
KRISLAI
Graikija ir Indija.
“Politiko.; Nepripažįsta.” 
Kur Pasiteisinimas. 
Lenkai Fašistai.
“Iranas” ir Iranas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

♦

Anglijos ir Amerikos impe
rial! g maisto j

ir
daugiau. Aišku, kad Graikija 
nukentėjo nuo karo, bet ji ne
nukentėjo daugiau, kaip Len
kija, Čechoslovakija arba Lie
tuva.

Kodėl Graikijai tiek daug 
reikalinga’maisto? Todėl, kad 
ten, su “demokratui” pagalba, 
įsigalėjo fašistai, šalyje nėra 
vieningumo, žmonės yra prieš
valdžią, daugelyje vietų eina
naminis karas.

★ ★ ★
Indijoj badauja apie 15,-

000,000 žmonių. Graikijoj vi
so yra tik 7,000,000 žmonių.
Kiek Anglija ir Amerika nu
vežė maisto Į Indiją? Labai
mažai!
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Francij os Seimas Priėmė 
Naują, Pažangesnę Respub

likai Konstituciją
Komunistai ir Socialdemokratai 
Rėme Naująją Konstituciją, o Ka
taliką Atstovai Balsavo prieš Ją
Paryžius. — Francijos

j seimas balandžio 19 d. pri- daugiausia yra komunistų, 
pataria :jėmė naują respublikai kon- po kurių seka socialistai, o 

iš Sovietu j stituciją 30i9 balsais prieš. katalikai užima trečią vie- 
c‘1vn bn-'2I2. Komunistai ir sočia- tą.)

_ Nežiūrint priešingo kata
mo katalikai (pasivadinę liąu- ilikų balsavimo kas liečia

Britai ind ūsams 
“Prašykite maisto 
Sąjungos.” Patys jie savo ko- >249. 
lomjos gyventojais mažai te- j iįstai atstovai balsavo UŽ ją, 
sirūpina.

Pagaliau, mūsų Valstybės' 
Departmentas jau pilnai ] 
pažino Jugoslavijos vyriausy
bę. Pirmesnis pripažinimas 
buvo “nepilnas.” Dar ir 
kartiniame pripažinime 
pareiškimai “neužgiriame 
litikos.” 
. Well, politiniai komedijan- 
tai atrodo juokingesnį už es
trados komedijantus. Nejaugi 
Mr. Bvrnes mano, kad mar
šalas Tito užgiria jo politiką? 
Kaip Mr. ByrnesTii nepatinka I 
Jugoslavijos liaudies politika, ; 
taip maršalui Tito nepatinka į 
Amerikos imperialistų politi
ka.

. _ į diškais r e s p u blikiečiais), 
. radikaliai socialistai ir ki- 

’/JJ/ ti dešinieji padavė balsus 
1 prieš naująją konstituciją. 

laJ Katalikams ypač nepatiko, 
v‘alkad naujoji konstitucija, 
po_ girdi, labai siaurina prezi

dento galią, o seimui duoda 
visa valia.

V C

Gen. Franko Ragino 
Angliją Taikytis 
Su Vokietija

Alt
/ •'

Tai Ispanijos I 
generolas Franco saukiasi j 
Anglijos ir Amerikos imperia
listus užtarimo. Jis sako: “So
vietų Sąjunga planuoja prieš 
mane agresiją.”

Jo pozicija yra 
na, nes jis neteko 
tojų Hitlerio ir 
Bet į kokia pozicija jis pasta
to Mr. Byrnesą ir Mr. Beviną, 
prašydamas jų apgynimo?

Pragyvenimas Pabrangtų 40 
Nuošimčių, Jeigu Kainų 

Kontrolė Būtų Suardyta 
Vyksta Minių Judėjimas Gelbėt BBį 
Kainų Kontrolę; Reikia Daryt 

Masini Spaudimą Senatui

II 
& J 
Mi

Washington. — Kainų ad- atšauktų pelnagrobišką 
ministrą torius Paul Porter kongresmanų daugumos 
užreiškė: Jeigu kainų kon- nutarimą, 
trolės įstatymas būtų taip |-------------------
sudarkytas, kaip nubalsavo 'JGnJriG
kongreso atstovų rūmas, tai' į-v*1-11ZjLIILVS 
gyvenimo reikmenys per ■ --------
metus pabrangtų 40 nuo- Chinų komunistai ruošia* 
šimčių. si užimt Mandžurijos did-

Administratoriaus pava
duotojas Rogers sakė: Se
natas turi pakeisti kongres- 
manu nutarimą. Kainų 
tvarkymo įstatymas turi 
būti paliktas toks, kaip iki 
šiol. O jei to nebus padary
ta, tai pragyvenimas per 10 
mėnesių pabrangs 50 nuo
šimčiu.

CIO šaukia milionus savo 
unijistų ir bendrąją visuo
menę daryti spaudimą į se
natorius ir kongresmanus, 
kad pakeistų kongreso at
stovų rūmo nutarimą. Tuo 
tikslu jau rengiama masi
niai mitingai įvairiuose 
miestuose.

Komunistų Partija New 
Yorke ruošia didžiulį masi
nį susirinkimą Union Sq. šį 
trečiadienį, 5 vai. popiet, 
kovai už kainų kontrolės 
palaikymą. Partija šaukia 
visus piliečius rašyti ir tele
grafuoti savo apskričių se
natoriams ir kongręsma- 
nams, kad panaikintų bei

d
namais,” skaitome vie- 
uždėtų ant šuns būdos

“Kambarys pas uošvę nėra 
name iš čia matomų plakatų, 
didumo pašiūrės Chicagos veteranų demonstracijoj prie 
Miesto Salės. Tačiau ir tokios pašiūrės nėra namais, 
tad veteranai yra pasiruošę ne juokais kovoti už žmo
niškus l?utus.

konstituciją, dar pasilieka 
ta pati sudėtinė valdžia—iš 
socialistų, komunistų ir ka
talikų. Bendras jų ministe- 
rių kabinetas pasilaikys 
bent iki praeis keturių di
džiųjų užsieninių ministerių 
konferencija, kuri įvyks 
Paryžiuje, pradedant balan
džio 25 d. Katalikas užsie
nio reikalų ministeris Bi- 
dault atstovaus konferenci
joj Franciją.

Seimui užgyrus naująją 
konstituciją, socialistai ir 
komunistai atstovai pareiš
kė didelį jlžiaugsmą ir už- 
dainavgZ Marseljetę. Kiti 
seimo/nariai taip pat atsi
stojo įr dainavo.

Gegužės 5 d. įvyks visuo
tini piliečių balsavimai 
konstitucijai tvirtinti. Jei 
balsų dauguma užgirs kon
stituciją, tai ji taps pama
tiniu šalies įstatymu. Jeigu 
konstitucija per balsavimus 
būtų atmesta, tai turėtų bū
ti išrinktas naujas steigia
masis seimas kitai konsti
tucijai gaminti.

JUNGT. VALSTIJŲ PLANAI 
GELBĖT MILIŪNUS ALKANŲ.

JŲ NUO BADO MIRTIES

miestį Charbiną.
Francijoj surasta atomi

nės medžiagos klodai.
Anglai teisia 45 nacius už 

suimtų lakūnų deginimą.
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James Byrnes Stato 
Kliūtis dėl Paskolos 
Sovietams

%

(

JWashington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė nu
sprendė ketvirtadalių suma
žinti kviečių ir jų produktų 
vartojimą Amerikoje, pra
dedant nuo šio pirmadienio, 
kad daugiau jų liktų sušelp
ti milionus alkanų žmonių 
užsienyje.

Žemdirbystės, departmen
tas, su prez. Trumano už
gynimu, paskelbė, kad val
džia pirks iš farmerių kvie
čius ir “kornus” ir mokės po 
30 centų daugiau bušeliui, 
negu nustatyta reguliarė 
kaina. Tikimasi, kad far- 
meriai todėl parduos 160;- 
000,000 bušelių kviečių ir 
50,000,000 bušelių kornų,, 
kurie iki šiol farmose lai
komi.

Amerikos vyriausybė ra
gina Angliją ir Kanadą

daugiau prisidėt prie alka
nųjų šelpimo.

Prez. Trumanas savo ra
dijo kalboj sakė: “Amerika 
negali pasilaikyti sveika ir 
jaustis laiminga, kuomet 
milionai žmonių badauja 
pasaulyje; įr jie mirs, jei
gu mes patys sau nesuma
žinsime maisto.”

Kalbėdamas iš Egipto per 
radiją, Hooveris sakė, An
glija turėtų duoti 500,000 
tonų atliekamų kviečių al
kaniems europiečiams. Anot 
Hooverio, Rusija turėtų pa
siųsti vakarinei Europai po 
300,000 tonų grūdų 
nesi.

(Žymėtina, jog 
paskyrė Franci j ai
tonų grūdų ir suteikė Len
kijai 200,000 tonų.)

James

> ,'S

Washington.
Byrnes, Amerikos valstybės 
sekretorius, pakvietė Sovie
tus į derybas dėlei biliono 
dolerių paskolos jiems. 
Kartu B y r n e s pastatė 
skerspaines paskolai, kaip 
pranešė vienas valdininkas. 
Sako, Sovietai turės pakeist 
prekybines savo sutartis su 
Balkanų kraštais; parodyt 
savo finansinę ir pramoninę 
būklę ir pasižadėt įstoti į 
plan uojamąją tarptautinę 
Jungtinių Tautų prekybinę 
organizaciją. Tik tada Ame
rika suteiktų Sovietams pa
skolą. — Pirmiau per 6 me- 

i nesiūs Amerika buvo “pa- 
■ metus” Sovietų prašymą pa
skolos.

ižt
*. i London. — Lordas Sarfiu-

fasistų^ varias ie| Hoare, buvęs Anglijos 
ambasadorius Ispanijoj' lai
ke karo, rašo dabar savo at
siminimuose, jog ispanų 
diktatorius Franko 1940 
metais ragino Angliją tai
kytis su Vokietija.' Fran
ko tvirtino, kad talkininkai 
negalį laimėti.

“Kodėl jūs nebaigiate ka
ro dabar? — klausė Fran
ko. — Jūs niekuomet nelai
mėsite.”

Hoare rašo, jog karo me
tu knibždėte knibždėjo na
ciai Ispanijos valdžioj ir 
spaudoj; Hitlerio agentai 
sekiojo kiekvieną paties Ho- 
are’o žingsnį ir gaudė jo pa
sikalbėjimus per telefoną.

nepavydėti- 
savo globo
ji ussolinio.

Hitlerininkų gaujos Lenki- 
sudegino du sodžius — 

Nowotaniec.
joj
Bukowska ir
Gaujos veikia iš Karpatų Kal
nų. Jos ginkluotos Anglijos ir 
Amerikos ginklais, kuriuos 
perdavė fašistu generolas An
ders. Atrodo, kad Lenkija ir 
kitos šalys turės griežčiau ko
voti ne vien prieš tuos bandi
tus, bet ir prieš tuos, kas juos 
ginklais aprūpina.

MASKVA SMERKIA 
UNRRA UŽ MAŽA PA

RAMA LENKAM

r?

? i
£•,41

kas me-

Sovietai 
500,000

SUIMTAS BULGARIJOS EX- 
PREMJERAS, BUVĘS 
NACIŲ PASTUMDĖLIS

Salzburg, Austrija. — Ta
po suimtas Aleksandras 
Tsankov, buvęs Bulgarijos

Iš Washingtono praneša, 
kad generolas J. C. II. Lee’ 
prašo Jungtinių Valstijų vy
riausybės, kad priimtų į 
Ameriką J 10,000 lenkų f ašis-1 premjeras, nacių pastumdė- 
tų, kurie yra generolo Anders 
armijoj. ____ ______ __ ____

Amerikos demokratijai bus smerkė pabėgusį Tsankovą 
didžiausia nelaimė, jeigu tie p a s k utiniu laiku
gaivalai bus įleisti. Jų eilėse Tsankovas slapstėsi Salz- 
yra 40 nuos. tų, kurie Hitle
rio armijoj kariavo prieš Rau
donąją Armiją. Jie yra fašis
tai, demokratijos priešai.

lis. Bulgarijos liaudies teis
mas pernai už akių nu-

Maskva.—Jungtinių Tau
tų Pašalpų organizacija U 
NRRA buvo pasižadėjus 
pristatyt Lenkijai bent 350,- 
000 tonų grūdų, bet pristatė 
tik 13 nuošimčių to kiekio, 
ir planuoja sumažint grūdų 
gabenimą lenkam. Už tai 
Raudonoji žvaigždė aštriai 
kritikuoja UNRRA valdy
bą., Sako, tuom ji labai 
vargina Lenkijos žmones ir 
jau pakenkė pasėliams. So
vietų Sąjunga suteikė Len
kijai 200,000 tonų grūdų,

SUSIVIENIJO VOKIETIJOS 
SOCIALDEMOKRATŲ IR KO

MUNISTŲ PARTIJOS
----- ,---- 
cialistinės Vienybės Parti
jai. Sekmadienį buvo su
ruoštas masinis susirinki
mas, iškilmingai atžymėt 
socialistų ir komunistų su
sivienijimą.

Ar naujoji partija bus 
pripažinta didžiajam Ber
lynui, tatai priklausysią nuo 
talkininkų komandos, sako 
anglai valdininkai, kaip 
praneša Associated Press.

Berlin.— Vokiečių Social
demokratų ir Komunistų 
Partijos atlaikė paskirus 
nacionalius savo suvažiavi
mus balandžio 19 d. Berlyne 
ir nutarė sujungti abidvi 
partijas į vieną naują ben
drą Socialistinės Vienybės 
Partiją.

Naujoji partija paskui 
jungtinėje savo konvencijo
je priėmė konstituciją So-

ANGLIJA SPARČIAI 
UGDO PREKYBA 

SU FRANKO
London. — Valdinė An

glijos prekybos komisija 
paskelbė, kad pernai Angli
ja pristatė Franko Ispani
jai 27 nuošimčius visų iš 
svetur įgabentų ten reik
menų. Įvežimai iš Anglijos 
į Ispaniją 1945 metais buvo 
beveik dveja tiek didesni, 
negu įvežimai į Ispanijos 
respubliką 1935 metais.*

Prieš - fašistiniai anglai 
protestuoja, kad Anglijos 
valdžia taip didina prekybą

ŠAUKIA AMERIKA NETAI
KAU! CHIANG KAI-SHEKO 
TAUTININKAMS CHINIJOJE

Chungking, Chinija. —75 
chinų komitetas atsišaukė 
į Jungtinių Valstijų kong
resinį Komitetą Taikai Lai
mėti, kad sustabdytų chinų 
tautininkų kariuomenės ga
benimą amerikiniais laivais. 
Jie taipgi prašė Ameriką 
neduot Chinijai paskolos, 
iki dabartinis valdovas 
Chiang Kai-shekas leis de
mokratiniai pertvarkyt jos 

j valdžią.

- ■ > '
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ko diktatūrą.

SOVIETŲ LAIKRAŠTININKAI TIKISI AMERIKOS DRAUGIŠKUMO IR TAIKOS
E)

1,900 vokie-

mirti. P a s k utiniu laiku

burgo apylinkėje. kijai 200,000 tonų grūdų,
Dar nežinia, ar amerikd-1 kurie palengvino kritišką 

nai išduos jį Bulgarijai. i lenkų būklę.

Iranas įvedė • cenzūrą ant 
žinių, siunčiamų į užsienį. 
Tas labai nepatiko Londono ir 
Washingtono ponams. Londo
nas jau siunčia protestą. Ir 
tai ne nuostabu. Visi pamena
me, kokių “žįnių” teikė iš Ira
no Anglijos ir Amerikos tur
čių spaudos korespondentai. 
Kasdien melas sekė kitą me
lą. Ir tie melai buvo naudoja
mi karo provokacijoms prieš 
Tarybų Sąjungą.

Iki šiol Iranas buvo anglu 
imperialistų futbole. Bet mum 
atrodo, kad jis tokiu nebus. 
Jo liaudis jau seniai darė 
spaudimą į vyriausybę. Ir ka
da Irano vyriausybė pradės 
rūpintis gerove savo šalies, 

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Trys So
vietų laikraštininkai, atvy
kę į Amerikos Laikraščių 
Redaktorių Draugijos me
tinį susirinkimą, pareiškė 
viltį, kad gyvuos taika tarp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ &

Trys Sovietų Laikraštininkai, Dalyvaudami Amerikos Redaktorių j Valstijos kare išvien kovo- 

Suvažiavime, Ragina Neatlaidžiai Kovot prieš Fašizmo Palaikus į abiejų tautų jausmai ir pa- 
-------------------------------------------------------------------------------- ‘-----------------------------------------------------------------  siryžimai, išreikšti karo

narys; 11 j a Grigorevič 
Erenburg atstovauja redak- 

Sovietų Sąjungos ir Jungti- cinį štabą Izviestijų, Sovie- 
nių Valstijų^ sykiu jie ragi- tų vyriausybės laikraščio, 
no neatlaidžiai kovot prieš j Sovietinius laikraštinin

kus perstatė Wilburas For- 
rešt, New Yorko Herald 
Tribune dienraščio redak
cijos narys. Jis pernai su 
kitais dviem Amerikos žur
nalistais lankėsi Maskvoje.

Simonovas, apysakų ra
šytojas ir laikraštininkas, 
išreiškė nemirštamą neapy-

visus fašizmo palaikus arba 
jo atraugas.

Generolas Michailas Ro- 
manovičius Galaktionovas 
atstovauja Maskvos Prav- 
dą, kurios karinis redakto
rius jis yra. Konstantinas 
M. Simonovas yra Raudono
sios žvaigždės redakcijos

kantą fašizmui. Jis sakė: 
“Aš ne kraugėris, bet mielu 
noru pakarčiau Franko,” 
fašistinį Ispanijos diktato
rių. Jis ragino ypač plunks
ną vartoti kovai prieš fa
šizmą ir pastovios taikos 
sukūrimui tarp Amerikos ir 
Rusijos.

Uja Erenburgas pareiš
kė: “Nėra rubežių, kurie 
galėtų sustabdyt fašizmą, 
kol jis bet kur tebėra. Fa
šizmas maino csavo drabu-

žius ir veido dažylus. Bet 
kur tik jis yra, mes turime 
jį sumušti.”

Kiek bet- kuris žmogus 
yra fašistas, geriausiai ma
toma iš to, “kiek jis neap
kenčia Sovietų Sąjungos,” 
pastebėjo Erenburgas. Pirm 
keleto dienų staptelėjęs Pa
ryžiuje, Erenburgas atra
do tebegyvuojančią pasaką, 
kad Rusija esanti šalis su 
peiliu dantyse. ’ “Jeigu to
kia nuomonė nebus pakeis-

.... ■■■■■—■..............   i.. . ■ J 101 V1110V1 Vz 
ta per arčiausius 20 metų,! metu, turėtų būti pervesti į 
tai gal dar kartą turėsimei taikos reikalus, ir pridūrė: 
kariauti, — įspėjo Erenbur- j “Aš neabejoju, kad mes ga-. 
gas. — Aš manau, kad ši at- i lėsime eiti pirmyn dėlei tai- 
sakingoji jūsų konferencija I kos ir demokratijos visoms 

: tautoms.”
Frankfurt.

čių belaisvių amerikinėje 
stovykloje apsinuodijo arse
niku nuo duonos. Gal buvę 
lentynos apibarstytos arse
niku tarakonams.
z ORAS. — Bus šilčiau.

galėtų apsvarstyti, kaip pa
naikint šmeižtus prieš visas 
tautas, taigi 'ir šmeižtus 
prieš rusus. Rusija neken
čia karo— mes mylime tai
ką. Mes nenorime kariauti 
prieš bet kokią tautą.”

Gala ktionovas priminė, 
kaip Rusija ir Jungtinės
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P ošimojo Pasmaugti OPA ir Tiek!
Žemesnysis Jungt. Valstijų kongreso butas pasingo

jo sunaikinti OPA. Praeitą savaitę jo praleistas bi- 
lius tai-aiškiai sako ir šis kongreso žygis privalo išju
dinti plačiąsias Amerikos liaudies mases griežtesnei ko
vai prieš kėlimą kainų gyvenimo reikmenims.

Šalies administracija siūlė pratęsti OPA egzistenci
ją dar vieneriems metams, bet kongresas nutarė palai
kyti OPA gyvybę tik per devynis mėnesius, bet palaikyti 
tokią OPA, kuri nieko nereikštų arba labai mažai reikš
tų mūsų gyvenime.

Dabar šį klausimą pasiėmė svarstyti senatas, ku
ris, kaip atrodo iš pranešimų, mojasi dar skaudesnį smū
gį tai įstaigai užduoti.

Jei USA kongresui pavyks pasimojimas gyveniman 
pravesti, tai gali pasilikti OPA, bet maisto—duonos, me-

By Malt Sholomskas

surpass the

Redakcijos Atsakymai

Irano žinių

recent WIN 
Conference,

$ į

ŠĮ paveikslą būtų galima išaiškinti pasakymu: “Ark
liai ant žmonių.” Paveikslas parodo prižiūrėtoją, su 
pagalba raiteliu policistu, • briaunantis per pikr.etus 
Westinghouse šapon, Nevzarke. Prižiūrėtojo pavardė 
yra Dobbins (lietuviškai reiškiant — arklys). Streikui 
vadovauja elektristų unija.

dinta.
ALDLD Nariui. — Girdė

jome, kad sekamas Šviesos 
numeris išeis gegužės mė
nesį.

savo tautai, — tie kun. Kon-| Gi A. Bimba, nuvykęs Ta- 
čiui jau “ne košer” ir jiems rybų Lietuvon, kalbėjosi su 
BALF’as atkiš greičiau visokiais žmonėmis — inte- 
špygą, negu, sakysime, kad 1 e k t u a 1 ais, darbininkais, 
ir skylėtą kojinę (pančia- ’
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Mexico, Me.

Bill 
the

MAŽINSIĄ KVIEČIŲ 
KIEKĮ AMERIKAI

turi anglišką 
laikraščių pu- 

angliškai, o 
kalboj. Ir aš,

Apie Angliška Skyrių Laisvėj

Laisvėj buvo pagarsinta ra
dio programa. Patarta klausy
tis gražios muzikos.

Ar jūs mylite tą religinę 
programą ? (Tai buvo apmo
kamas skelbimas. Laisvė, kaip 
ir kiti laikraščiai 
už skelbimus. — '

L *

ergo aš atstovauju

misija. Pirmasis

Anglišką Skyrių

kaitą skaičiau Lais- 
s kaitytoje išsireiški-

Jau ne 
vej tūlu 
mus, kad, jų manymu, Laisvėj 
neturėtu tilpti angliškas sky
rius. Sako, tas skyrius nema
žai vietos užima laikraštyj ir 
dėl to neužtektinai vietos bū
na lietuviškiems raštams.

neatsako
L.” Redak-

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, Bąjand. 22, 1946

KAS KĄ RAŠO IR SAKO THESE ARE THE TIMES
PABĖGĖLIS RAŠO: KUN. 
KONČIUS PASIPŪTĖLIS 

IR DURNIUS...
Vienybės Tysliavienė ga

vo laišką nuo savo frento 
(matyt, pabėgėlio) iš Švedi
jos. Pasirodo, kad ir ten bu
vo nuvykęs kun. Končius, 
BALF’o pirminiu.,- kuriam 
pavesta rūpintis visokiomis 
lietuvių tautos atmatomis, 

i pabėgusiomis iš Lietuvos 
| drauge su hitlerinėmis ar
mijomis. Laiško autorius 
(kurio p-nia Tysliavienė ne
įvardija) turėjo su kun. 
Končium pasikalbėjimą ir, 
jam . gerai prisistebėjęs, 
šitaip apibūdina tą menše-

valstiečiais, vyriausybės pa
reigūnais. Susipažinęs su 
jų gyvybiniais reikalavi
mais, Bimba grįžo Ameri
kon ir čia dėsto, aiškina 
žmonėms lietuvių tautos 
padėtį, rinkdamas jai pa
galbą.

Kai kun. Končius sugrįš, 
tenka manyti, dar ne vieną 
kiaulystę jis ir čia iškirs!

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

“Čia keletui valandų buvo 
atsilankęs jūsų kunigas Kon
čius. Tokio kvailai pasipūtu- 
sio ir didybės manijos prisi
gėrusio žmogaus seniai jau 
teko matyti. . .

“Jeigu tokių durnių dau
giau tenai (Amerikoje) yra, 
tai mes pilnai suprantame, 
kodėl jie taip pešasi. . .”— 
(Vienybė š. m., bal. 19 d.).

Matyt, tasai pabėgėlis, 
laiško autorius, gerai prisi
žiūrėjo kun. Končiui, jeigu

sos ir kitų valgomųjų daiktų, o be to rūbų—kainos pa- taip greit pagavo jo charak- 
ku- teristiką.
pa- į Kalbėdamas apie durnius 
'pa-Iii* “pešimąsi”, laiško auto-

kils mažiausiai 10 nuoš. Vadinasi, tie laimėjimai, 
riuos darbininkai pasiekė per streikus savo algose, 
sinaikins, anuliuosis ir gyvenimas vėl darysis nepa
kenčiamas!

Jeigu prez. -Trumanas šį bilių ir vetuotų,, tai visvien 
pavojus susidaro didelis. Turime atsiminti, kad OPA 
gyvavimo laikas baigiasi su š. m. birželio 30 d. Jei iki 
to laiko kongresas neperleis OPA pailginti įstatymo, tai 
ši įstaiga pati savaime numirs.

Dėl to reikalinga kuoveikiausia liaudies akcija. Dar
bo unijos, visokios darbininkų organizacijos, kliubai, 
draugijos ir šiaip plačioji visuomenė privalo kuoveikiau- 
siai subruzti l privalo ji siųsti savo telegramas ir laiš
kus kongresmanams ir senatoriams, reikalaujant prail
ginti OPA gyvavimą mažiausiai vienerius metus laiko ir 
palaikyti tą įstaigą tokią, kokia ji buvo iki šiol.

Jungt. Valstijų Komunistų Partija išleido tuo klau
simu specialį atsišaukimą, ragindama savo narius mo
bilizuoti mases kovai prieš gyvenimo produktų kainų kė
limą, kurio siekiasi pelnagrobiai ir jų pastatyti atsto
vai kongrese.

“Sulaikyti infliacinį trusty ir jų politinių lekajų suo
kalbį!” skelbia atsišaukimas. “Organizuoti dabar, tuojau 
liaudies pergalę būsimuose rinkimuose!”

Taip, ši kova prieš reakcininkus kongrese privalo 
būti surišta su kova už išrinkimą geresnių kongresma- 
nų ir senatorių rinkimuose, kurie įvyks lapkričio mėnesį!

Blaškosi Naciškas Žvėris
Nurnbergo teisme per tris dienas kalbėjo, besitei

sindamas, nacių ideologinis vadas, Pabaltijo baronas Al
fred Rosenberg. Tai jis yra vyriausias sumanytojas 
tos pasiutusios teorijos, Ųūk vokiečių rasė yra geresnė 
už kitus žmones. Tai jo vadovystėj milionai žmonių bu
vo išžudyta.

Pagaliau Amerikos prokuroras, T. J. Dodd, per
skaitė visą eilę nacių dokumentų, jų tarpe paties Ro- 
senbergo raportą, rašytą Hitleriui. Rosenbergas buvo 
vyriausias nacių vadas Lietuvoj, Baltarusijoj, Ukrainoj. 
Ir jis ten štai kaip apibudino nacių nusiteikimą link oku
puotų žmonių:

“(1) Slavai turi dirbti vokiečiams, o kada jie- jau 
negali dirbti, tai turi mirti. (2) Jų veisimasis nepagei
daujamas, todėl tenka praktikuoti aborcijos ir romi j i- 
mas. (3) Apšvieta jiems nereikalinga, jeigu jie moka 
suskaityti iki šimto, tai ir užtenka. (4) Vokiečiai yra 
jų valdovai ir vokiečiams viskas pirmoj vietoj priklauso.”

Pagal šį nusistatymą, jis ir kiti naciai viešpatavo 
Lietuvoj, Ixitvijoj, Estijoj, Baltarusijoj, Ukrainoj ir mi- 
lionus žmonių nužudė.

Tai tikras žmogėdra!

Kodėlgi pabėgėlis vadina 
Končių durnium?

Pietuose, kurie buvo su
rengti Stockholme ir ku
riuose dalyvavo Končius ir 
laiško autorius, BALF’o 
pirmininkas šitaip pareiš
kė:

“Aš neatstovauju kokias 
nors Amerikos lietuvių or
ganizacijas, bet Amerikos 
vyriausybę ir Amerikos tau
tą. Šalpos pinigai ne lietuvių 
surinkti, bet Amerikos tau
tos
Amerikos tautą.”

Iš tikrųjų, kun. Končius 
turi drąsos! Jis atstovau
ja ne lietuviškus kryžiokus, 
bet “Amerikos tautą”!. .. 
Kada Amerikos tauta įga
liojo kun. Končių ją atsto
vauti?! Tai tyent drąsa!

Kun. Končius Europon 
buvo pasiųstas lietuviškų 
kryžiokų, už si i m di n ė j anč ių 
šelpimu Lietuvos pabėgėlių, 
visokių hitlerininkų, smeto- 
nininkų, lietuvių tautos at
matų. Amerikos tauta tu 
pabėgėlių neapkenčia. Juos 
remia tik Amerikos reakci
ninkai, toki, kaip Hearstas, 
kaip kongresmanas Okons- 
kis, kaip Kankinas, kaip 
sen. Vandenbergas.

I v .irius, aišku, turi galvoj Am
erikos lietuviškus fašistus 
ir jų talkininkus, — menše- 

ivikus ir klerikalus. Galime 
!pasakyti laiško autoriui, jog 
už kun. Končių gudresnių 
toje\šeimoje mažai tesiran- 
da. Jie rinko patį gudriau
si ir jį siuntė “į pasaulį”, 
kad jis, susipažinęs su pa
bėgėliais, galėtų jiems dau
giau padėti.

Tarp pabėgėlių, girdėjo
me, kun. Končius taipgi 
daro skirtumus: kurie at
virai keikia Tarybų Lietu- ujo Komiteto pirmininko A. 
vą, kurie yra “gražiai” pa- Bimbos 
sirodę tarnaudami Hitle-.važinėdamas po Europą, už
ribi, tie kun. Končiui labai rietęs nosį, didžiuojasi, būk 
priimtini. Bet kurie pareiš- jis atstovaująs “Amerikos 
kia noro grįžti Tarybų Lie-!tautą” ir su bent kuo nesi- 
tuvon ir norėtų darbuotis i kalba.

Reikia nepamiršti, kad mes 
gyvename ne Lietuvoje, o 
Amerikoje, kur angliška kal
ba yra oficiališka kalba. La
bai sunku be angliškos kalbos 
apsieiti. Manau, kad angliškas 
skyrius Laisvėj yra geras 
daiktas. Tie, kurie menkai 
moka angliškai, gali prasila
vinti daugiau, skaitydami an
gliškai. Tik reikia netingėti. 
O supratimas kitos kalbos pa- 

jdaro tinkamesnių tarpe kitu 
Laiško autorius žymi, jog į žmonių ir nereikia nosį nuke

rus snapsoti.
Aš mačiau kitu tautų laik

raščių, didelių ir mažų, ir be
veik kiekvienas 
skyrių. Nekuriu 
s ė spausdinama 
kita puse savoj 
gavęs laikrašti, pamargintą su 
angliška' kalba, turiu ką pa
rodyti angliškai skaitantiems 
žmonėms, kas sudaro susipra
timą ir artimesnį susidrauga
vimą.

Man labai patinka angliš
kas skyrius ir aš nenoriu, kad 
būtų panaikintas.

Tilčių Gizelis.

pietuose dalyvavo ir tūlas 
lietuvis kunigas, atbėgęs iš 
Lietuvos. Pasipiktinęs sa
vo “brolio Kristuje” drąsa 
ir uzurpacija, tasai pabėgė
lis kunigas pasakė: “Elgkis 
biskį žmoniškiau!. .. ”

Tegu skaitytojas palygi
na kun. Končiaus “misiją” 
su Lietuvai Pagalbos Teiki-

Lidice gyventoju žudytojas, buvęs Bohemijos valsty
bės ministras K. H. Frank talkino naciams. Teismas 
atrado ji kaltu asmeniškai vadovavus žvėriškame Li
dice sunaikinime, pašaukė atsakyti už jo kriminalybes. 
Teismas vykdomas Čechoslovakijos didmiestyj Pragoj.

■p'UNNY ARE the things that 
J sometimes happen in our Con
gress. But an amendment that 
almost passed last Wednesday 
night in the House to “express 
our sympathy to the American 
people” was more than a pun.

The amendment came after a 
tumultuous house session that 
saw the Price Control Exten
sion Bill almost amended to 
death. If the long string of 
amendments to the Bill did not 
actually kill it, they have cer
tainly warned the Office of 
Price Administration that its 
days are numbered.

After the smoke had cleared, 
Paul Porter, OPA Administra
tor, declared that the 
had amended the 
an extent that
amounted “to repeal of price 
control.’’

If this is the case, the 
amendment to express the 
House’s “sympathy to the Ame
rican people” is only too fitting. 
If price control flies out the 
window the American family 
wifi need more than sympathy.

—o—
Starting in Thursday’s edi

tion of Laisve, we shall carry in 
English a series of three ar
ticles by contemporary writers 
of the three Baltic Soviet Re
publics, Lithuania, Estonia and 
Latvia.

The articles are post-war ac
counts on such seldom heard 
subjects as Lithuania’s geolo
gists, the House Museum of a 
famqus Estonian poetess, and 
a fatuous porcelain manufactur
ing poncern in Latvia. We arc 
sure that our readers will find 
these interesting accounts most 
informative about life in the 
poąt-war Baltic countries.

—o—
When we come to think of 

it, less than two months remain 
before the Seventh National 
Convention of the LDS opens 
in Boston next June. This, the 
first National LDS Convention 
since 1942, should be a grand 
get together for old friends 
from all parts of the country.

Among other activities, the 
convention will unveil a plaque 
to late LDS members who died 
in the service of their country. 
This ceremony will be dedicated 
to the memory of eighteen 
American Lithuanians who will 
never return to their LDS 
friends.

Chicago’s Lithuanians are 
out to surpass the Brooklynites 
in the fund raising campaign 
for a Cancer Institute. Brook
lyn has already raised $6,000 
in the campaign now being con
ducted by the Committee to Aid 
Lithuania. The Windy City 
Liths have raised something 
like $2,000.

The goal is $30,000 national
ly.

Pittsburgh which isn’t out to 
break any records did pretty 
well by itself by sending in $1,- 
200 to the committee.

Anthony Bimba, President of 
the Committee just back from 
a recent tour of Lithuania as 
the committe’s representative, 
is now turning Lithuanian colo
nies throughout the country. 
An early prediction has it that 
the compaign will 
$30,000 goal.

—o—
A report of the 

THE PEACE 
which took place in Washing
ton, will be heard by Brooklyn’s 
Lithuanian Community at the 
Lithuanian Citizens Club next 
Friday evening. Delegates from 
local Lithuanian organizations 
who attended the conference 
will report.

—o—
A Lithuanian Men’s Chorus, 

under the directorship of 
Frank Pakali, is the latest -en
try upon Brooklyn’s cultural 
scene. It made, what we believe 
was, its first public appearance 
at the veterans reception held 
at Grand Paradise Hall recent-

The brochure Laimėjome Ka
rą — Laimėkime Taiką, which 
was recently sent to Lithuanian 
colonies by the Center of Demo
cratic American Lithuanians, is 
receiving /enthusiastic response 
in many sections of the country. 
Some communities have alrea
dy sold out their full bundles. 
The Center now has less than 
300 copies on hand after send
ing out 3^500 copies. Organiza
tions which desire additional 
copies must submit their orders 
quickly else they will not be 
filled.

Though the brochure is 
mainly printed in the English 
language, native born Ameri
cans of Lithuanian origin will 
find the contents highly infor
mative as well.

1

Teisingai Atsakė
Chicagos Daily News (dienraščio) korespondentas 

paklausė Jungt. Valstijų Komunistų Partijos pirminin
ką Wm. Z. Fosterį:

“Argi netiesa, kad J V Komunistų Partija yra Tary
bų Sąjungos užsienio reikalų ministerijos įrankis?”

Komunistų vadas šitaip atsakė:
“Tai juokinga. Net jei Sovietų Sąjungos visai ne

būtų, tai Komunistų Partija būtų. Nieko blogo nėra 
tame fakte, kad visų šalių komunistai vienodai nusistatę. 
Taip yra ir su kapitalistais. Tam tikrais momentais Ja
ponijos, Amerikos ar Francūzijos kopitalistąi identiškai 
nusistato Sovietų Sąjungos arba kad ir darbo unijų at
žvilgiu.”

Tik politinis neregys gali sakyti, kad komunistinių 
partijų nebūtų, jei negyvuotų Tarybų Sąjunga. 1948 
m. sukaks lygiai šimtas metų, kai buvo parašytas (Mark
so ir Engelso) “Komunistų Manifestas,” kuriame pasa
kyta, jog po L 
šmėkla! Na, o tuomet Tarybų Sąjungos nebuvo. |

1871 m. gimė Paryžiaus Komuna, kuri buržuazijai partijas, yra neapgalvotas, tiesiog durnas dalykas.

pavyko sunaikinti. Kai ji buvo sunaikinta, reakcininkai 
skelbė, būk jau ir revoliucinis darbininkų judėjimas bus 
sunaikintas. Tačiau taip neįvyko. Revoliucinis judėji
mas plėtėsi, augo.

1905 m. Rusijos Revoliucija pralaimėjo — reakcija 
ir vėl raminosi, būk revoliucinis judėjimas būsiąs sunai
kintas. Bet matėme, kas išėjo: 1917 m. toje pačioje 
Rusijoje užsiliepsnojo Didžioji Spalio Revoliucija, su
krėtusi kapitalizmą iš pačių pagrindų.

Jeigu šiandien komunistinės partijos ir platieji dar
bo žmonių sluogsniai visame pasaulyj eina iš vien su 
Tarybų Sąjunga, tai tik dėl to, kad socialistinio krašto 
politika yra teisinga, tik dėl to, kad tasai kraštas kovoja 
už taiką, už darbo žmonių gerbūvį, už tautų laisvę, už 
naują, gražesnį gyvenimą.

Kad Tarybų Sąjunga šiandien yra neišsemiamu pa
saulio darbo žmonėms įkvėpimo šaltiniu, niekas negin- 

Europą vaidinasi šmėkla—komunizmo čija. *Be’t sakyti, kaip sako reakcininkai,! būk Tarybų 
Sąjunga palaiko kapitalistiniuose kraštuose komunistines

Jau tūli rase, 
angliškas skyrius 
gas. Aš irgi manau, kad- tas 
skyrius nereikalingas. Lietu
viškas korespondencijas trum
pinat, sakote, nėra vietos, o 
kas nereikalinga, tai spausdi
nate. Jūs žinote, jei mes nori
me angliškai skaityti, tai 
mums nereikia laukti, kol at
eis iš Brooklyno Laisvė. Kiek
viename miestelyje yra ang
liškų laikraščių, ne trijų lapų, 
o daugiau tuzino.

Tie, kurie yra užsirašę lie
tuvišką laikraštį, nori skaity

ki lietuviškų žinių tam laikraš
tyje.

Dabar vieną linksmą nau
jieną radau, kurios seniai lau
kiau, tai kad žadat Laisvėj 
patalpinti aprašymus, ką An
tanas Bimba matė ir girdėjo
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Washington. — United 
Press teigia, kad Amerikos 
valdžia planuoja ketvirtada
liu sumažint kviečių naudo
jimą amerikiečiams bent 
per du mėnesius, kad gali
ma būtų daugiau kviečių 
pasiųsti badaujantiems už
sieniuose žmonėms.

Jaunai Mergaitei. — Dė- į Laisvėje jau buvo išspaus- 
kojame, bet eilėraščiu (an-' 
glišku) nepasinaudosime.

Kuosai. — Apie tai Lais
vėje jau buvo daug rašyta, 
todėl jums tuo reikalu už
siimti neverta. R-ašykit nau
jomis temomis.

Skaitytojui, Elizabeth, N.
J. — “Akihiirka Pekine” ne
užilgo baigsis, tad jūsų pa
tarimu nepasinaudosime.

G. J. — Tai nėra jokis 
feljetonas, o tik žinelė, kuri

Teheran.
minister is M. Firouz griež
tai užginčijo paskalas, būk 
Iranas cenzūruojąs kores
pondentų pranešimus užsie
niams.



MAISTAS TIK KALORIJAISi SKAIČIUOJAMAS EUROPIEČIAM
Dabar dažnai skaitoma ir 

girdima, kiek maisto kalo-
kuris valgio dalykas duoda Į kad valgiuose turi būti vi- 
kaitros, tai sužinoma, degi- taminų ir tam tikrų mine

ralų, nes maistas be jų ne-j sveikatos reikalus. Bet kas 
gali tinkamai patenkinti' liečia maistą europiečiams,

rijų gauna alkani europie
čiai ir kiek jiems reikia, 
kad galėtų sveikatą palaiky
ti. Pripažinta, kad žmogui 
būtinai reikia ne mažiau 
kai]) 2,000 kalorijų per die
na: o vidutinis amerikietis 
sunaudoja apie 3,000 mais- 
to kalorijų.

šiomis dienomis New 
Yorko Staats Zeitung und 
Herold Įtalpino telegramą iš 
Hamburgo, kad anglai savo 
užimtoje Vokietijos dalyje 
numušė g/ventojams mais
to kiekį iki 715 kalorijų per 
dieną. Ta anglų cenzūruo
ta telegrama rodo, jog vo
kiečiams ten skiriama tik 
apie trečdalis maisto kie
kio, kuris būtinai reikalin-. 
gas, kad žmogus nesunyktų.| 
Nedaug geresnė maisto 
būklė ir kitose vakarinės 
Vokietijos srityse.

Kas Yra Kalorijas?
Kalorijas yra karščio 

kiekis, kurio reikia, kad ga
lima būtų pakaitinti gramą 
vandens vienu laipsniu auk
ščiau, pagal “lietuvišką” 
termometrą (Celsijų, Cen- 
tigradą). O 456 gramai su
daro vieną svarą. Kiek bet

nant tą valgį moksliniame 
prietaise kalorimetre. Taip 
antai, iš svaro kumpio gau
nama dveja tiek daugiau 
karščio, negu iš jautienos 
svaro.

Maisto Kiekiai Įvairiose 
Srityse

Amerikonų spauda rašo, 
kad anglų užimtoje Vokie
tijos dalyje skiriama gy
ventojams po 900 kalorijų 
maisto per dieną; ameriki
nėje Vokietijos srityje mai
sto kiekis civiliams numuš
tas iki 1,200 kalorijų. Kai 
kuriuose Austrijos mies
tuose žmonėms tenka tik 
440 iki 800 kalorijų per die
ną. Panašiai esą Italijoj ir 
Lenkijoj.

Praeita trečiadieni ameri
konų korespondentas iš Vo
kietijos pranešė per Londo
no radiją, kad Sovietų už
imtoj Vokietijos daly j daug 
daugiau maisto skiriama 
gyventojams, negu angliš
koje ir amerikinėje Vokieti
jos srityje; todėl vokiečiai, 
girdi, ir traukia į sovietinę 
pusę.
Maistas Amerikoj ir Alka

noj Vakarinėj Europoj 
Amerikoj mes kalbame,

Jeigu jūs dar nerašėte savo kongresmanui, tai padarykite dabar, paraginkite 
juos ne tik balsuoti, bet ir pasidarbuoti už gyvenamu namų statybos programą. 
Čia matome naujausią Amerikai gedą—vištininką, padaryta i vieno kambario ir 
kičineto “apartmentus,” netoli Waterloo, Iowa. Gal už dyką leidžia neturintiems 
buto žmonėms pagyventi, kol susiras namus? Užmirškite apie stebuklus—renda 
$52-50 mėnesiui.

ALKOHOLINIAI SKIEPAI NAIKINA VĖŽĮ
Trys Wistar Instituto! 

mokslininkai Philadelphijoj1 
išrado skiepus, kurie naiki
na vėžio ligą žiurkėse ir ki
tuose gyvuliukuose. Skie-

kių žiurkių liko paliuosuo- 
tos nuo vėžio ligos ir atei
tyje. Nes kraujas po visą 
kūną išnešiojo tuos “skie
pus” ir jie išnaikino mažy-

jas apkrėtė didžiųjų skau
dulių nuotrupomis. Todėl 
po didžiųjų vėžio skaudulių 
išpjovimo bei išdeginimo, 
paprastai išsivysto ir auga

Morkų, Salotų, Sviesto 
Ir Kepenų Vitaminai

Morkose yra daug karo
tino, vitamino A medžiagos. 
Vitaminas A ypač reikalin
gas augimui ir akių sveika
tai. Dėl A vitamino stokos 
kai kurie žmonės serga

kų. T"
kų buvo duota grynos vita-

tai beveik neminima vitami-! 
nai ir mineralai valgiuose. 
Čia kalba eina jau apie bet 
kokio maisto kalorijas, ku
rie .duotų kūnui šilumos ir 
tik palaikytų jo judėjimus 
ir gyvybę. Todėl ir Ameri-
kos valdžia dabar šaukia 
labiausiai taupyti kviečius, 
kad galima būtų daugiau 
jų pasiųsti alkaniems euro
piečiams. Kviečiai savai
me nėra pilnas maistas. 
Vien kviečiais šeriamos, net 
karvės ilgainiui nyksta ir 
stimpa. Bet kviečiai yra 
gausingi kalorijais ir gali 
per tam tikrą skaičių savai
čių bei mėnesių palaikyti 
žmogaus gyvybę.

Kiek Kalorijų Kuriame 
Valgyje

Čia paduodama tūlų val
gių kiekiai, kuriuose yra po 
100 kalorijų, būtent:

Vidutinė riekutė rusvos, 
pusiau rupios kvietinės 
duonos—100 kalorijų; stam
bi riekutė baltos kvietinės 
duonos tiek pat. Pikliavo- 
toje ruginėje duonoje tru
putį mažiau kalorijų, negu 
kvietinėje.

Šeši šauk štai miežių 
kruopų, 7 šaukštai avižų 
(oatmeal) arba vienas “do-

natsas”— 100 kalorijų.
Po. tiek pat kalorijų turi 

amerikinio sūrio gabaliukas 
!pusantro kubinio colio, taip 
pat Smetonos pusantro ku
binio colio arba keturi 
šaukštai varškės.

Po šimtą kalorijų turi ir 
sekamieji maisto produktų 
kiekiai:

Vienas kiaušinis, šaukš
tas sviesto, šaukštas taukų 
arba alyvų aliejaus.

Du vidutiniai griežinėliai | Į 
salmono (lašišos) arba pa
našios žuvies.

Didelis obuolys, vidutinis 
orindžis, vidutinė banana, 
stambi kriaušė, 4 džiovintos 
slyvos.

Vidutinis griežinėlis laši
nių (nesugruzdintų); toks 
jautienos gabalas, kaip vi
dutinis “porkčapsas”;. kum
pio gabaliukas, lygus pusei 
porkčapso; tiek vištienos, 
kaip du porkčapsai; viduti- 4 
nis avienos “čapsas;” stiklas 
nenugraibyto pieno.

10 migdolinių riešutų (al
monds), 12 “pynacų.”

4 arbatiniai šaukštukai 
smulkaus cukraus, šaukštas 
rudo cukraus, šaukštas me
daus, pusantro šaukšto si
rupo.

(Tąsa 5-me pusi.)

nauji skauduliai skirtingo
se vietose. O skiepai, pa
gaminti iš vėžio skaudulių 
miltelių ir alkoholio, daugu
moje atsitikimų galutinai 
sunaikina vėžio perus visa
me gyvuliukų kūne.

Tų skiepų išradėjai yra 
dr. Paul Myron Aptekman 

moterys mokslininkės 
Tas mišinys buvo švirkš- vėžio skaudulius, tuomi dar i Margaret R. Lewis ir Helen 

nesunaikina mažųjų, nema- D. King. Jų išradimas ap- 
tomų vėžio pradžių kitose rašytas Immunologijos Žur- 
kūno dalyse, kurias krau- nale. • N. M.

čius, dar nepastebėtus vėžio 
skauduliukus kitose vietose.

pai šitaip pagaminti. Smul
kiai sumalta kiekis džiovin
tų vėžio skaudulių, išimtų 
iš gyvulių. Vėžio skaudu
lių milteliai sumaišyti su šūs skiepai pritaikomi žmo- 
apvalytu geriamuoju alko- nėms, tai bus labai svarbus

Jei pasirodys, kad pana-

Vienai grupei gyvuliu- fooliu taip, kad mišinyje 5 išradimas, ir štai kodėl. Da

kų ir salotų. Kitai jų gru- i 
nei duota lygiai tiek gryno 
A vitamino iš sviesto; tre- 

tai yra netenka čia gyvuliukų grupė gavo 
matymo po., saulėleidžio, ka- tiek pat gryno A vitamino 
da “vištos eina tūpt.” ?' 
kos buvo patariamos kaip j 
regėjimo stiprintojos i 
maistas geram kūdikių au- į organuose 
gimui. Gydytojai, mitybos ■ kartus daugiau 
specialistai iki šiol taip pat ir kepeninio

nuošimčiai tų miltelių ir 95 bar, kada žmogui išpjauna 
mino A medžiagos is mor- nuošimčiai alkoholio. arba X-spinduliais ar 

diumu išdegina didžiuosius'ir
io

Smėlio Dykuma Paverčiama
Sodais ir Daržais

i

Mor- iš gyvulių kepenų.
i Po tam tikro laiko gyvu- 

' ii*.liukai buvo numarinti ir jų 
! atrasta šešis 

sviestinio 
i vitamino A, 

entuziastiškai piršo salotas negu merkinio ir salotinio, 
dėl jų vitamino A. . Gyvuliukų kūnai panaudojo 

Bet naujausi moksliniai visą vitaminą iš sviesto ir 
tyrimai keičia nuomonę kepenų ir tiktai vieną šešta- 
apie morkas, salotas ir ki-'dali iš morkų ir salotų, 
tus augalus, kaip A vita
mino šaltinius. o---—j- 1

čiamas i vėžio skaudulius 
žiurkėms, ir sunaikino tuos 
skaudulius. Dauguma te

Sąjungoj) 
gražūs ir 
vakariniai

ir Astra-

KAS JIE TOKIE BIJV() ARBA YRA?

I Minėtina, kad “mariu 
Pasirodo,.kiaulaitės” beveik išimtinai 

jog kūnas sunaudoja tik minta žalėsiais; taigi jų vi- 
apie vieną šeštadalį morki- c]urįai įr visas .kūnas geriau 
nių^ ir salotinių A vitaminų, prisitaikę prie augalinių 

( alifornijos Universiteto vitaminų, negu žmogus, ku- 
mokshninkės dr. Agnes bay rjs minta augaliniais ir gy- 
Morgan ir Udlian S., Bent-^uliniais produktais. Iš to 

suprantama, kad žmogaus 
kūnas panaudoja net ma
žiau, negu šeštą dalį gauna
mo iš augalų vitamino A.

Skaitant punktais, kiek
vienas šimtas gramų čia mi
nimų valgių turi štai po 
kiek įvairių vitaminų:

Morkos 10,000 vitamino 
A, 70 vitamino B ir 8 C.

Salotos . 250 punktų A, 85 
B ir 20 C.

Sviestas 5,900 vitamino

ley tatai patikrino bandy
mais ant “marių kiaulai
čių”, žiurkių rūšies gyvuliu-

Mokslininkas Einstein 
Apie Žydus Sovietuose

Ainsworth, William Har
rison (1805-1882), anglas 
autorius-apysakininkas, gi
męs Manchesterio mieste. 
Jo i. rašytojavimo periodas 
tęsėsi apie 50 metų ir per 
tą laiką jisai pagamino 39 
noveles. Septynias jo nove
les iliustravo (padabino pa
veikslais) garsusis anglas 
piešėjas Gruikshank. Jo 
apysakos daugiausiai istori
nėmis temomis; tarp jų mi
nėtinos: Tower of’ London, 
Old Saint Paul’s, Windsor 
Castle ir Lancashire Wit
ches.

Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kuriu vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS
Tikrų žinių apie Aisopo gy
venimą veik -nėra; tačiau 
jam priskaitoma J užrašy
mas tų įvairių pasakėčių, 
kurios nuo neatmenamų lai
kų buvo žodžiais perduoda
mos iš gentkartės gentkar- 
tei įvairiose indo - europi
nėse tautose. Pasakėčiose 
apipasakojama neva veiks
mai bei pokalbiai visokių 
gyvulių ir paukščių, pride
dant jiems pamokinančias

išvadas. Vėliau įvairių kitų 
tautų rašytojai naudojo Ai- 
sopo surinktąsias pasakė
čias, perdirbdami jas ir pri
taikydami savo tautinėms 
bei kalbinėms ypatybėms. 
Pavyzdžiui, Franci jo j žino
mos poeto Jean de La Fon- 
taine’o paruoštos pasakė
čios. Sovietų Sąjungoj ir 
Tarybų Lietuvoj žinomos 
rusų poeto Ivano* Krylovo 
parašytos pasakėčios.

tenkamai drėgmės.
Fizinės Agronomijos 

stituto mokslininkai Lenin
grade pagamino skystą bi- 

jtumeno (kaip ir asfalto) 
j skiedinį, kuriuo buvo ap
laistyta didokas smėlyno 
plotas. Sudžiūdamas, tas 
skiedinys laiko smėlį vieto
je per trejus metus, bet per 
ibitumeno plutelę prasiver
žia diegai ir auga augalai, 
i Taigi buvęs smėlynas virsta 
■daržais ir laukais.

Kovoj prieš dykumas 
i ypatingai pasižymėjo so vie
linis mokslininkas Mitrofa- 
nas Orlovas. Už tai jis ap
dovanotas didžiuoju aukso 
medaliu. V. V.

in

I I

«

Profesorius Albertas Ein
šteinas, pasauliniai išgarsė
jęs mokslininkas, parašė 
laišką, ragindamas šelpti 
Rusijos žydus. Tame laiš
ke, išsiuntinėtame žydų or
ganizacijoms, Einšteinas, be 
kitko, sako:

“Sovietiniai žydai, kartu 
su visais Sovietų žmonėmis, 
dabar užsiėmę tokiu didžiu 
atstatymo darbu, kokio dar 
nebuvo ištisoj žmonijos is
torijoj.”

Jis primena, jog Sovietų 
Sąjungoj išliko milionai eu-

Jautienos kepenys 92,000 
A, 265 B, 30 C ir 45 D.

Kiaulės , kepenys 10,000 
A, 375 B, 26 C ir 45 D.

Subrendusios avies kepe
nys 160,000 A.

Veršiuko kepenys 10,000 
A*; ėriuko 240 B ir apie 20

Aeschylus, E u p h o riono 
sūnus (gyvenęs nuo 525 iki 
456 m. pirm. Kr.), graikų 
tragikas, autorius, skaito
mas graikiškosios tragedi
jos tėvu. Jisai kovojo prie 
Maratono, Salamino ir Pla- 
tajų ir dalyvavo iškilmėse 
Graikijos pergalių prieš 
persus. Sakoma, jog jisai 
parašęs daugiau 70 tragedi
jų, kurių tik 7 iki mūs lai
kų išliko. Lietuviškai yra 
išversta tragedija Prikaltas 
Prometėjus.

Saulėtoj Ispanijoj

Taigi įvairių rūšių vita- 
ropinių žydų nuo sunaikini- minais naudingiausios yra 
mo iš nacių pusės. Eins- jautienos ir kiaulienos ke- 
teinas yra garbės pirminin- penys. Vitaminų turtingu- 
kas Žydų Tarybos Karinei mu jos toli pralenkia ir 

[sviestą. ™

mo iš nacių pusės.

• i ' Rusijos Pagalbai N. M. '

Aesop (Aisopas, Ezopas), 
legendarinis graikų pasakų 
ir pasakėčių rašytojas, gy
venęs šeštame šimtmetyje 
pirm Kristaus. Padavimai 
skelbia jį buvus vergu, bet 
paskui tapus paliuosuotu.

• Ją paraše buvęs kanadietis Ed. Zdanauskas, 
kuris savanoriu buvo nuvykęs padėti Ispanijos loja- 
listams kovoje prieš fašizmą. Išleido Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Kanados Veikiantis Komitetas.
• Autorius pateko Ispanijos fašistų belaisvėn, iš
buvo penkis metus Franko katargoje ir iš ten išsi
sukęs, parašė knygą.' Vaizdžiai apipiešiajna Ispanijos 
liaudies priešfašistinės kovos ir savanorių parama, 
kurių skaičiuj, buvo Kanados ir Amerikos lietuvių 
(mini susitikimą su amerikiečiais lietuviais). Juo 
labiau aprašoma Franko siutimas po karo.
• Knyga “Saulėtoj Ispanijoj” vertinga, įdomi 
patraukianti skaityti. 160 pusi. Kaina 50c.

Kreipkitės:

LLD KANADOS VEIKIANTIS KOMITETAS
P. O. Station “D,” Box 44, 
Montreal 22, Que., Canada

ir
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Dauguma Volgos upės 
krantų (Sovietų 
yra nepaprastai 
vaizdingi. Bet 
Volgos krantai 
tarp Stalingrado
chanio yra pusiau - dyku
mos, kurių smėlį vėjai nuo
lat nešioja. Skaičiuojama, 
kad šioje srityje 70 milionų 
kubinių pėdų smėlio per 
metus sunešama į Volgos 
upę.

Praeito šimtmečio pabai
goj buvo apie 10 milionų 
akrų tų smėlio dykumų, ir 
jos ėjo platyn į vakarus. 
Smėlis užpildavo kelius ir 
kai kurias gyvenamąsias 
vietas.

Įsikūrus Sovietų valdžiai, 
ji pradėjo kovą prieš dyku
mos augimą ir už jos suval
dymą. Sovietiniai specia
listai ėmė sodint stipriai ke
rojančius krūmus, vadina
mus “mėlynų avižomis.” 
Vėjas plačiai išnešiojo tų 
krūmų sėklas ir jų tiek pri
dygo ir priaugo per 20 me
dų, kad pusantro miliono 
i ketvirtainių akrų plote jau 
sulaikyta dykuma nuo to
lesnio plitimo. Smėlis ap
sistojo ir sukietėjo. Patys 
krūmai naudingi kurui ir 

. kai kuriems kitiems reika
lams.

Kitur dykumoj prisodin
ta tamarikso medžių, kurie 
auga iki 16 pėdų aukščio ir 
leidžia šaknis iki 23 pėdų gi
lyn. Šie medžiai suvaldė'elektrinis sukrėtimas pažei- 
kitą smėlyno plotą. Jie taipįdžia jų atmintį ir protinius 
pat vartojami kurui ir sta- gabumus. Daugumoj atsi- 
tybai. įtikimų atmintis per kiek

je buvo įrengtas bandoma-!visų buvusių protinių ga- 
sįs ūkis ir smėlyje prisodin-, bumų jau žmogus neatgau- 
ta vynuogių medelių. Jie'na, ir net atminčiai sugrį- 
davė gerą vynuogių derlių. 
Dabar tame smėlyne sėk
mingai auga ir slyvos, vyš
nios ir kiti vaisiai. Jų šak
nys pasiekia giliai žemėje 
esantį vandenį ir gauna už-

NEW YORKO ČATVIŲ 
VALYMAS

Didžiojo New Yorko gat
vių valytojai per savaitę su
renka ir išveža 16 milionų 

; svarų pelenų, šiukšlių ir vi
sokių atmatų. Kasdien jie 
nuvalo 4,500 mylių grįstų 
gatvių.

Elektra Gydo Protliges, 
Bet Žaloja Gabumus

Elektra plačiai naudoja
ma protligėms gydyti. Ka
da smarki elektros srovė 
pakrato sergančius protinė
mis ligomis, nuo to kai ku
rie pasitaiso ir pradeda 
blaiviau * galvoti. Tačiaus

žus, toks žmogus nepajėgia 
taip gerai naujų dalykų iš
mokti, kaip pirm elektrinio 
sukrėtimo, sako N. Y. Vals
tijos Protligių , Instituto 
daktaras ‘ J. Zubin.
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(Tąsa)

Parėję namo, seserys svarstė, kas to
liau daryt. Senas mančų valdininkas 
Uang’as rašė laišką kariniam komandie- 
riui, bet atsakymo vis da nebuvo. Anar
chija tebeniokojo Pekiną. Militariniai 
viešpačiai savivaliavo, — be jų leidimo 
civiliniai vadai nieko daryt negalėjo. 
Uang’as vis tedėjosi komisijos galva tai
kai palaikyti. Šuniamėsis generolas bu
vo jo priešas.

Pekino universiteto profesorius tapo 
suareštuotas. Jojo gražuolė žmona nu
ėjo pas Mančurijos komandierių prašyt 
pasigailėjimo savo vyrui. Komandierius 
geidė meiliško atsilyginimo. Toji atsisa
kė, ir profesorius tapo nušautas. Šita 
žinia sukėlė naują sąmyšį tarpe moky
tų ratelių. Taipgi plito gandai, kad Šu
niamėsis generolas kandidatuoja aukš
čiausiuoju kariniu vadu: tai bus da ma
žiau tvarkos ir tiesos.

Mulan’ą perėmė didelė bailė. Sėdo va
karieniaut, pati nejusdama, ką valgo. 
Persivilko kitais rūbais. Sunia’i pasakė, 
einanti nunešt Lifu’i knygą apie kaulų 
parašus. Užsuko pas Močou’ą ir kvietė 
eiti kartu, tačiau Lifu’o motina Kung’- 
ienė ją atkalbėjo: nėščia būdama, Mo
čou’a galėtų dar kur paslyst patamsy 
ir užsigauk Tai su Mulan’a sutiko eit 
kartu Čen San’as.

Prie kalėjimo vartų sargas pareiškė, 
kad jau pervėlu, negalima įeit. Nėr kas 
daro. Čen San’as norėjo Mulan’ą pa
lydėt namo, bet jinai sakė jam važiuot 
namo, o ji sau įsėdo rikšon. Tik truputį 
pavažiavus, ji paleido rikšą, o pati viena 
vėl pasuko kalėjimo linkui. Ją traukte 
traukė pasimatyt su Lifu’m.

Sargui ji įspraudė penkiadolerinę del- 
nan ir prašė jleist: labai svarbu. Sar
gas sutiko—penkias minutes. Jinai nu
sekė paskui jį tamsiu koridorium. Sar
gas ką tai šnibžtelėjo kitam sargui au
sin ir įleido Mulan’ą Lifu’o kąmbarėlin. 
Lifu’s tuomet ramiai sau skaitė prie ži
balinės spingsulės. Nustebo, pamatęs 
Mulan’ą taip vėlai vakare. Ji ir pati 
nesumanė, kuo pateisint tą savo slaptin
gą traukimą jį pamatyt. Knygą apie 
kaulelius atnešusi... anksčiau nesuspė
jusi... ir, o, kaip ją ima baimė, kad ko 
jam neatsitiktų... Stačiai negalėjusi il
giau išlaikyt, turėjusi ateit...

Lifu’s impulsingai pasilenkė ir pabu
čiavo jai baltą rankytę. Mulan’a tuo pa
tim meldžiančiu balsu tęsė, kad ji paga- 
tava kad ir kažką daryt, kad tik išgel
bėjus • jam gyvastį, kad prašalinus pa
vojų... Ar negeriau jam būtų paskui 
kur toliau išvažiuot, iš to neramaus Pe
kino?

Sargas, pabarbeno į duris: metas eiti, 
gana. Išėjusi, ji šuktelėjo rikšą ir pasa
kė nuvežt ją į komandieriaus buveinę. 
Važiuodama, krupulingai mąstė: jei ano 
profesoriaus žmona ėjo prašyt pasigailė
jimo savo vyrui, tai kodėlgi ji negalėtų 
užtarti už Lifų. Lifu’s turi būt kuo 
greičiausia paliuosuotas, kol dar neper- 
vėlu.

Durų sargas ją įleido. Komandierius 
pasišaukė ją vidun. Ją kankino mintis, 
kaip pasielgs šis naujasai komandierius, 
ar jis irgi bus toks, kaip anas, kurs nušo
vė profesorių, kai jo žmona nesutiko su 
juo pasimeilinti...

Drebėdama, Mulan’a parpuolė ant ke
lių:—Didis komandieriau, išpildyk nu
žemintą moters maldavimą: paleisk ka
linį. Jis neteisingai apkaltintas. Jis 
profesorius ir ne koks ten radikalas. Jis 
įkalintas už savo mokslinę knygą: Me
džių pojūčiai. Jo vardas Lifu’s Kun- 
g’as, pirmajam kalėjime...

Komandierius paklausė jos vardo..Ji 
prašė jo neklaust jos vardo, bet padaryt 
tą mielaširdystę.

—Tokiai gražiai moteriai, mielu noru, 
durys užrakintos.

Mulan’a vikriai manipuliavo:—Taip, 
geras komandieriau, tai ne juokai. Ne
seniai buvo suimtas vienas profesorius. 
Jo žmona ėjo Mančurijos komandieriaus 
prašyt pasigailėjimo, o tas komandie
rius užsimanė piktai ją panaudot; ji at
sisakė, ir jos vyras tapo nušautas.

žinau, jūs netoks, ir todėl atėjau pas 
jus. Visi sako, kad generolo Vu valdi
ninkai labiau apšviesti žmonės.

Komandieriaus veidas surimtėjo. Mu- 
lan’a kaip tik pataikė į tašką. Ji suga- 
biai panaudojo asmeninį pavydumą dvie
jų lenktiniuojančių komandierių, paskir
tų dviejų besivaržančių karinių viešpa
čių. Kai ji priminė ano komandieriaus 
“piktą užgaidą,” tai šis suprato, kad ‘jo 
“mieris geras,” ir jis išdidžiai pareiškė, 
kad jo tikslas—nekaltą apsaugot.

• Nudžiugusi ir pasidrąsinusi Mulan’a 
paprašė parašyt jai raštelį, kad paleistų 
Lifų. Girdi, jį įskundė šeimos priešas 
iš mančurinio abazo. Teisėjas irgi jų 
plauko žmogus: primetė Lifu’i komuniz
mą už jo raštus apie medžius.

Mulan’a pergalėjo. Komandierius pa
rašė įsaką kalėjimo viršininkui tuojau 
išleist Lifų. Dabar vėl paklausė jos var
do. Ji pasisakė esanti Mulan’a Jao’aitė, 
Lifu’o giminaitė, svainė. Komandierius 
padavė jai užantspauduotą raštą ir pa
vedėjo koridorium iki durų. Išleidęs ją, 
grįžo savo kambarin ir gailėjosi pra
žiopsojęs tokią skanią progą...

Išėjusi Mulan’a tuoj pranešė telefonu 
Močou’ai džiugią žinią. Paskui į rikšą ir 
namo, pas vyrą. Sunia ėmė klausinėt, 
kaip ir ką ir kodėl. Bet ji paragino jį 
greičiau kuo užsimest—ir su tuo patim 
rikša į seserį. Močou’a pasitiko juodu 
prie durų ir įsivedė vidun.. Čia Mulan’a 
visiems papasakojo savo didelę pergalę. 
Visi klausėsi atsidėję. Sunia’i lengviau 
pasidarė ant širdies, kai jis išgirdo visą 
istoriją. O tai jis buvo ir kažką pama
nęs, kas ten galėjo įvykti komandieriaus 
kambary... Ir Mulan’a pati lengviau at
siduso, pamačiusi nušvitusį Sunios vei
dą.

Ir tuojau visi nubrazdėjo kalėjiman, 
tik Mulan’a nebevažiavo: jautėsi priil
susi, išsunkta. Ji laukė Lifu’o parva
žiuojant. Ir Lifu’s parvažiavo per patį 
vidurnaktį, gegužės 8 d., dviem dienom 
prieš Šuniamėsio generolo įsiritimą į vy
riausiojo komandieriaus vietą. Išbuvo 
kalėjime Lifu’s aštuonias dienas. Jei ne 
tas stebėtinas Mulan’os žygis, po nauja 
valdžia jis gal būtų ir sušaudytas.

Politika Pas Mus.
Politika ar politikierius 

daugelio ^suprantama kaip 
paniekos žodis. Dažnai išgirsi
žmogelį kalbant: Aš ne politi
kierius, aš niekur nepriklausau’, 
neužsiimu jokia politika ir tt: 
Tuo tarpu politikierius Su poli
tika išsirenka visokius viršinin
kus, valdininkus, praveda įsta
tymus, uždeda visokias taksaš, 
kurios vargina tuos ne'politikie- 
rius, ir tt., ii- tt.

Mūs mieste dažnai kalba, kad 
rinkimų dienoje daugelis net 
seniai mirusių “ateina” ir “bal
suoja” pagal politikierių pasa
kymą, ir dėka tam, po rinkimų 
daug kas nepatenkinti pasek
mėms rinkimų. Dabar žiniose 
buvo, kad net Graikijoje šalies 
rinkimuose daug numirėlių 
“balsavo,” kuomet gyvų daugu
ma nebalsavo ...

Mūs lietuvių tarpe biskį ki
taip yra. Keletas smetonuotų 
politikų siuntinėja telegramas 
į Washingtona ir net į Londoną 
politikams varde kelių dešimčių 
tūkstančių lietuvių. Tai skait
linė apima ne tik mirusius jau 
daug metų atgal, bet dar ir ne
gimusius lietuviukus daug metų 
prieky n.

Bet čia jau įsigyveno, įsiga
lėjo dar navatnesnė politika. 
Tai tingėjimo, apsileidimo poli-

■ tika. Apie ją čia pakalbėsim. 
Neseniai čia buvo atsikreipta į 
didelės draugijos susirinkimą, 
kad parandavotų svetainę dėl 
drg. A. Bimbos prakalbų reika
le Lietuvai pagalbos teikimo. 
Balsuojant astuoni prieš septy
nis prašymą atmetė ... Tai bu
vo Liet. Tautiškos svetainės ir 
pašalpos kliųbo susirinkime, 
kur priklauso apie tūkstantis 
narių. Svetainė buvo pabuda- 
vota tam, kad lietuviški paren
gimai visuomet turėtų pirmeny
bę, kad pilniausia laisvė ten 
būtų, kad kas ką nori — gali 
kalbėti ar veikalus vaidinti. Na, 
dabar vienas kitas užkietėjęs 
atžagareivis paagituoja, pagaz- 
dina kokia ten politika, ir sve
tainė uždaroma. O keli šimtai 
pažangių 
snaudžia, 
mitingą, 
svarbaus.
O kaip daug žalinga tokia mie
gojimo politika. Kąip daug vi
sokios draugijos dėl to nuken
čia. Visas progresas ir žmonijos 
gerbūvis su tuo surištas, žmo-

■ nes pramiegu svarbiausius mo
mentus, o politikieriai taip su
sitvirtina," taip sutaiso draugi
jinius ir. visuomenės dalykus, 
kad vėliaus jau didžiausias sun
kumas bent ką pertaisyti, page
rinti.

žmonių ramiai sau 
ar miega. “Neisiu į 
Užsimokėjau. Nieko 
Pavargęs,” ir tt.. .

Mulan’a susirgo. Pastarųjų poros 
mėnesių įtampos iščiulpė jos gaivumą. 
Viduriai jai pradėjo nebemalt gerai, ji 
sublogo, nubalo. Aman’ytės tragiška 
mirtis gilią jai padarė žaizdą: štai jau 
metai, o ji vis da negali atgaut savo link
smos nuotaikos.

Ir visa šeima visiškai persikeitė, tik 
viena Mania išliko vis ta pati. t Ji trupu
tėlį paseno, bet vis atrodė graži ir geru
tė. Jos augintinis sūnus Asuan’as, bai
gęs universitetą, dirbo muitinėj Tien- 
cin’e. Jis mylėjo ir gerbė Manią, kaip 
ir savo tikrą motiną.

Činia buvo pabėgęs, bijodamas bėdos, 
kai Lifu’s buvo suimtas. Tik, kai politi
nė atmosfera apsiblaivė, jis ir vėl parva
žiavo. Ailien’a gyveno su savo vyru 
daktaru Sutung’u, tam pačiam Pekine. 
Retkarčiais ateidavo su savo dvejetu vai
kų. Jinai ir savo sesutei Lilien’ai pripir
šo vyrą dakfarą David’ą, irgi išmokslin- ■ 
tą vakarietiškai. Vakarietiškai. Vadi
nas, Kasia turėjo du žentu—abu dakta
ru. Ji dabar žila, drūtesnė, bet da ne- 
špėtna. Galėjo garsiai kalbėt ir juokų, 
pasakyt. Jos bendrininkė Tseng’ienė, 
nors ir vyresnė, atrodė da geriau, smul
kiu supratingu veidu; be to ji vis dar K 
nudažydavo ančiakius ir baltindavos 
miltukais, kad ir po vyro mirčiai, o Ka
sia to nebedarė, z »

Tėvam mirus, Mulan’a daugiau turėjo 
rūpesčių ir atsakomybių. Afei’jus gra
žiai gyveno su savo Paofen’a ir vaiku. 
Lifu’i buvo patariama išvažiuot į šang- 
hai’jų,.kad jo vėl neareštuotų, kai ,da
bar įsigalėjo mančurinis abazas.

Taijun’a, Čen San’as ir Huan’a išva
žiavo į pietus ir darbavosi Kuomintang’e. 
Močou’a tvirtai laikėsi, kad Lifu’s politi- 
kon nesikištų ir pasinertų mokslan. Nors 
ir norėjo, Lifu’s negalėjo prisidėti prie 
šiaurinės Kuomintang’o ekspedicijos.

([Daugiau bus)

.« .Mį .1 Al,,,, jįįaįfc,

mačiau bent kokiam susirinki
me, kur buvo šaukiama pakelti 
balsas, kad nedaleisti surengti 
tą baisią žmonių skerdynę. Dar
bininkų spauda, “Laisvė” ir 
“Vilnis,” daugiau kaip už de
šimts metų nurodinėjo tuos 
nešvarius politikierius, kurie 
rengė karą. O masės vis miego
jo ir miegojo, nieko neatboda- 
mi.

Dabar po tiek kančių, ašarų 
ir gyvybių netekimo, reikėjo 
pasimokinti* Kuomet, mūsų ša
lį, Ameriką apsėdo juodasis re- 
akcijinis brudas, kuomet viso 
pasaulio fašistiniai tūzai, pra
kišę mūšį, vėl bando suorgani
zuoti naują karą, tai pažangia
jam elementui prasižengimas 
būti apsnūdusiais. 'M. Sūnus\

Girardville, Pa.
Mes Irgi Turime Prisidėti
Shenandorio ir apylinkės 

lietuvių demokratinės organi
zacijos rengia didelį parengi
mą, šokius, balandžio 27 die
ną, West End salėje, She
nandoah. šokiams gros Wal
ter Cooper’s orkestrą, suside
danti iš 9 kavalkų.

bus tikrai didelis va
šioje apylinkėje. Visi 

ir demokratiją mylinti 
jame

Tai 
karas 
laisvę 
lietuviai ir kitataučiai
dalyvaus, nes visas šio paren
gimo pelnas yra skiriamas dėl 
nupirkimo Lietuvos našlai
čiams drabužių ir suteikimo 
paramos visai Lietuvos liau
džiai jų sunkioje valandoje.

Tai, draugai girardvillie- 
čiai, mes tikrai galime padėti 
savo draugams ir giminėms ir 
jų šeimoms, kurioms dar 
daug visokios pagalbos 
kia, dalyvaudami šiame 
rengime ir. prisidėdami
šio garbingo darbo. Pasirody- 
kime skaitlingai Shenandoah 
visi, kam laikas Jeidžia. Esu 
tikras, jog smagiai laiką pra
leisite. O sykiu atliksiitie kil
nų darbą, paremdami savo 
brolius ir seses užjūryje. Šo
kiams įžanga tik 50 centų. 
Durys atdaros nuo 7:30 vai. 
vakaro.

taip 
rei- 
pa- 

prie

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

BINGHAMTON, N. Y
Džiaugiasi Pašto Paskelbimu 

Dėl Siuntiniui Lietuvon
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas čia nudžiugo, pa
matęs spaudoj pranešimą, 
kad Amerikos paštas priims 
siuntinius į Lietuvą. Komite
tas padarė anglų kalboj seka
mą pareiškimą tuo klausimu 
ir pasiuntė* vietinei anglų 
spaudai :

Lithuania, 
under the 
other con- 

to the Un-

April 11, 1946
The announcement, April 

5, 1946, by Postmastei' Ed
ward J. Quigley of Brooklyn, 
N. Y., that effective at once, 
regular mail, air mail and 
parcel post packages ad
dressed for delivery in Esto
nia, Latvia and 
may be accepted 
postage rates and 
ditions applicable
ion of Soviet Socialist Repub
lics, has gladdened the hearts 
of the members of the Lith
uanian Community in the 
First Ward. Postmaster Quig
ley has added that, to facili
tate distribution and delivery, 
the address of such articles 
should include the words 
“Union of Soviet Socialist Re
publics” or “USSR” as coun
try of

The 
tee to 
for the past two years, has 
raised and forwarded money 
and clothing for their loved 
ones in Soviet Lithuania, has 
hailed this ruling of Post
master Quigley. The Commit
tee points out that now, for 
the first time, many of the 
people of Binghamton will be 
able to know what has be
come of their families whose 
fate had filled them 
anxiety in the black 
the Nazi domination 
uania.

The Binghamton 
tee itself has, in two years of

” or “USSR 
destination.

Binghamton Commit- 
Aid Lithuania which,

with 
years of 
of Lith-

Commit-

Telef. HUmboIdt 2-7964

existence, raised $2,000 and 
3,000 pounds of clothing and 
forwarded them to Lithuania. 
In return, many individual 
have received letters of 
thanks from Lithuanians who 
have benefited from this aid 
of the Lithuanian communi
ties in America. This Commit
tee to Aid Lithuania has held 
seven big affairs and two 
lectures, besides countless pri
vate gatherings. Organized on 
March 29, 1944, it represents 
five local organizations: The 
Lithuanian Literary Society, 
Branch 20; Women’s Club; 
Lithuanian Workers Associa
tion, Branch 6; Lithuanian 
National Association, Inc., 
and the Lithuanian Workers 
Mutual Aid Society.

At the present time, the 
committee is participating in 
a nation-wide campaign to 
raise'money to equip an In
stitute for Cancer Research in 
Vilna, the capital "of Lithua
nia. The Committee had ori
ginally set itself a quota of 
$500, but at its first meeting 
$600 was raised and so the 
local quota has'been upped 
to $1,000. The Chairman of 
the Committee is Mr. John 
Woiciek, 48 Mygatt St. Bing
hamton, N. Y. If you are in
terested in the work of the 
committee or want to make 
any contributions of money 
or clothing call 25879 or get 
in .touch with him at his ad
dress.

The Committee to Aid 
Lithuania, 
USA.

Chairman
John Voiciek,

Secretary
J. K. Nelesh,

Treasurer
Ignas Liužinas.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
. pas “Green Star Bąr and Grill,”;nes žino, kad visados bus patenkinti.

Neseniai mačiau motinas, 
alpstančias iš gailesčio, kuomet 
jų sūnus vežė į karą. Bet aš tų 
motinų, nei tėvų niekuomet ne

<♦>

<f>

<!>

<!>

<P

<!>
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459 GRAND ST, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias ;Ąlus BrooĮdyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
1113 Hl Vernon St 1

PHILADELPHIA, PA. •
Telef ohm Poplar 4110 J

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8693

11.į

"ii ' ' *■....................... .

i ■..<*•.■. v. | ■ • a-»»!»• < \ ■I ■.
| ■ -r. . (....... .

Laidotuviy Direktoriai
NEWARK, N. J. 1 

426 Lafayette Street 
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAGG2-50U

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 na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas E Ver green 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai # 
moderniškai Įruošta mtt- .• 
sų šermeninė. Mūsų pa- »• 
tarnavimu ir kainomis s 
būsite patenkinti. .•
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Mass. Valstijos Menininkų 
Suvažiavimo Tarimai

Dalyvavo it-

karo laikotarpiu 
apskritis neveikė,

pradėjo darbą 
Montello Liuo- 
Taipgi keletą 

susiorganizavo

Kovo 31 d., So. Bostone, 
įvyko Lietuvių Meno Sąjungos 
2-ros Apskrities sušauktas su
važiavimas, 
stovų.

Kadangi 
menininkų
tai visų pirmiausia imtasi ap
kalbėti, patirti meno veiklą 
kolonijose. Pasirodė, kad pil
nai, be pertraukos, veikė 
Aido Choras, laikotarpiais vei
kė Montello choras. Šiuo tar
pu jau pilnai 
ir gražiai auga 
sybės Choras, 
mėnesių atgal
choras Cambridge, Mass. Abu 
chorus mokina veteranas mu
zikas, draugas E. šiugeris. 
Bostone ir Norwoode šiuo tar
pu gyvuoja meno grupės.

Visapusiai apsvarsčius abel- 
ną padėtį, nutarta vėl pra
dėti veiklą LMS 2-ros Apskri
ties ribose. Nutarta susisiekti 
su meno veikėjais kolonijose, 
kur meno darbas šiuo tarpu 
apsistojęs. Apskrities valdyba 
paragins veikėjus veteranus 
imtis už darbo, kad atgaivin
ti meno-dailės veikimą 
kolonijose.

Nutarta rengtis prie 
lio meninio parengimo, 
Įvyks 10 d. lapkričio 
vember), Worcester,
Palikta valdybai sudaryti pro
gramą. Nutarta 
turėti ir vaidybos. Tai bus 
mas pokarinis menininkų 
rengimas. Valdyba dės 
stangas priruošti ji kuo
riausia iš savo pusės. O kolo
nijose irgi reikalinga pradė
ti tuomi rūpintis jau dabar.

savo

dide- 
kuris 
(No- 

Mass.

programoj 
pir- 
pa- 
pa- 
ge-

Menininkų Visuotino Suva
žiavimo Reikalu

Visi atstovai yra tos nuomo- 
kad toks.

apskrities

suvažiavimas 
nors, šiuo tar- 

suvažiavime 
bei permato-

suvažiavimo programoj 
formoj, jeigu suvažiavi- 
Įvyktų Chicagoj. Bet vis- 
aišku, kad šiuo tarpu me- 

veikla aukščiausia stovi

nes,
yra reikalingas, 
pu, 
nesurasta būdų
mų galimybių dalyauti visuo
tino 
bile 
mas 
vien 
no
Chicagoj su jos apylinkėmis, 

menininkai savo vi- 
suvažiavimui

ir jeigu
suotinam
skirtu.. Chicagą, tai būtų 
kas pasirinkimas. Ten 
galima sudaryti didelę 
programą.

nusi- 
svei- 
būtų 

meno
Ten būtų galima

Reumatiški Skausmai

fi

SU- 

ne-

sutraukti daug publikos. Ne- 
broliškoms “varžytinėms” 
važiavimo vietos klausimu 
ra pamato. Svarbu visiems tai,
kad suvažiavimas Įvyktų dau
giausia jam pasekmių žadan- 
čioj vietoj. Jeigu tai būtų Chi- 
cagoje, tai r y t i n i ų vals
tijų menininkai ir negalėda
mi dalyvauti programoj, ta
čiau vistiek semtųsi sau ener
gijos ir entuziazmo iš abelno 
suvažiav. prisirengimo. Na, o 
sekantis suvažiavimas juk ga
lėtų tekti rytams.
LMS 2-ros Apskrities Valdyba

Pradėjimui platesnės meno 
veiklos Mass, valstijoj, aps
krities valdybai teks gana pa
dirbėti.

Į valdybą\. įeina sekami 
draugai ir draugės: organiza
torė dainininkė Onutė Menei- 
kaitė; 
niulis; 
kienė; 
kienė; 
Nariai
žakonis.

Sekr., M. Sukackiene.

pagelbininkas A. Be- 
sekretorė M. Sukac- 

finansų sekr. H. Gurs- 
iždininkas J. Kižas. 
J. Rainardienė ir J.

Bridgeport, Conn

neika, Andrius Naudulaitis, P. 
Baranauskas ir Antanas Pet
raitis.

Vincas Jasiulis aukavo $4.
Po $2 aukavo sekami: J, P. 

Jocis, Mary Thompson, S. 
Weaver, Mary Sinkus, Steven 
Veronėlis, J. Skirka, A. Ma- 
rozas, A. Katinas, M. Baltrė- 
nienė, Mrs. Petrušaitienė.

Buvo Suruošta Pasekmingos 
Antanui Bimbai 1 Prakalbos
Balandžio 11 d., Bridge- 

porte, įvyko prakalbos. Kal
bėtojom buvo Antanas Bim
ba, neseniai sugrįžęs iš Lietu
vos. Prakalbas ruošė „vietinis 
Bridgeporto Lietuvai Pagal
bos Komitetas. Prakalbos bu
vo garsinama veik tik porą 
dienų. Tačiaus publikos susi
rinko gana apsčiai. Visi Įdo
miai klausėsi kalbėtojo, kuris 
gana nuosekliai apibudino 
apie dabartinę Lietuvos padė
tį. Pertraukoje buvo renka
mos aukos. Aukų viso surink
ta su smulkiais $596.70.

Po $50 aukavo sekami:
J. B. Yusaitis, Juozas Ya- 

siūnas, Boleslovas Bartkevi
čius, Vytautas ir Jennie Na- 
vašinskai.

Po $25 aukavo:
A. 

Robert
Liu d visė 
Bartkevičius, 
ir Pūdymienė, 
ir sūnus Alvis, 
nis, Antanas 
šilingas.

Po $10 aukavo sekami:
Jonas Yakubka, Vincas ir 

Domicėlė Kajackai, Alfonsas 
Švėgžda, M. ir M. Bumbuliai, 
ir Jonas Valinčius.

Po $5 aukavo:
M. Kairys, M. ir O. Ariso- 

nai, Agnes Ragauskienė, Ste
phen A. Thompson, V. F. 
Miknevičiai, J. šukaitis, Ale- 
kas Kundrotas, Alekas Ma- 
siulevičius, J. Maštauskienė, 
Mrs. Meškelienė, Vincas Ko
vas, J. P. Radzevičius, F. Sta-

Mureikienė, Alma ir 
• Bruwer, Juozas ir 

Mockaičiai, Jurgis 
J. A. Pūdymas 
M. Valatkienė 
Antanas Purvi- 
Jocis ir Juozas

So. Boston, Mass
Iš LPTK Mass. Valstijos Sky

rių Konferencijos

Maistas Tik Kalorijas 
Skaičiuojamas 
Europiečiams

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Dcksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalt). Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

įsigyk 
rašy

ki. 00;
dėžė

Po $1 aukavo šie asmenys: 
J. Naudulaitis, J. Gakus, A. 
Palučiauskas, S. S. Thompson, 
Eva Labutienė, Amelia Ga
kus, Mrs. Gudeliauskiene, 
Juškevičiene, — (pasižadėjo 
duoti vėliau $24), Anna Griš- 
kėnas, Mrs. Džigas, Bronisla
va Nortonienė, Petronė Thom
pson ir J. Kairys.

Prakalboms pasibaigus bu
vo duodama klausimai, į ku
riuos Antanas Bimba tinka
mai atsakinėjo. Vienas prasto 
elgėsi.o žmogus ir viena apsi-

Balandžio 14 d., LPTK 
Massachusetts valstijos skyrių 
laikytoje konferencijoje su
teikta pagarba atsistojimu 
draugui F. Abekui, tragiškai 
mirusiam Chicago, Ill., bal. 9 
d., ir konferencijos pirmsėdis 
įgaliotas išreikšti pei’ spaudą 
šios konferencijos dalyvių gi
lią užuojautą velionio žmonai 
K. Abekienei, jo giminėms ir 
Vilnies dienraščio visam 
sonalui dėl taip netikėtos 

i ties mūsų idėjos draugo 
!do Abeko.
j Konf. pirm.,

D. G. Jusius.

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)
šaukštai pupų, 4 šaukš-
kukurūzų (kornų), 5

per- 
mir- 
Fre-

v *

A. Bimbos Maršruto Reikale

Penkias Puslapis

49

112% —

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

the premises.
ASCOT BAR & GRILL, INC.

Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NATICK Is hereby given that License No. 
RW 215 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112% — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SĖSTI
5th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NATICE 
RL 6301 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 49 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NATICE is hereby given that License No. 
RL.1560 has been issued to the underslgned^__, 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 450 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH HARRISON
450 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohoiic Beverage Control 
Law at 108 Reid 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS 
Ave.,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
TUOJAU 

NAKTINIAMS ŠIFTAMS
• Patyrimas Nereikalingas
• Puikiausios Darbo Sąlygos
• Nemokamai Sociale Apdrauda
• Geros Algos
• Nuolatinis Darbas
• Primokama Važiuoto

' Rašykite, Telefonuokite Collect ar 
Kreipkitės Asmeniškai Į

BARRE WOOL COMBING CO., Ltd
South Barre, Mass. Telephone Barre 14

(»5)

tai 
šaukštai žirniu, saikuojant 
'sausus visus tuos grūdus.
I Vidutinė bulvė, 3 galve
lės salotų; 4 šaukštai virtų 

i makaronų; šaukštas “py- 
! nacinio” sviesto.

Kiekviename čia pažymė
tame valgių kiekyje yra 
apie 100 kalorijų. Bet vi
siem aišku, jog kiaušinis, 
pavyzdžiui, yra daug pilnes
nis maistas, negu riekutė 
baltos duonos; jautienos ga- 
baliukas naudingesnis už 4 

, nors 
minimuo.se šių valgių kie
kiuose yra po tiek pat ka
lorijų. Trys galvutės salo: 
tų duoda lygų kalorijų 
skaičių, kaip duonos rieku
tė, bet salotose yra eilė rei- 

I kalingų sveikatai vitaminų, 
kurių stokuoja duonoje.

pelenavusi “leidukė” davė ga-! Bal. 1.1 d. Laisvėj Įtalpintą šaukštus makaronų, 
na žioplus 
čiau, tiek publika, 
betoj as‘ 
kadangi, 
las apie žmones, 
tus protiniai, tad ir šventam 
rašte sakoma: 
Viešpatie, nes 
kalba...”

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipytojam į medžius.
NUOLATINIS DĄRBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expėrt & 

Landscape Co. 
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.

HELP WANTED—FEMAU 
RFIICALINGOS MOTERYS

klausimus — ta- 
tiek kal- 

jiems dovanoja, — 
kuomet eina reika- 

nuskriaus-

prakalbų
kas liečia Mass, 

ši konferenęija pa

(X)

IR

“Atleisk jiems, 
jie nežino, ką

Komisija.

Dorchester, Mass
Sunkiai Susižeidė Juozas 

Moris
Balandžio 11 d. sunkiai su

sižeidė Juozas Moris-Mauru- 
saitis, gyvenantis 107 Max
well St., Dorchester, Mass. 
Juozas yra namų statytojas, 
kontraktorius. Jam nelaimė 
atsitiko, kuomet taisydamas 
namus nukrito nuo trečio 
aukšto. Tame aukšte buvo ge
ležinis užlaidos Tremas, kurį 
pajudinus krito ant Juozo 
galvos ir nutrenkė nuo kojų. 
Gerai dar, kad krintant atsi
mušė j lango iškyšulį žemiau, 
kas biskį prilaikė kritimą ir 
tik todėl išliko gyvas, bet su
žeidimas pavojingas ir dabar
tiniu laiku Moris randasi 
miesto ligoninėje. Draugai ir 
pažįstami prašomi aplankyti 
ji lankymo valandomis: nuo 
2 iki 3 po piet ir nuo 6 iki 
6:30 vai. vakare.

J. B.

KRISLAI

surašą A. Bimbos 
maršruto 
valstiją, 
keitė šiaip:

Gegužės 21 d., vietoj Lo
well, turės būti Haverhill, 
Mass.

Gegužes 22 ir 23 d., palie
kamos tuščios dienos.

Gegužes 24 d., Norwood,
Mass.

Gegužės 25 d., Montello,
Mass.

Gegužės 26 d. Lawrence,
Mass., 2 vai. po pietų.

Gegužės 26 d., 7 vai. va
kare, So. Boston, Mass.

Lowellieciai pasiryžę ben
drai su Lawrence klausytis A. 
Bimbos prakalbų apie Lietu
va. Tai buvo rimtai diskusuo- 
ta ir tokios išvados padary- 

|tos. Visi gyvai ruošiasi į'pra
kalbas sulyg šio pataisymo,

D. J.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer. Wine Liquor

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2790 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE BOWMAN 
(Pat’s Bar & Grill)

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.2790

Veteranas Sumušė Juozą 
Martiną

NATICE is hereby given that License No. 
RL 8738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 315 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GUZZI
315 Smith St., Brooklyn, N. Y.

AUTOMOBILIŲ MALIAVOTOJAI 
METALISTAI. VIRŠŲ IR FENDERIŲ. 

PATYRĘ.
ISLAND PONTIAC, CORP. 

41-38 37th ST,, LONG ISLAND CITY.
STILLWELL 4-8400

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

(95)

MOTERYS APVALYMUI 
SPECIALIAI ŠIFTAI

PRITAIKYMUI JŪSŲ PATOGUMUI 
Jūsų Pasirinkimui Šiftai

4 A.M.—8:15 A.M, ar 7 P.M.—11:15 P.M 
KELIOLIKA DARBŲ

Prie abelnai apvalymo darbų ofisinluose bū 
dinkuose. Kreipkitės 9*5 P.M. kasdien, 

išskiriant šeštadienius.
PERSONNEL DEPT. — 5-tos LUBOS

American Express Co.
65 BROADWAY, N. Y. C.

NATICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6216 New Utrecht AV., Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

PATYRUSIOS
APPLIQUE PJAUSTYTOJOS

IR RANKOM SlUVfiJOS
VIEN TIK SMULKUS DARBAS

KENMORE FABRICS
60 West 25th Street (Arti 6th Ave.)

Telefonas WATKINS 9-4991
(94)

6216 New

Kings, to be consumed off the

JAMES SANTI
Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. T

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NATICE is hereby given that License No. 
RL 4291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retdU under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ’Control 
Law at 245 Moniter Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUGH LIVINGSTON
245 Moniter St., Brooklyn, N. Y. R

Tūlas svetimtautis, buvęs 
Juozo Martino gyventojas, 
prieš keletą savaičių sumušė 
ji taip, kad Juozas turėjo bū
ti keletą savaičių ligoninėje ir 
tik dabar pradeda sveikti. 
Jam buvo suskaldyta galva. 
Juozas 
nomas 
kaipo 
vyras,
Jis gyvena su savo žmona, 13 
G St., So. Bostone. Draugai 
labai apgailestauja ir linki 
Juozui greit pasveikti.

NATICE is hereby given that License No. 
RL 8752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 616 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK RAYMOND
616 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 North 6th Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HELEN
6th St.,

Kings, to be consumed

73 North
BURLAK

Brooklyn, N.

Martinas yra gerai žK 
So. Bostono lietuviams 
gero būdo, draugiškas 
iš amato karpenteris.

NATICE is hereby given that License No. 
RL 5159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
l^iw at 1399 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARCANTONIO GARGAGLINO 
(Pine Restaurant)

1399 — Broadway, Brooklyn, N. Y.

NATICE 
RL 1926 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1025 Lafayette Ave. & 49 Reid Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRED KEMP 
1025 Lafayotto Ave., 
49 Reid Ave., Brooklyn, N.

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

Y. R

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tai, pamatysite, kokis bus 
skandalas Londone ir kitur!

Jau dabar Irano vyriausy
bė pradeda reikalauti peržiū
rėti žibalo končesijas su bri
tais ir Amerikos žibalo kapi
talistais. Mat, iki 
nio kapitalistai 
Irano žibalą, veik 
už tai neduodami.

NATICE is hereby given that License No. 
RW 243 has been issued to the underigned 
to sell beer and wine at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control Law 
Broadway, 
Kings, to

’ 107 of the 
at 1552 — 
County of 
premises.^

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CROCK

Chester Pa
(The

1552

FRED
New Broadway Pizzeria)

Broadway, Brooklyn, N.

šiol, užsie- 
pasi imdavo 
nieko jam

•laukiamas, kaipo 
lietuviu atstovas 

Antanas Bimba, kal-

NATICE is hereby given that License No. 
GB 19147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Moore Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH ZUCKERMAN
128 Moore St., Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1364 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2258 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RW 276 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3039 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANGELO CALIENDO 
(Villa Maria)

3039 Ocean Ave., Brooklyn, N.

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

108 Reid
HEYWOOD

Brooklyn, N. Y. R

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

NATICE 
RL 1439 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1291 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. z

HENRY D. GRUNEWALD
v 1291 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. R 

! NATICE is hereby given that License No.

on the

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs_ Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi- 
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra1 patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 1G oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokamę pašto 
Išlaidas.

pavienių, 
padarau 
paveiks 
krajavus 
su ame.

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

3Z

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST.

Seniai 
Amerikos 
Lietuvon, 
bes masiniame mitinge, Phila-
delphijoj, gegužės 5 d., kaip 
jau matėte lapeliuose. Todėl 
Chesterio ir apylinkės lietu
viai, dalyvaukite tame mitin
ge. Išgirsite žingeidžių dalyku 
apie dabartinę Lietuvos padė
ti ir apie nacių karo baiseny
bes, padarytas Lietuvoje.

Išsiskyrė iš Mūsų Tarpo
Balandžio 8 d. numirė Jo

nas Pudzevičius, 63 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime savo 
brolį ir kliubo narius. Jonas 
buvo nevedęs. Buvo yienas iš 
seniausių narių Vytauto Pa- 
šalpiniame Kliube. Jonas bu
vo laisvas ir kliubas laisvai jį 
palaidojo. Buvo kliube pašar
votas. Liko'si palaidotas Rural 
kapinėse, balandžio 13 d. Pas
kutinį patarnavimą suteikė 
graborius Ramanauskas. Mes, 
kliubo nariai, atiduodami pas
kutinį atsisveikinimą, taria
me : Ilsėkis, Jonai, per nepa
baigtus Amžius, juodoj žeme
lėj. P. Šlajus.

SHIDEHARA ATSISAKO 
PASITRAUKTI

Tokio. — Liberalai ir trys 
kitos politines partijos rei
kalavo, kad tuojauf pasi
trauktų premjeras Shideha- 
ra ir jo ministerių kabine
tas. Shidehara atmetė rei
kalavimų.

Mi

?S hiLreby- 8iT*l’^ Lic€,n8e. NoJ RL 8615 has been issued to the undersigned 
RW 814 has been issued to the undersigned

. to sell beer and wine at retail under Section
107 of the Alcoholic Beverage Control Law

■ at 649 Manhattan Ave., Borough of B’klyn, ;
i County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

NATICE is hereby given that License No. 
EB 2253 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
909 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
promises.
BEN STONE, DAVID ROSENBLOOM 

ISIDORE OSINSKY 
(New Lots Food Shop) 

Livonia Ave., Brooklyn,

LOUIS COLASANTO
Spaghetti House and Pizzeria) 

Brooklyn, N. Y. R

the

&

909 N.

NATICK is hereby given that License No. 
RL 6864 has been issued to the underigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohoiic Beverage Control 
La wnt 127 Livingston Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM TRINDER
127 Livingston St., Brooklyn, N. Y. T

(Victory
649 Manhattan Avė.,

NA.TTCE is hereby given that License No. 
RW 232 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control ■ Law 
at 667 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Iw consumed on the
It I

JAMES JOSEPH ALBINO
667 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. R

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1268 Ė. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOE FRANKEL
1268 E. N. Y. Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 7642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9024 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES F. WALTHOUR. SR.
9024 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICK is hereby given that License No.
NATICK is hereby given that License No. 
RL 7119 has been issued to the undersigned 

• to sell beer, wine and liquor at retail underL 990 has been issued to the undersigned 107”of AtoohoHc B^vero^ Control
to sell wine & liquor at retail under Section r — .......... - - -

? £ "everT . Brookiyn, County of Kings, to be consumed
at 131 Irving Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consxuned off tho 
premises.

BENJAMIN GIATTINf & 
JOSEPH GIATONI

Irving Ave., Brooklyn, N.

Law at 752 Flushing Avenue, Borough of'

on the premises.
ALBEE BAR & GRILL, INC.

752 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y. R

131 Y. R
NATICE is hereby given that License No. 
RL 1337 has1 been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor ut retail under , L 1751 has been issued to the undersigned 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control į to sell wino & liquor 
Law at 123 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN WALSH, ADMX. 
of Andrew Walsh, Deceased 

Greenpoint Ave., Brooklyn, N.

NATICK is hereby given that License No.

J 23 T

107 of the Alcoholic 
at 2226 Pitkin Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO 
2226 Pitkin Ave.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BUGUONB 
Brooklyn, N. Y. R

NATICK is hereby given that License No. 
RL 1631 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 232 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

MICHAEL JOS. COLLINS
232 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RW 216 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beveruge Control Law 
at 140 Frost Street, 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE
140 Frost St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

FALUMBO
Brooklyn ,N. Y. T

NATICE is hereby given that License No. 
RL 6144 lias been Issued to the undersigned 
to sell beer wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 409 Kent Ave. & 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the premises.

MICHAEL SZEREMETA 
(Riverview Bur & Grill) 

409 Kent Ave., 
18 Broudwuy, Brooklyn, N. T

NOT1CE is hereby ghen that License No. 
GB 11141 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 442 
Lorimer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

. ABRAHAM LAIKIN
112 Lorimer St., Brooklyn, N. Y>

1
'1',. fl';- . ...’I

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5111 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 552 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE
552 Third Ave., Brooklyn,

NATICE is hereby given that License No. 
RL 5035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1380-4 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COST. 
Broadway,

Broadway, Borough of

1380-4
CURTIS, INC.

Brooklyn, N. Y. R
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at detail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4301 Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE 
4801 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 5408 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 5 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOL & BERNARD BROVENDER 
Herkimer Wine & Liquor Store

5 Herkimer Si., Brooklyn ,N

the

'ji,.j., ..'Jį

NATICK is hereby given that License No, 
RL 8104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverkge Control 
Law at 242 Myrtle Avenue, Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1594 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 877-9 Van Brunt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAULINE ANGELO GIRO 
(Tony’s Beer Garden Rest.)

877-9 Vau Brunt St., Brooklyn, N. Y. &

minimuo.se
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Now Wto^/aWZiiM Ninos Tarasovos Koncertas Carnegie Hall

Vienas Brolis Sugrįžo/Ar Ponai Hooveris, Churchill .Lietuvai Pagalbos 
0 Kitas Išėjo Tarnybon IVni™ untie ! ;iin Leo'vvp.ntii? Teikimo Reikalaisir 1 romanas Taip Išgyventų?

Stanley žvirblis, 112 Eagle 
St., Brooklyn, N. Y., pirma
dienį, balandžio 8 dieną su
grįžo iš karinės tarnybos pas 
savo žmoną, mažą sūnelį, mo
tiną ir brolį Al. Deja, su 
liu Al Stanliui neilgai

bro-
teko

Stanley Žvirblis

pasisvečiuoti, nes šis baland. 
16 d. išėjo J. V. karinėn tar
nybon — draftuotas.

Sugrįžęs iš karinės tarny
bos Stanlis žvirblis rado na
miškius prislėgta širdimi, nes 
šių metų sausio 13 dieną mi
rė jo tėvas. (Apie tėvo mirtį 
ir laidotuves Laisvėj jau bu
vo gana plačiai rašyta).

Stanlis išbuvo karinėje tar
nyboje apie 2* metus laiko, iš 
tų, apie metus ir pusę išbuvo 
užjūriuose. Tarnavo: Alaba- 
moj, Naujojoj Guinejoj, Fili
pinų Salose, Otaru, Japonijoj.

Abudu broliai
Stanlis, sugrįžęs,
paliuosuotas iš karinės tarny
bos ir išvykstantis į tarnybą, 

•Al, yra Aido Choro nariai.
Linkime Al žvirbliui sek-

žvirbliai: 
garbingai

Kur Ta Jų Gerove?
Išdirbęs Amerikoje arti pusės šimtmečio, verčiamas senat

vėje gyventi alkyje ir skurde, darbo žmogus piktinasi bado

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyn© skyriaus 
labai 
Įvyks 
7 :30,

svarbus susirinkimas 
ketvirtadienio vakaro 

balandžio 25-tą, 419 Lo-
angelo Hooverio plasnojimu po Europą, užsimaskavusio mie- rimer Si., Laisves svetainėje.
laširdystės sparnais. Piktinasi Churchillo lakstymu pas mus 
piršti mums karą. Piktinasi ir prez. Trumano. tūravojimu

Visi delegatai dalyvaukite.
Ateidami atsineškite gerus ra

Penktadienio vakarą, ba
landžio 12, nuvykau į Carne
gie Hali paklausyti garsios 
artistiškos dainininkės Ninos 
Tarasovos. Iš karto maniau, 
kad gal nepadarys, didelio 
įspūdžio pirmiau negirdėta 
dainininkė, bet apsirikau. Ma
žai esu girdėjęs ir matęs to
kių ^olisčių, kaip Nina Tara
sova.‘-Jinai dainuoja ir savo 
judėjimu, nudavimu atvaiz
duoja dainos prasmę. Sudai
navo jinai viso 15 dainų tri-

toji pati grupė, kuri šoko 
Laisvės koncerte praeitą ru
denį. Juos publika irgi paly
dėdavo gausiais aplodismen
tais ir šaukdavo dar duot 
kiek “ekstra.”

Vienas dalykas man puolė 
mintin, tai skirtumas publikos 
užsilaikymo Carnegie Salėj 
nuo mūsų lietuviškos publikos. 
Ton dar programai neprasidė
jus, žmonės tykiau užsilaiko, 
negu pas mus laike progra

mos. Tokioj didelėj salėj, tiek 
žmonių, o išėjus dainininkei 
estradon, salėj pasidarė taip 
tyku, kad, rodos, ten nei vie
no žmogaus nėra... Kitas 

(dalykas, skirtingas nuo mūsų 
[įpročio, — tai laiku atėjimas 
koncertam Atėjus skirtam lai
kui, veik visa publika sėdėjo 
savo vietose. Prasidėjus kon
certui, niekas neįėjo vidun ir 
kitų netrukdė. Tik laike per
traukų matėsi vienas-kitas įė
jo ir tai be mažiausio šlame
sio. Na, o kaip būna pas 
mus? P. š.

tiems abiem ir pamėgdžiojimu Hooverio apie gerovę už kam- portus iŠ savo ir kuopų, bei
po. O ta “gerovė,” kada ji pasiekia darbo žmogaus namus, 
yra štai kokia;

Aš Manau, kad Amerikoje 
Nėra Teisybės!

Aš gyvenu Amerikoje su 
virš 40 metų. Dabar esu 81 
metų senumo. Aš užsidirbau 
sau pragyvenimą iki 1945 me
tų liepos mėnesio pabaigos. 
Vėliau pradėjau jieškoti pen
sijos, nes jau nepajėgiu dirb
ti. Nuėjau į Home Relief, ten 
man davė “old age applica
tion” išpildyti (2-18-46), ką 
aš ir padariau. Vėliau jie at
siuntė tyrinėtoją (investiga
tor, 2-28-46). Jis man pasky
rė $10.95 pašalpos ir $13.52 
socialio saugumo (social se
curity) į mėnesį.

Aš moku $19 į mėnesį ron
dos, $2.79 už elektrą, $2.02 
už gasą. Taipgi aš norėčiau ir 
pavalgyti. Banke ir niekur ki
tur pinigų neturiu.

Norėčiau, kad jūs visi žino
tumėt, kas jūs laukia, kaip 
jūs pasensite Amerikoj ir no
rėčiau, kad man patartumėt, 
ką a£ turiu daryti. Mano adre
sas :

nui? Ar daug mes galėtume 
nudirbti tokiame
Ar daugelis iš viso dagy vengi
me tokio gražaus
Tad,
tusi patarti mums 
kuriems, anot dzūkų, 
gai tebėra

amžiuje ?

amžiaus ? 
jeigu patarti kas, norė- 

patiems, 
visi var-

priešakyje.

Nukryžiavoti OPA
OPA taip pasielgs 
prezidentas, kaip

Stanley Berofsky, 
50 Cook St., Apt. 1
Brooklyn, N. Y.

D,

Oficialiai Dokumentai
Mums teko matyti Stanley 

Berofsky’o dokumentus, ku
riuose aprokuota, kiek būti
niausia reikėtų jam pragyven
ti. Tos rokundos taipgi vertos

Neleiskim
Jeigu su 

Senatas ir 
pasielgė Kongresas, tai mūsų
pragyvenimo lėšos tuojau pat 
pakils mažiausia 15 nuošim
čių. Gelbėkime OPA.

Parašykite po laiškelį sena
toriams Robert F. Wagner ir 
Charles II. Tobey, Senate 
Banking Committee didžiu
mos ir mažumos vadams. Pa
rašykite abiem savo valstijos 
senatoriams. Visų antrašas 
tas pats: U.S. Senate, Wash
ington, D. C.

Lai jūsų organizacija pa
siunčia rezoliucijas.

Padėkite surengti protesto 
mitingus susiedijose, dalyvau
kite juose, rašykite savo kon- 
gresmanams, eikite pas juos į 
namus jiems 
šventėmis.

Reikalaukit, 
ko valstijos
$400,000,000 pinigų perviršis 
būtų vartojamas pagerinti 
darbo žmonėms gyvenimą, o 
ne ponams kelius tiesti.

parvykus namo

kad Now Yor- 
ižde esamas

d-gijų veikimo. Iš raportų ir 
sumanymų susidaro visa svar
ba ir įdomumas susirinkimo. 
Jau baigiasi mėnuo, kaip A. 
Bimba, su’grįžęs iš Lietuvos, 
davė raportą iš Lietuvos apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą ir1 
pagalbos teikimo padėtį "Lie
tuvoje. Tier.visi A. Bimbos at
žymėti Lietuvai pagalbos tei
kimo planai turi būti su kau
pu išpildyti artimoje ateityje, 
be atidėliojimo. Drapanų, 
avalu rinkliava, o taip pat ir 
sukėlimas pinigų Vilniaus In
stitutui yra mūsų reikalas ir 
mes turime organizuotai tą 
pasiskirtą darbą atlikti.

Vienuoliktas Siuntinys 
bų ir avalynės jau 
ruošti, ne už ilgo 
rengtis prie 12-to 
O pinigų Vilniaus 
su visų Amerikos lietuviu pri
tarimu, lengvai galime i trum
pą laiką sukelti $50,000. Mes, 
Amerikos lietuviai, šiuo 
turime svarbiausią savo gyve
nime užduotį savo tėvu kraš
tui Lietuvai atsikurti. Po ke
turių kruvinų karo metų, Lie
tuvos žmones Lietuvoje kuria 
nauja, socialistinį gyvenimą, 
o mūsų tikslas yra jiems pa
dėti.

juose išėjimuose. Tasai josios 
dainavimo laikas taip greit 
prabėga, kad nei nepajunti, 
kaip pusvalandis ar daugiau 
praeina. Po kiekvieno išėjimo 
užbaigos, publika dar vis iš
šaukia ją padainuot nors vie
ną dainą “ekstra.”

Tarpe Tarasovos išėjimų, 
gražiai pašoko rusų liaudies 
šokius pagarsėjus New Yorke j 
Radiščevo šokikų grupė. Tai I

SKELBKITĖS LAISVEJE!

iš
baigiamas 
pradėsime 
Siuntinio. 
Institutui,

tarpu

LPTK B rook lyno 
Skyriaus Sekr.,
A. Mureika.

Ar ponai hooveris, church ill 
ir trumanas taip išgyventų ? 
kur ta gerovė?

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas ar darbi

ninkė prie Restauranto darbo. Paty
rę ar be patyrimo. Trumpos valan
dos, nepaprastai aukšta alga. Kreip
kitės pas: Juozas Ažys, 1150 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. (93-95)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vyrui ar moteriškei, atskiras 
įėjimas, žiemą apšildomas, dieną 
gražiai šviesus ir gera ventiliacija. 
Prašome kreiptis vakarais, apie 6-tą 
vai. Mrs. Yurkins, 678 Belmont Ave., 
Brooklyn (East New York), N. Y.

(93-94)

PAJIEŠKO.IIMAI
Pajicškau 3, 4 arba 5 kambarių 

randavojimui. Brooklyn apylinkėje. 
Randa gali būti iki $40. Trys šeimy
noje. Malonėkite atsišaukti po seka
mu antrašu: B. K., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (92-94)

NINA TARASOVA

mingos tarnybos ir laimingai'[dydžiai peržiūrėti ir jas .Pa
žiūrėjus, pagalvoti. Štai jos 
(mėnesiui) :

Maistui $17.50
Asmeniškų (netikėtų) 
R end ai 
šilumai 
Šviesai 
Stubos, 
Drabužiams, avalynei 
Sveikatai $1.80 
Viso 
Tiek 

einant 
šalpos 
bet jam moka tik $24.47. Jis 
už vyriausybės nustatytą kai
ną negauna buto nei šilumos 
ar 
reikmenis
si $23.81. Jam. lieka maistui ir 
visam kitam 66 centai mėne
siui.

Ar minėtieji ponai, ar po
nai kongresmanai, kurie Didį
jį Ketvirtadieni nubalsavo nu
kryžiavoti milionus tokių se
nukų nukryžiavojimu kainų 
kontrolės (OPA), norėtų, ar 
galėtų gyventi už 66c per mė- 

' nesi ?
Negali išgyventi su tiek nei 

Stanley Berofsįcy. Išdirbęs de- 
sėtkus metų viršlaikio, tačiau, 
noromis ar nenoromis turi 
siektis paramos pas šeimą, 
kuri juk taipgi turi savo pro
blemas. Jis, be abejo, para
mos gavo.l nes be to jis jau 
nesirastu tarp 
toks gyvenimo 
priklausomas, 
nuo vaikystės 
dirbės

Mrs. Edith Finedt, 19 metų, ^ai^a’ 
vyro pamesta, bedarbė ir be
namė, bandžiusi nusižudyti 
nušokant nuo pervažos (fer
ry) kelyje iš Manhattan į Sta
ten Island. Ją išgelbėjo ir nu
vežė į ligoninę.

sugrįžti. O Stanliui reiškiame 
užuojautą, pernešti ir užgy
dyti tą skausmą širdyje, kurį 
tėvo mirtis ten paliko. Taipgi 
linkime sėkmingo civilinio gy
venimo. Rep.

Svečiai

$9.50
$1

65c
baltinių švarai

90c

35C 
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Aido Choras Maršuos Gegu 
žes Pirmos Parade .

Al Purvėnas buvo parvykęs 
iš Ohio savaitę pasisvečiuoti 
pas tėvus, Marcelę ir Juozą 
Purvėnus. Kaipo veteranas, 
žinoma, nepraleido ir vetera
nų pagarbai suruošto baliaus, 
balandžio 14-tą. O penktadie
nį, Aido Choro dainų vakarą, 
buvo užėjęs pas savo senus 
draugus aidiečius, pasiklausy
ti, kaip jie pasiruošia savo 
koncertui, kuris Įvyks gegu
žės 4-tą, taipgi maršavimui 
Bendros Gegužinės Parade.

Pirmadienio rytą Al išvyks
ta atgal į Ohio, kur jis 
lėktuvų mechaniku.

mažiausia reikėtų jam 
net vyriausybinės pa- 
istaigos aprokavimu,

šviesos, tik už tuos tris 
išmoka per mėne-

SVEČIUOSE

dirba

Williamsburgieciu " Kasmo- 
Čių šeima išvyko praleisti 
šventes ir pamatyti ankstybą 
pavasarį Connecticut valstijo
je, pas Kasniočienės dukterį, 
ten gyvenančią su šeima. 
Linksmai pasisvečiuoti ir par
sivežti naujos energijos! Savo 
energija, kaip žinia, Juozas 
Kasmočius dalinasi su Aido 
Choru, o Elzbieta Kasmočie- 
nė — su Moterų Kliubu.

Arthur Donovan, kumšty
nių referee, sulaikytas teismui 
dėl muštynių, kurių pasekmė
je mirė jo užgautas David S.
Corcoran, Sr.

VMMKM

valandžiukę sustojo 
tikslu apsvarstyti 

Gegužinės Paradą.

Lietuvių būrys šiemetinia
me Pirmos Gegužės Parade 
už Taiką, Saugumą ir Demo
kratiją maršuos su daina.

Aido Choras praeitą penk
tadieni 
dainavęs 
Bendros
ir nutarė parade dalyvauti su 
visų lietuvių organizacijų 
maršuotojais. Taigi, maršuosi- 
me entuziastiškai, dainingai. 
Aidas lietuvių judėjime, tai 
eliksiras, teikiantis naujo gy-

vumo, energijos.
Be abejo, kitų organizaėijų 

nariai, atsidėkodaihi Aidui už 
dainas Gegužinės Parade ir 
visada, dalyvaus Aido Choro 
pavasariniame koncerte. Jis 
įvyks gegužės 4-tos vakarą,- 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėj, 
Brooklyne.

Ta proga 
jog choristai 
tikietus pardavinėja iš anksto, 
įsigykite.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Area.

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 . p M 
Trečiadieniais > U 
Penktadieniais J

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Amerikos
280 Union Avė.,

norisi priminti,
savo koncertui

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

TK7T

““RESTAURANT i
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

Šaukia Ginti Kainu 
Kontrolę

gyvųjų. Tačiau 
būdas nėra ne- 
Jeigu žmogus, 
iki 80 metu iš-

visuomenei naudingą 
dar nėra užsidirbęs 

saugumo jr nepriklausomybės, 
tai tokiu “amerikonišku gy
venimo būdu” (American way 
of life) nėra kuo didžiuotis, 
nėra ko svietui piršti ir net 
trečia pasaulin’ karą siūlyti 
prieš Tarybų Sąjungą. kam ji 
ne taip gyvena, kaip mes.

Kas Daryti?
Bcrofskv klausia patarimo, 

ka darvti? Ką galėtum už
duoti 80 metų darbo vetera-

New Yorko valstijos Komu
nistų Partija šaukia masinį 
mitingą ši trečiadienį, balan
džio 24-tą, 5 vai., tuojau po 
darbo, Union Aikštėje, 16th 
St. ir Broadway, New Yorke.

šaukime mitingo pareiškia, 
kad sužalojimas OPA yra tai
komas iš žmonių iščiulpti ka
ro laiko ilgomis darbo valan
domis susidarytus šiokius to
kius taumpenis ir panaikinti 
algų pakėlimu gautus laimėji
mus.

Jeigu jūs nenorite leistis iki 
nuogumo nukerpamas, jūsų 
yra pareiga dalyvauti de
monstracijoje ir pasidarbuoti 
už jos sėkmingumą.

L. K. N.

Ray Milland ir Jane Wy
man filmoje “The Lost Week
end” Brooklyn© Paramount 
Teatre, prie Flatbush ir De
Kalb Avės.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808
221 South 4th Street

st—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ IŠTAIGA 

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

Bteičiua su naujausiais {taisymais. 
KETURUJ BOLIŲ ALLEYS 

Kainom rrleinuitnos 
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

F.W.Shalins 
(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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

vManager

JOHN A/PAULEY
Licensed Undertaker i

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770 1

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAISTel. 8T. 2-2173




