščio redaktorius.

New Yorko Times kores
pondentas užklausė apie 
šios organizacijos, tikslus, ir 
O’Konski atsakė: “Stengsi
mės . padaryti rusam įtaką 
ramiais būdais, kad jie iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Baltijos ir Balkanų kraš-

Asiianas Bimba Iš
važiuoja Lietuvon

Jaltos, Teherano ir Kasa
blankos k o n f e rencijose. 
Reikia panaikint net San 
Francisco (Jungtinių Tau
tų Organizacijos) čarterį, 
kur pasaulio valdžia buvo 
sudėta ne į visų rankas, o 
tik į penkių valstybių ran
kas... Kova Lenkijoj turi 
būti tokiu smarkiu sukrėti
mu, kaip REVOLIUCIJA.”

O’Konskio - Skonieckio 
organizacijos iškilmėj kal
bėjo George Sokolski, A- 
merikos Fabrikantų Susi
vienijimo tarnas, ir reakci
nis judamųjų paveikslų di
rektorius Cecil de»Mille, ar
šus darbininkų unijų prie
šas. Tai naujosios pro-faši- 
stinės organizacijos iškil
mei atsiuntė sveikinimo te
legramą ir republikonas 
New Yorko valstijos gu
bernatorius Dewey.

Neužilgo Laisvėje pasirodys 
Lietuvos veikėjo A. Griciaus 
straipsnis “Meno Atgimimas 
Tarybų Lietuvoje.” Iš jo pa
matysite, kokias milžiniškas 
pastangas deda tarybinė vy
riausybė ir visa Lietuvos liau
dis atsteigti ir pakelti meni
nes įstaigas. Ir be galo džiugu, 
kad A. Gricius, kuris prieš 
karą stovėjo gana toli nuo so
cializmo, dabar taip šiltai ir 
energingai imasi darbo socia
listinės santvarkos sustiprini
mui.

Lietuva motiniškai myli ir 
gerbia visus, kurie Jiioje va
landoje, pamiršę praeities 
skirtumus ir pasidalinimus, 
darbuojasi užgydymui žaizdų, 
kurias jai padarė baisusis hit
lerinis plėšikas.

Kunigas Jonas Balkūnas Nauja 
me Lenkų ir Kitų Reakcininkų 

Profašistiniame Centre

Apie Olio, Kumskio, Tyslia- 
vos ir kitų smetonininkų 
“Amerikos Lietuvių Misiją” 
gana teisingai Keleivis sako:

“Tie ponai monkinasi, lie
tuvius suvedžioja ir sau poli
tini kapitalą bando kalti. . . ” 
(K., spalių 3 d.).

Betgi taip pat lygiai mon
kinasi ir lietuvius suvedžioja 
Amerikos Lietuvių Taryba, už 
kurią Keleivis ir visi menševi
kai galvas guldo. Abieji nuo
dija Amerikos lietuvius hitle
rine propaganda. Abieji duo
da pažadus, kad jie sugrąžin
sią Lietuvoje smetoninę “de
mokratiją,” puikiai žinodami, 
jog tai yra gryniausia apga
vystė.

Chungking
Chinijos valdovo 
Kai-sheko armija 
ir chiniški jų pastumdėliai 
išvien puola Yenano chinų 
komunistų išlaisvintas ir 
valdomas sritis vidurinėje 
Chinijoje, pietinėje Shansi 
provincijos dalyje, Kwang- 
tunge, Geltonosios ir Yang
tze upių ruožuose, Anhwei 
ir Kiangsi provincijose, 
kaip rašo chinų komunistų 
spauda.

Japonai ir Chiang Kai- 
sheko kariuomenė plėšia 
chinų kaimus.

Chiang Kai-shekas įsake 
japonams atkariau t chinų 
komunistų užimtus plotus* 
Siaučia nuožmūs mūšiai 
tarp besiginančios komu
nistų armijos ir atakuojan
čių priešų.

Izviestija nurodo, kad 
Byrnes ir Bevinas laužė 
Potsdamo - Berlyno konfe
rencijos nutarimą. Potsda
me prez. Trumanas,, Angli
jos premjeras Attlee ir So
vietų premjeras Stalinas 
nusprendė, kad sutartyse 
su Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija ir Suomija daly
vautų tik tos valstybės, ku
riom tie kraštai pasirašė 
pasidavimo sąlygas; taigi 
tik Amerika, Sovietų Są
junga ir Anglija turi teisę 
dalyvauti sutartyse su Ru
munija, Bulgarija ir Veng
rija, o Sovietai ir Anglija 
sutarty j su Suomija.

Byrnes ir Bevinas reika
lavo priimt dar Chiniją ir 
Franci ją į sutarčių darymą 
su Rumunija, Bulgariją, 
Vengrija ir Suomija. Bet 
Francija ne tik nepasirašė 
šių keturių kraštų pasida
vimo sąlygų, bet nebuvo net 
karo paskelbus Rumunijai, 
Bulgarijai ir Suomijai. Chi- 
nija ni'ekuomet neskelbė ka
ro Rumunijai.

Kas liečia Suomijos, tai 
pats Byrnes nereikalavo A- 
merikos dalyvavimo sutar
tyje su Suomija, kadangi 
Jungt. Valstijos nebuvo pa
skelbusios Suomijai karo.

Sovietų atstovas Moloto
vas siūlė bent“ vie\nąi dienai 
pratęsti konferenciją, dar 

pasistengti susitarti. Siūly
mą griežtai atmetė Ameri
kos atstovas Byrnes. Jis 
ir Anglijos užsien. ministe
ris Bevinas taip pat atmetė 
sovietinės atstovybės siū
lymą pasirašyti konferenci
jos protokolą apie jos nuta
rimus bei nepavykimus.

Dėlei viso to Izviestijos 
duoda šitokį įspėjimą:

“Negalima mažinti rim
tosios reikšmės to, kas at
sitiko. Jeigu Amerikos ir 
Anglijos valdžios ateityje 
laikysis savo pozicijos, jo
kiu būdu nesutaikomos su 
ištikimybe jau padarytiems 
šių valstybių susitarimams, 
tatai sudrebins pačius ben
dradarbiavimo pamatus 
tarp šių trijų valstybių.”

Maskva. — Kad Ameri
kos valstybės sekretorius 
Byrnes ir Anglijos užsieni
nis ministeris Ernest Bevin 
reikalauja priimt Chiniją ir 
Franci ją į taikos sutarčių 
darymą su Bulgarija, Ru
munija ir Vengrija, tai Ju
goslavija, Lenkija ir Čecho- 
slovakija tikrai turėtų da
lyvauti tų sutarčių paruoši
me ir. pasirašyme, kaip sa
ko Pravda, Sovietų Komu
nistų Partijos laikraštis. j ti taikos sutarčių daryme

Dėl Byrnes ir Bevino ne tik su Balkanų kraštais, 
reikalavimo bergždžiai pa-! bet ir su Italija.

Našlė Rooseveltienė sako:
“Rusai yra žmonės kaip jūs 

ir aš. Jie nėra kitoniški. Jei
gu mes išmoksime jais pasiti
kėti, galimas daiktas, kad jie 
pasitikės mumis.”

Rooseveltienė mano, kad 
Amerika turėtų pasidalinti 
atominės bombos slaptybėmis 
su Tarybų Sąjunga.

Protingos moteriškės pro
tinga kalba. Jos patarimą tu
rėtų labai rimtai pasverti pre
zidentas Trumanas ir valsty
bės sekretorius Byrnes.

Ne tik kvaila, bet ir pavo
jinga ant atominės bombos sė
dėti ir nepasitikėti tais, su 
kuriais išvien tiek daug ka
riauta ir aukotasi* prieš ben
drąjį priešą už bendrąjį rei
kalą. Kurie to nesupranta, tie 
yra politiniai trumparegiai.

Paryžius.— Kai pasibaigs 
Pasaulinės Darbo Unijų 
Federacijos suvažiavimas, 
tai Amerikos CIO unijų de
legatai vyks į Sovietų Są
jungą.

sibaigė penkių didžiųjų tal
kininkų užsieninių ministe
rių konferencija Londone,, 
rašo Pravda: Tas reikalavi
mas laužė prez. Trumano, 
Sovietų premjero Stalino ir 
Anglijos premjero Attlee 
nutarimą Potsdamo - Ber
lyno konferencijoj.

Pravda pastebi, kaip Ju
goslavija kovojo prieš Vo
kietiją ir Italiją; sako, ju
goslavai turi teisę dalyvau-

Prezidentas Trumanas jau 
žiūrįs į 1948 metus. Jei gyvas 
ir sveikas sulauks, jis, supran
tama, norės būti demokratų 
kandidatu.

Kandidatu gali būti, bet ar 
bus išrinktas?

Rooseveltas rinkimus laimė
davo tik todėl, kad jis gaudai 
vo organizuotų darbininkų pa
ramą.

Ar Trumanas eis Roosevelto 
keliais?

Jau atsiranda abejonių. Or
ganizuoti darbininkai daboja 
jo žygius. Trumanas 1948 me
tais turės darbininkų balsus 
tik tokiame atsitikime, jeigu 
jis nepasiduos stambiojo, re- 
akcijoniškojo kapitalo pikto
sioms dvasioms.

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius James 
F. Byrnes, sugrįžęs iš lon- 
doniškės penkių didžiųjų 
talkininkų užsieninių mini
sterių konferencijos, davė 
pranešimą per radiją spa
lių 5 d. apie tą konferen
ciją. Už konferencijos ne- 
pavykimą jis kaltino užsie
ninio Sovietu komisaro Mo
lotovo kietą poziciįą kai 
dėl taikos sutarčių darymo, 
ypač su Rumunija, Vengri
ja ir Bulgarija.

Byrnes sakė, jog visos 
paliečiamos šalys turėtų da
lyvauti taikos daryme, o ne 
tik kelios galingosios vals
tybės. Tačiaus ir jis pripa
žino, jog Molotovas neat
metė pasiūlymo, kad visų 
talkininkiškų kraštų atsto
vai dalyvautų bendrojoj tai
kos konferencijoj.
MASKVOS ATSAKYMAS
Sovietų vyriausybės laik

raštis Izviestija rašo, kad 
Byrnes ir Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Bevinas 
bando suverst konferenci
jos nepavykimą “nuo ser
gančios galvos ant svei-

New York. — Lenkų kil
mės republikonas kongres- 
O’Konski, iš Wisconsino, ir 
kunigas A. A. Skoniecki, 
sekretorius fašistinio Len
kų - Amerikiečių Draugijų 
Suderinimo Komiteto Ry
tuose, išvien su savo bičiu
liais tarp lietuvių, vengrų, 
latvių, estų, slovakų ir 
bų, įsteigė vadinamąją 
saulinę Teisių Biliaus 
jungą rugs. 25 d.

Jų Tikslai
Ta jų sąjunga siekia to

kių tikslų:
, 1. Kurstyt vakarinių Eu

ropos kraštų karą prieš So
vietų Sąjungą ir remt fašis
tinius judėjimus Lietuvoj,. 
Latvijoj, Estijoj, Lenkijoj 
ir Balkanų šalyse;

2. Padėt didžiosioms kor
poracijom ardyt darbo uni-
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Pasauline Unijų Sąjunga Reikalauja Sutraukyt Ryšius su Franko ir Argentina 
O Puerto Rico Žmonėms Leist Balsuot dėlei Savo Krašto Nepriklausomyb

Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto pirmininkas, 
Antanas Bimba, išvažiuoja 
Tarybų Sąjungon ir Lietu
von žmonių šelpimo reika
lais.

Jisai išvažiuoja rytoj, an
tradienį, spalių 9 dieną.

Washington
bos, kad netrukus bus ant
ra konferencija tarp Tru-» 
mano, Stalino ir Anglijos 
premjero Attlee.

KRISLAI
Abieji Lygiai Monkinasi.
Prezidentas Trumanas.
Protingai Šneka.
Apie Meno Pastangas

Lietuvoje.
Laimėjo Daug, Bet

Nepakankamai.
. Rašo A. BIMBA

Paryžius. — Pasaulinio 
Darbo Unijų suvažiavimo 
biurai neleido kalbėt dviem 
svečiam stebėtojam iš Ame
rikos. Vienas jų yra Niek 
Lazaris, Darbo Federacijos 
Viešbučių ir Valgyklų Dar
bininkų Unijos lokalo atsto
vas, kitas — Charles Col
lins, Negrų Darbininkų 
Pergalės Komiteto veikėjas.

Biuras, matyt, nenorėjo 
pykinti Darbo Federacijos 
aukštuosius vadus. Lazaris 
norėjo pasakyti savo nuo
monę apie Federacijos da
lyvavimą pasaulinėje darbo 
unijų organizacijoje.'
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Pasaulinė Profsąjungą Federacija 
— Naujasis Darbininkų Inter

nacionalas
Pagaliau formaliai ir oficialiai tapo 

įkurtas naujasis Darbininkų Internacio
nalas, kurio oficialis vardas bus: Pasau
linė Profsąjungų Federacija (angliškai: 
World Federation of Trade Unions).

Suvažiavę viso pasaulio kraštų profsą
jungų (darbo unijų) atstovai į Paryžių, 
praeitą trečiadienį, spalio 3 d., vienbal
siais priėmė naujajai organizacijai kons
tituciją. Spaudos atstovai praneša, jog 
po to, kai konstitucinės komisijos vardu 
jos pirmininkas, kuriuo buvo Sidney 
Hillmanas, pateikė savo pranešimą, tuo
jau delegatai sukilo ir sugiedojo “Inter
nacionalą.”

Naujasis Profesąjungų Internaciona
las galima skaityti tikru Internacionalu, 
nes jame atstovaujama visų kraštų pro
fesinės sąjungos. Iš viso šiame suvažia
vime yra atstovaujama 75,000,000 orga
nizuotų darbininkų! Tai milžiniška pajė
ga.

Amerikos darbininkų judėjimą, deja, 
teatstovavo tik CIO pasiuntiniai; ADF 
vadai atsisakė dalyvauti šiame istorinia
me pasaulio darbininkų judėjimo žygyj. 
Tenka manyti, kad anksčiau ar vėliau ir 
ADF įstos į naująjį Internacionalą.

Reikšminga tai, kad tuo pačiu metu, 
kai Londono konferencija nepasekmin- 
gai baigėsi, tai profesinių sąjungų atsto
vų suvažiavimas pilnai susitarė ir pasi- 
rįžo bendrai veikti ne tik už darbininkų 
klasės būvio pagerinimą, bet ir prieš fa
šizmą, už taikos palaikymą.

Veikiantysis naujosios organizacijos 
komitetas susidarys iš 26 asmenų ir tu
rės vieną generalinį sekretorių. Jos “so
stinė” bus Paryžius. Į Veik. Komitetą 
įeis: nuo Tarybų Sąjungos 3 atstovai, 
nuo Jungt. Valst. ir Kanados — 3, Ang
lijos 2; Franci jos 2; nuo kitų didesniųjų 
kraštų po vieną.

Veik. kom. turės savo pirmininką ir 
šešis vice-pirmininkus, kurie išvien su 
generalihiu sekretorium sudarys veikian
tįjį biūrą;

Toks tai bus naujosios organizacijos 
administracinis ir vadovaująs aparatas.

Spėjama, kad greitu laiku ši organi
zacija “sugers” visus “likučius” buvusio
jo t. v. Amsterdamo Internacionalo taip, 
kad pasaulyj tebus tik viena tarptautinė 
darbo unijistų organizacija.

Amsterdamo Internacionalas, vado
vaujamas visokių socialistinių pardavikų 
negarbingai pasitraukia, o jo vietą uži
mą naujasis Internacionalas, kuriam, at
rodo, bus lemta suvaidinti milžiniška ro
lę.

“Jam Taip Iš Maskvos Įsakyta...”
Marijonų Draugo redaktorius, rašy

damas apie Londono konferencijos nepa
sisekimą, žinoma, dėl to kaltina Tarybų 
Sąjungą. Kitaip Draugas ir negali rašy
ti, niekas iš jo ir nesitiki kitaip rašyti. 
Tarybų Sąjungą lietuviškieji smetoninin- 
kai ir jų sėbrai tuoj pradės kaltinti ir 
tuo, jei tokioje Čikagoje ar Clevelande 
bus perkarštas arba peršaltas oras. Juo
kinga, kad Draugo redaktorius skelbia, 
būk “visus trukdymus sudaryti Europos 
taikai planą Molotovas tiksliai daro”, o 
jis tai daro tiksliai, nes, girdi, “jam taip 
iš Maskvos yra įsakyta.”

Blaiviai protaująs žmogus supranta, 
kad Molotovas visus įsakymus tegali im
ti iš Maskvos, lygiai taip, kaip valst. sek
retorius Byrnes kad ima visus įsakymus 
iš Washington©, o Bevinas — iš Londo
no. Bet Draugo redaktoriaus išmintis su 
tuo posakiu nesibaigia. Jis šitaip rašo:

“Tai yra bolševikiškos suktos politikos 
metodai. Stalinas, atvykęs į ‘trijų di
džiųjų” pasitarimą, kalbės švelniau negu 
Molotovas, šį savo komisarą net išbars 
dėl jo šiurkštumo ir užsispyrimo, pada
rys truputį nuolaidos ir tuo būdu mano 
ir vėl išeiti laimėtoju diplomatinės kovos 
arenoje...”

Pagal Draugo redaktoriaus samprota-.. 
vimą, Stalinas esąs sukalbamesnis už 
Molotovą, bet jis, redaktorius, bijosi, kad 
Stalinas tuo būdu ir vėl nelaimėtų!

Tai kūdikiškas sapaliojimas, kai kas 
sakys. Gali būt, bet taip “sapalioja” kle
rikalų dienraščio redaktorius! Ir jis se
kamai užreiškia:

“Gana tų baikų! Jau laikas amerikie
čių ir anglų politikams mesti į šalį patai
kavimo ir nuolaidumų politiką ir visu 
griežtumu eiti prie Atlanto Čarterio į- 
gyvendinimo, prie pastovios ir teisingos 
taikos atsisteigimo.”

Pastovią ir teisingą taiką Draugo re
daktorius supranta taip: pavesti pasaulį 
fašistams arba jų talkininkams, tokiems, 
kaip kunigijos palaimintas budelis Ispa
nijos Frankas!

Tuomet Draugo redaktorius būtų pil
nai pasitenkinęs ir galėtų tokią “taiką” 
laiminti.

Bet kaip, gi net ir Draugo siūlomos 
taikos pasiekti? Draugas moko Ameri
kos diplomatus: “visu griežtumu”!

Išlindo yla iš krepšio! “Visu griežtu
mu”, reiškia — kariauti, kariauti prieš 
Tarybų Sąjungą.

Turime priminti, jog tai yra ne Drau
go orginalus sumanymus, bet pasisko
lintas iš Hitlerio ir jo sėbrų. Smetonu- 
kas jau seniai bliauja, reikalaudamas, 
kad Amerika skelbtų karą Tar. Sąjungai. 
Vokiškieji naciai — daro panašiai.

Draugas, Naujienos ir jiems panašūs 
laikraščiai nedrįsta kol kas to viešai pa
sakyti, tai plepa kitokiais terminais, tu
rėdami galvoje tai, ką plepa atviri fa
šistai.

Neįsikūnys, tačiau, jų norai, nors jie 
gali būti pagrįsti ir labai pašlovintais 
kryžiokų troškimais.

Juodasis. Petras Triukšinauja
Vienas didžiausių francūzų tautos 

pardavikų, Pierre Lavai, vadinamas 
“Juoduoju Petru”, atsidūrė, pagaliau, 
teisman. •

Pirmąją savo teismo dieną šis prasi- 
radęs francūzas pradėjo kelti triukšmą. 
Ir tasai triukšmas buvo toks įkyrus, kad 
teisėjas buvo priverstas teisiąmąjį mes
ti laukan ir be jo teismą tęsti.

Matyt, Laval’is sugalvojo panaudoti 
savotišką naują techniką: triukšmu įro
dyti savo nekaltumą.

Tačiau neatrodo, kad “Juodajam PeU 
rui” teks išgelbėti savo kudašių. Jo sėb
rui Petainui generolas de Gaulle dova
nojo gyvybę, bet LavaFui jis nedrįs to 
padaryti, jei teismas jį pasmerks mirti.

Petainas, mat, savo amžiumi “sužavė
jo” dabartinius Francijos valdovus.

Kodėl Jie Triukšmauja? .
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:
“Bevino šokinėjimas prieš Rumunijos, 

Bulgarijos .ir Vengrijos valdžias davė 
ženklą visiems socialdemokratams pra
dėti atakas ant tų valdžių. Girdi, jos 
neatstovauja $isų srovių, jos nedemok
ratiškos ir t.t. Socialdemokratinė spau
da dabar pilna užsipuolimų ant tų kraš
tų vyriausybių.

I

“Bet ji labai mažai ką sako prieš Is
panijos ir Argentinos valdžias. Ji tyli 
net ir tuomet, kada prezidentas Trumą- • 
nas ir kiti Jungtinių Valstijų vadai pa
kartotinai smerkia tas valdžias.

“Bet tas dar ne viskas. Kanados so
cialdemokratų spaudoj ginamas net Ad
rien Arcand, Kanados fašistų vadas. Ka
da nekurie eiliniai CCF nariai iškėlė 
mintį, kad reikia reikalauti teismo tam 
Hitlerio draugui arba protestuoti prieš 
jo paleidimą, tai aukštesnės įstaigos su
draudė. Girdi, demokratinėj šalyj negali 
būti kalinami žmonės už politinį nusis
tatymą. Jie jau užmiršo, kad pradžioj 
karo buvo surasta, jog jis bendradar
biauja su Hitleriu ir padeda jam. Angli
joj beveik už tą patį lordą.Haw Haw 
nusmerkė pakarti.

“Tur būt už tai jiems Balkanų kraštų 
valdžios nedemokratinės, kad tenai neį
eina į valdžias panašūs žmonės.”^

Nuo šių japonų pajūrio sargybinių atimti mechaniški 
ginklai, tačiau jiems vistiek palikta nemažos lazdos ir 
galia kamandavoti žmones.

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE JAPONIJOS 

KOMUNISTUS
United Press korespon

dentas Kelley paduoda įdo
mių pranešimų apie Japo
nijos komunistas. Japo
nijos Komunistų Partijos 
veikėjas Kiuichi Tokuda pa
reiškęs, kad imperatorius 
Hirohito turi būti nuvers
tas ir kad, vietoje monar
chijos, turėtų būti įseigta 
liaudies valdžia. Ta klika, 
kuri dabar valdo Japoniją 
ir kurios aukščiausia galva 
yra Hirohito, teigia Toku
da, negali išpildyti Potsda
mo deklaracijos nustatytų 
sąlygų.

Kelley rašo, kad šiuo 
tarpu Japonijos kalėjimuo

se tebelaikoma ir tebekan- 
kinama šeši šimtai komuni
stų ir nemažai liberalų. Jie 
buvo sukimšti į kalėjimą 
laikotarpyje tarpe 1922 m. 
ir 1929 m. Viso buvo sua
reštuota, pasmerkta ir su
mesta į kalėjimus apie 1,- 
200 komunistų. Pusė jų ne
išlaikė kalėjimo sąlygų ir 
teroro ir mirė.

Kodėl likusieji gyvi ko
munistai ir liberalai tebelai
komi kalėjime? Tą klausi
mą stato visi.

Korespondentas Kelley 
sako, kad jųjų paleidimas 
iš kalėjimo tuojau sustip
rintų Japonijoje demokrati
nes jėgas. Bet MacArthur 
Japonijos kalėjimų durų 
neatidaro. T

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Tarybinio Felčerio Pareigos 

Ir Uždaviniai

Kauno Apskr. Sveikatos 
Apsaugos Skyriaus ir apskr. 
Sanitarinės Epideminės Sto
ties vadovų rūpesčiu, birželio 
9 d., Kaune, įvyko visų Kau
no apskr. medicinos, sanatori
jos felčerių ir dezinfektorių 
tarnybinis susirinkimas.

Susirinkimo iniciatoriai sa
vo pranešimuose nurodė, kad 
susirinkimas turįs ir skatina
mą—propagandinę prasmę ki
tiems Sveikatos Apsaugos sky
riams imtis iniciatyvos sušauk
ti panašius susirinkimus, ku
rių tikslas yra rasti būdus ir 
galimybes pakelti savo tary
binės šalies gyventojų sveika
tingumą ir imtis sėkmingų ko
vos priemonių su epidemijo
mis ir apkrečiamų ligų su
sirgimais.

Sveikatos Apsaugos Skyr. 
vedėjas gyd. Vladas Pampikas 
savo pranešime nurodė medi
cinos—sanatorijos felčerių pa
reigas.

Vokiečių okupacija ir pra
ūžęs karas yra palikęs nema
ža ydų ir trūkumų šioje sri
tyje. Tarybinė valdžia šiuo 
metu iškelia pažangos, inicia
tyvos ir naujų laimėjimų rei
kalavimus.

Vienur kitur žmonės dar ir 
Šiuo metu prisibijo gydymosi 
ligoninėse ir tuo savo prieta
ru leidžia plisti užkrečia
moms ligoms. Felčerių parei
ga išaiškinti žmonėms tokių 
pažiūrų kenksmingumą ir ža
lą, vykdyti gyventojų skiepiji
mą nuo raupų ir kitų aštrių 
infekcinių < ligų, vesti pirčių 
tvarkymo, statymo ir švaros 
organizavimo propagandą.

Skyriaus vedėjas nurodė, 
kad.; Kauno apskr. Sveikatas 
Ąps,ąugos Skyrius ir Sanįt. 
Epid. Stotis^ ėmėsi iniciatyvos 
sporganizųpti, valsčiuęse, iš 
vietos žmonių* visuomeninių

sanitarinių inspektorių kad
rus, kurie eitų ryšininkų pa
reigas, sektų ir tiksliai infor
muotų apie infekcinius susir
gimus.

šiuo metu reikalinga budri 
švaros priežiūra valsčių mies
teliuose ir kaimuose.

Reikia prižiūrėti šulinių, iš
viečių, vandens tiekimo, valgy
klų, krautuvių, malūnų, mais
to produktų gamybos, par
davimo bei transporto sanita
rinę būklę.

Apie sanitarijos ir prieše- 
pideminį darbą vietose smul
kesnių paaiškinimų • patiekė 
Apskr. Sanitarinės Epid. Sto
ties ved., saninspektorius gyd. 
Jonas Vasiliauskas. Pranešė
jas atkreipė ypatingą dėmesį 
į sanit. felčerių profilaktikos 
srityje, į jų darbą ruošiant pa
skaitas ir pranešimus ir aiški
nant žmonėms apie apkrečia
mas ligas, jų išsiplėtimo sąly
gas ir kovos priemones. Kal
bėtojas savo pranešimą baigė 
žodžiais: "Kas neatlieka savo 
darbo—tas platina apkrečia
mas ligas, o kas platina apkre 
čiamas ligas,—tas kenkia liau
džiai !”

Suvažiavę į tarnybinį pasita
rimą medic, ir sanit. felčeriai 
pranešė apie savo veiklą vie
tose.

Iš Raudonojo Kryžiaus 
Pirminių Org-jų susirinkime 
dalyvavo drg. V. Lukša, pra
nešęs apie sanit. felčerių tal
ką, steigiant valsčiuose Raudo
nojo Kryžiaus pirmines orga
nizacijas.

V. Grynelis

Nauji Kompozitorių 
Kūriniai *

Kompozitorius A. Račiūnas 
kuria kantatą "Išlaisvinta ^Lie
tuva”. Jai ; tekstą parašė .poe
tas ,'Zupka. ❖

Kompozitorius J. Pakąlni^ 
rašo trio smuikui,-čelo ir for? 
tepi jonui.

I

CHICAGOS ŽINIOS
Iš Pabėgėlių Šelpėjų Mitingo; 
Mitingas Buvo Didelis, bet ne 

Entuziastiškas
Sekmadienį, 30 d. rugsėjo, 

Dariaus-Girėno salėj, įvyko 
BALF (pabėgėlių šelpėjų) ma
sinis mitingas. Jį atidarė So
fia Barčus ir perstatė pirmi
ninkauti advokatą Olį.

Programa atidarytla dainuo
jant Amerikos ir Lietuvos him
nus. Juos atliko Alice Stevens- 
bteponavicienės merginų cho
ras. Pianu akompanavo pianis
tas Pocius. Sudainavus him
nus, choras dar kelias dainas 
sudainavo. Vienai damai solo 
dainavo Aldona Rakauskas.

Publikoj buvo daug, kurie 
nepritaria BALF darbams. 
Daugelis stebėjosi, pamatę Sa- 
laveičikiutės - Steponavičienės 
chorą ant estrados.

Antra grupė, lietuviškuose 
kostiumuose, pašoko kelioliką 
tautiškų šokių. Olis perstatė 
tą grupę kaipo Lietuvių Atei
tininkų Draugovės Grupę.

Iš kalbėtojų pirmiausiai 
kalbėjo "Lietuvos konsulas” 
Petras Daųžvardis, kuriam 
veikiausiai greitu laiku prisi
eis pavesti konsulatą tikrajam 
dabartinės Lietuvos konsului, 
kaip aną dieną. atsitiko su 
Lenkijos konsulu, kuris neno
rėjo perduoti naujam Varša- 
vos valdžios konsului vietos, 
bet, prispirtas Valstybės De
partment©, buvo priverstas 
kraustytis ant trečio aukšto 
pakol susiras sau butą.

Daųžvardis sakė neatėjęs 
kalbėti, tik priminti keletą 
dalykų. .Na ir jis priminė, kaip 
dabar vargsta Lietuvoj žmo
nės, o už Lietuvos ribų esan
tiems irgi ne pyragai svetimoj 
šalyj. "Lietuvių tauta nuken
tėjo ir kenčia daugiau negu 
bile kurios kitos tautos žmo
nės. Kitų tautų žmonės gali 
rinktis į savo namus ir pra
dėti naują gyvenimą, bet mū
sų lietuviai negali grįžti, nes 
grįžimas jiems reiškia skau
džią padėtį,” aimanavo'Dauž- 
vardis. Dėlei pavyzdžio jis pri
minė vieną sportininką, buvu
sį Amerikoj 1938 metais, ku
ris už anti-nacinį veikimą pa
tekęs į kalėjimą. Išvijus na
cius iš Lietuvos (kas išvijo, 
nesakė), jis persikėlęs per Ne
muną į Vokietiją, bet jo drau
gas .pasilikęs Lietuvoj ir bol
ševikams užėmus Lietuvą, pa
teko į kalėjimą.

Pabėgėliai bėgę iš Lietuvos, 
kaip sakė Daųžvardis, dėl to, 
kad norėję susitikti demokra
tiškas Amerikos ir Anglijos 
kariuomenes. Bet dabar jiems 
trūksta drabužių ir avalinės 
ir valgyti niekur negauna.

Na, ir aimanuodamas ragi
no lietuvius šelpti savo "bro
lius” pabėgėlius.

Antras kalbėtojas buvo Ro
bert E. Colburn iš Communi
ty & War Fund. Šis kalbėjo 
bešališkai. Jis nurodė, kaip 
naudojama fondas, kurio va
jus prasideda. Šelpia ne tik 
karo nuteriotas šalis, bet ir 
šioje šalyje akluosius, našlai
čius ir t.t. Ragino lietuvius 
darbuotis, kad sukėlus fondo 
nusitartą sumą.

Končiaus "Raportas” Ir 
Sielvartavimas

Perstatytas kalbėti kun. 
Končius pirmiausiai pasakė, 
kad jis pasakysiąs nemalonių 
žinių iš Lietuvos kančių. Nu
piešęs baisią Lietuvos padėtį, 
jis irgi persikėlė į Vokietiją ir 
kitas šalis, kur randasi jų pa
bėgėliai ir kurių šelpimui 
BALF renka pinigus nuo ame
rikiečių. Kun. Končius išdavė 
labai platų raportą iš BALF 
nuveiktų darbų per metus lai
ko. . Iš Community & War 
Fund gautų pinigų, jis sakė, 
jau išsiųsta yra $324,000. Dra
bužių surinkta su virš 300,- 
000 svarų.

Į Lietuvą išsiuntė 80,000 
svarų drapanų ir už $20,000 
medikamentų. Nors Lietuva 
esanti pavergta militąrinės So
vietų okupacijos, bet ir ten 
esą mųsų brolių ir sesyčių var
ge, ir už tai ir ten pasiųstą

pašalpa. Neprisiminė, jog tik ' 
verčiami siuntė ten tą pagal
bą. Girdi, jie išsiuntę kovo mė
nesį ir dar negavę jokio atsa
kymo, kuomet iš Italijos, kur 
drabužių pasiuntė 25,000 sva-' 
rų, jau gavo fotografuotus pa
veikslus, kaip drabužiai išda
linti, nors pasiuntė tik mė
nuo atgal. Taip pat ir iš Fran- 
cūzijos, kur mėnuo atgal dra
bužių pasiuntė 25,000 svarų. 
Į Vokietiją ir Austriją pasiun
tė 20,000 svarų, į Daniją ir 
Švediją 10,000 sv.' ir už $40,- 
000 medikamentų ir instru
mentų. Maisto pabėgėliams iš
siųsta už $20,000.

Kun. Končius sakė, jog iš 
Community ir War Fund gau
na $600,000. Pereitą metą ga
vę $365,500.

Nurodęs, kiek kurioje šaly
je randasi pabėgėlių, Končius 
ragino nuo dabar rinkti au
kas ir drabužius ne vien nuo’ 
lietuvių, bet ir nuo visų ame
rikiečių ; pavadinti savo orga
nizaciją American Clothing 
Campaign for War Suffering 
Lithuania.

Ant galo kunigas pasigyrė, 
kad už savo darbą neimąs nei » 
vieno cento.

Mitingas užbaigtas rodymu 
paveikslų. Beje, dar kalbėjo 
,ir ponia . Daužvardienė, bet 
trumpai.

Nors salė buvo pilna žmo
nių, bet iš aplodismentų gdli- 
ina buvo suprasti, jog ne visi 
susiėjo dėl to, kad remia 
BALF darbą. Programai ei
nant dar kiek garsiau plojo, 
bet kalbėtojams tik maža da
lis. Rep.

Bridgeport, Conn.
Pereitą savaitę J. J. Moc- 

kaičiui dirbtuvėje bedirbant 
užkrito ant kojos šmotas gele
žies ir sunkokai sužeidė ko
ją. Mockaitis mano, kad pri
sieis kelios savaitės praleisti 
namie, begydant koją.

Kareiviai Rašo
Porą savaičių tam atgal, ga

vau laišką nuo Jono Kulo 
(Kulikausko), kuris rašė, jog 
už dienos žada apleist Filipi
nų salas ir važiuoti į Japoni
ją. J. Kulas jau virš trijų me
tų kariuomenėje.

Jonas Kalendra rašo, kad 
jis randasi arti Japonijos, kur 
vidurdienį saulė būna tiesiai 
ant viršugalvio, tačiaus, prisi
laikydamas militarių taisyklių, 
vietos nepamini. Kalendra 
neseniai apleido U.S.A.

Petras.

Hartford, Conn.
Svarbu įsitėmyti mūsų būsi

mus svarbius parengimus. 
Lietuvių A. P. Kliubas rengia 
5-kių metų apvaikščiojimą 
nuo įsigijimo savo nuosavo 
namo. Bus nepaprasta progra
ma, dalyvaus operos daininin
kė Susana Qriska ir basso Ra
polas Griška. Koncertas ir ap- 
vaikščiojimas įvyks nedėlioję, 
spalių 28 d., 3 :30 vai. po pie
tų, savoj svetainėj, 227 Law
rence St. Po koncertinės pro
gramos bus šokiai prie geros 
orkestros.

Birutės Ramoškaitęs kon
certas atsibus vasario 10 d., ,
1946 urėtais, Bushwell Memo
rial Hall. Tai bus vienas iš 
gražiausių koncertų mūsų 
mieste. Birutė yra augus mū
sų mieste ir pasiekė operos 
dainininkės laipsnį.

Liet. A. P. Kliubo veikėjai ( 
nusitarė pagelbėti Birutei kon
certo surengime, tai yra, pa
dėti jos manadžeriui Mr. Re
ginald Tonry. Neužilgo pasi
rodys tikietai, kurie reikės iš 
kalno pardavinėti. Plačiau, vė
liau bus pranešta. Dabar tik 
planus daro jos manadžerius 
Mr. Tonry ir kliubo gaspado- 
rius Frank Haiko. Linkiu ge- r ’ 
ro pasisekimo.

Vienas iš Kliybiečių.
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i mu uiki
DDT Ne Visus Parazi

tus Įveikia
DDT skiediniais arba mil

teliais galima sunaikinti 
daugumą naminių vabzdžių 
ir parazitų, bet ne visus, 
kaip įspėja Amerikos žem
dirbystės departmentas.

Kai kuriuos vabzdžius 
DDT geriau naikina, kada 
sumaišytas su vandeniu; 
prieš kitus jis sėkmingiau 
veikia ištirpintas kerosine; 
dar kitiems vabzdžiams pa
vojingiausi yra DDT milte
liai. '*

Ištisas DDT vardas ir 
cheminė sudėtis yra Dichlo- 
ro - Diphenyl Trichloro 
Ethane.

DDT Nežudo Perų
DDT naikina kandis, bet 

kandžių perai-vikšrai (lar- 
vos) jo nebijo, sako žem
dirbystės departmentas. Pe
rai gi išėda skyles vilno
niuose drabužiuose, ne pa-' 
čios kandys.

Nuo seniai vartojamas 
chemikalas sodium fluoride 
veikliau žudo tarakonus, 
negu DDT. Nuo pirmiau 
naudojami kai kurie skie
diniai greičiau naikina uo
dus, negu DDT. Kartais 
praeina valanda, iki DDT 
paliestas uodas pastimpa. O 
tūlų senesnių chemikalų 
prišvirkštus kambaryj, tuo
jau nugaišta ^uodai, tęsia 
žemdirbystės departmentas.

DDT nugali tik kai ku
rias veisles lendančių į ria- 
mus skruzdžių.

Naikina Japoniškus . 
Vabalus

DDT geras ginklas terio- 
ti japoniškus vabalus (Ja
panese beetle). Jis tarnauja 
tvartų apvalymui nuo mu
sių. Bet DDT neįveikia kai 
kurių įsiskverbusių gyvu
liams po oda kirmėlaičių, 
tūlų gyvulinių musių ir ki
tų parazitų.

Teigiama, kad švirkš- 
čiant DDT galima būtų ap
valyti didelius geros žemės 
plotus Afrikoj nuo tse-tse- 
musių, kurios apkrečia 
žmones mirtina miegamąja

Kai Kurios Blogos DDT 
Savybės

Tūli DDT skiediniai palie
ka žymes ant baldų, sienų 
ir drabužių. Jis kenksmin
gas kai kuriem paukščiam 
ir kambariniam gyvuliam. 
Nuo DDT ypač žuvys grei
tai nugaišta.

Įbėrus 25 svarus DDT į 
akrą žemės, per kelis metus 
silpniau auga cibuliai, spi- 
ničiai, tomeitės ir kitos dar
žovės. Toliau beriant DDT 
į žemę, jinai gali tapt ne
tinkama daržovėm ir javam 
auginti.

Kaip DDT Atsiliepia 
žmonėms

Dar negana patirta, kiek 
DDT kenkia žmonėms. Pra
nešama, kad Anglijoj nuo 
to chemikalo miręs vienas 
asmuo. Žmonės, kurie il
giau ir plačiau naudojo 
DDT, sako, kad jų nervai 
pasidarę silpnesni ir erzes- 
ni. N. M.

Aiškėja Atominių Bombų Sprogdinimo Sekretas
Norint, kad atomų bom

ba galingai sprogtų, reikia 
suglaust daiktan gabalus a- 
tominės medžiagos, kuri 
svertų daugiau kaip du 
svarus iš viso. Tam varto
jama Uranium 235 arba 
plutoniumo medžiaga. Jei
gu bus jos mažiau, tai ne- 
išsivystys smarkioji atomi
nė jėga. Taip sako neseniai 
paskelbtas oficialis Angli
jos pranešimas.

Bet ir suglaudus užten
kamus Uraniumo 235 bei 
plutoniumo kiekius, jie sa
vaime dar nepadarytų ato
minės eksplozijos. Tam rei
kia tarpininkų, o tarpinin
kai yra neutronai. Neutro
nai gi — atomo branduolio 
dalelės, kurios paprastai ne
išduoda nei pozityvės (pliu
sinės) nei negatyvės (minu
sinės) elektros.

Užkurti smarkiajam ato-

ŽINOJIMAS, PASAK KRIENO 
REIKIA SEMTI KASDIEN/

Kas daug žino ir išmano, 
vis mokinas ir mokinas — 
kol gyvena.

Mintis yra atominė jėga, 
nes viskas visų pirmiausia 
paeina iš minties.

Teisybė gali būti nuoga, 
bet jinai galinga — atomiš
ka bomba jos nepabaidysi.

Prigimtį galima pakrai- 
pyt ir iškraipyt, bet negali
ma visiškai jos atsikratyt.

Jeigu boba nenori bėdos, 
tegu neperka paršiuko.

Nesi jautęs kilnaus 
džiaugsmo, jeigu niekam 
nesi padėjęs.

Galvojimui reik alinga 
lygsvara, • kaip ir einančia
jam slidžiu lieptu.

Kas prisitaiko—tas 
laiko.

išsi-

Arklys su keturiomis 
jomis—ir tai kartais 
klumpa. Tad ką galima 
rėti iš žmogaus, kuris 
dvi kojas tebeturi?

ko-
su-
no-
tik

ne-Patarimai patyrimais 
išpraktikuoti — negali būti 
garantuoti.

Žinojimas didžiuojasi sa
vo turinio gausumu; išmin
tingumas nužemintai apgai
lestauja, kad ne daug teži
no.

Svarbiausia žinojimo ak
sioma, anot Konfucijaus,— 
jei turi žinojimą, tai juomi 
naudokis ir duok kitiems; 
jei neturi — prisipažink, 
kad nežinai.

Išmanymas sako: Taip, 
sūnau, aš viską žinau, nes 
žinojimo kelias ant galo lie
žuvio — klausk ir 
pasakyta.

bus tau

parėmė 
išleisti 
knygą,

Daugelis jau 
Krieno sumanymą 
išmaningo žodžio 
kurioj bus-kas žinoti ir ki
tam pasakyti. Tai bus am
žių sukuoptas žinojimas ir 
sykiu Krieno auksinio am
žiaus jubiliejaus iškilmė. 

minės jėgos sprogimui yra 
naudojamas tam tikras 
prietaisas — “gaidukas”, 
prikergtas prie atomų me
džiagos. “Gaidukas” — tai 
mažytė metalinė dėžutė, tu
rinti apie 1 penktadalį co
lio ilgio ir apie 1 dešimta
dalį colio storio. Dėžutėje 
yra menkutis biskelis grei
tųjų ir lėtųjų neutronų. 
Kad neutronai pradėtų 
veikti į atominę medžiagą, 
tai tam tikras bombos me
chanizmas prakerta skylutę 
labai plonoje misinginėje dė
žutės blekutėje.

Suprantama, jog dėžutėje 
yra ir lėtųjų ir greitųjų ne
utronų.

Lėtieji neutronai pradeda 
skaldyti uraniumo ar pluto
niumo atomų branduolius; 
jie dešimt kartų geriau ar
do atomų branduolius, negu 
greitieji neutronai. Tačiaus

Aš jau 50 metų — senas 
Krienas...

Geras saliūnas vra demo
kratiškiausia įstaiga,( ka
dangi ten ant hieko 
nėra monopolijos.

Demokratijoje irgi yra 
blusų — tai biurokratinis 
elementas, atsirandąs iš 

labai palankių darbo ir gy
venimo sąlygų.

Keršulis—Tūkstantis pa
rodė, ką tik vienas geras 
Walteris gali padaryti dėl 
kultūrinės darbininkų įstai
gos labo.

Patarimo niekas mielai 
nenori priimti,— net ir tie, 
kuriems jis esti labiausiai 
reikalingas.

Senas patarimas daž
niausiai būna reikalingas 
ir naudojamas kaipo primi
nimas.

Auksas ir geras žmogus 
purve ilgai nebus.

Pr. Krienas

Padvigubėjo Sovietų Komu
nistų Partija

Ko-
me-

Maskva. — Sovietų 
munistų Partija 1940 
tais turėjo 3,500,000 narių, 
o dabar turi šešis milionus 
suaugusių narių ir kandida
tų, taigi beveik antra tiek 
nariais pakilo. Jaunųjų Ko
munistų Sąjunga išaugo iki 
15 milionų narių.

Karo metu įstojimas į 
partiją buvo palengvintas. 
Daugelis a t s i ž ymėjusiu 
Raudonosios Armijos karei
vių priimta į Kom. Partiją 
be laukiamojo, bandomojo 
laikotarpio.

Netrukus Baigsis Čeveryku 
Racionavimas

Washington. — Kainų 
Administracijos nariai le
mia, kad už poros mėnesių 
galima bus pardavinėti če- 
verykus be racionavimo 
štampų, o gal jau nuo lap
kričio pradžios nebūsią rei
kalaujama tokių štampų.

patys vieni lėtieji neutro
nai neiššaukia galingo vi
sos medžiagos atominio 
sprogimo. Jeigu tik jie vie
ni veiktų į atomų medžiagą,

de-Čia turime braižinį 
guonies (oxygeno) atomo. 
8 su kryžiuku ženklina 
skaičių protonų su pozityve 
arba pliusine elektra. 8 n 
reiškia skaičių neutronų, 
arba elektriniai lyg- 
svariškų dalelių. Pro
tonai ir neutronai sudaro a- 
tomo branduolį. Elektronai 
pažymėti aštuoniomis o su 
brūkšneliais. Kiek protonų, 
tiek ir elektronų. Elektro
nai visomis pusėmis laksto 
aplink atomo branduolį su 
174,840 mylių greičiu per 
sekundą. Jie sėkmingai sau
go branduolį nuo visų kitų 
svetimų atomų dalelių, a- 
part neutronų. Tik neutro
nai daugmeniškai praduria 
elektronų apsaugas, pasie
kia ir ardo atomo branduo
lį, kaip kad uraniumo.

i Įgimta Raumenų 
Savybė

Žmogaus, o taip pat ir 
gyvulių, mėsos dengia kau
lus ne lygum sluoksniu, bet 
taisosi raudonais pluoštais 
bei kaspinais. Tie mėsos 
kaspinai yra priaugę prie 
kaulų ir guli ant jų įvairio
mis kryptimis. Jie vadinasi 
raumenys, arba muskulai.

Daugumos raumenų vi
durinė dalis yra sustorėju
si, o į galus jie yra nusilai- 
binę, kaip kad cigaras. 
Raumenų blizgą balti galai 
vadinasi sausagyslės, ku
riomis raumenys yra stip
riai priaugę prie kaulų.

Visi gyvulio ir žmogaus 
raumenys vienu atžvilgiu 
yra labai ypatingi. Paste
bėti tą ypatingumą padeda 
toks bandymas.

Paimama tyčia užmuštos 
varlės pasturgalinė kojelė, 
nulupama oda ir apnuogina
ma raumenys.

Didžiausią kojelės rau
menį išpjauna ir ištempia 
jį tam tikruose stovėliuose, 
tarp dviejų stiebelių, nau
dojant siūlą ir segtukus. 
Paskui ant ištempto rau
mens per vidurį padeda 
kruopelę paprastos, valgo
mosios druskos. Už kelių 
minutų raumuo tartum at
gyja ir pradeda trankytis. 
Traukdamasis jis store ja ir 
trumpėja ir ima smarkiai 
lankstyti stovelių stiebelį, 
traukdamas jį į save. Taip 
erzinti raumenis galima ne 
tik druska, bet leidžiant 
elektros srovę, suduodant, 
gnybčiojant; ir šitaip erzi
namas raumuo taip pat ima 
trauktis.

Ši raumenų savybė — čia 
trauktis, čia tiestis — yra 
įgimta ir žmogaus raume
nims. Kadangi raumenys y- 
ra pritaisyti prie kaulų, tai, 
traukdamiesi, jie traukia su 
savim ir kaulus, ir tuo bū
du priverčia juos judėti. 

tai greitai eksploduotų tik
tai artimasis tarpas, kur 
suglausti tos medžiagos ga
balai ; pasidarytų spraga, 
apsistotų eksplozija, ir liktų 
nesusprogdinta kita uraniu
mo ar plutoniumo dalis.

Pradėjusiem sprogdinimą 
lėtiesiems neutronam, to
dėl, pridėta greitieji neut
ronai kaip talkininkai, ku
rie tada per vieną milioni- 
nę sekundos dalelę susprog
dina visą arba beveik visą 
atominę medžiagą.

Lėtieji neutronai lengvai 
pagaminami, sumaišius pi
gaus berilliaus metalo milte
lius su trupučiu radiumo ir 
per tą mišinį perleidus 
greitųjų neutronų srovę.

Greitieji neutronai patys 
net nepradeda ardyti gry
nojo Uraniumo 235, nepai
sant, kiek jo būtų.

Dvi atominės bombos, ku
rios sunaikino Japonijos

KAM REIKALINGA VĖŽIUI 
TIEK DAUG KOJŲ

Ta-

Galūnių, arba paprastai 
vadinamųjų kojų, vėžys tu
ri daug. Vienomis jis vaik
ščioja, kitomis gaudo gro
bį, trečiomis plaukioja, ket
virtomis trina maistą, pen
ktos atstoja jam lietimo or
ganus. Šliaužiodamas upės 
dugne vėžys naudojasi sa
vo ilgomis kojomis, išaugu
siomis iš krūtingalvės.

Vaikščiojamųjų kojų vė
žys turi penkias poras, bet 
priešakinė pora yra pavir
tusi didelėmis stipriomis 
žnyplėmis ir jis jomis ne
vaikščioja, o užpuldinėja 
kitus ir ginasi.

Plaukiojamųjų k o j e lių 
paskutinė porelė yra nepa
naši į kitas. Ją sudaro dvi 
plačios plokštelės prie uo
degos peleko. Išgąsdintas 
arba užpultas vėžys smar
kiai muša į vandenį peleku 
ir plaukia užpakaliu į prie
šą, grąsindamas savo žnyp
lėmis.

Žnyplių priešakyje aplink 
nasrelius yra kelios poros 
nariuotinių galūnių, pritai
kytų ne vaikščioti, o malti 
ir smulkinti maistui, 
čiaus kai kurios iš jų yra 
panašios į kojas ir jos va
dinasi kojapažiaunėmis.

Vėžio nasreliai yra nedi
dukai ir jais nesusmulkinto 
maisto ryti negali. Nasre- 
liuose dantų nėra, maistą 
tenka smulkinti lauke ir 
dar tekančiame vandenyje, 
kuris gali maistą atimti ir 
nunešti. Vėžys pasigauna 
grobį žnyplėmis ir drasko į 
gabalėlius. Paskui tuos ga
balėlius perima pirmoji po
ra kojapažiaunių, kurios 
savo dantuotomis briaune
lėmis trina gabalėlį dar 
smulkiau. Tie smulkūs ga
balėliai pereina į kitas 
nasrelių dalis. Vienos paduo
da jas toliau, kitos prilai
ko, kad maistas nenuplauk
tų, trečios sumala tą mais
tą dar minkščiau ir sukem
ša į siaurą nasrelių angelę.

Vėžio pirmagalyje yra 
dar dvi poros kojapažiau- 
nių, kuriomis jis apčiuopia 
ir ištiria visus daiktus, su 
kuriais tenka susitikti. Tai 
yra nuolat judą vėžio ūse
liai, viena pora ilga, antra 
trumpa ir susideda iš dvie
jų čiuptukų. Greta su ūse- 

miestus Hiroshima ir Naga*- 
sakį, svėrė po kokius 400 
svarų. Vienoje ir kitoje 
bomboje tebuvę tik po 11 
svarų Uraniumo 235 pluto
niumo medžiagos. Bet tai 
dar nebuvo gryna atominė 
medžiaga. Didžioji jos dau
guma buvo priemaišai, ku
rie neturėjo sprogstamo
sios atominės jėgos. Sprogi
mą sudarė tiktai vienas de
šimtadalis vieno procento 
tų 11 svarų. Vadinasi, 989 
dalys tos medžiagos buvo 
bergždžios. Visą pragaiš
tingąjį darbą atliko tik 11 
atominės medžiagos daliu.

N. M.

Kuomet policija atakavo 
La Platos Universiteto stu
dentus, jie ant greitųjų į- 
rengė savo radijo stotį, per 
kurią grojo tautinį Argen
tinos himną ir Marseljetę.

liais tarpsta ant ilgų stie
belių akys. Tų stiebelių dė
ka vėžys gali dairytis ap
link save visai nekraipyda
mas savo liemens.
Kokia Vėžio Lukšto Spalvų 

Sudėtis
Vėižo lukštas yra persigė

ręs keliais dažais. Susi
maišę vieni su kitais —rau
doni, žali, 'rudi ir mėlyni 
dažai — sudaro tą negražią 
spalvą, kuri matosi gyvo 
vėžio lukšte. Įmesto į ver
dantį vandenį vėžio visi da
žai, išskiriant raudoną, iš
sileidžia ir raudona spalva 
pasidaro labai aiški.

Koks Yra Vėžio Maistas
Vėžiai minta daugiausia 

augaliniu maistu,- augalais, 
ypač viena kalkinga vande
nine žole. Kalkės yra labai 
reikalingos augti vėžio luk
štui.

Pirmutinis vėžio grobis— 
tai vandeniniai šliužai, var
lės, smulkios žuvekšės, įvai
rių vabzdžių vikšreliai. Jis 
taip pat neniekina ir gaiše
nos, bet ėda jos tiktai bado 
ištiktas.

Norėdamas gauti savo 
kūnui daugiau kalkių, vė
žys suryja daug šliužų 
kiaukutėlių ir kitų vėžių 
pamestus lukštus. Kartais 
nepasigaili nei kits kito — 
stipresnis suėda silpnesnį.
Kaip Pažint Vėžį Patinėlį 

ir Patelę
Lyginant kelių vėžių pil

velius, galima pastebėti, 
kad vienų pilveliai yra pla
tesni, kitų siauresni. Plates
nius pilvelius turi patelės, 
siauresnius — patinėliai.

KOMUNISTAI NEBĖGA 
Iš ARGENTINOS

Buenos Aires. — Kada 
Argentinos valdžia pradėjo 
ablavas prieš demokrati
nius piliečius, daugelis jų 
pabėgo į užsienį. Bet Ar
gentinos Komunistų Parti
jos vadai nutarė laikytis 
Argentinoj ir organizuoti 
žmones kovai prieš tą dik
tatorišką valdžią.

Lakeland, Fla. — Nukri
tus lėktuvui į ežerą, žuvo 
du keleiviai.

Galvos Pavidalas Ir 
Protiniai Gabumai

Dar įvalias yra žmonių, 
kurie kalba, kad aukšta 
kakta reiškia didesnius pro
to gabumus, negu žema ar 
vidutinė. Bet tai ne tiesa.

Galvos pavidalas nieko 
bendra neturi su smagenų 
gabumais, rašo profesorius 
Franz Weidenreich, Ameri
kos Gamtos Istorijos, Muzė- 
jaus narys.

Jis ypač muša senai pas
kleistą švedų ir vokiečių pa
saką, būk ilgagalvių (doli- 
chocefalų) žmonių veislė 
esanti aukštesnė už trum- 
pagalvius (brachicefalus) 
arba turinčius vidutinio ap
valumo galvas. Naciai ypač 
gyrėsi, kad jie esą ilgagal- 
viai nordikai. O trumpagal- 
vės tautos, girdi, esančios 
maišytos su senoviniais 
mongolais, užplūdusiais iš 
Vidurinės Azijos.

Naujesni tyrimai paro
do, kad tie mongolai turėjo 
ilgas galvas; o daugiausia 
ilgagalvių yra laukinėse 
Afrikos ir Australijos tau
tose. Prof. Weidenreich į- 
rodinėja, kad civilizuotose 
tautose galvos vystosi lin
kui apskritumo, o ne pail
gumo. Smagenų kiekis lie
kasi aplamai tas pats. Kas 
liečia protinius gabumus, 
tai jie priklauso nuo viršu
tinio smagenų sluoksnio 
(cortex) išsivystymo, sako 
Weidenreich. N. M.

Ar Sacharinas Kenkia 
Sveikatai?

žemdirbystės

Sacharinas, arba “cukre
lis”, yra 300 iki 500 kartų 
saldesnis už cukrų. Jis dir
bamas iš anglies dervos.

Daugelis žmonių kalba, 
kad sacharinas kenkia svei
katai. Kiti per ilgus metus 
jį naudoja, sakoma, be blo
gų pasekmių.

Sacharinas yra senas iš
radimas, bet dar permažai 
ištirtas, kaip jis atsiliepia 
sveikatai.

Amerikos 
departmento mokslininkai 
tyrė sachariną pirm 30 me
tų ir raportavo, jog suau
gęs žmogus' gali per dieną 
saugiai naudot apie vieną 
penkšimtinę dalelę svaro 
sacharino. Bet daugiau kaip 
tokia dalelė gali sugadinti 
vidurius, jeigu bus kasdien 
vartojama per kelis mėne
sius.

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės departmentas pa
taria nevartot sacharino 
vietoj cukraus gaminamuo
se valgiuose ir konservavi
me (kenavime) vaisių ir dar
žovių. Nuo sacharino jie 
dažnai pakarsta.

Spalvuota Medvilnė Augina' 
ma Sovietuose

Sovietiniai mokslininkai 
yra išvystę naujas, spalvuo
tas medvilnės rūšis. Vie
nuose plotuose auginama 
raudona medvilnė, kitur 
melsvai raudona, dar kitur 
orindžinės spalvos.. Tokios 
medvilnės siūlų bei audeklų 
nereikia dažyti, ir įaugusi 
spalva nenušunta.

Streikuoja 13,000 plieni 
ninku įvairiose vietose.

it/*
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(Tąsa) *
—Tavo teisybe, Lavski, niekumet nesu 

buvęs prie katilo, apskritai, niekumet 
nesu ten net nosies įkišęs. Nuo pat pir
mojo mano pamatyto kibiro buvau denio 
darbininkas, stiuardas, kabinų berniūkš
tis. Niekumet neuosčiau juodosios tarny
bos, ji visumet man buvo per daug dvo
kianti. Sakyk, ar negalėtum man pirma-' 
jai darbo dienai duoti į rankas kiek žinių.

—Nekalbėk ilgai. Žinoma. Eik tik 
pirmyn. Mes jau sugebėsime virti anglių 
sriubą. Žinau tavo rūpesčius. Tavo pir
mąjį lavonų vežimą. Aš pažįstu karstus, 
gali man tikėti. Tačiau kartais tu dėkosi 
dangui ir pragarui, kad “Jorike” savo 
smaigaliu kerta vandenis ir ant jos de
nio visai puikiai jausies, lyg —taip, bet 
tiktai nieko nebijok. Jei kas blogai sek
sis, šaukis manęs. Aš jau pasistengsiu 
ištraukti tave iš mėšlo. Jei pagaliau mes 
visi ir tapsim negyvėliais, tai vis dėlto ne
reikia nusiminti. Juk blogiau jau nebega
lės būti.

Tačiau atsitiko dar blogiau. Galima 
patekti į mirusiųjų laivą. Galima būti 
mirusiuoju tarp gyvų. Galima būti iš
trintam iš gyvųjų eilės, galima būti nu
pūstam nuo pasaulio paviršiaus ir vis 
dėlto būti dar priverstam iškęsti pasi
baisėtinas kančias, iš kurių negalima iš
sisukti, kurių negalima aplenkti, nes juk 
esi jau miręs, nes nėra tau likusio jokio 
kito atviro kelio pabėgti.

Žiūrėjau, kaip Stanislovas lipo žemyn 
į šachtą, iš kurios aš ką tik buvau išbė
gęs, kadangi tikėjau, jog paklydau. Jis 
nė kiek nedelsdamas repečkenosi žemyn, 
o aš sekiau paskui jį. Kai mes prilipom 
pirmųjų kopėčių galą ir atėjom ant plat
formos, kuri buvo po karštais garais, aš 
tariau:

— Mes negalime per čia eiti. Čia mums 
iki kaulų pradegins odą.

— Taip, dažiausiai taip pasitaiko. Ryt 
tau galėsiu parodyti savc/rankas. Tačiau 
mes turime pro čia praeiti,— tarė Sta
nislovas. —Mums niekas nepadės. Mums 
nėra jokio kito kelio prie katilo. Inžinie
riai neleidžia mums eiti per mašinų kam
barį, nes mes esą per daug purvini, ir 
taip pat pro ten eiti draudžia laivo taisy
klės.

Tuo metu, kai jis visa tai man sakė, 
pamačiau, kaip jis staiga savo rankomis 
apsupo galvą, tokiu būdu saugodamas 
veidą, ausis ir sprandą. Ir dabar jis su
kaliojosi, stenėjo ir rangėsi tarp nepa
prastai karštų garo vamzdžių, kurių 
izoliacijos senai jau buvo sudriskusios ir 
nukritusios. Ji^rangėsi, kaip koks alyvoj 
pamirkytas šliužas, ir pro tiek pat karš
tą katilo sieną. Tuo atžvilgiu jam nega
lėjo prilygti joks gyvas žmogus, visa tai 
matydamas, galvojau aš. Tačiau dabar 
ir aš patyriau, kad visi katilo darbinin
kai turi taip daryti, ir aš iš karto supra
tau, kodėl “Jorikėj” duodavo tiek daug 
daiktų valgyti, kurių joks žmogus negali 
valgyti ir kurie paprastai išmetami per 
bortą. To svaidymo virėjas neprivalėjo 
matyti, nes tuomet prasidėtų toks mirties 
krachas, kad na, kadangi tos sūdytos 
mėsos odos ir visi kiti nenaudojami daly
kai, kurių negalėjo pilvas priimti ir dėl 
to ožiavosi, turėjo būti sugabenti atgal 
j virtuvę, kad iš jų būtų pagamintas Irish 
stew, frikadėliai, guliašas, hašišas ir kiti 
panašūs delikatesai.

— Ar tu, sūnau, esi matęs, kaip visa 
tai daroma. Negalvok ilgai apie tai. Jei 
tu pradėsi galvoti ir dairytis aplink ir 
pradėsi galvoti apie tai, kad tu vienoj 
pusėj gali nusiplikinti, o kita puse nu
garmėti gilyn į šachtą, tai nieko gera iš 
to neišeis. Rankas aplink galvą —taip 
žiūrėk —ir tuomet žmogus pasidaryk 
kaip gyvatė ir šliaužk. Kai kurią dieną 
tau gali būti net naudinga, jei tu kitiems 
žmonėms per giliai įsibrovei į kišenę ir 
pats atsidūrei už geležinėmis užuolaido
mis apkaltų langų. Man teko to paragau
ti ir aš šį tą nusimanau. Visumet gerai, 
jei žmogus turi praktikos, nes niekumet 
nežinai, kuomet tau ji bus reikalinga. 
Na, op!
'< Švup! aš jau buvau perėjęs. Jaučiau 
ant savo rankų karštį, bet tikrai tai te
buvo tik įsivaizdavimas.
. Kitame tos platformos gale vėl ilgos 

geležinės kopėčios leidosi žemyn, į pože-

mio dugną, šios antrosios kopėčios buvo 
tokios karštos, jog mano nosinė, kuria aš 
iki šiol naudojausi, nieko negalėjo padė
ti, buvo bevertė. Čia man reikėjo sulenk
tomis alkūnėmis užsikabinti už turėklų, 
kad galėčiau prisilaikyti ant tų kopėčių. 
Ir juo giliau aš lindau, juo tvankesnis 
buvo oras, juo jis buvo karštesnis, smal- 
kuotesnis, vis labiau dvokiąs alyva ir ne
pakenčiamesnis. Net pragaras, į kurį pa
galiau aš po savo mirties turėsiu patek
ti, negalės toks būti. Pragare juk turi gy
venti ir. velniai, o čia negalėtų pagyventi 
joks velnias, tai buvo visai tikra.

0 vis dėlto tenai stovėjo žmogus, nuo
gas, išprakaitavęs žmogus, pirmosios pa
mainos kūrikas. Žmonės čia taip pat ne
galėjo gyventi. Tačiau jie privalėjo. Jie 
buvo negyvėliai. Išbrauktieji. Neturį sa
vosios šalies. Bepasiai. Be tėvynės. Jie 
privalėjo čia gyventi, nežiūrint ar jie ga
lėjo, ar ne. Velnias negalėjo čia gyventi, 
nes truputį kultūros net ir pačiam vel
niui reikia duoti, apie tai gerai žino 
Goethe. Bet žmonės čia turėjo ne tik gy
venti, jiems reikėjo dar dirbti. Ir jie tu
rėjo čia taip sunkiai dirbti, jog jie< viską 
pamiršdavo, o kai būdavo patys save pa
miršę, jie pamiršdavo, kad čia negalima 
dirbti.

Kol aš nebuvau miręs ir kol nebuvau 
patekęs tarp mirusiųjų, man dažnai buvo 
tiesiog nesuprantama, kaip gali egzis
tuoti vergija, kaip gali būti karo tarnyba, 
kaip gali būti, kad sveiki ir protingi žmo
nės visai neprotestuodami leidžia save 
stumdyti priešais patrankas ir prieš ar
tilerijos sviedinius, kad patys žmonės 
nenusprendžia tūkstantį kartų mieliau 
nusižudyti, negu kentėti vergiją, karo 
tarnybą, galerų grandines ir rimbo smū
gius. Nuo to laiko, kai aš atsidūriau tarp 
mirusiųjų, kai aš pats esu vienas iš tų 
mirusiųjų, kai aš plaukioju mirusiųjų 
laivu ir šią paslaptį aš jau išsprendžiau, 
kaip ir visos paslaptys tik po mirties pa
aiškėja. Joks žmogus negali taip giliai 
nuskęsti, kad negalėtų' dar1 giliau nu
skęsti, joks žmogus negali taip sunkiai 
kentėti, kad jis negalėtų dar daugiau 
kentėti. Čia tai ir yra ta nelemta žmo
gaus dvasia, kuri jį iškelia virš visų gy- ‘ 
vulių, bet ir nužemina jį dar labiau negu 
visus gyvulius. Aš esu varęs kroviniais 
apkrautų kupranugarių, lamų, asilų ir 
mulų būrius. Aš esu matęs, kaip tų gy
vulių tuzinai atsiguldavo, kai jiems bū- 

'davo užkraunamas nors vienas kilogra
mas daugiau, kaip jie krisdavo, kai jie 
manydavo, kad su jais blogai elgiamasi, 
ir kaip jie nesiskųsdami leisdavo save 
mirtinai nuplakti, —tikrai, ir tokių da- 

. lykų man.J;eko matyti, —negu stotis, vėl 
pasiimti naštą arba kentėti toliau blogą 
elgesį. Aš esu matęs asilų, parduotų žmo
nėms, kurie gyvulius begėdiškai kankino. 
Tokiais atvejais asilai nustodavo ėdę ir 
mirdavo pakeliui. Net ir pasiūlytas mais
tas nė karto negalėjo pakeisti jų nutari
mo. O žmogus? Kūrybos viešpats? Jis 
mėgsta būti vergas, jis didžiuojasi galė
damas būti kareivis, būti suplėšytas, jis 
mėgsta būti mušamas ir kankinamas. 
Kodėl? Kadangi jis gali galvoti. Kadangi 
jis gali išsigalvoti sau gražių vilčių. Ka
dangi jis tikisi, jog vėl kuomet nors bus 
geriau. Šis dalykas yra jo prakeikimas, 
o niekumet nesti jo palaima. Užuojauta 
vergams? Užuojauta kareiviams ir ka
ro invalidams? Neapykanta tironams? 
Ne! Ne! Ne!

Jei būčiau peršokęs per relingą, tai 
man dabar nereiktų būti šitame pragare, 
kuriame net patys velniai negali pabūti. 
Tačiau aš neperšokau ir dabar neturiu 
jokios teisės skųstis arba kaltinti kitus. 
Leisk elgetai mirti iš bado, jei tu gerbi 
jame žmogų. Aš neturiu jokios teisės 
skųstis liūdnu savo likimu. Kodėl aš nešo
kau?* Kodėl dabar nešoku? Kodėl leidžiu 
save plakti rimbu ir kankinti? Kadangi 
aš tikiuosi galėsiąs vėl sugrįžti į gyveni
mą. Kadangi aš tikiuosi vėl pamatyti 
Niu Orleaną. Kadangi aš tikiuosi ir ka
dangi aš mieliau plaukčiau per.mėšlą, 
negu savo puoselėtas ir ugdytas viltis pa- 
versčiau mėšlu.

Imperatoriau, tau niekumet nereikės- 
dėl gladijatorių sumišti; gražiausi ir iš
didžiausi vyrai maldaus tavęs: “O gar
binamasis, o, nuostabiausias Imperato
riau, leisk man būti tavo gladijatoriu- 
mi!”

(Daugiau bus)

’I* «■ i'UMyaiJMį

Kelios savaitės atgal mus 
aplankė viešnia, .tai Adelė B. 
Savicky, dukra Andriaus ir 
Margaretos Šapalų, kurie gy
vena Tacoma, Wash. Ji atvy
ko iš Honolulu, Hawaii salų. 
Kaip^ žinoma, jaunuolė Adelė 
jau per ilgus metus dirba 
valdžios darbą ir todėl jai rei
kėjo išvažiuoti iš Portlando,

Oregon į Hawaii, tais pat me
tais, kaip Japonijos imperia
listai užpuolė Perlų Užlają. 
Jau pirm to užpuolimo Adelė 
ten dirbo valdišką darbą.

Adelė B. Savicky

Reiškia, jai teko pergyventi 
priešo užpuolimas ir todėl ji 
turi daug ką pasakyti. Hono
lulu žmones labai daug nu
kentėjo nuo priešo puolimo, 
buvo sugadinta šviesos laidai. 
Buvo trūkumas maisto ir dra
panų.

Taip, viešnia atrodė gerai, 
nors jai teko daug ir vargo 
panešti. Ji kelias dienas išbu
vo Portlande, aplanke savo 
draugus ir pažįstamus, -kaip 
tai, drgg. W. A. Murphy, Ore-' 
gon City mieste, Stella Del
ker, A. Rimkus ir J. S. Stupu- 
rus, Portlande.

Po to ji išvyko pas savo tė
vukus šapalus į Tacomą, ten 
paviešėjus turės grįžti atgal į 
Honolulu miestą. Tai matote, 
kad lietuvių jaunuolių visur 
randasi. Ji sakė, kad Honolu
lu mieste yra sutikus kelis lie-

Lietuviškas
_______ I

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PROGA
New Yorko Nacionaliam Kariniam Fondui 
reikia $16,723,222, iki Lapkričio 7 d.
išleisti mūsų Ginkluotų Jėgų naudai visose
pasaulio dalyse ...

Duoti tuojautinės pašalpos visiems kraš
tams, kuriuos mūsų priešai nuteriojo . . .

Taip pat sušelpti varsgtąnčius čia namie.
Tai yra jūsų proga pagelbėti.

NEW YORK NATIONAL WAR FUND

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

tuvius, kaip tai, Sgt. B. Sma- 
linskį iš Portlando, crp. John 
Karbanskį, Jr., Sgt. Isabel 
Baltrušaitis iš Clevelando, M. 
Delker iš Portlando, A. Ti- 
minskį iš Hartfordo ir kitus. 
Sakė, kad kada susitinka su 
lietuviais, tai yra labai sma
gu ir malonu pasikalbėti.

Taip, smagu mums turėti to
kius jaunuolius, kurie 'yra de
mokratiškai nusiteikę ir kurie 
nepamiršta tėvų kalbos. Tai
gi, buvo smagu pasimatyti su1 
Adele B. Savicky, pasikalbėti 
ir pasidalinti mintimis. Lihkiu 
laimes darbe ir viso gero Ade
lei. ’ J- S.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamdo automobilius ir 
karietas veselijom krikštynom 

ir kitkam.

231 Bedford Ave. BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NAMŲ SAVININKAI!
Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia ...

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogą varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų šingeliavimo reikalu kreipkite

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašoiųd kreipti

Tru- Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
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Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaški a ličius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

MATEUŠAS SIMONĄVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri1V nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glvials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

M M M 88 88 888888 888888 RM 88 R88 88 811 88 88 M M 88 88 88 8A<

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

F5 Telefonas Poplar 4110
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(236)

2-6900,

(238)

pirmadienį, 
alga.

W 
■V i.

VYRAI—BERNIUKAI
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

Lengvas Darbas. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystšje

• JOHN T. STANLEY CO., Ino.
642 WEST 30TH ST., NEW YORK

lib

AUKŠTOS 
MOTERIŠKŲ 

17 W.

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI 

Lengvas Dąrba*. Nuolatinis darbas.
Vienoj iš didžiausių muilo išdirbystšje
. JOHN T. STANLEY CO., Inc.

642 WEST BOTH ST., NEW YORK
(X)

OĖISŲ VALYTOJA 
valandos naktimis. Pradedant 

baigiant penktadieniu. Gera 
gerai žinoma firma. 

SKAMBINKITE HANOVER 
' EXTENSION 557.

VYRAI, darbas fabrike. Pokarinė proga.
199 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

(288)

SIUVĖJAI
KLASĖS KOSTUMERSKŲ 
SIOTŲ. BRITISH TWEEDS, 
57TH ST., N. Y. C.

(286)

(235)

ir

be consumed off the

890 Liberty

hereby given that License No.
civilius reikmenis, kurių

reikalingi, kad galima
be consumed off the

724 Sterlingdelega-
hereby given that License No.

487 Gates

KRISLAI

the

SLEPIAN

N.1080

Y.
varde komite--

Brooklyn, N. Y.

4

scrantonie-
the

thetar Y.9224

be consumed off the

1718

338 Junius

hereby given that License No.

Fifth Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

FRANK- 
Ave.,

HENRY 
Place,

ZOLOTOR 
Food Market)

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15114 has been issued to the undersigned 
to, sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
LAw at 2033 E. ,28th St., & 70 Dahill Rd., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
ISAAC KETOUER & MILTON R. EISEN 

2033 E. 28th St., 
70 Dahill Rd..

WEBER
Brooklyn, N.

CHAMBERS 
Brooklyn, N.

Norfolk, Mass.

Control Law at- 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PARISI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1604 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 918 Cortelyou Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises,
TIMOTHY BUCKLEY & PATRICK HAGAN 
918 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 161 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN 
JAMES

1080 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 
1715 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN PORTER & IRVING LAWN 
(D-B-A L. & 'P. Delicatessen)

1715 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

MASINU OPERATORIAI, prie maišų tai
symo ir UNION SPECIAL MACHINE. 

Pokarinė proga.
199 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

(236)

TORTO RICE
Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MERGINA 
ABELNAS NAMŲ DARBAS.

Lengvūs Skalbiniai . 
Skambinkite tarpe 1 ir 3 P.M.

WAVERLY 6-1350

LEE GILL
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1984 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65.6 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NEW HUNGARIAN REST. & 
DELICATESSEN, INC.

656 Flatbush Ave., Brooklyn; N.

COLLETTI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thafr License No. 
GB 10479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
RL 15125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 295 Flatbush Avenue, Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE SAVAS
295 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 69 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Wilkes-Barre, Pa

MORRIS
(D-B-A Metro Wine Co.)

Fulton St., Brooklyn,

NOTICE is
GB 10635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic 
487 Gates 
County of 
promises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
516 Hegcman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HERSCHMAN
516 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

Montello, Mass.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 880 Jamaica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County qf Kings, to be consumed 
on the premises.

ISAAC KETOVER 
(880 Club)

880 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2594 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOMENICO
2594 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 of 
thę Alcoholic Beverage Control Law at 
1347 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
Couqty .of Kings, to bę consumed off the 
premises.

* STEVE ARGIANNIS 
(Steve’s Market)

1317 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS A. KLEIN & NATHAN ERLICH 

(Whitey & Marty’s Food Store)
4120—10th Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 175 has been issued to the undersignęd 
to sell’ beer, at retail under Section 107 of 
the Alkoholie Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bq consutpe^onthe 
premises. "I* ”, . ’ ■ . .)

»’ ANGELO JANfJACE
2246 Pacific' St.'. Brooklyn, N. Y.

HYMIE SELIGSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1554 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Ęoroųgh of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT W.
Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

F. McHUGH &
N. WOODRUFF 

(Lincoln Tavern)
161 — Fifth Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
127 Patchen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
127 Patchen Avenue,

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 10649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9224 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises. s

SAMUEL 
(D-B-A Max 
3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Junius Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
2124 Dorchester Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MILLER
(Miller’s Dairy) <

2124 Dorchester Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Thatford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

FRANK TURNER
157 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2587 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BATTAGLIA
2587 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Baltimore, Md.
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MALE and' FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DABAR £ PUNKTAI
UZ PANAUDOTUS RIEBALUS

Padėkite Didinti Kiekius Muilo
Kitų Taikos Meto Produktų, 

Taupant Panaudotus Riebalus

beveik išbagia- 
yra milionais

Pramoninių riebalų kur kas mažiau negu pernai! Mes jau 
me juos. Pramonei naudojamų riebalų kiekis šioj šalyj 
svarų mažesnis, negu 1944 m. Mums jų reikia pilnai taip, kaip praeitais 
metais, kad galima būtų gaminti muilus ir kitus 
jūs norite ir kurių jums taip reikia. Taigi. . .

Jeigu jūs norite daugiau muilo ir muilo skute
nų. . . jeigu jūs svajojate apie nylonus, paklodes,, 
medvilnės audimus ir norite, kad jie greičiau 
sugrįžtų į krautuvę... tai jūs galite prisidėti, 
taupant tuos panaudotus virtuvės riebalus labiau, 
negu bet kada! Taupykite kiekvieną lašą, kiek
vieną dieną!

Šie riebalai gyvybiniai
būtų pagreitint gaminimą daugiau muilų ir 
šimtų kitų dalykų—kaip kad naujų automobi
lių, elektrinių skalbtuvų, prosų, šaldytuvų ir 
“tajerįų.” Pramonė turi' gauti šių riebalų... 
kad padėtų jums greičiau gauti tų taikos meto 
produktų, kurių jūs per ištisus metus laukėte!

Baltimoi^j Bendras Komi
tetas susitvėrė veik nuo pra
džios, kaip naciai užpuolė 
ant Tarybų Lietuvos ir ben
drai Sovietų Sąjungos. Į jį 
įeina rusų, ukrainų ir kitų 
tautų atstovai. Jis atliko di
delį darbą, teikdamas pagal
bą Sovietų Sąjungoj žmonėms, 
kurie nukentėjo nuo karo.

Mūsų mieste rusų ir ukrai
nų nėra skaitlingos kolonijos, 
bet energingai veikdami atli
ko milžinišką darbą. Ir mes, 
lietuviai, bendrai su jais ren
gėme porą parengimų: Pikni
ką 22 d. birželio. Nors ir pasi
taikė lietus, bet pelno liko 
$271.25 medikalei pagalbai 
Sovietų Sąjungos žmonėms.

Kitas piknikas buvo reng
tas rugsėjo 2 d., bet šioj die
noj pasitaikė Laisvės piknikas 
Philadelphijoj, tai iš Baltimo- 
rės važiavo du busai,» tai šia
me piknike mažai lietuvių da
lyvavo, bet pelno liko $237.33.

Bendras Komit. rengia pa
rengimą nedėlioj, spalių 14 
d., Holy Trinity Russian Ind. 
Church, 2 vai. po pietų. Bus 
ir kalbėtojai, kurie išaiškins 
svarbą medikalės pagalbos. 
Visi prašomi atsilankyti.

Kitas, parengimas 
nedėlioj, lapkričio 25 
tuvių Svetainėje, 851 

vai. vakare,

HELP WANTED—FEMALE 
reikalingos MOTERYS

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

išgramdykite ir nugrai- 
kaip kad jūs ištikimaibykite lygiai taip 

darėte pirm V-J. Dienos. Dabar yra taikos 
laiko darbas—darbas, kuris patarnaus jums. 
O įrodyti, kaip svarbu tatai yra, jūsų valdžia 
padidino dovanas punktais. Taigi atsiliepkite 
į šio krašto reikalus, vis taupykite panaudotus 
riebalus.

Rengiamas koncertas ir šo
kiai, nedėlioję, 14 d. spalių, 
6 vai. vakare, Lietuvių Pro
gresyvių Kliubo Svetainėje, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa.

Bus gera koncertinė progra
ma ir smagus balius. Septy
nios merginos ir keturi vyrai 
dalyvaus išpildyme progra- 
mo. Bus jauniausia A. Grigai- 
čiutė ir dalyvaus J. Scarnu- 
liutė, kaip piano solistės. Da
lyvaus E. Evanauskaitė, M. 
Kaspariutė, A. Grigaitienė, N. 
Zdaniutė-Ramanauskienė ir D. 
Zdaniutė - JudzentaviČienė — 
dainininkės. Iš vyrų dalyvaus 
V. Grigaitis, S. Kuzmickas, V. 
Valukas ir J. Surdokas.

Reiškia, koncertas bus ge
ras. Bus šokiai, skanių užkan
džių ir išsigerti. Todėl kvie
čiame, ne vien vietinius, bet 
ir binghamtoniečius, eastonie- 
čius, pittstoniečius, inkerma- 

^niečįus, serantoniečius ir kitus 
mūsų artimesnius ir tolimes
nius kaimynu^.

Sunkiai serga C. Kasparas, 
mūsų nenuilstantis veikėjas. 
Randasi namie, 191 S. Sher
man St. Kurie galite, tai ma
lonėkite draugą 
Nuo savęs linkiu 
sveikti.

aplankyti, 
greitai p,a-

Gerai pavyko 
čių parengimas — prakalbos 
ir vakarienė, rugsėjo 30 d. Ge
rai, kad turime tokių profe
sionalų, kaip dr. J. Kaškiau- 
čius, kuris aiškiai dėstė svei
katos klausimus ♦ ir padarė 
skanaus juoko. Surinkta daug 
aukų.

Vakarienė buvo skani, nes 
buvo įvairių valgių ir tiek 
daug, kiek kas tik norėjo. Pui
kus buvo parengimas. Scranto- 
niečiai draugai gerai pasidar
bavo. Wilkesbarriečiai ir turė
tų pasekti tą pavyzdį.

St., 7:30 
balius.

Gaila, 
tai visai

atsibus 
d., Lie- 
Hollins 
tai bus

TOOL ir 
D1EMAKERS'1

Patyrę Dirbime PLASTIC MOLDS 
Pageidaujama, Bet Nebūtina

Naujos ir Didesnės Progos 
PLASTIKOSE

TAIPGI

DIE SET-UP VYRAS 
REIKALINGAS

KREIPKITĖS

Plastic Manufacturers, Inc
280 Fairfield Ave.

Stamford, Conn. (236)

kad lietuvių 
nesilanko į komiteto 

susirinkimus, tai labai nege
rai. Turėtume tą pataisyti.

St. Raymond.

VYRAI
Interesuojantiesi Nuolatinius Darbus 

kaipo
CHEMICAL OPERATORIAI

Patyrimas Nereikalingas 
DARBAS ARTI NAMŲ 

GEROS ALGOS
VIRŠLAIKIAI, 

JEI PAGEIDAUJAMA 
LEGALĖS ŠVENTĖS 

APMOKAMOS 
Dauguma mūsų darbininkų yra 

mumis per keliolika metų. 
Užsitikrinkite sau ateitį. 
ATEIKITE ŠIANDIEN

Richards Chemical Works, 
Inc.

Warren and Morris Streets 
Jersey City, N. J.

su

(238)

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas

BERNIUKAI IR VYRAI

CHEMICAL OPERATORIAI
PATYRĘ OPERAVIMUI 
CHEMINIŲ ĮRENGIMŲ 

prie 
CENTRIFUGES 
FILTER PRESŲ 

STILLSŲ 
NITRATORIAIS 

SULFANATORIAIS 
DŽIOVINTUM AIS 

REACTORIAIS
ir kitokių CHEMIJOS PROCESŲ 

MAŠINERIJŲ.
Čia yra vietų vyrams, kurie NELAVINTI 

šiame amate, kurie žingeidauja 
mokytis to amato.

Taipgi PATYRĘ VAMZDŽIŲ SUVEDĖJAI Ir 
VAMZDŽIŲ SUVEDĖJŲ PAGELBININKAI

Givaudan 
Delawana, Inc. 

DELAWANA, N. J.
(241)

įvyks 
spalių 10 d., 8 v. v., LDP Kliube, 408 
Court St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus kalbama 
kas link 3-čio Apskr. vakarienės, 
kuri įvyks spalių 28 d., Laisvės sa
lėje, 269 Second St. V. K. Sheralis. 

(235-236)

LENGVAM FABRIKO DARBUI
Patyrimas Nereikalingas

, GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ
PASTOVŪS DARBAI

BERNĄ SWISS DIALS, Inc.
80 NASSAU ST., NEW YORK CITY

(4-tos Lubos)

APVALYTOJAI
Nuolat; banke. Patogi vieta. 

Kreipkitės ant 3-Čių lubų. 
2-3 P. M.

41 Broad St., N.Y.C.

(240)

(237)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rinkimuose smarkiai pasirodė 
socialistai ir komunistai. So
cialistai laimėjo daugiausia. 
Jie laimėjo 811 vietų, komu
nistai — 326.

Viso buvo išrinkta 3,000 pa
reigūnų.

Ar mokės socialistai ir ko
munistai susikalbėti? Jeigu jie 
ir vėl nesuras nei bendrosios 
kalbos, nei bendrųjų kelių, 
Francūzijos ateitis ne kokia.

Francūzijos socialistus vei
kia Anglijos 
rieji ne tik 
kalbėti apie 
sės bendrą
kursto francūzus 
paskutinio plauko. O iš to nau
da tiktai reakcijai ir fašizmui.

Vietiniy ir Apylinkės Lietuvių 
Atydai ’

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Vietinis skyrius, lai
kytame savo susirinkime, š. 
m. rugsėjo 21 d., Liet. Taut.- 
Namo svetainėje, nutarė su
rengti didelį dailės parengi
mą, š. m. spalių 28-tai dienai 
sušelpimui karo nukankintų 
Lietuvos žmonių, c.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor MOTERYS

Gera Alga—Nuolatiniai 
Darbai

Patyrusios prie Flat Darbo 
Lankstytojos 

Marškinių Prosavojimo Operatorės 
Vakacijos su Alga 

2 Poilsio Periodai į Dieną
Better Laundry Service Co., 

546-548 East 42nd Street 
Skambinkite SHERWOOD 2-4949 

PATERSON, N. J.
(237)

DAILYDĖS
MĖSINĖM IR KRAUTUVĖM 

RAKANDAI
Gera Alga

Nuolatinis Darbas
ARCTIC REFRIGERATOR 

AND FIXTURE CO.
' 378 WALLABOUT STM 

BROOKLYN

POLIŠIUOTOJAI
MAŠINISTAI IR MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
PAPRASTI DARBININKAI

Kreipkitės j Employment Ofisą
PYRENE MFG. 

560 BELMONT AVE., - 
NEWARK, N. J.

(237)

darbiečiai. Pasta- 
patys nenori nė 
darbininkų kla- 
frontą, bet net 

peštis iki

Waterbury, Conn.
Pajieškau

Nežinau, iš kokios pi’iežas- 
ties ir kur dingo Lietuvių Li
teratūros Draugijos 3-čio ap
skričio valdyba? šiandien yra 
spalių 2 d., tai ir rašau pa- 
jieškojimą, nes apskričio kon
ferencija turėtų, atsibūti spa
lių pabaigoje, bet niej^o negir
dėti.

Ar nebūtų gerai, kad ap
skričio valdyba šiuo reikalu 
susirūpintų ir imtųsi už dar
bo, nes laiko jau labai mažai 
beliko. Kada buvo karo pa
dėtis, tai galima buvo patei
sinti ir neveikimą, buvo ilgos 
(Įarbo valandos,. sunkus susi
siekimas ir t.t. Bet karui pa
sibaigus padėtis pasikeitė. Gi 
reikia žinoti, kada išsiuntinėja 
kvietimus ant greitųjų, tai ir 
kuopos negali tinkamai prisi
rengti ir delegatus išrinkti.

Draugai, pasijudinkite, ma
nau, kad spaudoj matęte, l^ad 
Šaukiamas Antras Demokrati
nių Am. Liet. Suvažiavimas, 
lapkr. 23-24 dd., Pittsburghe, 
tai reikia, kad ir apskritys ir 
jo ribose kuopos susirūpintų 
tuo svarbiu reikalu.

S. Meison.

Worcesterio Aido Choras 
yra kviestas suvaidinti trijų 
veiksmų operetę “Kada Kai
mas Nemiega,” vadovybėje 
Josefinos Karsokienės. 
statymas įvyks 
ple svetainėje, 
St., Brocktone.

Per-
Pythian Tein
ant West Elm

MERGINOS 
BAIGUSIOS HIGH SCHOOL 

Aukštesnio pagrindo piešyboje. 
Darymui rankinio darbo kostumų džiulerių.

55c Į VAL. LAIKE MOKINIMOSI 
DALIAI—PILNAM LAIKUI 

MYKED SILVERSMITHS 
1396 FLATBUSH AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

Tokiu būdu, 
*to, prašau vietinių ir apylin
kės lietuvių susilaikyti nuo 
stambesnių parengimų minė
toje dienoje, t. y., spalių 28 
d. ir užkviečiu atsilankyti į 
svetainę ir pamatyti gražią 
operetę, kuri atvaizduoja Lie
tuvos kaimiečių gyvenimą su 
jųjų senomis tradicijomis ir 
naujomis idėjomis.

MERGINOS ir MOTERYS
LENGVŪS DIRBTUVĖJE 

SUSTATYMAI *'
$25.30 UŽ 5 «/2 DIENŲ SAVAITĘ

LAIKE MOKINIMOSI
GALI UŽDIRBTI $35 IKI $40 I SAVAITĘ

Nuo Kavalkų Darbas Išsimokinus
Nuolat—Pasitarimai—9 A.M. iki 12 Tiktai.

JERSEY CITY MFC. CO.
IDEALITE BLDG.

49 Fremont St. (Nuo Grand St.)
JERSEY CITY, N. J.

Važiuokite No. 1, 14 ar Crosstown Linijom.
(239)

Nepamirškite, spalių 28 d. 
sekmadienį, 3-čią valandą die 
ną.

Liet. Pagalbos Teikimo 
Komiteto sekretorius,
S. Baronas.

RANKINĖS SIUVĖJOS
IR

FINEŠERKOS
GEROS ALGOS *

Pleasant Coat & Suit Co.,
/I Pleasant Ave., Clifton, N. J.

(239)

PAPRASTI DARBININKAI
APSKRITŲ METŲ DARBAS 

Grupinė Apdrauda 
Pensija Viršlaikiai

UNIJINĖ ALGA 
Vienas Blokas Nuo Ferry 

PASITARIMAI KASDIEN 9-4
SCANLAN WOOL CO., INC.
613 WEST 40TH ST., NEW YORK 

_____________________________________ (240)

DĖŽIŲ DARYTOJAI 
PATYRĘ 

Uždėjimui Viršų Naujienybių 
Dėžėms 

ODINIŲ IR AKSOMINIU 
Turi Būt Patyrę. 

Ųinksma Aplinkuma. 
ARROW MFG. CO. 

15th ir Hudson Streets 
5-tos Lubos, Bldg. D. 

HOBOKEN, N. J. 
(285)

MAŠINISTAI
Patyrę 

Prie išdirbimo concrete block 
mašinerijos. 

Nuolatinis darbas.
E. B. KELLEY CO. INC. 
FARMINGDALE, N. J.

Telefonuokite FARMINGDALE 8011 
_ (Uft

Parvažiuoja iš karinės 
nybos Sgt. Albinas Waitke- 
vich, sūnus Aleksandro ir 
Magdalenos Waitkevich. Albi
nas ištarnavo tris metus ir tris 
mėnesius užjūrių bombąrdię- 
rių grupėj. Ir sugrįšta laimin
gai pas savo tėvelius, kurie 
taip išsiilgusiai jo laukė. Ka
da skaitytojai skaitys šią ži
nią, tai gal būti Albinas jau 
bus namie, 
civiliniame

REIKIA OPERATORIŲ
PILNAM ar daliai laiko prie Singer Sewing 
Mašinų. Puikiausios darbo sąlygos. Aukštos 
algos, nuolatinis darbas, prisideda viršlaikiai.

The HENRY COMPANY
114 MANHATTAN ST., 

STAMFORD, CONN.
______________________ ________________(237)

VALYTOJOS, Ofisinlų Namų, Nuolat, 
$31, (skaitant viršlaikiu*.

INGE, 59 Pine St., New York City.
(X)

Linkiu jam laimės 
gyvenime.

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat. 
Dienomis ir Naktimis. $37.25 Matykite Mr» 
INGE, 59 Pine Street, New York City.
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NwYiito^/Z/^iferZlnioi
Iš Lietuvių Amerikos 

Piliečių Kliubo 
Susirinkimo

LAPK 
Na- 

atvirutėmis, 
buvo skait-

Bus Galima Nuvažiuoti Tik už $10 į Demokra 
tinių Lietuvių Suvažiavimą iš 

Brooklyno ir Apylinkės

į lo, paskui aukštyn Braodway 
• iki City Hali. O po ceremonijų 
: čionai bus nulydėtas j Waldorf 
i —Astoria viešbutį.

Ar Norite Antanui Bimbai 
Palinkėti Laimingos Ke

lionės Lietuvon?

O’Dwyer Žadėjo Rūpiu 
lis Darbininką Reika

lais ir Siekiais
Penktadienį įvyko 

kvartalinis susirinkimas, 
riai buvo šaukti 
tai ir susirinkimas 
lingesnis.

Perstatyta pora 
amžiumi naujų narių. Iš ligo
nių raportų pasirodė, kad yra 
keli nariai serganti. Linkėtina 
jiems greitai pasveikti. Kliu- 
bas visados išmoka pašalpą 
savo sergantiems nariams.

Buvo perskaitytas laiškas 
nuo Komiteto, šaukiančio An
trą Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą, lapkri
čio 23-24 dd., Pittsburghe. 
Laiškas vienbalsiai priimtas ir 
taip pat vienbalsiai nutarta 
siųsti du delegatai. Išrinkta 
kliubo prezidentas K. Kreivė
nas ir A. Balčiūnas, du kiti 
buvę kandidatai 
tis ir V. Bunkus

* žiau balsų, tai 
pavaduotojais.

Nutarta rengti vakarienė 
pasitikimu i Naujų Metų, kaip 
ir kitados. Į Komisiją išrink
ta penki veiklūs nariai, tai ti
kimės, kad vakarienė bus ge
ra.

dar jaunų

J. Steponai- 
gavo po ma- 
jie pasilieka

Jei taip, tai vienatinė ir pa
skutinė proga tą padaryti bus 
spalių 8-tą (šį vakarą), 7 vai. 
Laisvės salėj, 419 Lorimer st., 
Brooklyne. Čia įvyks ant grei
tųjų suruoštos išleistuvės. į 
jas kviečiami visi.

Išleistuves rengia Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas, 
kurio reikalais jisai ten siun
čiamas. Taipgi laisviečiai.

Mes visi Lietuvos per daug 
metų jau nematę. Ypatingai 
nematę šio baisaus karo ir na
cių okupacijos nuteriotos Lie
tuvos. Dėl to kalbėdami Lie
tuvos reikalais, jos žmonėms 
teikdami pagalbą, kartais 
nuogąstaujame, ar tas, ką 
mes teikiame bus pats naudin
giausias dalykas, ar nebūtų 
kas kito reikalingiau.

Visiems be galo įdomu da
bartinėmis, Amerikos gyvento
jo ir piliečio 
šio žmogaus 
ti į dabartinę 
dėtį. Bet kad

akimis, suaugu- 
akimis pažvelg- 
Lietuvą, jos pa- 
visiems šiuo tar

pu sunku pamatyti dėl trans- 
portacijos sunkumų, tad ko
mitetas tenkinasi kol kas pa
siusti viena savo atstovą, ko
miteto pirmininką, Antaną 
Bimbą, atlankyti Lietuvą ir 
jam raportuoti padėtį, kaip 
ji matosi amerikiečio lietuvio 
akimis.

•• Pribūkite Anksti

Išleistuvėsna galite pribūti 
tiesiai iš darbo. Komitetas tu
rės ant vietos užkandžių ir gė
rimo.

Jeigu kas turite specialių 
prašymų —atlankyti jūsiškius 
Lietuvoje ar ką panašaus — 
geriau atneškite surašę.

Galima tikėtis, kad jis vie
nu vakaru nespės visų prašy
mų išklausyti žodžiu ir juos 
pats sau susirašyti. Anksti an
tradienio rytą jis jau bus ke
lyje.

Kviečiame brooklyniečius ir 
iš apylinkės.

Gen. William F. O’Dwyer, 
demokratų ir darbiečių kandi
datas į majorus, kalbėjo Cent
ral Trades and Labor Council 
(AFL) posėdyj pereitą penkta
dienį. Jis pažadėjo dėti pastan
gas. gauti miesto darbininkams 
darbų ir abelnai rūpintis jų ge
rove, nes tas svarbu miesto ge
rovei.

LDS Pirma kuopa pereitam 
susirinkime svarstė siuntimą 
delegatų į Antrąjį Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris įvyks lapkričio mėnesio pa
baigoj, Pittsburgho mieste. 
Kuopa išrinko komisiją pasi
tarimui su kitomis vietos or
ganizacijomis kas dėl pasiunti
mo skaitlingos delegacijos j 
Suvažiavimą.

Pasiteiravus, komisija suži
nojo, kad galima gauti virš 
30 pasažierių busą, ir kad tuo 
būdu kelionė į Pittsburghą 
(į abi puses) kaštuos tik apie

$10.
Reiškia, iš Brooklyno ir a- | 

pylinkės galės kartu važiuoti i 
virš 30 delegatų, žinoma, kuo- i 
met tokis skaičius žmonių kar- j 
tu' važiuoja, tai smagu būna va-j 
žinoti.

Kadangi kelionė, palygina-1 
mai, mažai kaštuos, tai mes ra- ■ 
giname kiekvieną organizaciją 
Brooklyne ir apylinkėje 
Jersey) išrinkti atstovus 
važiavimą.

Organizacijų veikėjai,

(New 
į Su-

Rengėjai.

Kliubo Narys

Laivakrovių Streikas

International Longshore
men’s Association 791 Lokalo 
viršininkai įsakė streikuojan
tiems laivakroviams ir dokų 
darbininkajns grįžti darban 
pirmadienį. Taip paskelbė biz
nio agentas Eugene Sampson 
išėjęs iš popietinio mitingo. 
Darbininkams sakoma, bTik 
taip nutarta mitinge “slaptu” 
balsavimu.

Apie tą neva slaptą balsa
vimą ir jo pasekmes dariai tu
ri įvairių nuomonių, kadangi 
ta pačia diena įvykusio prieš 
piet masinio mitingo nuotaika 
buvo aiškiai ir stipriai prieš 
tą balotą ir prieš priėmimą 
Ryan’o pasirašytos sutarties. 
Darbininkai abejoja, kad per 
kelias valandas jų ūpas būtų 
galėjęs pasikeisti, jog iš tikro 
būtų užgyrę Ryan’o sutartį ir 
atsižadėti to, už ką per pen
kias dienas streikavo. Jie ma
no, kad kas nors negerai su 
tuo balsavimu ir su tų “slap
tų” balsų skaitymu.

Streikuoja už mažesnius 
svorius, geresnę samdymo sis
temą, užtikrinimą bent 4 va- 
Jandų darbo per dieną, geres
nę mokestį.

Tai tie patys reikalavimai, 
kokius laimėjo vakarų pajūrio 
laivakroviai dar 1937 metais, 
vadovaujami pažangaus vado 
Harry Bridges. Už tai Bridges 
buvo apšauktas raudonuoju ir 
iki šių metų tampomas po teis
mus deportacijai. O newyor- 
kiečių laivakrovių viršininkas 
(narių vadinamas'karaliumi) 
Joseph P. Ryan komercinės 
spaudos vis tebėra garbina
mas kaipo “didis vadas.”

TEATRAI

ŽENTAS SU PENKIAIS TŪKSTANČIAIS
Katrės Burbienės vyriausiu 

tikslu buvo išleisti savo viei^- 
turtę dukrelę Marytę už se
niūno sūnaus Baltraus. Jos 
manymu, jei Baltrukas ateis 
pas juos Į žentus, tai ateis ne 
plikas, o su penkiais tūkstan
čiais -ir tuomi atneš laimę ne 
tik Marytei, bet ypatingai jai, 
Katrei. Apie Marytės meilę 
Katrei nesvarbu. Juk 
yra jos, pasiturinčios 
kės, duktė ir negali 
meilės kitam, kaip tik
gam vaikinui. Tačiau svajonė 
kartais ir pasilieka tik

Marytė 
ūkinin- 

turėti 
turtin

svaj o-

mingai, kartais graudinančiai, 
kartais švelniai, glostančiai,— 
paliesdama kilnius stebėtojo 
jausmus. Tiesa; jos mezzo-so
prano balsas nėra stiprus. Bet 
gana lavintas ir švelnus. Ji 
gerai jį valdo.

Kas ta scenos veteranė, vai
dinanti įsimylėjusios Marytės 
rolę ? Tai ne kas kita, kaip 
mūsų Lilija Kavaliauskaitė. Ji, 
nors ir dabar dar vis labai už
imta visokiais reikalais, Aido 
Chorui kviečiant, apsiėmė 
Marytės rolei. Galima būtų 
dar daug apie ją pasakyt, iš
skaičiuojant pasirodymus sce-

Sergėjus Kournakoff 
Apie Filmą “The Fall 

of Berlin”
ar-

Berlyno mūšio doku- 
Tose sąly- 

ne- 
fil-

ka-
Tas

kavo 
paro- 

žemla-

pasi
tarkite su savo nariais. Gal ra-. 
site ukvatninkų, kurie norėtų 
pasivažinėti, pamatyti Pittsbur
ghą ir būti delegatais Suvažia-; 
vime. Tuo tahpu bus šventė (Pa-i 
dėkavonės Diena), tai daugeliui 
gali būt paranku išvažiuoti į to
limesnę kelionę.

Dėkime pastangas, kad iš 
Brooklyno ir apylinkės pasiųstu
me skaitlingą atstovybę į Suva
žiavimą.

LŪS 1-mos Kuopos Komisija.

gaunama 2 iki

9184 
SIZES 
2.10

Forma 9184
10 dydžio.

Užsakymą, 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N. Y.

pažymėjus nu-
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Admirolas Nimitz At
vyks į New Yorką

Spalių 9-tą, Antrad

vinimo ir mokslingumo iš 
rininkų ir eilinių oficierių. 
rodo, kad Raudonojoj Armijoj 
tame pasiekta aukščiausio 
laipsnio.

Trečia, tie patys mokslin
gumo laipsniai matosi 
veiksmų žemlapiuose, 
domuose filmose. Tie
piai gana gerai prilygsta tiems 
kitų šalių filmose.

Ketvirta, metasi akysna ste
binantis raudonarmiečių fizi
nis tinkamumas ir atletiški ga
bumai, bėgti ir peršokti tolius 
ir aukščius griuvėsiais užvir- 
tusiame Berlyne. Jų veiksmai 
atakoje yra labai greiti.

Sąryšyje su tuo reikia pri
siminti, kad tie veiksmai ėjo 
gale ketvirtų metų Tarybų 
Są j u n gos—V okieti j os karo, 
kada mažai kas iš “reguliarių” 
karių bebuvo likę armijoj. Ga
lop Pirmojo Pasaulinio Karo 
gale antrų karo metų Rusijos 
pėstininkai buvo praradę savo 
militariškumą ir karišką iš
vaizdą. Tas rodo, kokį stebė
tiną darbą Tarybų Sąjungos 
vyriausybė atliko lavinimo at
žvilgiu.

Vyriausias mūsų laivyno Pa- 
cifike komandierius admirolas 
iChester W. Nimitz atvyksta į 
New Yorką šį antradienį, spa
lių 9-tą, iš Washington©. Jo pri
ėmimui jau ruošiamasi.

Nimitz atvyks į LaGuardia 
lėktuvų stotį 11 vai. ryto. Va
žiuos žinomuoju garbės svečiams 
keliu—East River Drive iki ga-

t

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė su alaus laisniais. Geras biznis, 
laikosi per 16 metų. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Kreipkitės po 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)

REIKALAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA

Labai reikalingas restaura
cijai darbininkas ar darbinin
kė. Trumpos valandos, gera 
alga. Kreipkitės prieš pietus, 
287 Morgan Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas EV. 4-9283.

(233-235)
ga-

VALANDOS:

kitokių

v

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tei. EVergreen 7-6868

F biografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150

Buvęs senosios Rusijos 
mijoj žymus aukštas karinin
kas, dabar amerikietis, Sergė
jus Kournakoff matė reikalo 
štai kaip išsireikšti apie svar
bą filmos “The Fall of Ber
lin”, rodomos Victoria Teatre, 
Braodway ir 46 St., New Yor
ke. Jis rašo:

Filmų peržvalgininkai be 
abejo, atžymės tą stebėtiną ga
lutino
mentališką filmą.
gose gal man būtų geriau 
sibrauti’ į jų sritį. Vienok 
moję yra tokių dalykėlių, 
riuos tik militariška akis 
lėtų pastebėti . . .

Paliekant nuošaliai žmoniš
kumo ir meno elementus toje 
Tarybų filmoje, aš nurodysiu 
tik tas speciales ypatybes.

Pirma, sminga mintin už
valdančio ji galia Tarybų ar
tilerijos, suburtos tokiuose 
skaičiuose, kad jų aukštyn iš
kelti vamzdžiai atrodo kai 
miškas, kuriame būta audros. 
Greta militariškos galios, tas 
rodo Tarybų Sąjungos aukš
tą industrinį pajėgumą.

Antra, koordinuoti tokį są- 
būrį ugnies, reikalauja nepa
prastai aukšto laipsnio išsila-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAIEgzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius..■.’h;

■v ■.••M

n

B

Drs. Stenger & Stenger 
. Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Nastė Buknienė

teatruose 2 vai.

GOTHAM GLOBE

Marytės rolėje dainuoja 
duetus ir grupėse—jaus-

Bway. prie 47 St.
Visos vietos 
rezervuotos

Bway. ir 46 St.
Nebrangiom kainos

Nuolat rodoma
2 Rodymai Kasdien—2:45 ir 8:45 P.M.

3 Rodymai ŠeJt., Sekm. ir Švendat.

f

B

Mylimiausias 1945 Judis’ 
Tikra istorija kiekvienos moteries 
kovūno! Kartais jausminga. .< 
dažnai juokinga ... visuomet žmo
niška! Dabar Įamžinta judyje! 

LESTER COWAN perstato 
ERNIE PYLE’S 

"STORY QF

G. L JOE” 
BURGESS MEREDITH kaip 

ERNIE PYLE 
su

ROBERT MITCHUM kaip Kapitonas 
FREDDIE STEELE kaip SarŽentas 
WALLY CASSELL kaip Kareivis 

Tikrai įkvepianti ir jaudinanti filmą 
dabar rodoma 2

ne. Katrės duktė Marytė įsi
myli visai beturtį vaikiną. . .

Kas išeis iš Marytės meilės 
visi galėsite pamatyti, ateida
mi pasižavėti Vlado Railos 
parašyta operete “Kada Kai
mas Nemiega.”

Katrės rolę,’’galima sakyti, 
artistiškai vaidina Nastė Buk
nienė.

Jau ne kartą brooklynie- 
čiams teko susižavėti Nastu- 
tės vaidinimu. Kiek šiam ra- 
šėjui yra žinoma, mūsų Nas- 
tutė yra vaidinusi gana vaiz
džiai ir gana svarbias roles 
dar Lietuvoje būdama. Dėl to 
ir ne nuostabu, kad ji visuo
met- gražiai savo rolėse pasi
rodo.

Įsimylėjusios į beturtį vai
kiną Marytės rolėje vaidina- 
dainuoja taipgi seniai mums 
visiems žinoma - pažįstama ir 
ypatingai už jos dainavimą 
mylima mergina. Per tūlą lai
ką mes jos jau nebuvom gir
dėję dainuojant ir nematę vai
dinant, nes jos sveikata, na
miniai rūpesčiai ir daugybė 
visokių visuomeninio pobūdžio 
užsiėmimų nedavė jai pakan
kamai progų.

Ji 
solo,

O
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.

Atdara kas dieną Ir naktį apart sekmadienių.

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

Lilija Kavaliauskaitė

noje, bet tie, kurie Liliją pa
žįsta, visa tai atsimena, o ku
rie, pamatydami operetę “Ka
da Kaimas Nemiega,” pama
tys Liliją pirmu kartu, tikrai 
gėrėsis jos, kaip ir kitų cho- 
ristų-vaidylų dainomis ir vai
dinimu.

Laikraštininkai Rems 
O’Dwyerj ’

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

ak sudarau su tune
lį' rikoniškais. Rei- 
B kalui esant ir 
|r padidinu tokio 
$ dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
•512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Are. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

/ BBk >
fiB
ra

žymi dalis New Yorko ko
mercinės spaudos savininkų 
stoja už Dewey republikonų 
kandidatą Goldstein į New 
Yorko miesto majorus. Bet tie, 
kurie tuos laikraščius pripildo 
žiniomis, redaktoriai, reporte
riai, technikai — pasisakė \ už 
O’Dwyer, darbiečių ir demo
kratų kandidatą.

Taip 
tininkų 
atstovų 
balsavo

Be kitų priežasčių, 
pasisakė turinti vieną 
lę. Kada Gildija 
prieš Brooklyno Eagle, O’
Dwyer, tuomet buvęs teisėju, 
atsisakė l. 
už pikietą, .

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6043

nutarta visų 
Gildijos šapų 

susirinkime.
prieš.

Laikraš- 
ir skyrių

Vienas

Gildija 
specia- 

streikavo

omet buvęs teiseu 
streikierius kaltinti

’’iai- hištefr j'

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai *

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<




