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pėsi. Įvykusiame to kongreso 
suvažiavime Clevelande Pi.ju- 
šas Grigaitis užvežė kunigu 
vadovaujamiems lietuviškiems 
klerikalams: “Klerikalai nėra 
nei krikščionys nei demokra
tai.”

Dabar tą savo posakį Gri
gaitis pasirūpino realizuoti. 
Jis sugalvojo paiką melą prieš 
Antaną Bimbą, būk Bimba 
esąs “Maskvos agentas.“ Pa
daręs tokį bjauriai melagingą 
skundą, jis pakišo jį klerika
lams užgiiti.

Šie, nei minutės nepagalvo
ję, sutiko su Pijušo sugalvo
ta judošyste. Savo skundą’jie 
sakosi pasiuntę į Valstybės 
Departmentą ir 
mūsų valdžia
Bimbos Į Ameriką!

Kartą ilgame savo amžiuje 
ir menševikų orakulas pasižy
mėjo. Jis pastatė katalikų va
dovybę visuomenės akyse pi
giais melagiais, skvyleriais- 
žviegliais, lygiais su savimi.

Ar ne laikas katalikams pa
galvoti, kur bedievis menševi
kas veda jų klebonus? Juk te
kis bjaurus žmogaus apmela- 
vimas, tai tikrai yra nekrikš
čioniškas pasielgimas.

prašė, kad 
nebeįsileistų

Kada nacių pakalikai ruo
šia provokacijas, tai pažan
gusis judėjimas turi darbuotis 
skleidimui apšvietos. Orui at
vėsus, vakarams pailgėjus, rei
kia ruošti paskaitas.

LDS Centras turi išleidęs 
paskaitas šiais klausimais:

“Kaip Maitytis, Kad Būti 
Sveiku,“ parašė dr. J. J. Kaš- 
kiaučius.

“Sutukimo Reikšmė,“ para
šė d r. Margeris.

“Reumatizmas, “parašė Dr. 
V. A. Šimkus.

“Venerinės Ligos,“ 
dr. J. J. Kaškiaučius.

“Neurastenija arba
puola,” parašė dr. Ambrozie-

parašė

skaityti gali tin- 
susirinki- 

didelė 
Visas 
gauti

Tos paskaitos yrajtaip pri
rengtos, kad jas kiekvienas 
mokantysis 
karnai perskaityti
muose ir publikai bus 
nauda jos išklausius, 
tas paskaitas galima 
LDS Centre.

Kai kur jos jau buvo skai
tytos. Tačiau galima jas pa
kartoti. O vietose, kur dar jos 
nebuvo skaitytos, pasirūpinki
te gauti ir pasinaudoti jomis. 
Sakoma, kad tik sveikame kū
ne yra sveikas protas. Jei tai 
tiesa, tai reikia rūpintis žmo
nių sveikata. Prie sveiko ir 
apšviesto proto fašizmas ne
prilips.

900.000 METALO DARBI- Truman Sake, Amerika Ne
NINKU BALSUOS, AR 

EITI STREIKAN
Pittsburgh. — Jungtinė 

Plieno Darbininkų Unija 
prašys valdinės Darbo San
tykių Komisijos suruošt bal
savimus, kad unijos nariai 
galėtų nuspręst, ar jie eis 
streikam

Darbininkai reikalauja 
pridė.t po $2 uždarbio die
nai. Streikas įvyktų, jei 
kompanijos atsisakytų tin
kamai pakelt darbininkams 
algas. Taip pranešė Philip

Anglijos Valdžiai Nepa
tinka Stipri Jugoslav!] 

Armija
London. — Kalbėdamas 

seime, Anglijos užsieninis 
ministeris Bevin kritikavo 
Jugoslavijos maršalo Tito 
valdžią už perdidelę armi
ją. Bevinas statė klausimą: 
Kam Jugoslavijai reikia to
kios 400,000 iki 6^0,000 vy
rų armijos?

(Kada iš Jugoslavijos su
dėtinės valdžios pasitraukė 
užsieninis ministeris Suba- 
sičius, tai Anglijos ir Ame
rikos politikai ėmė kalbėti 
apie pripažinimo atėmimą 
iš Jugoslavijos. Pirmiau Su- 
basičius buvo pabėgėlio Ju
goslavijos caruko Petro 
premjeras.)

Argentinoj Tebegręsia 
Nacizmo Pavojus

Buenos Aires. — Jungti
nių Valstijų ambasadoriaus 
pavaduotojas Argentinoje, 
John M. Cabot’as pareiškė, 
jog “nacizmas Argentinoje 
tebėra taip pavojingas, kad 
kiti kraštai turi susirūpin
ti.”

Sugrįžusi diktatoriaus 
Perono valdžia džiaugiasi 
pareiškimais tokių Wash
ingtone senatorių, kaip Ro
berto M. LaFollette’o. Jis 
kalbėjo, kad Argentinos 
darbininkų daugumenė, gir
di, remia Perono valdžią.

centroMurray, CIO unijų 
pirmininkas.

Jungtinei Plieno 
ninku Unijai priklauso ir 
aliumino darbininkai. Viso 
unija turi apie 900 tūkstan- 
čų narių.

“Didžiosios plieno kompa
nijos iki šiol griežtai atsi
sakė pakelt darbininkam ai 
gas, kiek reikia”, sako Ph. 
Murray.

Einšteinas Taipgi 
Stoja už Atominių 

Bombų Sekretų
Amerikonų žurnalas At

lantic Monthly įtalpino pa
sikalbėjimą tarp profeso
riaus Alb. Einšteino ir ra
dijo komentatoriaus Ray- 
mondo Grant Swingo apie 
atominės bombos slaptybę. 
Einšteinas, matyt, Sovietų 
priešų paveiktas, sakė, a- 
tom-bombos sekretas šiuo 
laiku turėtų būti slepiamas 
nuo kitų Jungtinių Tautų, 
ypač nuo Sovietų Sąjungos.

Kartu jis siūlė sudaryti 
bendrą Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų pasaulinę valdžią 
taikai palaikyti. Tik kada 
būtų įkurta šių trijų galin
giausių valstybių pasaulinė 
santarvė, tai, anot Einštei
no, galima būtų ir Sovie
tams atident atominių bom
bų slaptybes. Jis patarė pir
miausiai duoti Sovietams 
pagamint planą tokiai san
tarvei. Bet Jungtinės Vals
tijos ir Anglija paskui ga
lėtų planą taisyti ir keisti, 
sako Einšteinas.

pripažins Užkartų Valdžių
New York. — Preziden

tas Trumanas šeštadienį po 
pietų kalbėjo miliono žmo
nių miniai Central Parke. 
Jis dėstė užsieninę Jungti
nių Valstijų politiką, ir jo 
kalba perį radiją buvo pas
kleista ištisam pasauliui.

Prezidentas sakė, Ameri
ka nepripažins jokios val
džios, .kurią stipresnis kraš
tas prievarta užkars silp
nesnei tautai. Trumanas 
priminė, jog yra priešta
ravimų tarp didžiųjų Jung
tinių Tautų, bet jis pareiš
kė vilties, kad galima bus 
susitarti.

Amerika laiko atominę 
bombą “šventoje globoje,” 
sakė prezidentas, ir negru- 
moja jąja nei vienai šaliai. 
Bet ir būsimuose pasitari
muose su kitais kraštais 
apie atomų jėgą Jungtinės 
Valstijos niekam neati
dengs, kaip atominė bomba 
padirbama.

Tą pačią dieną preziden
tas apžvelgė 47 karinius lai
vus Hudsono upėj. Minint 
laivyno iškilmę, skraidė 1,- 
200 lėktuvų. Trumanas “pa
šventė taikai” naują didį 
lėktuvlaivį “Franklin D. 
Roosevelt,” 45,000 tonų.

PRAŠO PAILGINTI PRE 
ZIDE MlII TRUMANUI 

KARINES TEISES
Washington. — Kongreso1 vietų, kur gręsia partizanų 

komitetas svarsto sumany- ■ kova prieš amerikonus. Dar 
mą atšaukt karo laiko tei- ; įurj būti palaikytas versti- 
ses. Rekonversijos direkto- iT . TTT -i •* i nas ėmimas i Kariuomenę, nūs John W. Snyder, is | 
antros pusės, prašė palaikyt, Kol kas neužtenka ame- 
karines prezidento Trumą- ; rikiniams fabrikams me
no teises neribotam laikui.) džiagų — cinos, švino, gam- 
Snyderis nurodinėjo, kad utinės gumos ir kitų; todėl 
prezidentui reikia karinių; valdžia turi tvarkyti būti- 
teisių tokiais sumetimais: nųjų medžiagų paskirsty- 

Amerikos kariuomenė te- mą, taip pat ir įvairių reik- 
bėra daugelyj nedraugiškų menų racionavimą.

Sovietai Reikalauja S®1- P<wcr Smerkia
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NUMUŠA KOMPANIJOM 3 BIL10N. TAKSU
Washington. — Senato ir 

kongresmanų rūmo atsto
vai susitarė numušt korpo
racijom bei kompanijom 
$3,136,000,000 taksų per 
metus, o visiem gyventojam 
apskritai $2,644,000,000.

Kiekvienam asmeniui ir 
jo užlaikomam šeimos na
riui būtų be taksų palieka
ma po $500. Pavieniui, už
dirbančiam $1,000 per me
tus, būtų nuimta $20 tak
sų. Pavienis, gaunąs $2,000

per metus, turėtų $60 ma
žiau taksų mokėti, negu da
bar.

Karinė Amerikos valtis 
plaukė į Hulutao uostą. 
Chinai komunistai šūviais 
pro šalį privertė ją atgal 
pasitraukti.

Varšava. — Lenkijoj kas 
mėnesį miršta 10,000 žmo
nių nuo džiovos.
Pirkite Pergalės Bonus!

Didžiųjų Austri
jos Fabrikų

Propagandą Prieš 
Sovietus |

Išrastas Greitesnis už Garsą 
Karinis Lėktuvas Amerikai

Du chicagiečiai garsiai nu
skambėjo plačiuose rytuose: 
Vladas Raila (dabar jis Ka- 

< lifornijoje) parašė operetę 
“Kada Kaimas Nemiega.“ Da-! 
rata Judzentavičiene (Zda- 
niutė) pritaikė jai muziką. Ta 
operetė su puikiu pasisekimu 
šį rudenį buvo perstatyta Wor- 
cesteryje, Brobklyne ir Mon
tello. Rengiama perstatymui 
ir Lawrence.

Tai lengvas ir gražus sce
niškas kūrinys; Raila ir Jud- 
zentavičienė užsitarnavo pa
sveikinimo už taip reikalingą 
ir gražų kūrinį.

Naujoje Anglijoje visuose 
minėtuose miestuose tą ope
retę vaidino Worcesterio Aido 
Choras. Brooklyne taipgi vie
tos Aido Choras suvaidino. 
Mano supratimu, Connecticut 
ir New Jersey valst. didžio
sios kolonijos turėti] pasinau
doti Brooklyno Aido Choro 
triūsu taip, kaip naudojasi 

, Naujosios Anglijos kolonijos 
Worcesterio Aido Choru.

JAVOS GYVENTOJAI VEIKIA 
PRIEŠ ROLANDUS, JA

PONUS IR ANGLUS

NACIŲ VADO “TESTA
MENTAS” DĖL ŽYDŲ
Nurnberg, Vokietija. — 

Nusižudęs kalėjime nacių 
vadas Robertas Ley paliko 
raštą, kur sako, jog naciai 
padarė klaidą, persekioda
mi žydus; dėl tos klaidos 
hitlerininkai,' - girdi, dau
giausiai ir žlugo. Ley prieš
mirtiniame savo pareiškime 
rašė, kad “vokiečiai ir žy
dai gali pilnai susitaikyt ir 
kartu gyvent.”

Buffalo, N. Y. — Curtiss- 
Wright lėktuvų kompanijos 
laboratorija išrado valdžiai 
tokius prietaisus, kad lėktu
vas su jais skrenda 1,400 
mylių per valandą, tai be
veik antra tiek greičiau 
kaip garsas, sakė laborato
rijos direktorius C. C. Fur
nas. Dabar tie lėktuvai iš
bandomi, bet slepiama kur.

Dar keli metai praeis, iki 
toks lėktuvas bus ištobulin
tas karui, ir reikės poros 
desėtkų metų, kol jis bus 
pritaikytas keleiviams.

Naujasis lėktuvas galės, 
būti iš tolo vairuojamas ra
dijo bangomis ir nešti ato
mines bombas bei kitus 
sprogimus; jame taip pat 
galės lakūnas veikti.

Kada lėktuvas skrenda 
600 mylių per valandą, jo 
paviršius įkaista 65 laips
niais; o lekiant 1,500 mylių 
per valandą, jis įkaistų iki 
405 laipsnių. Toks greitis 
savaime suardytų paprastą 
lėktuvą. Todėl naujasis lėk
tuvas specialiai statomas, 
kad atlaikytų karštį ir skri
dimo smarkumą.

Viena, Austrija. — De
mokratas Amerikos senato
rius Claude Pepper stapte
lėjo Austrijos sostinėje 
Vienoje. Pas jį atėjo ame
rikiniai korespondentai pa
sikalbėti. Senatorius, besi
kalbėdamas su jais, smerkė 
varomą Jungtinėse Valsti
jose propagandą prieš So
vietų Sąjungą.

Sen. Pepper pastebėjo, 
kad Amerikoj dabar bando
ma nupiešt Sovietus kaip 
“Užpuolikus”. Jis nesutiko 
su pasakomis apie “užpuoli-* 
kiškus” Sovietų- tikslus.

Pepper neseniai lankėsi 
matė, kad 

i Stalinas sveikas.

Viena. — Sovietų Sąjun
ga reikalauja^ sau didžiųjų 
Austrijos fabrikų mašineri
jos, žibalo šaltinių ir dvie
jų stambiausių bankų tur
to Nes prez. Trumanas ir 
Anglijos premjeras Attlee 
laike Potsdamo - Berlyno 
konferencijos su Stalinu 
sutiko tokią nuosavybę ry
tinėje Austrijoj pervest So
vietam, kaip karinių atlygi
nimų dalį.

Sovietų vyriausybė, tarp 
kitko, nurodė, jog vokiečiai; 
daugiausia išvystė Austri-1 
jos pramones karui prieš ' Sovietuose ir 
Sovietų Sąjungą.

Amerikonai, anglai ir ki-1 
tų tautų kapitalistai taip 
pat buvo įdėję pinigų į Aus
trijos pramones. Kada na
ciai užėmė Austriją, tai jie 
atmetė ir kitataučių part- | 
nerystę.

Hollandai Kviečia 
Indonezus Tartis

1

■t

i ■

&

i
•JS

■„«Nį

Ž
J u

1

(Tąsa 5-me pusi.)

STALINAS GAVO TRU
MANO LAIŠKĄ

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Batavia. — Javos salos 
respublikiečiai užėmė poli
cijos stotį Bekassi, 12 my
lių nuo Batavijos, salos so- 
stamiesčio. Mūšyje jie nu
kovė 13 japonų ir kelis ki
tus priešus.

Rolandai - anglai skelbia, 
kad javiečiai; girdi, plėšę 
namus ir traukinius; užmu
šę 20 kitataučių ir sumetę 
juos į upę.

Varšava. — Fašistiniai 
lenkai ir dabar užpuldinėja 
žydus. Pažangi lenkų tautos 
vienybės valdžia areštuoja 
ir baudžia užpuldinėtoj us.

VAJAUS LENTELĖ
K. Žukauskienė, Newark....................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth .
M. Svinkunienė, Waterbury ...............
P. Pilėnas, Philadelphia .. ..................
J. Bakšys, Worcester ................ . . . . .
A. Balčiūnas, Brooklyn........................
V. J. Stankus, Easton.........................
P. Bečis—F. Klaston, Great Neck ... 
V. O. Valukas, Wilkes-Barre .............
V. Ramanauskas, Minersville ...........

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai
1600
1436
1129
1082
962

. 929

. 604

. 567
442
372

Maskva. — Amerikos am
basadorius Sovietų Sąjun
goj, W. Averell Harriman 
aplankė premjerą Staliną, 
kuris atostogauja Sochi sri
tyje, Kaukaze. Ambasado
rius įteikė Stalinui prezid. 
Trumano laišką. Harrima- 
nas patvirtino, kad Stalinas 
sveikas.

Washington. — 100 mo
terų čia demonstravo, rei
kalaudamos greičiau paleist 
kareivius namo.

Visoj Argentinoj policija 
darė kratas, j ieškodama 
ginklų; sako suradus daug 
šautuvų.

JAPONU SĖBRAI TEBERA AUKŠTOSE VIETOSE FILIPINŲ VALDŽIOJE

ŠAUDO Už LAPELIUS 
ARGENTINOJE

Buenos Aires. — Polici
jos detektyvai šaudė lape
lių dalintojus prieš Perono 
valdžią. Pavojingai tapo 
našautas jaunuolis Orlando 
Pastor Sardo. Policija vadi
na lapelių skleidėjus komu
nistais, o Sardo jų vadu.

Washington. — Prezid. 
Trumanas praeitą penkta
dienį pripažino, jog.kai ku
rie “žymūs Filipinų politi
kai padėjo japonams valdy
ti tą kraštą ir skleisti prie.- 
šų propagandą; o kiti pra
monininkai ir piniguočiai 
pasinaudojo ta proga dar 
daugiau praturtėti pinigais 
ir kitomis nuosavybėmis, 
skriausdami savo tautie
čius.”

Taip prezidentas rašė ge- 
neraliam prokurorui To-

mui Clarkui. Jis ragino iš
ravėti tokius japonų bend
radarbius pirm rinkimų, ku
rie įvyks pavasarį.

Trumanas vardais nepa
minėjo Manuelio Roxas ir 
kitų dvarininkų, 'fabrikantų 
ir bankininkų, .kurie daly
vavo japonų valdžioj Filipi
nuose. Po japonų išvijimo 
Roxas buvo asmeninis gen. 
Mac Arthur o draugas..

Buvusieji Japonijos pa
stumdėliai dabar stengiasi 
sunaikint bei nuslopint par-

tizanus ir kitus Demokrati
nės Filipinų Sąjungos na
rius.

Šavo laiške amerikiniam 
komisionieriui Paului Mc- 
Nuttui prezidentas ragina 
ištirti Filipinų “partizanų 
armiją, tačiau vengti žiau
rių veiksmų prieš juos..” 
Trumanas. rašo McNuttui:

“Karo metu randaunin- 
kai (Filipinuose) įsteigė sa
vo partizanų armiją ir kaip 
pranešta, gerai veikė prieš 
japonus. Bet ir po to, kai

priešai buvo sumušti, vis 
tiek partizanai neišsiskirs
tė, ir šiandien jie sudaro 
savotišką keblumą, kuris 
grūmoja valdžios pastovu
mui.”

Sykiu prezidentas pata
rė komisionieriui McNuttui 
ištirti jų skundus.

Filipinų partizanai, va
dinami Hukbalahap, reika
lauja iššluot iš valdžios to
kius politikierius, kurie tar
navo japonams prieš Filipi
nų liaudį ir prieš Ameriką.1

Batavia. — Holandijos 
general - gubernatorius Ja
vai ir kitom Indonezijos sa
lom kvietė indonezų vadus 
tartis. Holandija, girdi, gal 
pripažintų jiems kiek tei
sių. Bet žmonės reikalauja 
nepriklausomybės, 
liepiami, japonai puola 
donezus.

Anglų 
in-

an-
ne-

Maskvos spauda sako, 
glai Vokietijoj mėgina 
dorus savo darbus primest 
Raud. Armijai.

ANGLAI, PRANCŪZAI IR 
JAPONAI ŠAUDO INDO- 

CHINOS PATR1J0TUS
Saigon, Indo-China.—Am 

namiečiai sukilėliai, tęsda
mi kovą už Indo-Chinos ne
priklausomybę, susikirto su 
anglais netoli Saigon mies
to. Anglų komanduojami 
indusai ugnim iš minosvai
džių atmušė annamiečius.

Francūzų kariu omenė 
Chaudoc apskrityje nušovė 
200 Indo-Chinos patrijotų.

(Japonai, pagal anglų pa
liepimą, taipgi puolė anna
miečius.)

TIK 80,000 ŽYDŲ LIKĘ ‘ 
LENKIJOJ

Varšava. — Amerikiniai 
korespondentai iš čia rašo, 
kad Lenkijoj telikę tik 80,- 
000 žydų. Visus kitus na
ciai išžudė. Pirm karo Len
kijoj gyveno pusketvirto 
miliono žydų.
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George Bernard Shaw Rodo Kelią
Žymusis anglų dramaturgas, George 

Bernard Shaw, neužilgo švęs savo 190 
metų amžiaus sukaktį. Shaw jau gana 
senas žmogus, bet jis dar pilnas energi
jos. Jis rašo naują dramą, kurią pasau
lis neužilgo pamatys ir pasidžiaugs.

Šis didysis rašytojas, tačiau, nesiten
kina tik rašymu, tik intelektualiniu dar
bu; jis kreipia dėmesio ir į politinį dar
bą. Pats asmeniškai negalėdamas dar
bininkų judėjime dalyvauti, rašytojas jį 
paremia finansiškai ir moraliai.

Šomis dienomis George Bernard Shaw 
pirko už keturis šimtus dolerių Anglijos 
“Daily Workerio” kooperacijos Šerų! 
“Daily Workeris” yra Anglijos komunis
tų partijos organas, —įdomus, turinin
gas dienraštis, kovojąs už Anglijos dar
bo žmonių reikalus, už šviesesnį rytojų.

Šiuo savo žygiu Bernard Shaw rodo 
kelią kitiems Anglijos ir Amerikos inte
lektualams. Tenka priminti, kad daug 
Europos žymiųjų intelektualų šiandien 
yra komunistų eilėse; kiti kol kas tebė
ra tik komunistų sankeleiviais, bet jie 
nuoširdžiai judėjimą remia.

Jūs be reikalo eikvojate žmonių pinigus 
ir savo energiją!...

Ryšium su tuo prisimintina ir tai: per 
pastaruosius kelerius metus tie patys 
ponai rėkė ir rėkė, kad Washingtone 
“viskas gerai”, — valstybės departmen
tas dar nepripažino Pabaltijo kraštų ta
rybiniais. Dabargi, kai teisėjas Jackso
nas tai pasakė,—jiems didžiausias ste
buklas, jiems pirmos rūšies naujiena!

Atrodo, kad lietuviški smetonininkai 
ir pro-smetonininkai iki šiol patys neži
nojo, ką jie plepėjo.

Na, o kai dėl valstybės department© 
nepripažinimo Pabaltijo kraštų tarybi
niais, kiekvienas protaująs asmuo turė
tų tai suprasti: Amerikos vyriausybė ne
buvo pripažinusi Tarybų Sąjungos per 
apie 15-ką metų, o ar Tarybų Sąjunga j 
nebuvo tarybinė, ar ji negyvavo? Pripa
žinimas ar nepripažinimas tos ar kitos 
formos vyriausybės, dar nereiškia, kad 
toji vyriausybė arba sistema turi žlugti, 
— žlugti prieš liaudies valią.

Pabaltijo kraštai yra tarybiniai ir to
kiais bus tol, kol tų kraštų žmonės no
rės gyventi tarybinėje santvarkoje. Joki 
fašistų ir jų talkininkų “skymai”, joki 
pabėgusių į Vokietiją iš tų kraštų naciš
kų gaivalų bliovimai padėties nepakeis. 
Jos nepakeis, beje, ir tasai boikotas, kurį 
tiems kraštams skelbia lietuviškieji, lat
viškieji ir estiškieji fašistai, gyveną 
Jungtinėse Valstijose.

Lietuviškų fašistų šaukiamoji Wash- 
ingtonan “misija” ir fašistų talkininkų 
šaukiamasis Čikagon “visuotinas kong
resas” taipgi nesudarys jokios įtakos 
nei tarybinės Lietuvos liaudyje neigi val- 

x stybės departmente, iki šiol tuo reikalu 
nieko neveikiančiame.

Lietuvai gali padėti tik demokratiniai 
' nusiteikę Amerikos lietuviai, kuriems 

rūpi ištiesimas rankos savo broliams ir 
sesutėms, gyvenantiems tarybinėje Lie
tuvoje ir kuriantiems naująjį gyvenimą. 
Demokratiniai lietuviai tuo reikalu sa
vo žodį tars Suvažiavime, įvyksiančiame 
š. m. lapkričio 23-24 dd. Pittsburghe.

Ar Verta Šelpti Lietuviškus Pabėgėlius

Ar Jie Žino, i Ką Jie Plepa?
Mes jau rašėme, kad tarptautinis mili- 

tarinis tribunalas, kuris teis vokiškuo
sius karo kriminalistus, savo įkaltinimo 
akte įdėjo nacių papildytas kriminalys- 
tes tarybiniuose Pabaltijo kraštuose: 
Lietuva, Latvija ir Estija ten pažymė
tos, kaip tarybinės respublikos.

Mes pažymėjome ir tai, kad Jungt. 
Valstijų teisėjas Jacksonas, dėdamas Sa
vo parašą po minėtuoju dokumentu, pa
žymėjo, kad jo parašo padėjimas po tuo 
dokumentu nereiškia, kad jis pripažįs
ta Pabaltijo kraštus tarybinėmis respub
likomis; jis to negali padaryti, nes tai 
neįeina į jo darbų sritį; tai gali padary
ti tik valstybes departmentas.

Na, ir kas čia, rodosi, tokio?
Tačiau, po šito Jacksono pareiškimo 

padarymo, lietuviškoji fašistinė ir pro
fašistinė spauda pradėjo šaukti, rėkti, 
tarytum kaž kokį naują stebuklą išvy
dusi: Amerika nepripažįsta Pabaltijo 
kraštų tarybiniais!...

Daugiau. Toji pati spauda dar ir ši
taip mulkina savo pasekėjus: Amerikos 
valdžia nepripažįsta Pabaltijo valstybių 
tarybinėmis, todėl mes suvažiuokim, gir
di, į “visuotiną kongresą” Čikagon ir jai 
padėkime!....

Padėti, kame?
Padėti valstybės departmentui nepri- 

pažint Pabaltijo valstybių tarybinėmis!...
Argi valstybės departmentui reikalin

ga kokia nors šalutinė talka nepripažini
me Pabaltijo valstyb. tarybinėmis? Pa
galvokit, kas galit pagalvoti. Nepripažin
ti, — reiškia nieko neveikti; reiškia da
lyką palikti, kaip jis stovi. Kokia tuomet 
jam gali būt reikalinga tame “darbe” 
lietuviškų pro-nacių talka?... Kam rei
kalingas tas “visuotinas kongresas”? 
Ką jis gali pasakyti?

Daleiskim, jis priims rezoliuciją ir tą 
rezoliuciją persiųs p. Byrnsui. Rezoliu
cijoje bus pasakyta: Mes raginame jus, 
p. Byrnsai, nepripažinti Lietuvos tarybi
ne respublika.

Ką į tai gali atsakyti p. Byrnsas? Tik 
vieną: Jūs, ponai, esate žiopli, to reika
laudami; jūs patys savo spaudoje rašo
te, kad mes nepripažįstame Lietuvos ta
rybine respublika, nepaisant, kad jos 
žmonės nusitarė gyventi tarybiniu gy
venimu. Patarti mums nieko neveikti, 
kuomet nieko neveikiame, nėra reikalo...

V o\kietaiiės, Kaip Nacių 
Propagandises

Spalių 22 d. New York Timeso kores
pondentas Vokietijoje Drew Middleton 
pranešė ypatingą iš to krašto žinią: Vo
kietaitės ir vokietės, — jaunos ir dar ne 
visai “suskurusios” — dideliu pasirįžimu 
skleidžia nacių propagandą Amerikos 
kareviuose! Ir tai jos atlieka savotiškais 
būdais: “meilės” priemonėmis.

Korespondentas nurodo, kad daug vo
kietaičių sutinką “bent ką daryti su a- 
merikiečiais, kad tįk į juos paveikus, kad 
tik juos užkrėtus naciškais nuodais.

Daug vokietaičių pasikviečia kareivius 
į savo namus, vaišina juos, “linksmina”, 
podraug skiepindamos savo piktą pro
pagandą mūsų kareiviuose!

To pasekmės blogos: daugelis ameri
kiečių karių jau spėjo būti.^ įtikintais, 
kad Vokietijai reikalingas furjeris, rei
kalingas Hitlerio vietininkas!

Tai pažymėjęs, korespondentas pri
mena ateitį: Jeigu šiandien vokietaitėms 
pavyksta sužavėti amerikiečius karei
vius nacizmu, tai kas bus ateityj? Šian
dien Vokietijoje amerikiečiai kariai yra 
tie, kurie mušėsi su vokiečiais, kurie iš
gyveno ir matė nacių žiaurumus, barba
riškumus. Bet kaip bus su tais kariais, 
jis pastebi, kurie Vokietijon bus pasiųsti 
vėliau, kurie bus “žali”, nematę nacių 
barbariškumų, — kurie nebus dalyvavę 
mūšiuose?

Taip, iš tikrųjų, tai yra problema, ku
ria mūsų kariuomenės vadai privalo su
sirūpinti. Mūsų tikslas “atnacizuoti” Vo
kietijos žmones, padaryti juos demokra
tiniais. Jeigu mes nebūsime atsargūs, jei 
nemokėsime “atnacizavimo” darbą pra
vesti, tai mes ’ ne tik neatnacizuosime 
vokiečių, bet... padėsime jiems sunaci- 
zuoti kei kuriuos lengvatikiškus mūsų 
jaunus vyrus!

Nieko svarbesnio dabar nėra mūsų gy
venime, kaip gauti Laisvei naujų skaity
tojų. Dienraštis Laisvė prašo visų esan
čiųjų prenumeratorių gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Kiekvienas dienraš
tį Laisvę branginantis žmogus mielai ga
li išpildyti šį mūsų prašymą.

Naujas skaitytojas Laisvei yra smūgis 
fašizmui. Kuo daugiau gausime naujų 
skaitytojų, tuo greičiau apvalysim Ame
rikos lietuvius nuo fašistinio niežo.

(Dr. M. Palevįčiaus prakal
ba, pasakyta per radiją 
spalių 14 d., 1945, Detroite.)

Pastaruoju laiku Detroi
te, kaip ir kitose Amerikos 
lietu v. kolonijose, pro-nacių 
spaudoje, lapeliais ir kitaip 
kaulinama iš žmonių aukos 
šelpimui lietuvių pabėgėlių. 
Prieš porą savaičių, tūla 
moteriškė viešai atsišaukė į 
detroitiečius, prašydama, 
kad aukotų pinigus, drapa
nas ir viską, ką tik gali, ir 
vis tik Lietuvos pabėgėliam. 
Negalima kaltint tos mote
riškės, nes ji yra prisiskai- 
čius hitlerinės propagandos 
iš lietuviškų fašistinių laik
raščių, patikėjo jems, ir to
dėl nežino, ką ji daro. Taip 
lygiai ir kiti žmonės, pati
kėję lietuviškiems fašis
tams - hitlerininkams, neži
no, ką jie kalba, ir ką jie 
daro. Tie pabėgėliai sugu
žėjo Vokietijon, Švedijon 
Italijon ir kitur, kad išsisu
kti nuo užpelnytos bausmės.

Štai, kaip pabėgėlių rė
mėjai - draugai laputės bal
seliu verkšleno pinigų, dra
panų ir kitko. Čia jų žo
džiai : “Atsiminkite, detroi- 
tiečiai, šaltas oras greitai 
ateis. Dabar geriausias lai
kas dėti pastangas, kad 
prieš žiemą visi pabėgėliai 
būtų aprūpinti tinkamu 
drabužiu.”

Atrodo, kad tam komite
tui Lietuva su jos liaudimi 
fašistų ir nacių išvarginta, 
įskaudinta, apvogta, apiplė
šta, išdeginta, sugriauta, vi- 
sai neegzistuoja. Jie susirū
pino vien tik pabėgėliais 
pas Hitlerį parbėgusiais a- 
gentais talkininkais —tais, 
ką gelbėjo tverti “naują lie
tuvį”, senam numaunant 
skūrą ir žemės turtus.

Čia bus prabangu pasi
žiūrėti kiek arčiau į tuos 
lietuviškus elementus, kurie 
nešė savo kudašių iš Lietu
vos, drauge su vokiškais 
žmogėdomis, kad tik nepa
kliūti į Lietuvos patriotų ir 
pergalingosios Raudonosios 
Armijos rankas. •

Pažiūrėkime, kas galėjo 
j ieškoti užuvėjos, ar tikėtis 
apsaugos Hitlerio žvėrių 
urve, Vokietijoj? Pažiūrė
kime, kam Hitleris teikė ar 
bent žadėjo apsaugą, kada 
Hitlerio paliepimu išžudyta 
apie 20 milijonų Europos 
civilių gyventojų, vyrų, mo
terų, senelių, vaikų ir kūdi
kių?

Raudonajai Armijai ir. 
Lietuvos kovūnams grįž
tant į Lietuvą, iš jos bėgo 
įvairaus plauko lietuviški 
Hitlerio bernai. Bėgo vokiš-

| kai lietuviškų savisaugos 
1 batalijonų organizatoriai, ir 
viršytos. Bėgo vokiškojo 
gauleiterio lietuviški gize
liai, įvairūs patarėjai, žval
gai, šnipai, vertėjai, radijo 
propagandistai, hitlerinės 
spaudos redaktoriai, policis- 
tai, gestapo agentai, mušei
kos ir įvairūs kiti parsida
vėliai. O paskui juos spruko 
vienas kitas minkštapadis, 
ir paprasti žmonijos padug
nės. Taipgi bėgo lietuviški 
SS juodos gvardijos organi
zatoriai ir dalyviai; Plecha
vičiaus baudžiamųjų bata
lijonų organizatoriai, vadai 
ir dalyviai, kurių užduotis ir 
tikslas gyvenimo buvo bau
sti kaimus už jų apylinkės 
partizanų veiklą. Dabar pa
tys pabėgėliai pasisako, kad 
jie žudė Lietuvos patrijo
tus - partizanus, kurie ko
vojo prieš vokiečius — oku
pantus. Lietuviškų fašistų 
laikraščiuose tilpo ilgas ra
štas po antgalviu: “Lietu
vos Tremtinių Balsas Į A- 
merikos Lietuvius.” Tame 
rašte pabėgėliai pasako, kad 
generolas Plechavičius su
organizavo fašistinių gal
važudžių batalijomis žudy
mui Lietuvos žmonių, kurie 
kovojo prieš vokiečius. Tie 
Plechavičiaus batali jonai
buvo apginkluoti vokiečių 
ginklais ir apranga, ir kaip 
dabar pabėgėliai pasisako 
(čia jų žodžiai) — “galop 
keli aprengti ir apginkluoti 
batalionai buvo pasiųsti 
Rytų Lietuvos sritin kovai 
su partizanais.” Bet kada 
Raudon. Armijos frontas 
vėl pasijudino ir pradėjo 
žygiuoti link Vokietijos, 
“tai pajutę visokie Hitlerio 
tarnai, nacių bendradarbiai 
smarkiai pradėjo bėgti į 
Vokietiją.” Šitie žodžiai pa
imti iš lietuviško fašistinio 
laikraščio.

Pagaliaus bėgo niekšai 
žudeikos, tarnavę specialiai 
parengtose komandose žu
dymui Lietuvos žmonių ma
siniai, kaip tai, Paneriuose, 
Bezdonyse, Lazdijuose, Ma- 
riampolėje, Kauno fortuose 
ir kitur.

Vien tik prie Mariampo- 
lės, Šešupės slėnyje 8 grio
viuose suversta nužudytų 
per 10,000 Lietuvos piliečių: 
vyrų, moterų, senelių, vai
kučių ir kūdikių.

Tai va, mieli klausytojai, 
iš kokių elementų daugu
moj susideda lietuviški pa
bėgėliai. Jie nužudė gal 
tamstų tėvus, brolius ar se
seris, o dabar nori, kad 
tamstos juos sušelptume t. 
Ar atsiras tokių, kurie su

tiks šelpt savo tėvų ir brolių 
žudikus?

Ar yra jie vert,i Amerikos 
lietuvių pagalbos? Spręski
te jūs patys. Bendradarbia
vo Hitleriui, pardavė Lietu
vą ir jos žmones amžinam 
jos priešui — kryžiuočių ai
niams. Plėšė žmonių turtą, 
degino jų sodybas, žudė, 
kankino mūsų brolius ir se
seris, o dabar šaukiasi pas 
mus, Lietuvos sūnus ir duk
ras, Amerikoje, kad juos 
aprūpintų maistu, drabu
žiais. Ne, vyručiai! Atlikote 
niekšišką darbą, tai gausite 
tinkamą užmokestį.

Mes, Amerikos lietuviai, 
šelpėm, šelpiam ir šelpsime 
Lietuvos žmones, o podraug 
ir kitų tautų nuo karo nu
kentėjusius žmones, bet tik 
ne pabėgėlius, Hitlerio a- 
gentus, jo bendradarbius ir 
nekaltų žmonių žudytojus! 
Tegul tuos pabėgėlius šel
pia Hitleris, kuriam jie 
tarnavo!

Dr. M. Palevičius
ANNOUNCERIO 

PRIERAŠAS
Kai Dr. Palevičius pasa

kė šią prakalbą per radiją, 
tai tūli žmonės įsižeidė, 
kam Dr. Palevičius vadino 
pabėgėlius fašistais-naciais 
ir žmogžudžiais. Tūlas pilie
tis net Detroito L. P. P. 
Kliubo susirinkime verkšle
no, kad D r. Palevičius va
dino pabėgėlius fašistais. 
Jie netiki, kad pabėgėliai y- 
ra fašistai, ir kad jie berna
vo Hitleriui ir padėjo žudyt 
Lietuvos žmones, ir pavergt 
Lietuvą.

Dabar jau ir Amerikos 
laikraščių korespondentai 
pasako, kad pabėgėliai “yra 
tikriausi naciai, turi savo 
slaptą policiją Vokietijoj, ir 
sulaiko lietuvius, norinčius 
grįžt Tarybų Lietuvon”. 
Pasiskaitykit New York 
Times korespondento se
kantį pranešimą. Čia jo žo
džiai, spalių 15 d. laidoje:

“Vienas oficierius sakė: 
‘Apie 20,000 jų yra baisiai 
nusistatę prieš rusus ir 
karštai pritaria naciams. 
Pas mus dalykai kaip tai 
netvarkoj, kad mes naiki; 
name Vokietijos nacizmą’ 
bet nuošaliai paliekame 
Baltijos nacius stovyklose, 
net jų neišsijodami. Jie 
stovyklose suorganizavo 
slaptąją savo policiją, kuri 
veikia taip, kaip nacių Ges
tapo, ir ši policija sudrau
džia tuos Baltijos žmones, 
kurie tikrai norėtų namo 
grįžti,’ kaip pastebėjo tas 
amerikonas karininkas.”

Toliaus New York Times

korespondentas pažymi, kad 
tas pats karininkas sakė:

“Jie yra tikrų tikriausi 
naciai, ir kol mes nepalies
dami jų laikome juos sto
vyklose, mes duodame už
tikrinimą, jog kai užėmi
mas pasibaigs, vis dar di
doka nacių grupė veiks Eu
ropoj, nors mes apvalome 
pačią Vokietiją nuo naciz
mo.”

Ar dabar bus aišku, kas 
yra tie pabėgėliai, ir ar 
reikia juos šelpt?

Mikas, Announceris

Iš Laiško Iš Lietuvos
V. Vengraitis, iš West 

Lynn, Mass., gavo laišką 
nuo savo giminaitės iš ta
rybinės Lietuvos Šakių aps
krities, Jenkų vals., Zig
mantų kaimo, Klementinos 
Kudirkienės.

Rašo, kad visi dabar svei
ki, nuo karo jos budinkai 
nenukentėjo, nors du mėne
sius karo metu buvo eva
kuoti iš namų. Toliau:

“Turime vieną porą ark
lių, dvi telyčias.”

Laukai buvo apsėti; daug 
daržovių pasodino, ir t.t.

Pabėgėlių Gudravimai

Gimimas Pasaulio Darbo Unijų Federacijos suteikia 75 milionams organi
zuotų darbininkų balsą kovose už demokratiją ir pasaulio atbudavojime. 
Kairėje: generalis sekretorius Louis Saillant kalba susirinkimui. Dešinėje: vi- 
ce-pirmininkai Sidney Hillman ir Vasilijus Kuznecovas tariasi apie federaci
jos darbus, J

Iš Lietuvos pabėgę buvu
sieji nacių sandarbininkai 
(lietuviai) naudojasi viso
kiais skymais pasiekimui 
Amerikoje gyvenančių savo 
giminių bei šiaip pažįstamų. 
Negalėdami koresponduoti 
tiesioginiai (tai neleidžia 
mūsų šalies vyriausybė), 
jie siuntinėja laiškus per 
Europoje esančius Ameri
kos karius, valdininkus, di
plomatus, turistus ir t.t. 
Neseniai teko matyti Aust
rijoj gyvenančios tokios 
bėglių šeimos laišką, išsiųs
tą per buvusį Lietuvos kon
sulą S. Garbačiauską, gy
venantį Zuriche, Šveicari
joj, Atsakyti irgi prašoma 
per tą patį Garbačiauską, 
kuris savo keliu perduosiąs 
laišką adresatui.

Tas parodo nepaprastą 
lietuviškų nacių gudravi
mą, naudojimąsi net “diplo
matais” savo tikslų pasieki
mui. O tie tikslai labai aiš
kūs: sudarymas galimybės 
išvažiuoti Amerikon ar ku
rion kiton šalin. Grįžti į 
Lietuvą jie bijosi, kaip “vel
nias kryžiaus”, nes, mato
mai, yra tos šalies liaudžiai 
sunkiai nusikaltę! Laiške 
dejuoja: “kasdien drebam, 
kad tik rusai neateitų”.

Jeigu p. Garbačiauskas 
tarpininkauja, kaip agen
tas, Austrijoj esantiems lie
tuviškiems naciams, aišku, 
jis tai daro ir Vokietijoje 
gyvenantiems.

Amerikiečiai turėtų pa
rodyti didelę špygą tos rū
šies ubagams!

M-s.

Montello, Mass
Klaidos Pataisymas

Laisvėj, iš 18 d. spalių til- 
pusioj korespondencijoj pasa
kyta, kad $5 aukavo J. Valai
tis, o turėjo būti: J. Vaitaitis. 
Taipgi praleista vardai seka
mų, kurie aukavo po $1: F. 
Benevičia, E. Elzbetienė, K. 
Kupkienė ir K. Skirmantienė. 
Klaidą pataisau ir aukotojus 
atsiprašau.

K. č.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!
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— Per dvi paskutines sa-i Prof. Kapitza 
vaites kongreso rateliuose j Petras Kapitza, žymusis 
buvo šnekama ir liudijama sovietinis atomų branduolių 
apie atominę bombą. Už vi- žinovas - fizikas, praeitais 
su tų kalbų dunkso atkak-1 metais gavo medalį nuo

vaidino svarbųjį vaidmenį i Bohr tebėra draugai. I mokslinių tyrimų centrus— 
su savo nurodymais, kaip 1934 m. Bohr lankėsi So-■ Fiziniai - Technikinį Insti- 
galima atominę bombą pa- vietų Sąjungoj. Jisai stebė-itutą Leningrade ir Fizikos- 
gaminti. Kapitza ir Niels jo du svarbiausius tuomet i Technikos Institutą Char-

lus, labai įdomus, dar neat
sakytas klausimas: Ar So
vietų Rusija jau žino tą 
slaptybę? — rašė Aleksan
dras Kendrick spalių 22 d 
iš Washingtono, kur jis yra: 
Chicagos Sun ir New Yor- * 
ko PM dienraščių korespon-i 
dentas. Jis tęsia:

— Dauguma senatorių ir' 
kitu žmonių rėkaudami rei
kalavo, kad mes niekam ki
tam neparody tume, kaip
atomų bomba pagaminama. 
Jie galvojo, kad Rusija ne-, 
žino, kaip tokią bombą pa
dirbti; bet jeigu jie pama
nytų, kad Rusija turi ato
minę bombą, tai per vieną) 
minutę jie apsisuktų antron 
pusėn; tada jie reikalautų 
pervest visą tos bombos se-| 
kretą į tarptautines ran- Į 
kas.

Mokslininkai pare iškė 
nuomonę, jog atominės 
bombos slaptybė gal būtų | 
galima išlaikyti tiktai ke
liems metams, ne daugiau. 
Jei mokslininkų nuomonėj 
nepadarė įspūdžio kai ku
riem senatoriam, tai čia aš 
jų naudai paduosiu sekamą-

Franklino Instituto iš Phi- 
ladelphijos. Tada ameriko
nų korespondentai Mas
kvoj nuėjo pas Kapitza pa
simatyti ir pasikalbėti.

Tą sykį jis mums sakė; 
jog Sovietų Sąjunga su di
deliu pasiryžimu stengiasi 
išspręsti tris nepaprastai 
svarbius klausimus fizikos 
srityje —tai atominės jėgos 
klausimas, šaltųjų tempera
tūrų ir visiško zero šalčio 
tyrimai ir medžiagų kietu
mo ir stiprumo klausimai.

Kapitza, 51 metų am
žiaus, rupiai apsirengęs, 
pypkorius fizikas, yra gal
va garsiojo Maskvos insti
tuto fizikos klausimams ty
rinėti. Tas institutas buvo 
įsteigtas Kapitzai ir jo ben
dradarbiams. Kapitza su
grįžo iš Anglijos į savo 
gimtąją Rusiją ir tapo in
stituto direktorium.

Jisai, jautė, kad jokiame 
kitame krašte jis nebūtų 
galėjęs gauti nuosavos labo
ratorijos moksliniams tyri
mams daryti.

Rutherford, Kapitza ir 
Niels Bohr

Audros pėdsakuose likosi šie suraizgyti, viens j kitą subrukti laivai, valtys ir 
kiti prieplaukos pabūklai Buckner Įlankoj, Okinavvoj. Po 140 myliu per. valanda 
praūžianti viesulą tai padare. Daug žmonių sužeista. (J.V. Laivyno paveikslas per 
Federated Pictures).

AR ILGAI ATOMINĖ BOMBA BlIS 
SEKRETAS SOVIETAMS?

sias pastabas apie Sovietų 
mokslą ir kiek Sovietai su
pranta atominę teoriją. Tai 
yra pastabos reporterio, ku
ris pernai buvo Sovietų Są
jungoj. Visą laiką po to jis 
stengėsi gerai sekti moksli
nius Sovietų raštus.

Tos pastabos gal padės 
užtverti matomą spragą vi
sose dabartinėse (Ameri
kos) knygose ir knygelėse, 
rašančiose apie atominę 
bombą.

Kapitza buvo mylimasis 
studentas (anglų mokslinin
ko) velionio lordo Ruther- 
fordo (Cambridge Univer
sitete). Rutherf ordas buvo 
pirmatakas ir pradžios šal
tinis atominiams tyrinėji
mams visame pasaulyje. 
Kapitzos draugas studen
tas garsiojoj Cavendisho 
laboratorijoj Cam bridge 
(Anglijoj) buvo danas 
Niels Bohr. O dabar pripa
žįstama, kad Niels Bohr su-

SU MINČIA SURIŠUS MINTĮ, 
LENGVIAU ATSIMINTI

Pittstoniškis brooklynie-, radinys (autoriaus nepame- 
tis Antanas Jonaitis andai nu) yra štai: Gerai yra tu- 
per mane užsiprenumeravo rėti pinigų ir įvairių daik-
Laisvę ir sako: “Jeigu pa
mirštum mano pavardę, 
Jonaitį, atsimink žodį ‘uni
ted — United States’ tai

tų, kuriuos pinigai nuper
ka, bet taip pat yra gerai 
patikrinti save, ar tebeturi 
savyje daiktus, kurių pini

vėl atsiminsi.” Ir iš tikinu jų 
tokia minčių kombinacija 
(associated ideas) pagelbsti 
turintiems silpną atmintį.

gai nenuperka.

Amerikonų Oak Ridge a- 
tominių mokslininkų sąjun
ga neseniai pareiškė, jog 
atomų “sekretai” žinomi ne 
tik Amerikai, bet ir kitų 
kraštų mokslininkams. A- 
merikiniai atomų žinovai iš 
Oak Ridge sakė: “Jeigu 
dar lieka kokios slaptybės, 
tai tik technikinės ir inži- 
nieriškos smulkmenos” kas 
liečia pačios atominės bom
bos dirbimą, šie Amerikos 
mokslininkai taip pat įspė-

Kitas pavyzdis, kaip ga
lima lengviau atsiminti nu
merius. Sakysim, jūsųv drau
go namo numeris yra 388. 
Angliškai — three, eight, 
eight, kuriuos tariant, pri
mena lietuvių kalboje žo
džius — trys eis, eis. Nu
meris užmirštamas grei
čiau, bet žodžiai “trys eis, 
eis”, taip greit neužsimirš
ta ir su jų pagalba lengvai 
galima atsiminti, kad tasai 
numeris buvo 388.

Panašios minčių kombi
nacijos yra gana praktiškas 
būdas atminties sustiprini
mui,— sako tokios rūšies 
psichologijos praktikantai.

Kiekvienas savęs papeiki
mas yra savęs gerinimas.

Geriau būti niekeno ne
mylimu, negu visų panieki
namu.

Niekad niekam nepasa
kok savo sapnų, jei nenori 
būti pajuoktas, — sako drg. 
Unguraitis, Krienologijos 
adoratorius ir geras Krie
no bičiulis bendradarbis.

Kas turite gerų trumpų 
minčių, nuosavų, tautosa
kos ar iš kitur gautų, pra
šomi prisiųsti Krienui per 
Laisvę ir jos bus čionai su
naudotos. Geresni išsireiš
kimai bus patalpinti Krieno 
ledžiamoj aforizmų knygoj, 
kuri išeis iš spaudos po 
Naujų Metų. Bendradarbia
vimas bus tinkamai įvertin
tas.

Duona privalo būti pirm 
muzikos; muzika tik žavi, o 
duona stiprina.

Ten, kur niekas nėra ver
tinamas, vertink tik pats 
save.

Rasti gerą mintį, yra tas 
pats, kaip rasti kokį gerą 
daiktą. Vėliausias mano

Šienauk lankas, kol saulė 
kaitina, o ne tuomet, kada 
pačiam būtų geistina.

Pr. Krienas

jo, jog kitos šalys “per ke
letą metų galės pačios pa
sigaminti atomines bombas 
be jokių technikinių žinių 
iš mūsų.”

Tik reakciniai politikie-

Plytų Laužę Naudoji
mas Statybai

Jau seniai Įvairumuose 
buvo išspausdintas straips
nis iš Tarybinės Lietuvos 
apie tai, kaip vartojama 
sunaikintų namų plytų lau
žai naujiems namams sta
tyti. Sovietų inžinieriai su
rado būdus panaudoti sta
tomiems namams ne tik su
daužytų plytų gabalus, bet 
jų trupinius ir dulkes, su
maišant su cementu. Moks
liniai buvo ištirta ir patik
rinta, kiek stiprumo turi 
plytų laužai, lyginti su nau
jomis plytomis, ir nustaty
ta, koki plytų laužai tinka 
sienoms, koki pamatams ir 
kokio aukščio namui galima 
senąją plytinę medžiagą 
naudoti.

Taip plytų laužus Sovie
tai vartoja namams atsta
tyti jau daugiau kaip dve
ji metai. Bet amerikinė ži
nių agentūra . Associated 
Press praeitą savaitę pas
kelbė kaip kokią naujieny- 
bę, girdi, vokietys inžinie
rius Eugen Berck vakarinė
je Vokietijoje jau išrado 
būdą panaudoti plytų lau
žus kaip medžiagą namams 
atstatyti.

riai kitaip įsivaizduoja. Jie 
perdaug tamsūs ir protiniai 
tingūs, kad galėtų suprasti, 
kaip moksliniai protai vei
kia. Bet ir jiem turėtų būti 
žinoma, jog prie atominių 
slaptybių atidengimo prisi
dėjo ir įvairių kitų tautų 
mokslo žmonės — danai, i- 
talai, vokiečiai, rusai, žydai, 
francūzai ir eilė kitų.

Atominė bomba laikoma 
įrankiu ypač prieš Sovietų 
Sąjungą, nes jos priešai 
spėja, kad Sovietai dar ne
turi tokios bombos arba ne
gali trumpu laiku pasiga
minti. Įdomu todėl prisi
minti, kas yra sakoma kny
gelėje, kurią Sovietai iš
spausdino anglų kalba Lon
done jau pirm ištisų metų, 
taigi kur kas anksčiau, ne
gu buvo išbandyta ameriki
nė atomų bomba.

išvystė praktinius būdus iš
traukti uraniumo atomams 
iš pasiskirsčiusio jų stovio 
medžiagoje.”
' Na, o išskirti tinkamus 

atominei jėgai atomus yra 
tūkstantį kartų sunkesnis 
ir keblesnis darbas, negu 
pačią atominę bombą paga
minti.

J. C. K.

SIŪLAI Iš KIAUŠINIŲ
Amerikiniai chemikai pa

gamino stiprius, gražius 
siūlus ir iš vištų kiaušinių. 
Nežinia, .ar audyklos ir 
mezgyklos naudos šį išradi
mą, nes kiaušiniai gal per- 
brangi medžiaga.

Vaistas Iš Bakterijų 
Prieš Bakterijas

kove, Ukrainoj. Bohr kal
bėjo abiejose tose įstaigo
se.

Tyrinėjimai Karo Metu
Karo metu Kapitzos in

stitutas buvo perkraustytas 
iš Maskvos į Kazanių. Tai 
reiškia, jog daromieji 
Kazaniuje tyrimai nebuvo 
žinomi ne tik Europos ir 
Amerikos mokslininkams; 
jie nebuvo žinomi nei liku
siems Maskvoj ir Leningra
de sovietiniams mokslinin
kams.

Užsiimdamas atomų tyri
mais, Kapitza taip pat išra
do būdą, kaip pavertus orą 
skystimu galima pigiai pa
gamini daug oxygeno (de
guonies). Šis atradimas bu
vo padarytas Sovietų plieno 
pramonės naudai. Vartoda
mi didį oxygeno liepsnų 
karštį liejyklų krosnyse, 
Sovietai gali pasigaminti 
plieną visai pigiomis lėšo
mis.

Kapitza taip pat išrado, 
kaip daugmeniškai dirbti 
skystąjį helijų iš heli j aus 
dujų.
Visam Pasauliui žinomas 

Mokslininkas
Kapitza yra tarptautiniai 

žymus fizikos mokslininkas. 
Tokiu jį pripažįsta jo ben
drai mokslininkai visuose 
kraštuose.

Prieš pat karą buvo lei
džiama pagarsėjusioji tarp
tautinė raštų eilė fizikos 
klausimais, taip pat ir ato
mų klausimais. Juose buvo 
minima ir atominiai darbai 
Ehrico Fermi ir Bohro, ku
rie taip daug prisidėjo prie 
atomų bombos išradimo. O 
Kapitza ir dar vienas mok
slininkas redagavo visus 
tuos raštus.

Kiti Sovietų Mokslo Vyrai
Šalę Kapitzos, yra dar 

keli išgarsėję atomų žino
vai - fizikai Sovietų Sąjun
goj. Šaunūs jų darbai šioje 
srityje buvo gerai žinomi, 
iki karo skraistė paslėpė 
juos.

Tarp tų mokslininkų yra 
genijus armėnas A. I. Ali- 
chanovas, 35 metų amžiaus; 
beveik tokio pat amžiaus 
leningradietis mokslininkas 
Ivanas Kurčatovas; kosmi
nių (visatinių) spindulių 
tyrinėjimo veteranas Da
nielius Skobelcinas ir buvęs 
Charkovo Instituto direkto
rius Aleksis Leipunskis.

Atomai Tyrinėjami nuo 
1918 metų

Sovietiniai mokslininkai 
nagrinėja atominę teoriją 
jau nuo 1918 metų rugsėjo 
mėnesio, kada buvo įsteig
tas Leningrado Institutas.

Sovietu Fizikos Moksli
ninkų Sąjunga turi ir spe
ciali komitetą atomų klau
simams tyrinėti. Tas komi
tetas suderina visus sovieti
nius atomų tyrinėjimus, kad 
darbas būtų tiksliai varo
mas pirmyn be to paties 
dalyko pakartojimų.

Kurčanovas, beje, Lenin
grade suskaldė atomą tuoj 
po to, kai Lawrence sudau
žė atomą Berkeley (Cali- 
fornijoj), — rašo Chicago 
Sun ir N. Y. PM dienraščių 
korespondentas A. Kend
rick iš Washingtono.

GREIČIAUSI ŽVĖRYS
Cheetahs, leopardų rūšies 

žvėrys, yra laikomi grei
čiausiais keturkojais. Jie 
nubėga iki 70 mylių per va
landą. Tų žvėrių yra pieti
niai - vakarinėje Azijoje ir 
šiaurinėje Afrikoje.

TOBULINS TELEGRAFU 
RADIJO ATŠVAITAIS

Ką Sovietai Paskelbė 
Pirm Metų

Toje knygelėje, išleistoje 
Soviet News, rašo sovietinis 
mokslininkas prof. Alek
sandras Fersmanas:

“Kada Sovietai pasistatė 
ciklotroną (elektriniai-mag- 
netinę mašiną atomam 
skaldyti) Radiumo Institu
te (Leningrade), tai buvo 
galima daryti praktinius 

.tyrimus su -dirbtiniai paga
minamomis radijiniai-veik- 
liomis medžiagomis (kurių 
atomų branduoliai priver
čiami laikinai irti). Tie 
bandymai privedė prie nau
jų pasekmių; pavyzdžiui, 
buvo ardomas ir uranium 
(atominės bombos medžią- 
ga).

“Radiumo Institutas su
rado Sovietų šalyje, kaip 
uraniumo atomai pasiskirs
tę medžiagoje. Išdirbęs tam 
pamatinę teoriją, Institutas

Stebėtina, kiek daug kiti 
padaro mokslinių atradimų 
už kelių metų po to, kai tie 
patys atradimai Sovietų 
Šąjungoj buvo padaryti ir 
jau seniai praktikoj varto
jami....

Tam tikros bakterijos, 
išimamos iš apkrėstų žaiz
dų, sulaiko kai kurių pavo
jingų ligų perų augimą ir 
veisimąsi, kaip atrado Co- 
lumbijos Universiteto medi
cinos skyriaus mokslininkai 
Frank L. Meleney, Balbina 
A. Johnson ir Herbert An
ker. Tokias bakterijas jie 
pavadino bacitracinais.

Bacitracinų bakterijos, 
panašios į mažytes lazdeles, 
sustabdo augimą pavojingų 
streptokokkų ir stafilokok- 
kų perų, nuodijančių krau
ją. Minimos bakterijos taip 
pat suturi lyties ligos gono
rėjos perus nuo tolesnio iš
sivystymo.

Bacitracinų bakterijų bu
vo priauginta tinkamoje 
sriuboje, pačios bakterijos 
iškoštos ir jų skysčiai iš
bandyti ant žiurkių, pelių 
ir galų gale ant žmonių. 
Skysčiai, be kitko, apsaugo
jo gyvuliukus ir nuo gang
renos.

Bacitracinų skysčiai ly
giai kovoja prieš tų ligų pe
rus, kaip ir garsioji penici
llin gyduolė.

Neužilgo bus statoma 
Jungtinėse Valstijose teleg
rafo radijo plieniniai bokš
tai su dideliais pailgai ap
skritais atšvaitais (reflek
toriais). Telegramos eis 
radijo bangomis nuo vieno 
bokšto į kito bokšto atšvai
tą. Tada bus panaikinta di
delė dalis telegrafo stulpų, 
kuriais dabar apstatyti ke
liai.

Western Union Tėlėgrafo 
kompanija praneša, kad 
pirmiausiai bus įtaisytos 
bandomosios bokštinės te
legrafo radijo stotys New 
Yorke, Philadelphijoj, Pitt
sburgh e ir Washingtone. 
Po tinkamo išbandymo jų 
veikimo, radijiniai telegra
fo bokštai bus statomi vi
suose didesniuose miestuo
se, o paskui miesteliuose ir 
laukuose.

Tie plieniniai bokštai bus 
80 iki 120 pėdų aukščio. 
Per 5 iki 7 metų bus pris
tatyta jų visame krašte už 
30 mvlių vienas nuo kito. 
Tas darbas lėšuos 62 milio- 
nus dolerių, kaip skaičiuo
ja telegrafo kompanija. Bet 
naujieji įrengimai ilgainiui 
taupys lėšas. Nes nereikės 
daugybės - stulpų ir vielų 
prižiūrėti, naujinti ir taisv-

jo stotys veiks savaime, au
tomatiškai, be žmonių jose, 
ir tik retkarčiais reikės pa
siųsti į jas mechaniką prie
taisams patikrinti.

Telegrafiniai stulpai su 
vielų tinklais tuomet pasi
liks tiktai kai kuriose vie
tose, kur jie pasirodys pa
rankesni.

Vieno Gyvulio Širdies 
Įdėjimas Kitam

Maskva. — Associated 
Press rašė spalių 18 d.:

—Gorkio Medikalio Insti
tuto profesorius N. P. Sinit 
(Maskvoj) pranešė, kad 
galima vieno gyvulio širdį 
prigydyti kitam. Sovietinė 
spauda, pakartodama jo žo
džius, sako, yra vilties, kad 
laikui beinant, galima bus 
išimt sugedusias aukštes
niųjų gyvulių širdis ir jų 
vieton įdėti sveikas (paim
tas, pavyzdžiui, iš skerdžia
mų mėsai gyvulių).

Pirmuosius bandymus da
rydamas širdžiai persodin
ti, prof. Sinit vartojo var
les, o vėliau ir tokius šilta
kraujus gyvulius, kaip šu
nis.

ti. Mažiau bus sugedimų, ir 
telegramos, girdi, bus per
siunčiamos beveik be klai- 
dų.

Bokštinės telegrafo radi-

“Buvo atrasta, jog įdėjus 
gyvuliui naują • širdį, jis 
su ja visai normaliai gyve
na ir veikia,” — pastebėjo 
profesorius Sinit.
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(Tąsa)
Tai tėra vienintelė laisvė, kurių valsty
bė, pati norinti ir turinti rutuliotis į tos 
savo sąvokos kraštutinumus, paskiram 
žmogui, kurio negalima sunumeruoti, ga
li pasiūlyti, jei nenori jo visai šaltai nu
žudyti. Taip abejingai žudyti valstybė 
dar turės išmokti. Kol kas dar Cezaris 
Kapitalizmas tokiame žudyme nemato 
jokio reikšmingesnio intereso, kadangi 
jis dar gali suvartoti tas atmatas, ku
rios išmetamos per kalėjimo sieną. Ir 
Cezaris Kapitališmas neleis įvykti jo
kiam įvykiui, kol dar jam yra pelno. Taip 
pat ir atmatos, kurias valstybės meta 
per mūrą, turi savo vertę ir duoda gerą 
pelną, todėl jas atstumti būtų nuodėmė, 
nedovanotina nuodėmė.

—Guoly, kuris yra virš manojo, — pa
sakiau aš vieną dieną Stanislovui,— 
kaip man pasakojo, vienas jūrininkas 
neseniai nukratė kulnus. Ar tu ką nors 
apie tai žinai, Lavski?

—Žinoma, žinau. Mes, taip sakant, bu
vome broliai. Jis buvo vokietis. Kilęs iš 
Miulhauzeno Elzase. Tikrosios jo pavar
dės aš nežinau. Man tai ir nerūpėjo. Sa
kėsi, vadinasis Paulius. Jį čia vadinom 
Prancūzu ar tiesiog Frenču.' Buvo trime- 
ris. Kartą naktį, kai mes kartu sėdėjom 
užpakaliniam bunkery, jis, kaip mažas 
vaikas, verkdamas papasakojo kaiką iš 
savo gyvenimo.

Paulius gimęs Miulhauzene ir, kaip 
man rodosi, Štrasburge ar Mece buvo iš
mokęs variakalio amato. Aš tiksliai ne
atsimenu, kurioj vietoj jis mokėsi, nes 
tai nesvarbus dalykas. Po to jis iškeliavo 
į Prancūziją ir Italiją. Kai tas mėšlynas 
prasidėjo, jis buvo internuotas Italijoj, 
bet palauk, ne, buvo kitaip. Jis tuomet, 
kai karas prasidėjo, buvo Šveicarijoj, ir 
neturėjo nė kiek pinigų, šveicarai jį išva
rė Vokietijon ir ten paėmė jį kariuome
nėn. Per vieną patrulių žygį jį suėmė 
italai. Tačiau iš belaisvių stovyklos jis 
pabėgo, pavogė kažkur civilius drabu
žius, o savo pilkus fronto'skarmalus už
kasė ir bastėsi sau po Vidurio ir Pietų 
Italiją. Jis gerai žinojo tas vietas, nes 
buvo tenai dirbęs.

Pagaliau jį sučiupo. Kad jis buvo pa
bėgęs karo belaisvis, nežinojo. Jį palaikė 
vokiečiu, kuris visą laiką ten sukaliojosi 
ir tokiu būdu jis pateko į internuotų ci
vilių belaisvių stovyklą. Tokia buvo jo 
istorija.

Tačiau dar prieš pasikeitimą civiliais 
belaisviais jam vėl pavyko pasprukti iš 
tos stovyklos. Tuomet nusibaladojo j 
Šveicariją. Iš tenai jis buvo išsiųstas į 
Vokietiją, kur dirbo viename bravore. 
Po to jis pateko į revoliucinę istoriją, bu
vo areštuotas ir ištremtas kaip prancū
zas. Tačiau prancūzai jo nepriėmė, ka
dangi jis jau labai seniai buvo iškeliavęs 
iš Miulhauzeno ir nebuvo optavęs nei už 
Prancūziją, nei už Vokietiją. Kuris gi 
darbininkas tokiais niekais rūpinasi? 
Yra apie ką kitą galvoti ir rūpintis, ypač 
jei neturi darbo ir kaip pasiutęs turi vi
sur lakstyti, kad nors susigraibytum pil
vui.

Tačiau iš Vokietijos buvo nutarta jį 
ištremti už bolševistinius dalykus, apie 
kuriuos jis visai nieko nesuprato. Du 
kartu jis gavo po dvidešimt keturias va
landas pranykti iš krašto arba atsisėsti 
šešius mėnesius darbo namuose. Kai jis 
iš tų namų išėjo, tai vėl gavo dvi dienas 
laiko ir jei per tą laiką neišsinešdins, 
tai prieš jį vėl žydėjo darbo namai, kalė
jimas arba internuotųjų stovykla. Darbo 
namų dabar jie nebeturi arba taip jų 
nebevadina, kaip man jis pasakojo. Bet 
už tai turi kitų panašių įstaigų. Broliai 
visumet suranda naują niekšybėlę, jei 
dėl kurių nors priežasčių baigia su seną
ja. Ką jie žino apie žmogiškas' priežas
tis? Jiems visur tik nusikaltėliai ir ne- 
nusikaltėliai. Kuris negali įrodyti, kad 
jis tikrai nėra joks nusikaltėlis, kaip tik 
toks, anot jų, esąs tikras nusikaltėlis.

Taigi, jis turėjo išsinešdinti. Apie 
pustuzinį kartų jis buvo nuėjęs pas pran
cūzų konsulą, bet tas nieko nenorėjo apie 
jį žinoti, išmetė jį laukan ir uždraudė 
įžengti į konsulatą.

Tuomet Paulius savo kelią pasuko į 
Liuksemburgą, iš kur perėjo sieną ir at
sidūrė Prancūzijoj. Kai jį ten pačiupo, 
asilas, pasisakė esąs prancūzas. Tiesą 
sakant, jam nieko daugiau ir nebuvo ką

sakyti. Jis buvo pradėtas tyrinėti ir tie 
išrado, kad tokiu nelegaliu, priešįstaty- 
mišku būdu jis norėjęs įsigyti Prancū
zijos pilietybę. Tai yra didelis nusikalti
mas. Riebus įsilaužimas plėšti, toli gražu, 

nebuvo toks didelis nusikaltimas kaip 
šis. Jie užkrovė jam porą metų.

Na, trumpai ir gerai, jis suranda pe
lės skylutę pabėgti. O kas toliau? Svetim
šalių legijonas? Tenai jis galėtų užsitar
nauti dešimtadalį prancūzų pilietybės, 
jei tik jis galėtų iškentėti.

Tačiau jis neiškentė ir turėjo pabėgti.
Jis man pasakojo, kad ir bėgant pa

sitaiką štai kokių dalykų. Kur tu nori? 
Tenai, į ispanų sritį? Gerai. Jei tik ke
lias nebūtų toks ilgas. Bet išdygsta pa
keliui marokiečiai, kurie nori užsidirbti 
galvapinigių. Iš nosies viršūnės jų nega
lima pažinti, jei paprašysi juos poros da
tulių ar vandens gurkšnio. Ir tuomet vėl 
atgal kaip dezertyras, tai' jau geriau nu- 
sidurti aštraus šakalio gabalu.

Paskui vėl sutinki marokiečius, kurie 
žmogų nurengia iki marškinių ir saulės 
kepinamą palieka gulėti smėlyje.

Tai vėl susitinki tokių, kurie ne tik 
apiplėšia, bet negyvai užmuša ar nukan
kina, kadangi esi iš nekenčiamo legijono 
arba vienas nekenčiamų krikščioniškų 
šunų.

Taip pat yra ir tokių, kurie žmogų 
nusitempia kartu su savimi ir giliau, į 
tolimesnes Afrikos sritis, kur parduoda 
tave kaip vergą sukti malūno girnų. Ir 
gi malonumas! Geriau jau diržus iš kū
no rėžtų. /

Bet mūsų jaunuolis turėjo laimę, pra
keiktą laimę. Jis susitiko marokiečius, 
kurie norėjo jį užmušti arba pririšti prie 
arklio uodegos ir patampyti. Tačiau jis 
vis dėlto sugebėjo duoti jiems suprasti ir 
tai dar kaip tik tinkamu laiku, nors jie 
paprastai nemėgsta diskusijų, kad jis 
esąs vokietis. Na, vokiečiai taip pat yra 
krikščioniški šunes, bet jie kariavo prieš 
prancūzus. Už tai jie čia yra didžiai, 
kaip ir Ispanijoj ir Meksikoj, vertinami. , 
Meksikoj ir Ispanijoj vokiečiai brangi
nami už tai, kad jie padėjo pakišti po 
žeme penkiasdešimt tūkstančių amerikie
čių. Pas marokiečius vokiečiai dar turi 
vieną jautrią stygą. Mat, vokiečiai ka
riavo kartu su turkais, muzulmonų pu
sėj, prieš anglus ir prancūzus ir kai vo
kiečiai mohamedoniškus bendratikius, 
kariavusius anglų ir prancūzų pusėj, pa- 
imdavę, kaip karo belaisvius, į nelaisvę, 
tai jie su jais elgdavęsi ne kaip su karo 
belaisviais, bet kaip su dviejų trečdalių 
draugais. Tai žino kiekvienas, kuris šau
kiasi į Alahą ir pranašą, nežiūrint, ar jis 
gyvena Maroke ar Indijoj.

Ne turkui, o kuriam nors kitam mu- 
zulmonui yra nepaprastai sunku įrodyti, 
kad jis suprastų, jog žmogus esi vokie
tis. Jis mano, kad vokietis turi kitaip at
rodyti, negu jų nekenčiamas anglas ir 
prancūzas ir kai jis pamato, jog ir vo
kietis ne kitaip atrodo, tai jis netiki juo 
ir mano, kad norima jį apgauti. O kai 
dar jis, būdamas vokietis, tarnauja sve
timšalių legijone, kad skriaustų muzul- 
monus, tai jam nebetiki daugiau net ir 
tas, kuris būtų galėjęs palaikyti jį vo
kiečiu.

Kaip tai atsitiko, niekas negali pasa
kyti. Kažkokio nesuprantamo jausmo pa
veikti, kuris pas marokiečius staiga iš
kilo, jie patikėjo Pauliui, jog jis yra vo
kietis ir kad jis niekumet nėra prieš mu- 
zulmonus kariavęs. Jie priėmė jį, slaugė 
jį, gerai maitino ir perdavinėjo jį iš gi
minės į giminę, iš kilties į kiltį, kol jis 
pasiekė pajūrį ir tenai slyvų marmelado 
pirklių buvo atgabentas į “Jorikę”.

Kapitonas jį priėmė’ .džiaugsmingai, 
kadangi reikėjo trimerio, o Paulius jau
tėsi laimingas atsidūręs tarp mūsų.

Tačiau jau po dviejų dienų, nors jis su 
ardelėmis neturėjo jokio vargo ir angliai 
tuomet buvo čia pat po ranka, jis tarė: 
“Norėčiau, kad nebūčiau bėgęs iš sve
timšalių legijono. Čia yra dešimtį kartų, 
bogiau negu pačioj blogiausioj mūsų di-' 
vizijos kuopoj. Palyginus su čia, mes 
ten • gyvenome kaip kunigaikščiai. Tu
rėjom žmonišką valgį ir žmoniškas pa
talpas. Čia aš visiškai pražūsiu.”

— Nekalbėk tokiu liūdnu tonu, Pau
liau — norėdamas jį palinksminti, pasa
kė Stanislovas.—

(Daugiau bus)

unijai, 
stengėsi palaikyti 
darbininkų karo

kontraktas pasibai-

šio miesto katininių dirbtu
vių darbininkai ir darbininkės 
yra organizuoti į CIO 405 lo
kalų, turi “čekap” sistemų, 
taip, kad j unijų mokestį at
skaito iš algos kas savaitę ir 
unija atstovauja darbininkus, 
kaipo organizuota kūnų. Dar
bininkai turi geresnes darbo 
sąlygas, geresnę alga ir šie
met gavo dvi savaites apmo
kamų vakacijų. Taipgi buvo 
mokama po 2 centus nuo do
lerio, kiek per metus dolerių 
uždirbo, žinoma, vakacijas 
gauna tik tie darbininkai, ku
rie išdirbę ne mažiau 5 me
tų.

Unija daug darbininkams 
padėjo ir ateityje daugiau dar 
padės, žinoma, kad kompani
jai unija nepatinka. Gaila, 
kad dar yra darbininkų, ne
priklausančių unijai. Kompa
nija stengiasi kenkti 
ypatingai 
nounijinių 
sąlygose.

Dabar
gė, tai unija pareikalavo iš 
kompanijos, kad visi darbinin
kai turi prigulėti prie unijos, 
kad iš visų algų būtų išskai
tyta unijos duoklė, o kurie ne
sutinka prigulėti, tai lai tie 
pasitraukia iš fabriko.

Bet kompanija nesutinka su 
tuomi unijos teisingu reikala
vimu. Todėl lapkričio 1 dieną 
bus balsavimai, ar unija strei
ko pagalba turi priversti kom
paniją priimti šį reikalavimą. 
Prie unijos priklauso apie 3,- 
200 narių, kurie moka duok
les, gi neorganizuotų yra apie 
800, kurie nemoka duoklių, 
bet unijos iškovotomis sąlygo
mis naudojasi. Tai darbininkų 
pareiga paremti teisingus uni
jos reikalavimus ir balsuoti už 
streikų, kad privertus kompa
niją skaitytis su unija. Unija 
stato ir daugiau, reikalavimų 
kompanijai. Todėl, visi bal-

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dvięm koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
’ NEWARK, N. J.

TEL. MARKET 2-5172

PAREIGA
Mūsų Karo 

pergalę galimą.
Bonų doleriai padarė

Dabar mūsų 
mūsų ginkluotas 
sužeistuosius, palaikyti mūsų okupacinę 
kariuomenę, atsteigti veteranus gyveni
mui, aprūpinti šeimas tų, kurie sudėjo 
pačią didžiausią auką.

pareiga yra sugrązmti 
jėgas namo, aprūpinti

PIRKITE PERGALES BONUS
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

suokime už unijos pasiūlymą, 
lapkričio 1 diena.

Unijistas.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Lietuviškas

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

NAMU 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 šlngeliavimo reikalu kreipkitės

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

Telefonas EVergreen 4-0753.

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: R__o Sekmadieniais nėra valandų.

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, R_Y.
Blokas nuo Howes St. eleveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleist! pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviate.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai EV. 4-8898

MĮŲiąąMMM M M M Wl M M M

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

y.
Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo

se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LtfDOTUV/U
DIREKTORIUS

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

►€3M
1113 Mt. Vernon St 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110
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Tarybų Latvijoje
Rašo J. Jurginis

Mūsų dvisparnis lėktuvas, 
žmonių dažnai daržininku ar
ba kukurūzininku vadinamas, 
liepos mėn. 20 dieną vežė mus 
Rygon tarybų valdžios įsikū
rimo penkmečio minėti. La
kūnas žiūrėjo priekin, kada- 
ne-kada žvilgterdarpas žemė
lapiu, o mes visą laiką dairė
mės žemyn į gražiai išmar
gintas Lietuvos pievas, laukus 
ir miškus. Šalia baluojančių 
rugių, šieno kūgių ir bręstan
čio vasarojaus matėsi karo ir 
okupantų siautėjimo pėdsa
kai: sudegintos sodybos, svie
dinių ir bombų išraustos duo
bės, išrangyti apkasų grioviai. 
Daugumas šių pėdsakų jau 
baigiama užlyginti, išarti ir 
apsėti. Po metų, kitų jie 
dings. Ant degėsių matėsi 
naujai statomi trobesiai. Vie
nur dengiami stogai, kitur 
baigiamos baltos naujų me
džių sienos. Visur matėsi no
ras greičiau užgydyti karo 
padarytas žaizdas ir vėl atsi
gauti.

Lėktuvo šešėlis perkirto 
šventąją, Ukmergės plentą 
ties Vidiškiais, praskridom 
Kovarską, Troškūnus, Pane
vėžio — Rokiškio geležinkelį 
ir pro Žeimelį pasiekėm Latvi
jos sieną. Kuo nors atžymė
tos sienos nebėra. Ji dingo 
1940 metais Pabaltijo valsty
bėms tapus tarybinėmis. Jos 
niekas nebesaugo, nebežymi 
grioviais ir biržėmis. Dirbtinė 
siena tarp tų dviejų broliškų 
tautų išnyko. Tačiau naturalėj 
siena, atsiradusi per dešimt
mečius ir net šimtmečius dar' 
tebėra; iš lėktuvo ji aiškiai; 
matėsi. Tarybų Latvijos vals- (

tiečių sodybos dengtos čerpė'- 
mis arba gontais, namai mū
riniai, o jeigu mediniai, tad 
dažyti; keliai tiesesni. Dingus 
pirmajai sienai, mums lietu
viams reikia stengtis, kad 
dingtų ir antroji, kad mūsų 
sodybų vaizdas panašėtų lat
viškoms. Sutvarkyti sodybas 
padės tarybų valdžia, kaip 
padeda ji nukentęjusiems nuo 
karo ir naujakuriams, tik ką 
gavusiems žemės.

Sodybos latvių gražesnės, 
tačiau jų laukai mumyse kė
lė sunkų įspūdį. Rugių mažai 
kur matyti, daug kur matėsi 
vasarojus ir kai kur net dir
vonai. čia frontąs ilgiau buvo 
užtrukęs, visur gausiai matyti 
duobių ir apkasų, tad žmo
nės praėjusį rudenį ir šį pa
vasarį laukų negalėjo įsėti. 
Dabar matyti jau daug pa
ruošto pūdymo, reikia tikėti, 
kad darbščiųjų latvių ranko
mis šį rudenį žemė jau bus 
išarta ir kitą pavasarį visa 
apsėta. Juo arčiau buvom prie 
Rygos, juo daugiau žemėje 
matėm sužalojimų. Ir koks 
malonus nustebimas mus ap
ėmė, kada, apsukę ratą ore, 
miestą pamatėme beveik svei
ką ! Laiminga Ryga.

Ryga Šiandien
Pastatai aplink aerodromą 

visi sugriauti. Gi pats aero
dromas jau kaip reikiant at
remontuotas, jo pakraščiais 
išrikiuotos ętovėjo didžiausios 
eilės rėktuvų: didelių dugla- 
sų, kariškų ir tokių dvispar
nių, kaip mūsų kukurūznin- 
kas. Tolumoje matėsi smaili, 
gotiški Rygos bokštai. Po ko
kios dešimties minučių auto
mobilis, atsiųstas mūsų pasi-

tikti, jau vežė mus Rygos gat
vėmis.

Kas gi krito mums į akis? 
Krito daug kas. Visų pirma, 
švara. Gėlynai ir pievelės ne
išmindžioti, tvoros nesukūren
tos. Kiekviename gatvės kam-) 
pe švarus, ryškus gatvės var
do latviškas užrašas. Namų 
langai neužkalinėti skudurais, 
lentgaliais arba popieriais, o 
įstiklinti. Stiklas gi — švaru
tėlis. Rygos gyventojai dar' 
neatprato valyti langų, kad 
pro juos būtų šviesu. Kas be 
ko: ir Ryga buvo smarkiai, 
bombarduota, buvo išbyrėję 
langai ir ne visi langai sudė
ti. Ir latviai, matyti, neturi 
specialaus stiklo krautuvių 
vitrinoms, jos užkalinėtos dar 
tebėra faniera, bet užkalinė
tos ir nudažytos taip rūpes
tingai, kad dažnas praeivis 
jų visai nepastebi.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
reikalingos MOTERYS

MALE and FEMALE MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS VYRAI ir MOTERYS

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1 puslapio)

P. Šlajus, Chester .................. 338
Geo. Shimaitis, Montello ......... 322
C. K. Urbonas, Hudson ..............  312
J. Blažonis-J. Karsonas, Lowell 262
P. Baranauskas, Bridgeport ..... 234
ALDLD 25 kp., Baltimore ....... 218
ALDLD 4-tas Apskr., Pittsburgh 182
J. LingeviČius, Saginaw ........... 148
J. Grybas-

J. Krasauskas, Norwood .. 144
V. J. Valley, New Britain ......... 130
J. Rudman, New Haven ......... 130
P. Šlekaitis, Scranton .............. 130

Punktai
W. Brazauskas, Hartford ........... 130
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 126
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 126
Geo. Shimaitis, Montello ........... 110
A. Valinčius, Pittston ................  104
P. Šlekaitis, Pittston ................  104
J. Simutis, Nashua ...................... 96
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 94
F. Wilkas, Wilmerding ............. 78
ALDLD 145 kp., Los Angeles .. 74
H. Tamašauskiene, W. Roixbury 52
J. Vaivada, Rochester .................. 52
S. Puidokas, Rumford ................ 44
P. Anderson, Rochester ................ 24

Jau Žukauskienė vėl pirmoj vietoj! Kaip matyt, tarp 
Newark© ir Elizabetho eina didelės lenktynės. Drg. 
Šimkienė, Newarko talkininkė, prisiuntė daugelį at
naujinimų. Moterys nepasiduoda vyrams!

J. Bakšys gražiai pasirodė šį sykį, prisiųsdamas nau
ją prenumeratą ir atnaujinimų; jis pralenkė Brook- 
lyną.

Wilkes-Barre nesnaudžia. Mūsų dainininkas V. Va
lukas gerai darbuojasi vajuje; prisiuntė atnaujinimų. 
Kažin ar tarp jo ir dainininko Kuzmicko bus didėlės 
lenktynės?

Gražu yra matyt, kad Minersville pakilo punktais 
ir įėjo į laimėtojų skyrių. Turėtų tame skyriuje pasi
likti. Talkininkė J. Šupailienė priskaitė savo naujos 
prenum. punktus ir atnaujinimą prie V. Ramanausko 
punktų. Ką sakote, Minersvillės ir apylinkės draugai?— 
Į talką!

Į vajų įstojo ALDLD 4-tas Apskr. Pittsburgho ir 
apylinkės. Atnaujinimų pridavė M. Paulauskas. Pitts
burgh© galima padaryti didelę talką gavime naujų 
skaitytojų šiame vajuje.

Taipgi įstojo į vajų J. LingeviČius, iš Saginaw, Mich., 
su nauja prenumerata ir atnaujinimu. Kitas naujas va- 
jininkas, tai V. J. Valaitis, iš New Britain, Conn., pri
siuntė atnaujinimų.

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: A. 
Dambrauskas, Haverhill, Mass., ALDLD 145 kp., Los 
Angeles, Calif., ir P. Pilėnas, Phila., Pa.

Kol kas nieko nesigirdi iš Binghamtono; pernai apie 
šį laiką, tas miestas buvo pusėtinai įsisiūbavęs vajuje. 
Laukiame žinių nuo dd. Smalstienės, Smitravičienės ir 
Janulienės iš Detroito. Yra eilė ir kitų vajininkų, ku
rie nieko nepranešė iki šiai dienai. Laukiame išgirsti 
nuo jų!

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo tarnautojas, pasi
tikęs aerodrome mūsų dele
gatus, labai mandagiai ėmė 
atsiprašinėti, negalėsiąs jų ap
gyvendinti geriausiame Rygos 
viešbutyje, nes okupantai 
“Romos” viešbutį sugriovė. 
Vėliau mes matėm tą vietą, 
kur stovėjo tas šaunusis Ry
gos viešbutis. Griuvėsiai buvo 
visi nuvalyti, sklypas aptver
tas gražiai dažyta tvora, iš
puošta šventės proga vėliavė
lėmis ir ornamentais. Atrodo, 
kad čia šešių aukštų namo 
niekad ir nebuvo. Smarkiai ap
griovė okupantai visą Rygos 
senamiesti su istorine Petro 
bažnyčia, su žeme sulygino 
jūros uosto įrengimus ir su
sprogdino pačiame miesto 
centre radijo, telegrafo ir paš
to rūmus. Susprogdino visus 
tiltus per Dauguvą. Važiuoda
mi iš aerodromo mes važia
vom nauju gražiu mediniu til
tu, pastatytu 1-jo Pabaltijo 
fronto karių, žinant, kad Dau
guva 4-ris kartus platesnė už 
mūsų Nerį, nesunku įsivaiz
duoti, kokio ilgumo tas tiltas. 
Ir, be to, jis ne vienas. Toliau 
matėsi tokio pat ilgio ponto- 
ninis tiltas ir dar toliau—ge
ležinkelio, kuriuo tuo metu 
važiavo traukinys. Visi trys 
tiltai pastatyti tarybinių ka
rių rankomis. Ne tik pastaty
ti, bet dar ir išpuošti meni
niais drožiniais ir skulptūro
mis.

Rygos Parkai Ir Kapinės
Kas kada nors yra buvęs 

Lygoje, tas turi teisę tvirtin
ti, kad Ryga žalumynų mies
tas. Didžiulis parkas su kana
lu, fontanais ir gulbėmis yra 
pačiame miesto centre, parkai 
aplink visą miestą. Regis, to
kią gausybę parkų sunku bū
tų ir prižiūrėti. Buvę apkasai 
ir sviedinių duobės jau seniai 
užlyginti, viršum jų žydi gė
lynai, eina takeliai. Parkuose 
žolė nenutrypta, ten, matyti,, 
niekas arklių negano ir ožkų 
neriša. Kad ten niekas nesi- 
voliotų karštomis dienomis ir 
neprišiukšlintų, negalima tvir
tinti. Popiergalius visur žmo
nės mėto, tik skirtumas tas, 
kad Rygoje kažkas kas rytas 
juos surenka ir parkus, pana
šiai kaip gatves, išvalo. Lat
viai tvarką ir švarą', matyt, 
jau iš seno mėgsta ir jos ne
atprato.

Rygos ‘ Mežaparkas užima 
kelioliką hektarų žemės. Jis 
atsiremia į didžiulį ežerą, čia 
pilna kelių ir kelelių, bet visi 
jie meksfaltuoti ir senai jau 
sutaisyti, šio parko pušyne 
daug gražių vilų. Vieną tokių 
vilų Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius paro
dė mūsų delegacijai ir pasiū
lė joje apsigyventi, nes vieš
butyje galį būti ne tiek jauku 
ir mažiau patogumų. Tačiau 
mūsų delegatai “Tempo” vieš
butyje, kur jie buvo apgy
vendinti, gaudavo viską, ką 
tik viešbutis savo svečiams 
gali pasiūlyti. Patalynė, van
duo, muilas, radijo taškas, 
laikraščiai ir po kiekvieno 
nusiprausimo pakeičiami 
rankšluosčiai. Kraustyti į vilą 
jau būtų buvusi prabanga.

(Pabaiga bus)

REIKIA OPERATORIŲ
Moderniškas, Linksmas Naujas Fabrikas e

Vaikų ir Moterų Medvilnės Plaunamų Suknelių Išdirbimui

PATYRUSIOS — SEKŠIN DARBAS i
Užkandžių Rūmas Bonai Už Gabumą 5 Dienos
Išlikimų Bonai Apmokamos Vakacijos

Apskritų Metų Darbas

PATRAUKIANTI DARBAI
• Guizakm Skylių Siuvėjos • Guzikų Siuvėjos
• Closers ant Pinker Mašinų • Blindstitch
• Sampelių Siuvėjos • Prosytojos • Apkarpytojos

• Operatorės ant Singer Mašinų

The JORAC, Ine.
BUVUSI VENUS FROCK CO.

350 Rector St., Ground Floor
KAMPAS FAYETTE IR RECTOR STREETS

Perth Amboy, N. J.

REIKIA TUOJAU!
— 50 —

VYRŲ IR MOTERŲ
Vielų Užsukinetojai
Vielų Užbaigė j ai
Rankom Užsukinetojai
Laminatoriai
Kiek Press Operatoriai
Abelnai Transformer Darbininkai
Mišrūs Fabriko Darbininkai

Geros Algos 
Linksmos Darbo Sąlygos

STAMFORD ELECTRIC
PRODUCTS CO., INC.

SUNNYSIDE AVE.—STAMFORD, CONN. (264)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

KRISLAI
/ (Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Walter Keršulis pasisakė 
atnešiąs $1,000 čekį už namo 
bendrovės Šerus į Laisvės kon
certą, lapkr. (Nov.) 11 d. Bet 
tas dar ne viskas, jis iškelia1 
pageidavimą, kad dar 99 as
menys pirktų Šerų po $1,000. 
Tai būtų $100,000 ir namas 
būtų puikiausias.

Paabejojau, ar atsiekiamas 
toksai pageidavimas. Keršulis 
man atkirto: “Na, tegu atsi
randa 98, o aš pats pridėsiu 
dar tūkstantį ir bus šimtas 
tūkstančių.”

Ką daugiau jau besakysi. 
Liekasi palaukti ir pažiūrėti, 
galima tai atlikti, ar ne?

Brooklyno Gemblerių Teis
mas lapkričio 5-tą perkelia
mas iš vieno kambario į kitą 
tame pat Central Courts Bil- 
dinge.

1)0 jum nugarą, sujudina kraujo apytaką, 
sklaido jo pritvinimą, lengvina skausmą. 
Šilta multino priedanga laiko šilimą viduj, 
šaltį lauke—duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO, Johnson 
& Johnson pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

fr--U.cĄ BACK piaster

TRŪKSTA 
MUILO GABALU?
Reikia riebalų gaminti muilui... 
taip pat paklodėms, marški
niams ir daugeliui kitų jums 
pageidaujamų dalykų. Panau
doti riebalai reikalingi!

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1798 has been issued to the undersigned 
to sell wino & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 33 Graham Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY RUBEL & HYMAN RUBEL 
33 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 4613 has been issued to the undersigned 
to soil wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcęholic Beverage Control Law 
at 249 Sumner Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

HON

GREK! ER W. TURNER
249 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hevęby given that License No. 
L 1764 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail' under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 908 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE HARTIGAN
908 Albany Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
BW 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2268 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELA UNGARELLI
.225$ pacific HL, Ęjcoftlfljm, If, ¥. T

1 " i    ......... .. i ■ ■ —

MOTERYS—VALYTOJOS
BANKIETŲ ROMAMS

Pastovūs Darbai—8 A.M. iki 4 P.M.
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ

PLAZA HOTEL
59TH STREET IR 5TH AVENUE, N.Y.C.

. (254)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MČTERYS

OPERATORIAI
IR FINIŠERIAI

NUOLATINIS DARBAS
35 Valandų Savaite—Laikas ir pusė 

po to viršlaikiai
Ideal Garment Co.

123 WHITEHEAD AVE.
SOUTH RIVER, N. J.
SOUTH RIVER 2282

(259)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1286 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Reid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS. HAYWOOD
108 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 15144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde)’ 
Section 107 of the Alcoholic leverage Control 
Law at 802 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KREISCHER
802 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIRO LUISO
541 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed' off the 
premises.

IRVING GROSS
515 Parkside Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1841 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1172 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIHU FEINTUCH
(D-B-A Kent Wine & Liquor Store) 

1172 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
L 5003 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2601 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MELVIN R. JACOBS & AARON JACOBS 

(D-B-A A. & M. Liquor Store)
2601 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1704 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Ąlęoholic Beverage Control Law 
at 191 Howard Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. DOYLE
191 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
L 1712 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at. 700 Gates Avenue, Borough qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX FISHER & HERMAN FISHER 
Fisher Wine & Liquor Store

700 .Gates. Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1705 has been issue to "the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAM ALBUCKER & BENJAMIN SAPORTA 

fitter Liquor Mart.
32 Sutter Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1503.0 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholtc^Beverage Control 
Law at 2880 Nostrand Ave., 'Bprough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the x)remises.

FRANK KROGER
2880 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10713 has been issued to the undersigned 
to sejj beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
427 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GONZALO MOLINA
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

ŠTAI KAIP, KAIMYNE
Eikite pėsti ar lipkite į savo karą ar jūs imkite Bušą 20 nuo Plainfield ir pribūkite 

į mūsų fabriką.
Mūsų fabrike klauskite Doug Sinicoe

Doug Simcoe jums pasakys žmogus-į-žraogų s "Mes nekalbame dailiai ir mes neturime 
dailių darbų—mes nesiinteresuojame tuščiai kalbėti ar laiką gaišinti—bet jei jūs norite 
ir galite atlikti pilnai teisingai nuolatini darbą su gera ateitimi, mes galime pastatyt 

jus į darbą tuojau.’*
ŠTAI YRA KAIP TIK TA PROGA, KOKIOS JOS NORITE— 

BEVEIK TIK UŽ JCSŲ KIEMO

AMERICAN ROCK WOOL CORP.
SOUTH PLAINFIELD, N. J. (254)

LAIKRODININKAI
Įsisteigusi Taisymų Krautuvė 

Turi Nuolatinių Darbų 
DEL PATYRUSIŲ VYRŲ 

AUKŠTOS ALGOS 
Uždarbiai Nerubežiuoti 

ARTHUR SMETANA’S SONS
50 Broadway, Passaic, N. J.

(253)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr. 
INGE, 59 Pine Street,' New Yočt City.

(X)

HELP WANTED—FEMALE 
i REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MOTERYS
Dailiem Pataisymam 

Nepaprasta proga išsimokyti užaudinėjimo.
LA MERS

142 E. 34TH ST., N. Y. C.
LEXINGTON 2-3574

(254)

RAŠTININKĖS, PRADINĖS (2) 
PAPRASTA RANKA RAŠYMAS 

Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.
A. SCHRADER’S SON.

470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.
______________________________________(263)

VOKŲ DARYMAS
sakčių, guzikų 

IR ŠNURELIŲ OPERATORES 
Patyrimas Nereikalingas 

Linksma aplinka
WM. goodbody envelope co.

183 WOOSTER ST., N. Y. C.
(253)

............................ . 111111 1 . 1 .... .
Mes turim? puikiausią progą vyrame, 
kurie nori patapti lavintais gumos dar
bininkais. Gera taiga lavinimosi periodu 
ir greitas pakilimas. Linksmos darbo są
lygos su užkandžiais nemokamai, mediką- 
lis aptarnavimas nemokamai, gan gera 
grupinė apdraudė ir jiensijos planas, 6 
aimiokaraos šventės ir 1.1. Gana patogus 
pasiparkinimas ir reguliaria Husais aptar

navimas. Pas mus dabar yra vietos*

1- MAS ŠIFTAS 
VADOVAUJANTI PUODŲ

VYRAI
PRIĖMĖJŲ 

PAGELBININKAI
KIEMUI VYRAI .

ABELNAM
APTARNAVIMUI

2- RAS ŠIFTAS 
RANKOM (PAIPŲ) 
HOSE DARYTOJAI

AUDIMO SUKIRPĖJAI 
AUDĖJAI .

VADOVAUJANTI VYRAI 
STAKLĖM

' OPERATORIAI 
ABELNAM

APTARNAVIMUI
KREIPKITĖS Į PERSONNEL 

DEPARTMENT

WHITEHEAD BROS. 
RUBBER CO.
WHITEHEAD ROAD. 

TRENTON. N. J.

MERGINOS
Dirbti Prie Retikulių

NEPATYRUSIOS

MEDŽIO 
DARBININKAI

Pokariniai Militariai 
Ištobulinimai

Nuolatinis Darbas

REVERE 
HANDBAG CO.

517 74th St., North Bergen, N. J.
______________________________________ (257)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas Fabriko ir Išsiuntimų 

Rūme Darbas Prie 
Mokyklom Reikmenų.
NUOLATINIS DARBAS, 
šeštadieniais Nedirbama. 
Kreipkitės Asmeniškai.

J. L HAMMETT CO.
380 Jelliff Avenue

NEWARK, N. J.
(253)

PRADINĖ—RAŠTININKĖ
Įimant tarp departmental pasiuntimų ap

tarnavimą. Kreipkitės asmeniškai, 
netelefonuokite.

A. SCHRADER’S SON,
470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.

(255)

MASADŽIUOTOJOS. laisniiwtos. Galime da- 
taikyti jums tinkamas valandas, ir arti jūsų 
namų. Rytais, popiečiais, vakarais ar pilną 

laiką. Krelpkitbs
MacLeyy Salon, 122 East 42nd St., Boom 304, 

Miss Poller, LExington 2-6309.

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Nuritinta Darbas—Viršlaikiai 
KITOKĮ naudingumai

KIEBNAN-HUGHES CO.
(Paper Boxes)

9th & Brunswick Streets, 
Jersey City, N. J.

(255)

OFISU DARBININKĖ
4 valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

^baigiant penktadieniu. Gera Alga.
'v Gerai Žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557
(254)

VALYTOJOS, Ofisiniu Namų. Nuolat. $35. 
Kreipkitės tarp 4 Ir 5 P.M.

INGE, 50 Pine St., New York City.

Lark Division 
Fairchild E. & A.

184-10 Jamaica Ave.
Jamaica, L. I.

(259)

(255)

(258)

PERTH AMBOY, N. J
(258)

RAŠTINEI BERNIUKAI 
IŠSIUNTIMU RŪMUI IR PASIUNTIMŲ 

TARNYBAI
Kreipkitės asmeniškai, netelefonuokite.

A. SCHRADER’S SON,
470 VANDERBILT AVE., BROOKLYN.

(268)

POLIŠIUOTOJAI 
Patyrę 

DUBIŲ SIDABRU-APTRAUKTŲ 
INDŲ 

FRIEDMAN SILVER 
1226 FLUSHING AVE. 

BROOKLYN

DŽIANITORIAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

VIRTUVfiS PAGELBININKAI
Linksmos darbo sąlygos airporte. Modeminiai 

įrengimai. Pakilimų progos. Kreipkitės 
kasdien 9—2. šeštadienį A. M. 

T.W.A. Hangar No. 6.
LA GUARDIA FIELD.

. . STAI4OBIAI
Prie rakandų sustatymo 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
Darbas viduje, kur Šilta ir patogu

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Reikia patikimų vyrų darbui iš lau
ko; nuolatinis darbas su pakilimų 
progomis. Kreipkitės asmeniškai 

i Mr. Post.

Perth Amboy Gas Light Co. 
Linden Street

KARASON CO.
124 ADAMS ST., NEWARK, N. J.

. ; (w>>.
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NewYorto'>z^W7lni<>v FILMOS - TEATRAI
“Red Republic” Stanley 

Teatre
Greta didžiosios filmos. “We

Sinatros Prakalba 
Mokiniam Patiko

Frank Sinatra jau pereituo
se prezidento rinkimuose buvo 
Amerikos visuomenės pažintas 
esant kuo daugiau, ne vien mei
lės dainuškėlių dainoriu. Jo at
sišaukimas į jaunimą balsuoti 
demokratiškai rado jaunime šil
to atbalsio. Jis buvo pripažin
tas ir geru mintytoji! pasauli
niais reikalais, greta švelnaus 
balso.

Pereitą savaitę Sinatra įsi
dėjo savo skrybėlėm dar vieną 
plunksną. Kritikai pripažįsta 
esant jį puikiu mokytoju.

Dalykas tame, Sinatra buvo 
pakviestas kalbėti mokiniams 
tose mokyklose, New Yorko 
mieste, kur prieš keletą savaičių 
■įvyko rasinės diskriminacijos 
propagandistų sukurstytos riau
šės taip mokinių.

Po Sinatros atsilankymo vai
kai likosi linksmesni ir santy
kiai tarp jų atviresni, draugiš
kesni. Vaikai prisipažįsta, kad 
“Sinatra kalbėjo mūsų kalba.” 
Vaikams jis buvo suprantamas. 
Jo kalba, kad visoms rasėms ir 
tautoms reikia sugyventi san
taikoje, jiems patiko.

“Jis puikiai kalbėjo,” sako 
vaikai visu būriu.

“Jis išaiškino, kaip berniu
kams reikia elgtis.”

“Jis pamokino mus būti ge
rais piliečiais,” prideda kiti.

Prašome Talkos
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Drabužių Centre, 
417 Lorimer St., šiomis dieno
mis yra labai daug ir skubaus 
darbo. Esame sutarę Dešim
tą Siuntini drabužių ir čevery- 
kų Lietuvos žmonėms išvežti 
lapkričio 1-ma. Tačiau gale 
pereitos savaitės atėjo kelios 
dešimt dėžių ir maišų su dra
bužiais ir iš pranešimų iš ki
tų miestų jau žinome, kad dar

Lankėsi Waller Žukas

desėtkai pundų yra kelyje.

Kad tie visi drabužiai neat
siliktų nuo Dešimto Siuntinio, 
dirbsime pirmadienio . ir an
tradienio vakarais, spalių 29- 
tą ir 30-tą. Ateikite pagelbė
ti darbe! Tuojau atneškite 
viską, ką turite išsiuntimui 
Lietuvon!

Lietuvai Pagalbos Teikimo
Komitetas

Laiškas iš Lietuvos
Praeitą penktadienį Laisvę 

aplankė Walter Žukas, tik ne
seniai grįžęs iš Vokietijos ir 
paleistas iš Jungt. Valstijų 
kariuomenės. Su juo buvo at
vykusios jo žmona, Milda, ir 
jo motina, draugė žukienė iš 
Binghamtono.

Walteris dar vis buvo Dė
dės Šamo uniformoje. Atrodo 
labai gerai. Užklaustas, ką jis 
mano veikti civiliniame gyve
nime, Walteris pasakė, kad 
dar nesąs nusisprendęs. Pir
miausiai pagyvens be jokio 
užsiėmimo, užpelnytai pailsės, 
o paskui dairysis. Atrodo, kad 
jis ir vėl veiks muzikos srityj, 
kaip dirbo pirm įstojimo ar
mijom

Geriausio Walteriui poilsio!

Demokratai Pasisuko Kampanija Prašalinti iš
O’Dwyer Kampanijoj Namų Pavojus
Demokratų Partijos reakci-Į 

niai vadai, kurie pirma beveli
jo tylėti ir laukti, kad Dewey 
kandidatas Goldstein nugalėtų 1 
rinkimuose jų pačių partijos 
kandidatą O’Dwyer, dabai- pa
sisuko su kitais vėjais. Jie pra
dėjo vėsuliškai agituoti už 
O’Dwyerj.

Priežastis tokio pasisukimo, 
rašo Max Gordon angliškame 
darbininkų dienraštyje Daily 
Worker, buvo tame, kad darbi
ninkų ir kitos progresyvės jė
gos taip smarkiai pavedė už 
O’Dwyer kampaniją, jog jau 
aiškiai matosi, kad jis bus iš
rinktas. O kadangi jisai bus iš
rinktas ir be Demokratų Parti
jos vadovybės prisidėjimo, tad 
susidaro pavojaus, kad jie ne-

Policijos Departmentas viso
se didžiojo New Yorko moky
klose išdalino 1,000,000 blan
kų, kuriose stato 35 klausi
mus apie saugumą namuose 
vaikams ir visiems juose gy
venantiems. /

Blankas. mokiniai parsineš 
namo lapkričio 1-mą, o prašo 

i sugrąžinti ne vėliau lapkričio 
' (Nov) 13-tos.

Kožnas iš paduotų blankoje 
‘klausimu taikomas atrasti vie- 
1 ną iš 35 priežasčių gaisrams 
ir kitokioms nelaimėms na- 
muose. šešiolika iš tų klausi
mų specialiai liečia saugumą 

■ vaikams.
Pernai taipgi buvo praves

tas panašus apklausinėjimas. 
Blankas pildė, raportus pa-

begalėtų jo kontroliuoti. Dėl to ruošė 844 mokyklos iš 905
dabar ir tas staigus pradėjimas tuo laiku buvusių mieste. Bu-
kampanijos gauti tos partijos vę sugrąžinta 511,332 blankos. 
tikietu daug balsų, kad galėtų Dr. John E. Wade, moky- 
majorui diktuoti jo darbų klų viršininkas, ragina moky- 
kryptį. i tojus pravesti ir klasėse dis-

Rašytojas įspėja, jog geriau- kusijas t<iis klausimais. Tuo- 
sia garantija, kad reakcininkai mi, menama, vaikai mokinsis 
negalės kontroliuoti majoro saugumo patys ir padės praša- 
prieš darbininkus, gali būti tik- linti iš gyvenamų namų ir 
tai viena—gauti juo daugiausia abelnai iš miesto daug pavo- 
balsų Darbo Partijos tikietu. jų. *

Vienas iš mūsų karių, įspūdingai atvaizduojamas Er
nie Pyle’s aprašymuose apie mūsų karius, dabar rodo
muose filmoje “G.I. Joe.” Filmą dabar rodoma Globe 
Teatre, Broadway ir 46th Street, New Yorke.

Laišką gavo brooklynietė M. 
Babarskienė (Ridgewoodiete). 
Rašo V. Paliokas iš Gulbiniš
kiu km., Liudvinavo p., Mari
jampolės apskr. Rašytas lie
pos 6-ta.

I
Mano Mylima Sesute:

Pirmiausia^ duodu žinoti, 
kad gavau nuo jūs laišką lie
pos 3 d. Tariu labai širdingai 
ačiū. Kartu džiaugiamės, kad 
esat dar sveiki, gyvi.

Mes praleidom vokiečių 
okupacijos laiką ir bendrai vi
są karą sunkiai. Vokiečiai iš 
manęs buvo atėmę javus ir gy
vulius. O dabar, kada vokie
čius sumušė, pradedam atsi
statyti į normalesnį gyvenimą. 
Seserys visos, mudu su Jonu 
dabar gyvenam kaimynystoj. 
Mama dar drūta. Tėtė mirė, 
ateinančiose Kalėdose bus 4 
metai.

O Elzbietos duktės vyrą ir 
vaikutį vienuolikos mėnesių 
vokiečiai bėgdami užmušė per
nai, rugpjūčio 1 dieną, pas 
mane ant kiemo.

Tuoma kart ir užbaigiu, nes 
nežinau, ar laiškas į Ameri
ką eina. O jeigu gausi, sesute, 
šį laišką, prašau, parašyk apie 
visus gimines: Palioką Petrą, 
apie Oną, Julę ir apie savo 
šeimyną, kaip gyvenate. . .

Babarskai, beje, seniai su
prato, kad iš vokiečių nacių 
nieko gero negalima buvo ti
kėtis, kad Lietuvos žmonės bus 
nuo jų skaudžiai nukentėję. 
P. Babarskas jau kuris laikas 
darbuojasi Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto Brooklyno 
skyriuje, atstovauja jame Rid- 
gewoodo lietuvių organizaci
jas.

Antanas Mikalauskas ir 
Petras Jankus

Visi laukia grįžtančių ka
reivių, bet ne visi rūpinasi 
tinkamom priimtuvėm. Anta
nas Mikalauskas ir Petras Jan
kus tuom pasirūpino. Jie visai 
naujai pertvarkė savo įstaigą. 
Salėje įdėjo barą ir pabudavo- 
jo estradą (stage). Visą salę 
naujai išmaliavojo.

Mikalausko ir Jankaus sa
lė dabar yra tinkamiausia ka
reivių priimtuvių parems, ves
tuvėm, krikštynom ir kito
kiem pokiliam.

Jie taipgi pertvarkė restau- 
rantą, padidino barą ir nau
jai išmaliavojo. Jie mano grei
toje ateityje įdėti Shuffle 
Board.

Antano Mikalausko* ir Pet
ro Jankaus įstaigos oficialis 
vardas yra

The Logan Inn
324-6 Atlantic Ave., 
Brooklyn, N. Y.
Phone APplegate 7-9674.

Mobilizuoja Balsų Saugotojus
CIO atsišaukė į veiklius uni- 

jistus išliktais darbo (kur ga
lima) visą rinkimų dieną, lap
kričio 6-tą, kad patarnauti 
balsų saugotojais.

Visiems privatiškiems lai
vams ir valtims prisakyta pra
sišalinti iš North River tarp 
60-tos gatvės ir Spuyten Duy- 
vil šį šeštadienį, Laivyno Die-/ 
ną.

Šešiolikos Mėty 
Žmogžudė

Pereitą penktadienį Queens 
teismabutyje formaliai įkai
tinta žmogžudystėje Lena 
Neinstedt, 16 metų, studentė. 
Jinai kirviuku užmušus kai
myną kriaučių John Wagner, 
71 metų. Užmušus, kad pasi
naudoti pas jį rastais keliais 
doleriais, nors, gal tikėjosi 
pas jį rasti ir daug ko, kaip 
paprastai apie tokius senu
kus, jų turtą girdisi po su- 
siedijas kalbos.

Vedama policijos stoti n, 
traukiama paveikslus, merg
šė linksmai šaipėsi, bet suži
nojus, kad eina į kalėjimą, 
pravirko.

Wagneris buvo rastas už
muštas savoje kriaučiaus krau
tuvėlėje, 150-56 14th Avė., 
Whitestone, rugsėjo 12-tą. 
Po atradimo žmogžudystės 
policija žinojo tik tiek, kad 
du žmonės ta vakara buvo 
matę iš krautuvės išeinant 
jauną moteriškę. Kitur krau
tuvininkas raportavo jaunai 
mergšei iškeitęs du beverčius 
čekius po $10. Gi iš Liaudies 
Mokyklos 79 raportavo, kad 
Lena nebelanko mokyklos. 
Mokinių prižiūrėtojas ją sura
dęs dirbant filmų teatre išve- 
džiotoja publikos į sėdynes 
—ušerete. Jam norint jos pa
klausinėti dėl jos nėjimo mo
kyklon, jinai pabėgus. Tie vi
si dalykai ir atvedė policiją 
į jos namus* ir privedė prie 
arešto.

Accuse,” perstatančios nacių 
budelių teismą Charkove, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., rodoma filmą “Red 
Republic.” Tai apie Stalino 
gimtąjį miestą.

Vienoje iš tų įdomių scenų 
parodoma 102 metų senumo 
Stalino teta. Jinai sveikinasi 
su 88 amžiaus buvusiu polici
ninku, kuris buvo Stalino tėvą 
išmetęs iŠ namų už nemokėji
mą rendos. Taipgi matoma 
Stalino motina jos namuose.
Embassy Newsreel Teatruose

Rodoma laivas Missouri ir 
kiti karo laivai suplaukiant į 
New Yorko portą .Laivyno 
Dienos iškilmėm, 'jūrininkai 
būriais išeina į miestą — Cen
tral Park ir kitur. Užjūrių ži
niose : nuteisimas Lavalio mir- 
tin ir kitos.

Teatro Gildijos Naujas 
Viršininkas

Teatro Gildijos spaudos de- 
partmento vedėjui Joseph 
Heidt sugrįžus iš armijos ir 
pradėjus eiti savo pareigas, 

'veikęs laikinuoju to depart- 
mento vedėju Alfred H. Ta-

Radio Programos
William Eythe ir Signe 

Hasso scenoje iš filmos “The 
House on 92nd St., dabar ro
domos Roxy Teatre, 7th Ave. 
ir 50th St., New Yorke.

marin paskirtas nacionaliu 
garsinimų direktorių. Jis eis 
ir kitas pareigas sąryšyje su 
teatro sistemos plėtimu ir jam 
narių-lankytojų gavimu.

Filmą Susilaukė Rekordo
Paramount Teatre, prie Ti

mes Square, rodomoji filmą 
“Duffy’s Tavern” tapo penk
ta filmą to teatro istorijoj pa
silikti 8-tai savaitei.

“Oklahoma” Pasiekė 2-rą 
Ilgiausi Amžių

Šio mėnesio' 13-tą muzika- 
liškas Teatro Gildijos veika
las “Oklahoma” buvo suvai
dintas, 1,109-jį kartą. Tą die
ną jis pralenkė savo amžiumi 
visus pirmiau ilgiausia ant 
Broadway išbuvusius muzika- 
liškus veikalus, apart “Hell- 
zapoppin,” suvaidinto 1,404 
kartus.

Pirm “Oklahomos” antrą ii-i 
giausio gyvenimo rekordą tu
rėjo “Pins and Needles,” uni
jos dailės mėgėjų teatras, iš
augęs į profesionališką. Jis bu
vo suvaidintas 1,108 kartus ir 
su tuo rekordu užsidarė.

Iki tos rekordinės dienos 
“Oklahoma” matę 1,633,368 
žmonės. St. James Teatras, W. 
44th St.‘, iš to turėjęs įplaukų 
$4,256,000.

* Rinkimų Informacijos
Laisvės laida už spalių 27- 

tą išėjo su daugeliu informa
cijų rinkimų reikalais. Orga
nizacijos iš anksto nupirko ke
lis šimtus kopijų tos laidos. 
Norintieji tos laidos kopijos 
sau ar padalinti kitiems, pa
siimkite organizacijų patalpo
se, 419 Lorimer St.

CIO taipgi išleido gerų in

formacinių lapelių ir posterių 
(angliškai). Reikalaukite sa
vo unijoj ir ALP (Darbo Par* 
tijos) centruose.

Mokyklos amžiaus mergai
tei džiumperiuko forma gau
nama 6 iki 14 dydžio. Siuvi
mą mėgstančios mergaitės no
ri ir pačios tokį drabužiuką 
siūtis.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų -ir t.t. Pulkui 

■teičius su naujausiais jtaisymali.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Raymond Massey, žymus ak
torius kalbės New Yorko Mies
to rinkimų klausiniais šio pir
madienio vidurdienį, 12:30, iš 
stotiems WEAF.

Josephine Piccolo, kunigas 
John Moses ir rabinas David 
Strauss kalbės temoje “Religinė 
ir Rasinė Diskriminacija” Pi
liečių Komiteto už Cacchione 
programoje. Įvyks pirmadienio 
vakaro 6:45, spalių 29-tą, iš 
stoties WMiCA.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks spalių 30-tos vakaro 
8 vai., 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Rinkimas delegatų į Pittsburghą ir 
kiti svarbūs reikalai. Valdyba.

(253-254)

F. W. Shalinsl
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampan Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas k už prieinamą kainą. 
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

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

VALANDOS' 5 ® 12 ryte VALAMJUS. j 1— g vakare

Penktadieniais uždaryta

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

L= RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.
Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

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




