
“Vinco Krėvės Tragedija.” 
Kada Ji Prasidėjo.
“Morališkai Išsižagino. . . ”

Rašo R. MIZARA

Per keletą mėnesių Pary
žiuje sėdįs Raila rašė Brook
lyn!) Vienybėje nuobodulio 
pasaką, pavadintą “Vinco 
Krėvės tragedija.”
• Vincas Krėvė yra Vincas 
Mickevičius, merkiniškis dzū
kas, — neabejotino talento 
rašytojas, profesorius, buvęs 
žymus lietuviškoje padangėje 
asmuo.

Gerai pažinojau jo tėvą ir 
seserį, nes tai buvo beveik 
mūsų kaimynai, pažinau ir pa
tį Krėvę, berniuku būdamas.

Smetonizmo laikais jis Kau
ne profesoriavo ir rašė, — ra
šė ir kalbėjo prieš tautinin
kus, kiek tuomet buvo galima 
viešai rašyti ir kalbėti prieš 
juos.

1940 metais, kai Smetona 
bėgo į Berlyną, Vincas Krėvė 
buvo pakviestas į Lietuvos 
liaudies vyriausybę ir ten ėjo 
užsienio reikalų ministro pa
reigas ligi Lietuva buvo pa
skelbta tarybine respublika.

1942 metais Krėvė Kaune 
išstojo prieš Tarybų Sąjungą, 
o 1944 m. jis iš Lietuvos pa
bėgo.

Šiandien, šnekama, Krėvė 
esąs gal Graikijoj, gal Bulga
rijoj, gal Turkijoj, gal Austri
joj, gal kur nors kitur — die
vai žino kur!

Raila įkyriai puola Krėvę, 
koneveikia ir prisimygęs tei
gia, būk Vinco Krėvės trage
dija įvykusi ne 1942 m., bet 
prieš 1940 metus, kai jis buvo 
išstojęs prieš fašistų diktatū
rą ! Tuomet, girdi, Krėvė pa
daręs tragišką klaidą: kam 
jis ėjo išvien su Korsaku, 
Venclova, Cvirka, Paleckiu, 
Liudu Gira ir kitais žymiai
siais lietuvių tautos sūnumis!

Bet kiekvienas, pažįstąs 
Krėvę ir žinąs padėtį, pasa
kys, jog Krėvės tragedija įvy
ko ne 1940 m., bet 1942 m. 
vasarą, kai jis be niekur nie- 

•ko išstojo prieš Tarybų Sąjun
gą, sąmoningai ar ne, pereida
mas fašistinės Ašies valstybių 
pusėn, t.y., Hitlerio pusėn.

Čia Krėvė suklupo! Čia pra
sidėjo jo tragedija. čia jis 
traukė ryšiūs su savo žeme- 
motina, su jo paties apdainuo
ta ir išaugštinta Dainavos šali
mi!.. .

Neesu joks specialistas, ga
lįs atspėti žmonių mintijimą, 
ypačiai tokiais sukrėtimo me
tais, kokie buvo 1940-1945 m., 
bet spėti vistik leistina.

1942 m. vasarą Hitlerio 
armijos žygiavo į Stalingra
dą ir į Kaukazą, gi antrojo 
fronto Europoje nebuvo. Silp
nesnės valios žmogui atrodė, 
jog Tarybų Sąjungos nebeliks 
ir Hitleris užvaldys Europą, 
jei ne visą pasaulį.

Lietuva, tiems žmonėms at
rodė, pasiliks nacių “globo
je,” — pasiliks, kaip Pakštas 
troško, Ostlandijoj.

Ir štai, Kaune Rentelnas su
šaukė inteligentų mitingą, ku
riame Vincas Krėvė su kitais 
tūlais kolegomis ėmė ir išsto
jo prieš Tarybų’ Sąjungą!. . .

Štai, kur prasidėjo “Šarū
no” autoriaus tragedija!...

Paskutiniame apie V. Krė
vę straipsnyje (Vienybė š. m. 
birž. 7 d.), Raila teisingai 
pastebi :

“Visa eilė gerų žmonių su
sikompromitavo, morališkai iš
sižagino, ir į šunkelius pasu
ko, ne vienas, dėl to per giliai 
įsipainiojo, žuvo savo tautai, 
arba ir fiziškai žuvo. . .”

Jes, jes, “Vinco Krėvės tra
gedijos” autoriau! Tąip saky
damas 
dai!. .
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CIO MARIN1NKAI
GAMINA PLANUS 
STREIKUI
Karo Laivynas Ruošiasi 
Streiką Laužyti

Washington. — CIO Ma
rininkų ir laivakrovių tary
ba gamina galutinus planus 
streikui, kuris skelbiamas 
birželio 15 d. Taryba nu
sprendė padalinti milioną 
dolerių iš savo fondo įvai
riems unijų skyriams strei
kui vesti uostuose. Mari
ninkų vadai pašaukė narius 
į masinius susirinkimus 
trečiadienį bei ketvirtadienį 
visuose uostamiesčiuose. 
Tuo tarpu karo laivynas 
m o b i 1 i z u o ja savo jėgas 
streikui laužyti.

Federacijos Mari- 
ninkai Balsuoja 
Streiko Klausima

Fe-New York. — Darbo 
deracijos marininkų unijos 
šią savaitę balsuoja refe
rendumu, ar skelbti streiką 
dėl 30 nuošimčių algoms prie
do ir kitų pagerinimų. Tos 
unijos-— Seafarers Interna
tional ir Sailors of the Pa
cific — turi 62,000 narių. 
Jų vadai pasižada po nu- 
balsavimo 30 dienų palauk
ti pagal Smith - Connally 
įstatymą dėlei streikų šal
dymo. Prasidėjo derybos 
tarp laivų savininkų ir uni
jų-

Amerikos Komunistų 
Partija Gavo apie 
12,0=00 Naujų Narių

New York. — Amerikos 
Komunistų Partija per 10 
paskutinių savaičių gavo 
beveik 12 tūkstančių naujų 
narių trijuose desėtkuose 
valstijų. 58 nuošimčiai jų 
yra pramonės darbininkai.

Anglai - Amerikonai Veikė 
Argentinoj prieš Sovietus

Argentinos dienraštis La 
Epoca rašo, kad Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų spaudi
mas sulaikė Argentinos val
džią nuo diplomatijos ir 
prekybos ryšių sumezgimo 
su Sovietais pėr 28 metus.

BURMOS PATRIOTAI UGNINGAI KOVOJA PRIEŠ ANGLIJĄ
London.— Tautiniai Bur- 

mos partizanai su šautu
vais, kulkosvaidžiais, mino
svaidžiais kovoja prieš an
glus. Anglijos armija, lėk
tuvai ir karo laivai sutarti
nai puola burmiečius. Vyk-
Bostone.

Pirmadienį pradėsime Sep
tintąjį LDS Seimą, kuriame 
baigsis mano prezidentystės 
laikas.

Abejoju, tačiau, ar galėsiu 
iš paties Seimo 
parašyti; ten, 
daug darbo'.

daug Laisvei 
atrodo, bus
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Monarchistai taipgi už
mušė 

kai

Keturių valstybių! premjerai (iš kairės) : George Bidault, Franci jos; Via
česlavas Molotov, Tarybų Sąjungos; Ernest Bevin, Britanijos; Jungtinių Valsti
jų valstybes sekretorius James Byrnes, iškilmėse, Paryžiuje. Jų pasitarimas dabar 
pertrauktas iki birželio 15-tos.

W'AC KAPITONE IK 2 OFICIERIAI IŠVOGĖ 
$1,500,000 p>i:a\gi:m i;ii Vokietijoje

Karaliaus Šalininkai Mėtė Bombas, Puolė Bažnyčias, Mušė 
Net Kunigus ir Vienuoles; Pylė Riciną j Gerklę

Roma. — Neapolyje, Ro- sritis, kur dauguma gyven- 
moje ir keliuose kituose tojų balsavo už 
miestuose monarchistai palaikymą, 
(karaliaus šalininkai) vėl 
kėlė riaušes prieš respubli- puldinėjo bažnyčias, 
ką. Per kautynes gatvėse : kunigus, vienuoles ir 
bent ketvertas žmonių už- kuriem pylė kastorinį aliejų 
mušta ir keli tuzinai sužeis- (riciną) į gerklę. Jie kerši- 
ta. jo už tai, kad dvasiškiai,

Neapolyje m o narchistai girdi, negana darbavosi už 
šturmavo policijos patalpas karaliaus valdžią prieš res- 
ir radijo stotį ir mėtė bom- publiką.
bas, iki tapo šūviais išvai- Monarchistai kai kuivpri- 
kyti. Jie šaukė pietinę Ita- vertė gyventojus iškelti ka
li ją atsiskirti ir palaikyti rališkąsias vėliavas, kurias 
joj karaliaus valdžią. Pie- respublikinė valdžia už
tinę Italija yra lauko ūkio draudė.

Washington. — WAC ka
pitonė Kathleena B. Nash 
ir jos vyras pulkininkas J. 
W. Durant išvogė pusantro 
miliono dolerių vertės dei
mantų, perlų ir kitų bran
genybių iš Kronbergo palo- 
ciaus Hesse, Vokietijoje, ir 
slaptai pergabeno į Jungti
nes Valstijas. Dabar abu
du areštuoti ir prisipažino.

Egiptėnai Streikuoja 
Prieš Angliją

Kairo, Egiptas. — Egip
tėnai darbininkai, profesio
nalai ir biznieriai paskelbė 
visuotiną streiką prieš An
gliją. Streikieriai demons
truodami šaukia: “Šalin an
glų armiją iš Egipto!” Įvy
ko susikirtimų su policija 
bei kariuomene. Nežinia 

f kas metė bombą, kuri sužei
dė kelioliką asmenų.

Aukštas Dvasiškis
Smerkia Atom-Sekretą

London. — Canterbury’o 
katedros dekanas Hewlett 
Johnson, aukštas anglikonų 
b a ž n y č ios dvasiškis, pa
smerkė Anglijos ir Ameri
kos valdžias už atominės 
bombos sekreto slėpimą. Jis 
sakė, Sovietai neprašys ati
dengti jiem tą sekretą: pa
tys rusai jį suradę arba 
greit suras.

Buenos Aires. — Jau 1935 
metais Argentinos pramo
nėje buvo ketvirtadalis an
glų ir amerikonų kapitalo.

Anglų Armija ir Lakūnai Puola Burmiečius; 
Demonstrantai Šaukia: Šalin Anglija!

sta faktinas karas tarp 
Burmos patrijotų ir anglų. 
Didžioji krašto didžiuma 
jau burmiečių rankose. An
glų ir jų pataikūnų valdžia 
pasilaiko tiktai stambes
niuose miestuose ir mies
teliuose.

(Burma yra Anglijos ko
lonija pietinėje Azijoje. Tai 
261,610 ketvirtainių mylių 
kraštas su 14,700,000 gyven- 

Vagystėje dalyvavo ir vie
nas Amerikos lakūnų kapi
tonas, kuris taipgi, turbūt, 
suimtas.

Teigiama, kad jie jau 
prašvilpė apie pusę vogtų 
brangenybių.

Tie perlai, deimantai ir 
kiti brangumynai priklausė 
senai Hesses kunigaikštei 
Margaretai, velionio ex-kai-

AR AMERIKA REIKA
LAUS BAZIŲ CHINIJOJ?

Yenan. — Chinu komunis
tų spauda stato klausimą: 
Ar Jungtinės Valstijos nori 
gauti Chinijoj karinių sau 
bazių iš Chiang Kai-sheko 
tautininkų valdžios? Komu
nistai smerkia Amerikos pa
ramą Chiang Kai-shekui 
kare prieš komunistus.

AR INDĖNŲ KON
GRESAS PRIIMS 
ANGLŲ PLANA?

Bombay, Indija. — Indė
nų Mahometonų Sąjunga 
priėmė Anglijos planą dėl 
Indijos savivaldybės. Dar 
nežinia, ar visos Indiios 
Kongreso Partijos vadai už- 
girs tą planą. Anglai žada 
Indijai tautinę savivaldybę 
ne dabar, bet kada nors at
eityje. Mahometonų Sąjun
ga reikalauja lygaus saviš
kių skaičiaus būsimame In
dijos ministerių kabinete, 
nors kitų indėnų yra ketu
ris kartus daugiau, negu 
mahometonų.

Sugrįžęs iš Burmos, ka
pitonas Leonard D. Gam- 
mans liudija, kad anglai 
užkorė burmiečiams ir to
kius vietinius valdininkus, 
kurie pirmiau bernavo ja
ponams.

Burmos partizanai jau 
per mėnesių mėnesius ka
riauja dėl savo krašto išva
davimo iš angliškos pries-

jo
zerio seseriai.

Pulkininkas Durant ir 
pati Kathleena buvo areš
tuoti La Salle viešbutyje, 
Chicagoj, už 48 valandų 
pirm gaisro tame viešbuty
je. Gaisre žuvo 59 viešbu
čio įnamiai ir išdegė kam
barys, kuriame tik prieš 
porą naktų miegojo Dur an
tas su Kathleena.

Anglija Nori Pakeist 
Potsdamo Sutartį

di-London. — Keturių 
džiųjų talkininkų užsieninių 
m i n i s t e rių susirinkimas 
įvyks Paryžiuje birželio 15 
d. Pranešama, kad Anglijos 
ministeris ten reikalaus pa
keist Amerikos - Sovietų- 
Anglijos sutartį Potsdame 
dėl nacizmo ir karinių gali
mybių panaikinimo Vokieti
joj ir dėl jos valdymo.

Graikai Pasniku Mini 
Naciu Žvėriškumą

New York. — Amerikos 
graikų organizacijos pas
kelbė 24 valandų pasniką. 
Tuom jie minės baisųjį įvy
kį, kur naciai sunaikino 
Distomo miestelį ir išžudė 
jo gyventojus, Graikijoj. 
Sutaupytus per pasniką pi
nigus graikai skirią baduo- 
liams šelpti Europoj.

Marion, I nd.— Sargai 
grūdo degančius cigaretus j 
gerklę sergantiems proti
niai veteranams čionaitinė- 
je ligoninėje.

paudos. Bet Anglija iki 
šiol buvo visiškai užgniau
žus žinias apie tai. Tik da
bar apie Burmos įvykius 
pranešė seimui Arthuras 
Hendersonas, Anglijos mi- 
nisterio pavaduotojas Indi
jai. Jis ir kiti anglų politi
kieriai mėgina nupiešt Bur
mos kovūnus, kaip “plėši
kus ir žmogžudžius.”

Darbietis Anglijos seimo

ITALIJOS MONARCHISTAI
BANDĖ UŽIMT POLICIJOS

STOTIS IR RADIJĄ

Stambūs Komunistų Kietųjų Kasyklų
laimėjimai Kubos 
Rinkimuose

Havana, Kuba. — Komu
nistu kandidatai birželio 2 
d. rinkimuose laimėjo 40 iki 
55 nuošimčių daugiau vie
tų, negu pirma. Tą dieną 
buvo renkami miestų majo
rai, miestinės tarybos ir da
lis seimo narių.

Į miestų tarybas išrink
ta dar 100 komunistų. Taigi 
dabar visos Kubos miestų 
tarybose komunistai turi 
jau 240 savo žmonių. Į Ku
bos seimą tapo išrinkta 11 
komunistų, arba 4 daugiau, 
negu pirma.

Beveik du Miliūnai 
Bedarbių Šio Karo 
Veteranų Amerikoj

Washington. — Valdinė 
Veter anų Administracija 
paskelbė, kad gegužės pa
baigoje buvo 1,789,484 be
darbių Antrojo pasaulinio 
karo veteranų, kurie gyve
no vien tik tai iš socialės 
apdraudos pensijų.

Washington. — Amerika 
daro vis didesnį spaudimą 
Rumunijai, kad perrinktų 
valdžią. Dabartine rumu
nų valdžia atrodo Amerikai 
“per kairi.”

Number g. — Nacių gene
rolas von Butlar teisme da
vė nacišką saliutą.

narys Tomas Dribergas siū
lė, kad anglai negaišuodami 
pasitrauktų iš Burmos.

DIDŽIULĖ BURMIEČIŲ 
DEMONSTRACIJA

Rangoon, Burba. —50,000 
burmiečių demonstravo šia
me didmiestyje prieš Angli
ją. Jie šaukė: “Mes nori- i baigimo. Mūšiai pertrauk- 
me visiškos nepriklausomy- ti 15 dienų. Taikymuisi ko- 
bės! Mes nenorime anglo munistų su tautininkais 
gubernatoriaus! Šalin an- tarpininkauja Amerikos ge- 
glus okupantus!” nerolas Geo. Marshall.glus okupantus!”

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Streikieriai 
Grįžta Dirbt

New-York. — 76,0000 kie 
tosios anglies mainierių lai 
mėjo streiką ir grįžta dirbti 
šį pirmadienį. Jie išgavo po 
pusdevyniolikto cento prie-, 
do per valandą, $100 atos
togoms (.vakacijoms) ir iš
reikalavo, kad kompanijos 
mokėtų į unijinį gerovės - 
sveikatos fondą po penktu
ką nuo kiekvieno iškasamo 
tono anglies. Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis skirs 
du to fondo globėjus, 
kompanijos vieną.

o

s

Amerikonai Apginklavo 40 
■ Chinų Tautininkų Divizijų 

prieš Komunistus

r

i-
ja

Yenan, Chinija. — Chinų 
komunistų laikraščiai rašo, 
kad Amerika buvo apgink
lavus tiktai 20 divizijų Chi- 
nijos tautininkų armijos 
karui prieš japonus. Bet 
po Japonijos sumušimo am
erikonai apginklavo 40 tau
tininkų divizijų karui prieš 
chinu komunistus.

*

f

Sovietuose Išrastas 
Gimdymas be Skausmų M

London. — Maskvos radi
ją pranešė, jog Sovietų 
mokslininkai išrado ir prak
tikoje patikrino tokį vaistą, 
kuris i 
skausmus. Įleidus ____
to’ vaisto į kraują, jinai vis
ką mato ir girdi, išlaiko pil
ną sąmonę, bet skausmų ne
jaučia. Vaistas nekenkia 
nei motinai nei kūdikiui.____________ . v
DERYBOS TARP CHINI- 

JOS KOMUNISTŲ IR 
TAUTININKŲ

F

užmigdo gimdymo 
is. įleidus motinai

Nanking. — Mandžurijoj 
prasidėjo derybos tarp chi- 
nų komunistų ir Chiang 
Kai-sheko tautininkų at
stovų dėlei tarpusavio karo
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Septintasis LDS Seimas
Birželio 10 d. Bostone prasideda Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo Septintasis Seimas.
LDS savo seimus šaukia sykį per dvejus metus, tai

gi ir šis seimas, pagal Susivienijimo amžių, turėtų būti 
aštuntas iš eilės, bet jis yra septintas dėl to, kad 1944 
m. dėl karinės padėties seimas nebuvo šauktas.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, — pažangi, de
mokratinė fraternalė lietuvių organizacija.

Dar neišgyvavęs 16-kos metų, LDS jau turi apie 
9,000 narių ir jo turtas siekia arti $700,000!

Tai organizacija, leidžianti du kart mėnesinį savo 
organą Tiesą ir jau spėjusi išleisti net keletą brošiūrų 
apšvietos bei sveikatos reikalais.

Tai organizacija, kurios centras, kuopos ir nariai 
rūpinasi ne tik savitarpine pašalpa ir apdrauda, bet 
ir visokiais kultūriniais reikalais.

Susivienijimo kuopos ruošia prakalbas, paskaitas, 
visokias kultūrines pramogas; jo nariai dalyvauja vi
sokiuose veiksmuose, taikomuose vyriausiai darbo žmo
nių gerbūviui kelti aukštyn.

Karo metu LDS uoliai rėmė mūsų krašto karines 
pastangas, jo nariai duosniai aukojo ir aukoja Tarybų 
Lietuvos liaudžiai savo kraštui (nacių sugriautam ir 
apiplėštam) atstatyti.

Ne visuomet LDS augimui sąlygos buvo palankios: 
1930-34 m., kai LDS pradėjo organizuotis, krašte siautė 
baisus nedarbas, neleidęs darbo žmonėms įstoti į tokios 
rūšies organizacijas, kaip LDS, kur reikia įnešti pinigų.

Per paskutiniuosius kelerius metus karas trukdė Su
sivienijimo augimą. Tačiau LDS, nepaisydamas visų 
skerspainių, kilo narių skaičiumi ir augo turtu!

Šiandien Amerikos lietuviuose veikia trys Susivie- 
' gijimai, LDS, SLA ir LRKSA. • Pastarieji du šiemet mi- 
-^nės savo 60 m. gyvavimo' sukaktis. Abu senieji Susi

vienijimai, tačiau, yra didelėje bėdoje, nes dėl blogo 
šeimininkavimo jų tūli apdraudos fondai taip susilp
nėjo, kad valdžios įstaigos (kurios kontroliuoja visus 
Susivienijimus) privertė juodu pakelti savo seniausiems 
nariams duokles dubeltavai! Na, o jauniausis, pažan
gusis LDS, teišgyvęnęs tik\15-ką metų, yra finansiniai 
kur kas už anuodu tvirtesnis ir dėl to jam netenka rū
pintis konversijomis!

LDS šiemet įvyks stambesnių Centro Valdyboje pa
kaitų. Esame linkę manyti, tačiau, kad ir naujoji Cent
ro Valdyba ves organizacijos reikalus taip, kad Susivie
nijimas būtų gajus, tvirtas, įtakingas ir didelis.

Pasitikime, kad Septintasis LDS Seimas bus įdo
mus, vieningas ir pavyzdingas, kaip praeitieji; be to, 
esame tikri, jis bus konstruktyvus ir nustatys tinka
mas ateičiai gaires. >

Daug jaunų vyrų, LDS narių, sugrįžo iš kariuome
nes ir šiandien jie, pasitikime, stos į konstruktyvų LDS 
darbą. Svarbu, kad LDS kaip buvo taip ir pasiliktų or
ganizuoto lietuviško jaunimo Amerikoje tvirtuma!

Nuo tų laikų, kai tik LDS gimė, mūsų dienraštis 
buvo ir tebėra jo artimas prietelius. Tokiu mes ir ža

lį dame būti ateityj.
Nuoširdžiai sveikindami Septintąjį LDS Seimą, lin

kime jam draugiškai ir broliškai išspręsti visus svar
biuosius organizacinius savo reikalus, pasistatant sau 
už tikslą artimiausioj ateityj išauklėti Lietuvių Darbi- 

y ninku Susivienijimą didžiausiu Susivienijimu Amerikos 
> lietuviuose!

Argentina ir Sovietai Atsteigė Ryšius 
r Argentina ir Sovietų Sąjunga paskelbė, kad tarpe 

? abiejų šalių užmezgiami diplomatiniai ryšiai. Pietų ir 
Centralinės Amerikos respublikos Wall stryto įtakoj nuo 
pat įsisteigimo tarybinės tvarkos Rusijoj neturėjo ryšių 
su Sovietų Sąjunga. Karo sąlygose, kada Tarybų Są- 

r jungos milžiniška galybė ir reikšmė pasirodė, tai jos 
1 yįena po kitos užmezgė ryšius. Braziliją, Urugvajų ir 

kitas šalis pasekė ir Argentina.
Tie, kurie užsimerkė pirma prieš fašistinį režimą 

Argentinoj, dabar sušuko: “Kaip tai Sovietų Sąjunga 
: galėjo užmegsti diplomatijos ryšius su fašistų Argen
tina?” Bet ir šiame jų pareiškime nėra nei logikos, nei 
nuoširdumo.

Viena, Tarybų Sąjunga, užmegsdama diplomatinius 
ryšius su Argentina, neužgiria Argentinos vidaus reži
mo. Argentinos vidaus santvarka, tai jos žmonių rei
kalas, o ne Sovietų Sąjungos. Sovietų Sąjunga yra vie
nintelė darbo žmonių valstybė pasaulyj ir jai tenka tu- 
reti reikalai su valstybėmis, kurių vidujinė tvarka griež- 

Itai priešinga jos santvarkai. Kita, Argentinoj įvyko rin- 
jqmai ir esamoji santvarka skaitosi “žmonių išrinkta.”

Argentinos ir Sovietų Sąjungos užmezgimas diplo
matinių ryšių yra naudingas ekonominiai abiem šalim. 
Sovietai seniai stengiasi ten pirkti reikmenų, kurie jiems 
reikalingi, bet tam kenkė Anglijos ir Washingtono di-

r. ...

Atitaisoma Lietuvių Tautai 
Padaryta Skriauda

Rašo I. RUTKAUSKAS, Klaipėdos apskr. žemės komisijos pirmininkas.
Išlaisvinus Klaipėdos kra

štą iš vokiškųjų okupantų 
nagų, darbo žmonių valdžia 
tuoj pradėjo gydyti žaiz
das, padarytas lietuvių tau
tai. Buvo raginami iš kitų 
Lietuvos apskričių kaimo 
bežemiai ir mažažemiai ap
sigyventi Klaipėdos krašte 
ir gauti amžinam naudoji
mui žemes, buvo duodamas 
nemokamas transportas, 
įsikūrimui skiriamos pini
ginės pašalpos. Visi Klaipė
dos krašto naujakuriai 
dviem metam atleidžiami 
nuo valstybinių prievolių 
pristatymo.

Remiantis Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybos 
nutarimu, buvo sudarytą 
Klaipėdos apskr. Žemės ko
misija, kuri yra paėmusi

liJbdies nuosavybėn liku
sias be šeimininkų stam
bius žemės plotus, iš viso 
1,857 ūkius su 46,438 ha 
žemės. Dalis valstybinio (že
mės fondo paskirstyta atvy
kusioms naujakuriams, bu
vusiems žemės ūlpo darbi
ninkams, bežemiams bei 
mažažemiams ir kaimo 
amatininkams, išviso žemės 
išduota 1,295 šeimoms 15,- 
238 ha. • >

Iš perimto į valstybes fon
dą žemės ūkio inventoriaus: 
plūgai, akėčios, vežimai, ku
liamos mašinos, akselinės, 
kertamos, plaunamos, sėja
mos ir kitokios mašinos, vi
so 3,888 žemės ūkio inven
toriaus vienetų padalytos 
valstiečiams-naujakuriams. 
Aprūpinta 230 valstiečių-

Sfr!
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

išda-naujakurių karvėmis, 
lyta 40 < arklių visiškai jų 
neturintiems.

Vyriausybės pastangomis 
patogesniam ir greitesniam 
valstiečių - naujakurių ap
rūpinimui kreditais Klaipė
doje įsteigtas Žemės banko 
skyrius, o pačioje apskrity
je žemės ūkio kredito drau
gijos, kurios jau nemažai 
pasitarnavo naujakuriams. 
Per Žemės banko skyrių ir 
Žemės ūkio kredito draugi
jas išmokėta 1410 naujaku
rių persikėlimo pašalpos, 
viso 3,155,500 rub.

Klaipėdos apskrities val
stiečiai - naujakuriai įverti
no vyriausybės rūpinimąsi 
jais ir uoliai dirba gautoje 
žemėje.

Lietuvių Piknikas Brazilijoje
(Nuo musų korespondento)

Nepertoliausiai nuo Sao 
Paulo, Santo Andrė mies
telyje, senai ir nemažai gy
vena lietuvių. Žmonės pa
žangūs, daugumas turi nuo
savus namukus ir, rodos, 
yra pora lietuvių biznierių. 
Vienas iš jų tūlas Burokas 
turi maisto produktų krau
tuvėlę, kitas, nepamenu pa
vardės, turi duonos kepimo 
biznį.

Kad Santo Andrė lietu
viai pažangūs, ir duosnūs 
visuomenės labui, labai se
nai saopauliškiams pažan
giesiems aktyvistams yra 
žinoma. Nuvažiavus bi ko
kiam aktyvistui pas santo- 
andriškius, niekuomet rie- 
prisiėjo grįžti tuščiam. Jei 
kelių ’ tūkstančių eruzeirų 
negalima sumedžioti, bet 
keli šimtai visuomet pas 
santoandriškius galima su
rinkti bi j kokiai pažangiųjų 
kampanijai.

Paskutiniu laiku atslū
gus šiek tiek reakcijai Bra
zilijoje, nors svetimtau
čiams dar nėra leista orga
nizuotis, bet santoandriš- 
kiai pradėjo burtis ir mė
ginti veikti organizuotai, 
legaliai ir lietuviškai. Pir
mas santoandriškių užsimo
jimas šia . linkme įvyko 
nedidelis, bet jaukus pikni
kas 12 d. gegužės š. m., ku
riame pasisukinėjus prie 
Rusų Sub-Komiteto Lietu
vių Departmento aktyvis
tams pasisekė surinkti nu- 
kentėjusiems nuo karo Ta
rybų Lietuvoje, rodos, apie 
pusantro tūkstančio eru
zeirų.

Įdomu, kad į pikniką at
silankė visi Santo Andrė lie
tuviai, jų tarpe, net ir ži
nomi lietuviai fašistukai, 
gyvenanti tam miestelyje Iš 
Sao Paulo, taipgi buvo ke
letas svečių.

Apie aštuntą valandą ry
to vos tik pradėjus rinktis 
žmonėms į paskirtą vietą 
piknikui, silpnas, bet lietu-* 
viškas orkestras, iš vieno 
smuiko ir armonikos, susė

dęs po medžių šakomis pa
vėsyje jau traukė iš peties 
lietuviškų šokių melodijas. 
Po kito medžio šakomis jau 
buvo paruošta viskas šin- 
kavimui putoto alaus už 
prieinamą kainą biedniems 
žmonėms, šinkuotojams ne
apturint jokio pelno. Tarp 
krūmokšnių ir po medžiais 
ateinantieji bematant susi
rado vietas apsistojimui ir 
prasidėjo, braziliškai sa
kant—fiesta.

Buvo jauku. Susitikę vie
ni su kitais sveikinosi, glė- 
besčiavosi... Džiaugėsi su
sirinkę pasilinksminti vie
non vieton ir pirmą kartą 
Santo Andrė apylinkėje.

Taipgi įdomu, kad pik
niką “atidarė” seniai. Išsi
ilgę 1 i e t u v i š k os polkos, 
klumpakojo, suktinio, kra
koviako, — pradėjo “dūkti” 
pirmieji, lankstydami senus 
kaulus šokant ant sutryptos 
pievelės po atviru oru tik
rai lietuviškai. Jaunimas ir 
vaikai apstoję šokančius se
nius juokavo ir džiaugėsi 
matydami savo tėvus ir mo
tinas įsismaginusius ir lie
tuviškai besilinksminančius. 
Vėliau prie “lietuviško” or
kestro atsirado pora kler- 
netų, barabanas... Pasigir
do braziliškos sambos, foks
trotas, tango... Seniai pra
dėjo trauktis prie alaus, 
jaunimas vis labiau ir la
biau užkariauti vietą pasi
šokimui. Tačiau seniai iš
plovę šaltu alučiu išdžiūvu
sias burnas ir šiek tiek at
vėsę susibūrę į būrelius ne
rimo. Susikabinę kaip ka
riuomenėn mobilizuoti 
jokai ir prisiminę tas 
ėjusias dienas, traukė 
nystės dienose mėgtas
neles visu smarkumu, ypa
tingai “Išėjo Tėvelis į Miš
ką,” “Kai Aš Jojau Per Ža-

padėtį šiam krašte. Brazili
jos lietuviai įpratę , laukti, 
kad tik oficialės lietuvių or
ganizacijos panašius daly
kėlius padarytų, bet kadan
gi, dabar, svetimtaučiams 
dar neleidžiama Brazilijoje 
organizuotis, Santo Andrė 
lietuvių piknikas puikus 
pavyzdys visiems Sao Pau
lo priemiesčių lietuviams, 
kad be oficialės organizaci
jos taipgi galima šis tas pa
daryti, kaip aukų nukentė- 
jusiems nuo karo pasime- 
džiojimui, taip tarpusavy j 
sugyvenimo palaikymui.

Tiesa, šitas viskas sunku 
Sao Paulo lietuviams išaiš
kinti nesant Brazilijoje lie
tuviškos spaudos, bet kiek 
teko girdėti, kad šis patari
mas Sao Paulo lietuvius pa
sieks dėka kaikuriems Lais
vės skaitytojams, užprenu
meravus iems nekuriemš 
braziliečiams lietuviams šį 
dienraštį.

J. Peroba.

Fairview, N. J. — Strei
kuoja duobkasiai.*

Roma. — Amerikos ge
nerolas Mark W. Clark su 
šeima dar kartą atsilankė 
pas popiežių ir ilgai priva
čiai kalbėjosi.

Kas veda našlę su trimis 
vaikais, tas veda keturis va
gis.

nau- 
pra- 
jau- 
dai-

Ispanų Patarle.
Visokia laimė gražiausiai 

blizga, kai jau šalin nuo 
mūs ji lekia.

Edward Young.

lĮ’AILING TO brush away this
- columnist’s charges that he 

was using Nazi material in his 
column, Vienybe’s Vitalis Buks
naitis announced in his column 
of May 31 that he is throwing 
in the sponge.

Amid a fanfare of com
plaints that this columnist has 
not confined himself to “the 
issues” and smarting from the 
term fascist, Buksnaitis, who 
did not deny he used a Nazi 
photo, makes his grand exit.

—o—
But sporting man that he is, 

and with a flair of the dra
matic, he makes this columnist 
a sporting offer.

With one stroke of his “migh
ty crusading pen,” V. B. chal
lenges :

“If anything I’ve ever writ
ten during my twelve years of 
columning has ever indicated a 
point of view which was one 
tenth as fascist (and actually 
treasonable) as the ‘Yanks are 
not coming’ campaign which 
Laisve, Vilnis and Tiesa col
umnists waged ... during the 
time when the United States of 
America was attempting to 
gird its loins for the inevitable 
battle against the Axis ... I’ll 
plead guilty.”

—o—

Mr. Buksnaitis would infer 
that the slogan was treasonable 
because it was advanced at the 
time “America was attempting 
to gird its loins for the inevit
able battle against the Axis.” 
He would also infer that be
cause he connected them with 
the slogan, that Vilnis, Laisve 
and Tiesa columnists were also 
“treasonable.”

In plain words, Buksnaitis 
means to say that anyone who 
opposed America’s entry into 
the war during the period of 
the slogan was “actually trea
sonable.”

—o—
Now it isn’t our’purpose to 

disturb the skeletons in the clo
set. But since V. B. considers 
the ‘Yanks are not coming’ slo
gan as something treasonable, 
let’s have a look at some of the 
skeletons in his own closet.

—o—
While there were some who 

were advancing the slogan ‘The 
Yanks are not coming,’ Buks
naitis wanted to be more origi
nal.

In his column of May 8,. 1940 
he wrote:

“I’m going to drum for a new 
slogan: ‘The Yanks aren’t go
ing Over There, but they’ll be 
ready for anyone coming Over 
Here’!”

Does this isolationist varia
tion of “The Yanks are not com
ing” make Buksnaitis “treason
able”?

one to believe that he was an 
“interventionist” at an early 
date. How well he supported 
the cause of democracy is illus
trated by this gem from his 
column of May 9, 1940:

“It is this commentator’s 
opinion that the war in Europe 
is no more our business than 
was Italy’s conquest of Ethio
pia and Albania, of Japan’s in
vasion of China, or Hitler’s ap
propriation of Austria and 
Checko-Slovakia, or Russia’s 
war against Finland.”

If Buksnaitis considers 
those persons who said 
Yanks are not coming’’
guilty of “treasonable” conduct, 
how does he explain his own 
opposition to intervention at 
that time? Maybe people in 
glass houses should not throw 
stones!

that 
“The 
were

opposition to war 
guilty of treason, 

is guilty as hell, for

If one’s 
makes one 
Buksnaitis 
on May 16, 1940 he wrote:

“Yes, I feel that we’ll once 
again be hornswoggled in the 
new World War. No I don’t 
approve of such a step on our 
part.”

The word “hornswoggled” 
means to be involved in some
thing against one’s wish.

•—o—
On June 18, 1940 Buksnaitis 

voiced the old Republican isola
tionist cry that Roosevelt “is 
that guy in the White House 
(who) is hellbent for war.”

—O—

These are -but some of the 
quotations from the scribblings 
of the self acclaimed ultra 
triot Vitalis Buksnaitis. 
considers it entirely wrong 
those who said the “Yanks 
not coming” to have been 
posed to war at that time,
impugn the patriotism of people 
merely on the grounds of 
opposition to 
Buksnaitis in 
tion.

But that is
those who afe always stirring 
up the ghosts. The ghosts only 
return to haunt them.

pa- 
He 
for 
are 
op- 
To

war puts 
an akward

the trouble

their 
Mr. 

posi-

with

sią Girelę” ir k. Lietuviški 
rateliai taipgi nebuvo už
miršti.

Šis Santo Andrė lietuvių 
šeimyniškas pasilinksmini
mas nepaprastas- nuotikis 
Brazilijos lietuvių kolonijo
je turint omenyje politinę

plomatai ir bizniškos misijos. Užmezgimas diplomati
nių ryšių sutvirtins prekybos reikalus tarpe abiejų šalių.

Aišku, kad tieji, kurie kenkia suteikimui Amerikos 
paskolos Tarybų Sąjungai, kas būtų naudinga abiejom 
šalim, yra labai nepatenkinti Argentinos ir Sovietų Są
jungos susitarimu, nes Sovietai už auksą galės pirkti 
reikmenų ar Argentinoj, o Wall stryto milionieriams ir 
politikams tai nepatinka.

Londonas, ir Washingtonas ne tik diplomatinius ry-, 
sius turi ir veda prekybą su Argentina, bet Amerikos 
militaristai stengiasi sudaryti su ja ir karinę sąjungą.K 
Ir dabar Washingtone vieši Argentinos generolas Carlos 
von der Becke, kuris tais reikalais veda .derybas. Todėl, 
rodosi, “demokratai” neturėtų sielotis dėl šio. diplomatinio 
SSSR žygio. ; /

—o—
Buksnaitis would like every-

Mel Leonard, vienas iš 200,000 veteranų, negalinčių 
New Yorko srityje rasti kaipbario, buvo susikraustęs į 
rąkandų krautuvės langą. Gegužės 18-tą, atsikėlęs iš 
to lango, jis buvo nuvykęs į Operation Housing masinį 
mitingą protestuoti kpųgresmanams ir vyriausybei pa
smerkimą veteranų ir jų šeimų benamių gyvenimui.

Cleveland Clips
by Tom Yermal.

For their opening- outdoor fis
tic show of the season, Promo
tors Larry Adkins and Bob 
Brickman present Jimmy Bi
vins, of this city, versus Lee Q. 
Murray, of Baltimore or there
abouts. This, the second largest 
fight town of the nation has 
been putting on some shindigs 
that the Garden would be rak
ing down a twenty dollar top 
for. Bivins ranks with the na
tions top five heavies.

The semi-final for the June 
10th. show that takes place at 
the Stadium, has Steve Belloise, 
who only a week ago kayoed 
Coley Welch in a Garden star 
bout, against Charlie Dodson 
St. Louis kayo artist. Dodson 
has flattened among others, 
Davey Feld and Shelton Bell. 
He has also boxed a draw with 
Archie Moore. In another ten- 
rounder, Buddy Garcia, Texas 
lightweight collides with Leo 
Garrett, Cleveland gamester.

Given three chances to start 
games, Joe Krakauskas, Cleve
land south-paw has been belted 
out in less than two innings 
each time. It looks pretty sad 
for Joe. Maybe he had better 
try the Mexican League . An
other Lith who-might be better 
off in the Mex league is Barney 
McCosky who was traded by 
the Detroit Tigers to the lowly 
Philadelphia A’s. At least Bar
ney could get four or five times 
the amount .Mack is paying 
him. The only Lith who is hold
ing his own in the big leagues 
is Ed Waitkus, Chicago Cubs 
first sacker. Ed has been get
ting his hit a day and more 
than holding his own on the 
field.



Pirmadienis, Birželio 10, 1946
I ' ” ' ' 'ų-'" '
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KAIP APSISAUGOTI 
LAIKE GAISRO

Neseniai du keliolikiniai 
berniukai per gaisrą žuvo 
tik todėl, kad jie atsidarė 
miegamojo kambario dūris 
ir ėjo linkui laiptų žemyn. 
Jiedu sudegė antrajame na
mų aukšte, o būtų galėję 
lengvai išsigelbėti. Jie būtų 
galėję per langą išlipti ant 
priegonkio stogo, o nuo jo 
nušokti žemyn.

Per langą nuo antrųjų 
grindų iš vidutinio namo 
galima be pavojaus pasiek
ti žemę. Įsikibus rankomis 
į palangę ir nuleidus kojas, 
tik keletas pėdų telieka 
stačiam kristi.

Gaisrui kilus, dauguma 
žmonių daro tokią pat klai
dą, kaip tiedu berniukai. 
Jie persigandę stengiasi per 
duris ir laiptais pabėgti.

Perkaitęs Oras ir Dujos
75 nuošimčiai žmonių su

dega arba užtrokšta viršu
tiniuose kambariuose nuo 
kylančių iš apačios gaisrų. 
Gaisrui į sigalėjus, labai iki ugnis prasigrauš į kam- 
įkaitintas oras ir degimo 
dujos smarkiai metasi aukš-

tyn. Oras ir dujos būna 
įkaitę 800 iki 1,000. laipsnių. 
Ir jeigu pabudę iš miego 
žmonės bėga per duris į 
laiptus žemyn, tai jie dažnai 
žūva nuo perkaitusio oro ir 
dujų pirma, negu juos lieps
na pasiekia.

Kaip Naudoti Duris
Jeigu pabundate ir už

uodžiate dūmus, nemėginki
te durų atidaryti, ypač, jei
gu durys jau šiltos ar karš
tos. Įkaitusios durys arba 
net jų klemka, reiškia, kad 
už durų pilna mirtinų du
jų.

Tokiu ose atsitikimuose 
reikia prikišti ranką prie 
pat durų viršaus ir tėmyti, 
ar pro plyšį neina vidun ši
luma. Geriau palikti du
ris uždaras ir mėginti per 
langą išsigelbėti ar bent, at
sidarius langą, šauktis pa
galbos.

Jei durys uždaros, dažnai 
galima susilaukti pagalbos,

Vadovaujami CIO ir AFL unijų narių, 10,000 asmenų maršuoja San Fran
cisco Market Strytu protestuoti prieš OPA žalojančius įstatymus. Panašios de
monstracijos visur ir laiškai Kongresui dar galėtų išgelbėti tą įstaigą nuo sunai
kinimo ir išgauti pagerinimą kainų kontrolės.

Kauno Politechnikumas
Rašo R. Rinkūnas.

Gyduolė nuo Šienli- 
ges—Anthallan

Jeigu durys neįkaitusios, 
o norima patirti, ar yra 
gaisras, tai galima tik kokį 
colį jas praverti, bet reikia 
iš anksto pasiruošti keliu ir 
rankomis tuojaus jas už
trenkti, kai tik ranka pa
junta dujų spaudimą į du
ris arba karštį. Užtrenkus 
duris skubėkite prie lango.

Pajutęs gaisrą žmogus, 
persigandęs bėgdamas, pa
prastai palieka duris atda
ras, o tai atviras kelias 
karščiui, dūmams, nuodin
goms dujoms ir liepsnai. 
Jeigu tos durys būtų užda
ros, tai gaisras čia būtų su
laikytas keletą minučių ir 
gal dauguma namo ir daik
tų išgelbėta.
Liūdnas Pavyzdys Motinos 

su Kūdikiu
Čia duosime vieną pavyz-

Jungtinėse Valstijose kas 
metai serga apie 4 milionus 
žmonių vadinamąja šienlige 
(hay fever). Gydytojai to
dėl nuo seniai stengėsi iš- 
rast gyduolę nuo tos ligos. 
Bene geriausią iki šiol gy
duolę išrado vaistininkas W. 
S. Loewe, ateivis iš Vokie
tijos, jau Amerikos pilietis. 
Jo vaistas, vadinamas an
thallan, buvo išbandytas ke
liose ligoninėse, ir “visai” 
pagydė 37 nuošimčius šien
ligės aukų, kaip rašo New 
Yorko Medicinos Akademi
jos Bulletinas. 41 nuošim
tis kitų sirgusių šienlige 
gavo 70 iki 99 procentų pa-įdį, kaip bergždžiai žuvo mo- 
lengvinimį. Kitiems ligo-.tina su kūdikiu, 
niams anthallan sušvelninęs 
šienligę apie 25 iki 69 nuo
šimčių.

Medžiaga tai gyduolei im
ta iš “akmeninės” anglies 
dervos.

Pasibaigus Tėvynės karui 
buvusi K a uno vidurinė 
technikos mokykla buvo re- 
o r g a n i z u ota ir pavirto 
stambiu mokslo kombinatu, 
duodančiu besimokantiems 
užbaigtą vidurinį technikos 
išsilavinimą. Šiuo metu 
Kauno Politechnikumas tu
ri sekančius skyrius: staty
bos, elektrotechnikos, kelių 
statybos ir mechanikos.

Politechnikumas turi dau
giau kaip 350 mokinių, ku
rių dauguma gauna stipen
dijas ir gyvena bendrabu- 
tyje.

Mokslo terminas Kauno 
Politechnikume — 4 metai. 
P o 1 i t echnikumo mokiniai 
gauna čia ne tik būtiniau
sias teoretines žinias, bet ir

praktinius įgudimus specia
liose dirbtuvėse, kur atlie
ka gamybinę praktiką.

Politechnikumui vadovau
ja patyręs administratorius, 
Kauno Valstybinio Univer
siteto technologijos fakulte
to docentas A. Gavelis. 
Mokslinio personalo tarpe 
yra žinomų visoje Tarybų 
Lietuvoje specialistų, kaip 
pav. prof. Mušinskas (tech
nikinės metalurgijos specia-

KAIP NUTILDYT VAIKA 
NAKTĮ

Kartais ir paaugėjęs vai
kas, pabudęs naktį iš mie
gų, verkia, nors jam niekas 
nekenkia. Bet vaikas ver
kią ir neduoda tėvams ra
mybės. Tėvai vienas nori 
vaiką bausti, kitaš jį užsto
ja, ir pasidaro betvarkė 
kambaryj.

‘ Patartina šitaip daryti. 
Paimk vaiką ant rankų, iš
nešk į atvirus kambarius. 
Šviesos nereikia užžiebti. 
Prinešk prie lango ir rodyk 
vaikui: Na, žiūrėk; visi 
miega; žiburių niekur nėra; 
o tu verki.

Vaikas nustebusiai dairo
si, gal pamatys praeivį ei
nant gatve ar katę skersai 
gatvės bėgant. Čia vaikas 
pats ima šnekėti; ir taip su 
gražiu pokalbiu nešk vaiką 
į lovą, ir jis jau neverks.

John Vaivada.

Jauna moteris užpylė ke- 
rosino ant anglies pečiuje, 
kad greičiau įsidegtų. Ke- 
rosino garai eksplodavo ir 
pažėrė ugnį virtuvėje. At
sipeikėjus motina, palikus 
virtuvės duris atdaras, už
bėgo laiptais viršun gelbėt 
miegantį kūdikį, ir vėl lei
dosi laiptais žemyn.

Tuo tarpu kaimynai pa
šaukė ugniagesius. Jie grei
tai atvažiavo; bet motina ir 
kūdikis buvo jau negyvi. 
Lekiant motinai su kūdikių 
rankoje laiptais žemyn, per
kaitęs oras trenkė jai vei
dan, ir mirtinosios dujos, 
pleškėdamos viršun, tuojau 
ją pribaigė. O tai todėl, kad 
jinai neuždarė durų, išeida
ma iš virtuvės.'
Nežinojo, kaip Atidaryt bei 

Uždaryt Duris
Ugniagesiai sako, tūks

tančiai žmonių žuvo gais
ruose tik todėl, kad nežino
jo to paprasto dalyko, — 
kaip atidaryti bei uždaryti 
duris gaisro pavojuje.

General Motors tyrimų 
laboratorijoje yra jškaba su 

• tokiu užrašu: “Tas uždavi
nys atrodys paprastas, kada 
jį išrišime.” .

Vėžys ir karas
Visame paskutiniame ka

re žuvo mažiau kaip 300,000 
amerikonų. Tuo tarpu vė
žio liga pasmaugė 607,000 
Amerikos gyventojų.

Žiurkės negali vemti; tai
gi jom sunku pasiliuosuot 
nuo nurytų nuodų.

UGNIAKALNIŲ VEIKIMAS 
ŠALTOJOJ KAMČATKOJ

, Dažniausiai girdime apie žėravo dienos laiku, o nak- 
ugniakalnių - vulkanų iš- tį švietė geltonai-auksine 
siveržimus šiltuose kraštuo- šviesa.

gaus

papildomai 150 naujų moki
nių. Jau numatyta per
tvarkyti, praplatinti audito
rijas bei dirbtuves.

Visą eilę jaunųjų mecha
nikų, statybininkų ir elek
trotechnikų dar šiais metais 
išleis Kauno Politechniku
mas. Dalis jų savo mokslą 
tęs universitete, kur
užbaigtą aukštesnįjį tech
nikos išsilavinimą.

Baigusieji technikai turės 
jėgų — 

juos laukia platus darbo ir 
kūrybos kelias. Dabartinis 
Politechnikumas — tai ne 
smetoniškoji vidurinė tech
nikos mokykla, savo laido
mis didinusi bedarbių armi
ją. Tarybų Lietuvai reika
lingi kvalifikuoti darbuoto
jai visose liaudies ūkio ša
kose.

listas), prof. Š i b anovas i kur pridėti savo 
(mech. specialistas) ir kiti.

Asmenys, stojantieji į Po
litechnikumą privalo išlai
kyti stojamuosius kalbų ir 
matėm atikos egzaminus. 
Pereidami į aukštesnę klasę 
mokiniai egzaminuojami iš 
pagrindinių mokslo dalykų.

Šiais mokslo metais į Po
litechnikumą bus priimta

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?

Alfieri, Viktoras (174i9- 
1803), italų poetas, drama
turgas, gimęs turtingoj 
grafų šeimoj. Anksti nete
ko tėvo ir paveldėjo nema
žai turto. Mokėsi kadetų 
korpuse, tarnavo kariuome
nėj, paskui keliavo veik po 
visą Europą. Po daugelio 
prietykių sugrįžo Italijon ir 
ėmėsi literatinio darbo. 1775 
m. pasirodė jo pirmutinis 
scenai veikalas Kleopatra. 
Nors šis kūrinys ne didžiau
sios buvo vertės, bet publi
ka jį gerai priėmė, o tas au
torių padrąsino daugiau ra
šyti. Alfieri parašė daug 
kitų sceniškų kūrinių, o 
taipgi apsčiai eilių ir poe
mų. Jo tragedijoms temos 
daugiausiai imtos iš graikų 
ir romėnų istorijos, bet is
torija jam buvo tik priedan
ga vaizduoti stiprių, aistrų 
ir asmenybių susidūrimams.* 
Tuo jisai davė pradžią ro
mantiškajam i n d ividualiz- 
mui. Mėgstamiausia jo vei
kalų tema buvo kova prieš 
despotizmą ir todėl jo kūri
niai padėjo sužadinti italų 
tautinę bei politinę sąmo
nę, skatinant kovot už iš
laisvintą ir sujungtą Itali
ją. Apart dramų ir poezi
jos, Alfieri yra parašęs-li
teratūrinės kritikos raštų ir 
politinių straipsnių, kuriuo
se irgi reiškiasi jo radika
lus demokratiškumas. Jo 
pelenai guli po gražiu pa
minklu, vienoj žymiausiųjų
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Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kurių vardai kartais minimi Įvairiuose rašiniuose.

Paralikiojo J. BARKUS
Florencijos bažnyčių (Šven
tojo Kryžiaus katedroj), 
tarpe Michael Angelo ir 
Macchiavelli’o karstų.

Algis, vardas senovinės 
žemaičių dievybės, kurią 
Lasickis vaizduoja buvus 
“didžiųjų dievų pasiunti
niu.” Akelaitis išvadžioja 
Algį buvus lyg kokiu demo
nu, kuris “tartum sąžinė 
įsako vengt blogą ir daryt 
gerą.”

Alksnis, Adomas (1864- 
1897), latvių dailininkas ir 
tapytojas; mokėsi Peterbur
go meno akademijoj. Alks
nis buvo pirmutinis latvių 
dailininkas, kuris susido
mėjo Latvijos istorija ir mi
tologija. Žymiausiais jo kū
riniais skaitoma paveikslai: 
Į Mišką, Keltuvas, Kova 
ties Saule. Jo paveikslai 
laikomi daugiausiai Rygos 
muziejuose.

Alexander, John Henry 
(1812-1867), amerikietis 
chemikas ir fizikas. Profe
soriavo Pennsylvanijos Uni
versitete Jr St. John’s Kole
gijoj, Marylande. Parašęs 
stambų veikalą History of 
the Metallurgy of Iron ir 
sutaisęs Visuotiną Svarsčių 
ir Mierų Žodyną.

Alexander, John
(1856-1915), amerikietis ar
tistas, pieš ėjas; gimęs 
Penn. valstijoj. Studijavo 
Muniche, Paryžiuje,' Vene-

hite

cijoj. Pasižymėjęs portre
tais ir dekoraciniais kūri
niais. Jo gamintas poeto 
Walt Whitmano paveikslas 
randasi New Yorko Met
ropolitan Muziejuje. Jo de
koraciniai piešiniai puošia 
Washingtono K o n g r esinę 
Biblioteką ir Carnegie In
stitutą Pittsburge.

A1 e x a n der, Polyhistor, 
graikų rašytojas, gyvenęs 
pirmąjame šimtmetyje prieš 
Kristų. Nors gimęs grai
ku, paskui patapęs Romos 
piliečiu. Sulyg tos gadynės, 
jisai buvęs labai apsišvietęs, 
parašęs daug istorinių raš
tų, todėl ir pramintas Po
lyhistor. Daug rašęs taip
gi mokslo, retorikos ir filo
sofijos temomis. Jo raštai 
iki šiol neišliko, bet jie mi
nė jami ir jais naudojęsi ki
ti tų laikų rašytojai, kaip 
tai, Plinijus Vyresnysis, 
E u z e b i j us ir Klementas 
aleksandrietis.

Alexander, Stephen (1806- 
1883), žymus amerikietis 
astronomas, gimęs Schenec
tady, N. Y. Dėstė astrono
miją ir matematiką Prince- 
tono Universitete. Vado
vavo tyrinėtojų ekspedici
jai į Labradorą, tėmyti vi
suotiną saulės užtemimą 
1860 m. Panašią ekspedici
ją jisai vadovavo ir 1869 m. 
Parašė kelioliką svarbių as
tronominius reiškinius aiš
kinančių veikalų.

se. Bet nepaprastai daug 
ugniakalnių yra šaltame 
sovietiniame pussalyje 
Kamčatkoje, Tolimuosiuose 
Sibiro Rytuose. Kamčatkos 
pussalis turi 502,424 ketvir
taines mylias ploto ir yra 
netoli Alaskos.

Kamčatkoje 18 ugniakal
nių nuolat žėruoja, rūksta, 
“šaudo” uolomis ir pelenais 
į padangę arba lieja ištirp- 
dintas žemes - uolas, vadi
namas lava. Tame atšalu
siame pussalyje taipgi tryš- 
ka iš žemės didelis skaičius 
šilto ir karšto vandens vers
mių ir yra 150 užgesusių 
ugniakal nių. Kai kurių 
versmių karštis siekia viri
mo laipsnį. O tikra žiema 
tęsiasi 7 mėnesius per me
tus.

Kamčatkos versmių van
dens sudėtis panaši į mine
ralinius Kaukazo vandenis 
ir turi gydomųjų savybių.

Gabus Ugniakalnių 
Tyrinėtojas

S o v i etinis mokslininkas 
Boris. Piip praleido trejus 
metus, tyrinėdmas Kamčat
kos ugniakalnius. Jo tyrimų 
stotis buvo įrengta apylin
kėje Kliučevskio ugniakal
nio, turinčio apie 15,000 pė
dų aukščio. Bet Piip apke
liavo visas įdomesnes vul- 
kaniškas Kamčatkos sritis. 
Žiemą jį vežė šunės, o kį- 
tais metų laikais — arkliai. 
Be kitko, jis stebėjo smarkų 
Kliučevskio ugniakalnio iš
siveržimą 1944 m. žiemą.

Išsiveržimai
Kliučevskis šaudė didžiu- 

. liais uolų gabalais, kaip 
bombomis, į padangę. Juo- kas prietaisas, kurio stikli- 
das ugniakalnio pelenų de- nėję lentelėje matyt įvairios 
besynas per šimtus kilomet- radijinės oro linijos ir jų 
rų aptemdė visą sritį. Že- kryžkelės. Lakūnas turi 
mė griausmingai dundėjo, įšių “padangės gatvių” žem- 
ir ugniakalnio žėravimai lapį. Tame žemlapyje nu- 
naktį raudonai dažė pelenų meriais sužymėta radijiniai 
debesis. Praplyšo ugnia- oro keliai; juos rodo ir elek- 
kalnio šonai; iš jų veržėsi troniško prietaiso lentelė, 
ugninė uolų ir žemių masė- Lakūnas su tokiu įrengimu 
lava. Buvo labai šalta, 35 todėl visuomet žino, į kokį 
laipsniai žemiau zero pagal i (Tąsa 4_me pusl, 
Centigrado (europinį) ter-i---------------------------------
mometrą, bet tatai neatšal-' PATARIMAS SVEIKATAI 
de baisiai karstos lavos: ji
nai plaukė 35 kilometrus, 
iki subėgo į užšalusią Kam
čatkos upę.
Ugniakalnio Pelenai Aptrę- 

šė Laukus
Vėjai išnešiojo ugniakal

nio pelenus po du trečdalius 
viso pussalio. Kai kur pri
krito pelenų sluoksniai iki 
11 colių storio. Bet vietose, 
kur vulkaniški pelenai tik 
vidutiniai apibarstė žemę, 
tai jie patarnavo ūkinin
kams. Nuo pelenais apklo
tos žemės anksčiau nutirpo 
sniegas. Vulkaniški pele
ną! taipgi aptręšė žemę, ir 
todėl javai ir daržovės ge
riau užderėjo, negu papras
tai. Ugniakalnio išsiverži
mas, be to, sunaikino daug 
uodų perų.

Tas pats ugniakalnis išsi
veržė ir 1945 metų vasarą 
taip smarkiai, kad, rodos, 
žemės viduriai drebėdami 
grūmojo.

Šį kartą atsivėrė penkios 
naujos gerklės ugniakalnio 
šonuose ir pylė gausybę la
vos, turinčios 1,200° karščio 
pagal Centigrado termo
metrą. Ištirpdintų uolų ir 
žemių masė - lava raudonai

Įvairių Spalvų Mineralai
Kada ugniniai karštos 

ugniakalnio dujos sustingo, 
tai iš jų susidarė įvairių 
spalvuotų mineralų kruope
lės — baltos, skaisčiai mė
lynos, liepsniniai raudonos 
ir geltonos. Tais minera
lais tapo apsėti ugniakal-. 
nio šlaitai.

Pirmiau būdavo aiškina
ma, kad patys ugniakalniai 
išmetą gatavus tų mineralų 
gabalėlius. Bet Boris Piip . 
moksliniai juos ištyrė ir at
rado, kad tie spalvuoti mi
neralai susidaro paviršiuje, 
kada susijungia vulkaniš- 
kos dujos ir pelenai su oro 
deguonim (oxygenu).

Tėmydamas Kliučevskio, 
Avačinskio ir kitų ugniakal- 
nių išsiveržimus, Boris Piip, 
tarp kitko, padare dar vie
ną svarbų atradimą, — kaip 
atspėti katron pusėn plauks 
lava sekamame ugniakalnio 
išsiveržime. J. C. K.

Padangių “Gatvės” 
Lėktuvams

Kai kuriuose punktuose 
Amerikoj įtaisyta stotys, 
kurios leidžia ilgąsias radi- , 
jo bangas tiktai lėktuvams 
kelią nurodyti dieną ir nak
tį, kaip giedroje, taip dar
ganoje. Vienos stoties rar 
dijo “spindulys” susikry
žiuoja su kitos stoties radi- 
jiniu spinduliu virš lėktuvų 
aikštės, sakysime, prie Phi- 
ladelphijos, Bostono ar ki
to miesto.

Lėktuve yra elektroniš-

PO MAUDYNĖS
Mūsų daktarai, rodos, pa

taria, kad po šiltos maudy
nės atsigultume valandėlei. 
Bet žmonės, matyt, nekrei
pia dėmesio į šį patarimą. 
O toks pagulėjimas saugo
tų nuo slogų, “šalčių.”

Vieną dalyką aš atsime
nu iš jaunystės. Kai buvau 
dar berniukas, eidavom ret
karčiais į pirtį ir atvažiuo
davo iš kažin kur senas 
dvarponis. Visi sykiu per- 
davomės ir visi kartu pas
kui eidavome apsirengti. 
Bet tas dvarponis, apsisiau
tęs balta paklode, biskį ap
sišluostęs, tuojau atsigulda
vo ant suolelio. Toks ten 
gulėjimas, bet jis vis tiek 
atsigula.

Mums tatai buvo navat- 
na. Sakydavome, senas po
nų išmislas. Mes to nė vie
nas nedarėme.

Suprantama, kad tas se
nis žinojo, ką darąs; jis bu
vo apsiskaitęs; o mes' dar 
ir šiandie nelabai kreipiame 
atydą į tai.

John Vaivada, d
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Ketvirtas Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

Racine, Wis.
P jy'Nl h J in

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Ant rytojaus, kalbėdamas moterų suvažiavime, pa
tariau toms moterims, kurios važiuos per Kauną, būtinai 
aplankyti tuos baisius griuvėsius. Daug kas joms pa
aiškės, iš kur kyla šių dienų Lietuvės medžiaginiai trū
kumai. Labai daug kas man paaiškėjo, aplankius “Dro-

r*‘
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Kauno fabriko “Drobės” sugriautas pastatas.

bę,” “Metalą” ir “Maistą.” Taip ’labai norėčiau, kad 
kiekvienas Aųięrikos lietuvis turėtų progą, kaip kad aš 
turėjau, tas Lietuvos įmones bei tuos buvusių puikių 
įmonių griuvėsius pamatyti. Jie suprastų, kodėl gautuo
se iš Lietuvos laiškuose žmonės skundžiasi, kad jiems 
sunku gyventi. Jie nei vienas neklausytų į Vokietiją 
pabėgusių lietuviškų nacių laiškų, kuriuose jie. ant Lie
tuvos kalnus verčia.

Fabriko “Metalo” sudaužytų mašinų krūva

K T
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Daugeliui jų, be to, mano supratimu, užtektų tik
tai pavaikštinėti Vilniaus gatvėmis ir pamatyti tuos di
džiulius, buvusius gražius pastatus be stogų, be langų, 
be lubų, tas milžiniškas krūvas griuvėsių, kurie kadai
se irgi buvo gražūs, naudingi pastatai. Jau nekalbant 
apie šimtus tūkstančių Lietuvos žmonių, kuriuos nužu
dė vokiečiai ir lietuviškieji fašistai, jau tik tuos griuvė
sius pamatęs kiekvienas lietuvis sušuktų: Tie, kurie bėgo 
su tais vokiškais niekšais ir plėšikais, negali būt ir nėra 
nuoširdūs, dori lietuviai! Nei jų žodžiams galima tikėti, 
nei jų balso galima klausyti. Jie pasmerkė save visiems 
amžiams, susidėdami su vokiškais budeliais ir griovikais, 

. jiems padėdami Lietuvą niokoti ir paskui pas juos bėg
dami jų globos jieškoti.

Aplankėme dar vieną Kauno fabriką, tai “Audinius.” 
Šis fabrikas kokiu tai stebuklingu būdu išlikęs tik ne- 

p daugiausia nukentėjęs. Staklės tebėra visos. Tik vo
kiškieji vandalai pasiėmę ir išsivežę keletą šimtų spe
cialių motorų, be kurių tų staklių negalima paleisti dar
ban. Jie buvo specialiai tam fabrikui kažin kur Švedi- 

. joje daryti ir todėl juos taip sunku dabar gauti. Tačiau 
fabriko vedėjai mums tvirtino, kad netrukus jie tikisi 
motorus gauti.

Bėda dar ir tame, kad dažnai pritrūksta elektros ir 
tuo būdu fabrikas negali dirbti nei tiek, kiek galėtų. 
Šiuo tarpu dirba tiktai mažytė dalelė staklių.

Su Kauno fabriko “Audiniai” darbininkėmis 
pasikalbėjimas.

■■

■ 
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Pagaliaus Vilniuje! Vakare moterų suvažiavimo se
sijos nebuvo, bet joms vaidinamas veikalas “Marti”. 
Dalyvavau ir aš. Veikalas sukurtas iš žemaitės apy
sakos. Suvaidintas labai gražiai.Įftr $

Šis veikalas (melodrama), man rodosi, tiktų ir Ame
rikos scenai. Bandysiu gauti ir parsivežti.
I,

(Daugiau bus)

Tymų Liga Plečiasi
Miesto Sveikatos komisio- 

nierius praneša, kad bėgyje 
vienos savaitės tymais apsirgo 
118 ir viso labo dabar mieste 
randasi ligonių 189. Dr. Al
bert C. Edwards sako, kad 
vistiek šiais metais daug lė
čiau plečiasi, kaip 1942 me
tais. Tais metais buvo susirgi
mu net 496.

Dr. Albert C. Edwards sa
ko ,kad tymai yra , rimta ir 
pavojinga liga, ir pataria tė
vams susidomėti savo vaikais. 
Viena, kad tymais greičiausiai 
apsikrečia kiti vaikai, antra, 
tai persirgę šia liga kūdikiai 
liekasi nusilpnėję ir tankiai 
suserga ausų įdegimu bei 
plaučių uždegimu ir kitom li
gom.

Gydytojas aiškino, kaip 
prasideda susirgimai; rodosi, 
iš sykio, kad tai paprastas šal
tis, slogos. Simptomai: čiau
dulys ' ir nosies varvėjimas, 
akys ašaroja, diegliai varsto 
po visą kūną, kosulys ir karš
tis kyla, šitoj stadijoj liga 
greičiausiai prilimpa kitiems, 
taigi gydytojas pataria tė
vams tokius vaikus laikyti na
mie. O po keturių dienų pra
sideda išbėrimai rodytis, bet 
tuo tarpu reikia kreiptis prie 
gydytojo, gauti jo patarimą, 
kaip apsaugoti bei sulaikyti 
Hgą.

Charles Kiselis.

Birželio 2 d. vietinis Lietu
vai Pagalbos Teikimo Kom. 
skyrius buvo parsitraukęs iš 
Brooklyn© d. Jurgį Klimą, ku
ris parode iš Lietuvos par
vežtas Antano Bimbos filmas 
apie dabartinę Lietuvą.

Filmų parodymas išėjo ge
rai. Atsilankę tėmijo filmas su 
didele atyda. Bet kada per 
visą dieną lijo lietus be šo
kios pertraukos, tai 
susirinko permažai. 
bijojo lietaus.

Betgi buvo svečių
net iš Easton, Pa. — Vincas 
Stankus su žmona, tai nepa
ilstanti parengimų mėgėjai ir 
veikėjai. Kaip žinome, d. V. 
Stankus yra nuolatinis Easto- 
no korespondentas ir Laisvės 
platintojas. Su Stankais buvo 
atvažiavęs ir senas mūsų 
frentas farmerys A. Ogentas. 
Matote, kas nori, tai nugali ir 
ilgas keliones ir pamato 
svarbia filmą.

LPTK Vietinis
Skyrius.

Hartford, Conn

publikos
Tūli pa-

ir iš toli

taip

Chicagos Žinios

Paterson, N. J.
Sėkmingos Prakalbos

Birželio 1 d. pas mus kal
bėjo LPT Komiteto pirminin
kas Antanas Bimba, kuris lan
kėsi Lietuvoje, žmonių prisi
rinko pilna Bakanausko sve
tainė, kad išgirsti pranešimą 
apie Tarybų Lietuvą.

Apie A. Bimbos pranešimo 
turinį nerašysiu, nes jis pla
čiai su maršrutu važinėja ir 
jį daro, tai visuomenė jau 
yra susipažinusi ir tik būtų 
pakartojimas to, ką jau dau
gelis kitų kolonijų lietuvių 
girdėjo. Tačiau apie Paterson 
koloniją, tai reikia štai kas 
pasakyti: trys fašistukai, va
dovybėj fabrikantėlio F. Ma- 
karskio, atėjo ir susitarę da
rė suirutę, pertraukinėjo kal
bą, siekdami suardyti prakal
bas ir taip pakenkti Lietuvos 
žmonių pagalbai, atitraukus 
nuo jų drabužių ir maisto!

Vadinasi, fašistai visada 
pasilieka tokiais, nežiūrint, 
kokios tautos jie būtų, ar jis 
lietuvis, ar vokietis — tas 
patsai. Bet jiems nepavyko 
prakalbas suardyti. Susirinku
si publika paniekino juos, kai
po triukšmadarius, kaipo ken
kėjus! Publika gausiai auka
vo Lietuvos žmonių pagalbai 
įrengimui Vilniuje Tyrimo 
Medicinos ir Vėžio Ligų Ins
tituto. Aukavo sekamai:

Domicielia S i n k a u skienė 
$100.

J. ir S. Bimbai ir LLD 84 
kp. po $50.

Po $25 aukavo: LDS 123 
kp., S. Vilkas, B. ir O. Ker- 
ševičiai iš Passaic, K. Čiuber- 
kis iš Ridgewood, P. ir T. Sa- 
katauskai, K. Motėjunienė, P. 
Dennis iš Clifton.

Po $10 aukavo: M. Padrie- 
zienė, R. ir S. Ančiai, F. Pra- 
pcstis, J. ir E. Strimilai.

Po $5 aukavo: W. ir M. 
Capttoni, S. ir M. Alikoniai, 
K. Ragauskas, S. Sadukas, F. 
ir F. Trainiai, M. švedas, T. 
Dulkienė, V. Gudaitis; P. ir 
U. Malinauskai, V. Bingeliai 
ir C. Skarbalienė.,

J. Aleksai aukavo $2.
Po $1 aukavo: J. Matonis 

iš New Yorko, F. ir A. Va- 
lickai, Kulikaitis, J. Miškinis 
ir J. Pocius.

J. Pocius jau pirmiau Brook- 
lyne yra tam aukavęs $25.

Viso aukų sukelta Lietuvos 
žmonių pagalbai $474. Tai 
graži parama. Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto vietinis 
skyrius taria visiems ačiū.

Iš Lietuvių Komunistų 
Susirinkimo

Gegužės 29 dieną įvyko 
lietuvių komunistų bendras 
susirinkimas. Jame buvo ap
tarta eilė svarbių reikalų. Ap- 
diskusavus dabartinę mūsų ša
lies politiką, prieita išvados, 
kad reikia daugiau veikti or
ganizacijose ir daryti spaudi
mą ant mūsų šalies preziden
to, kad jis nedrįstu griauti 
darbo unijas.

Lietuviai komunistai pasi
sakė už didesnį veikimą prieš 
fašistuojantį Amerikos lietu
vių elementą. Kad tas darbas 
geriau eitų, nutarta užmegsti 
tampresnius ryšius su kitų ko
lonijų lietuviais komunistais.

Komunistė.

Chicagos Dainininkes Išvyko 
Atostogoms

Anksti sekmadienio ryte K. 
Abekienė ir A. Kenstavičienė 
išvyko atostogoms. Kartu su 
jomis išvyko K. Abekienės sū
nus Leonardas Kelly ir jo 
žmona. Jos sakė, kad pirmiau
sia sustos Detroite, paskui 
vyks į Torontą, Kanadą. Iš 
Toronto vyks į Montreal, Que
bec, o vėliau į New Yorką. Iš 
New Yorko važiuos į Boston, 
Mass., kur dalyvaus LDS 7- 
tame Seime.

Kiek teko reporteriui pa
tirti, tai chicagietės daininin
kės dainuos laike seimo esa
muose parengimuose.

Linkime geriausio joms pa
sisekimo laike atostogų. O su
grįžus vėl padainuoti chica- 
giečiams. Rep.

PADANGIŲ “GATVĖS” 
LĖKTUVAMS

Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Pastogės

Gegužės 20 d. Kliubas tu
rėjo mėnesinį susirinkimą. Na
rių dalyvavo nemažai. Susirin
kimas ėjo tvarkingai.

Iš biznio finansų raštininko 
raporto pasirodė, kad Kliubo 
iždas auga, kaip ant mielių, 
už tai garbė veikiantiesiems 
su gaspadorium Frank Haiko.

Naujų narių prisirašė 8, o 
17 padavė aplikacijas. Rašo
si daugiausia jaunuoliai, grįžę 
iš kariuomenės. Jie sako, už 
tai mes rašomės prie kliubo, 
kad mums patinka dabarti
nis kliubo veikimas.

Pirmininkas J. Pilky pra
nešė, jog bus kliubo piknikas 
birželio 9 d., Lietuvių Sąry
šio darže, 23 Station, E. Hart
ford, Conn.

Taipgi yra rengiamas gar
bės bankietas pargrįžusiems; 
karžygiams kliubiečiams, ku
rie su savimi galės atsivesti 2 
artimiausius šeimos narius. 
Tai bus 15 d. birželio, prasi
dės 6:30 vai. vakare. Bankie- 
te dalyvaus miesto gaspado
rius Cornelius Moylan ir dai
nuos Jaunuolių Choras, veda
mas Marytės Baltulioniūtės. O 
po bankietui bus veltui šokiai 
prie geros* orkestros iš 7 mu
zikantų. Kliubo veikiantieji 
davė $150 base-ball tymui nu
sipirkti su kliubo vardu nau
jus kostiumus. Tymo pirminin
kas yra karžygis kliubietis,- 
Juozas Baltulionis.

Kliubas organizuoja sporto 
veiklą. Organizatoriais yra 
Frank Haiko, Juozas Vailio
nis, Pet. Labeckįs, N. Evans 
ir J. Pinkevičius.

Pirmininkas pranešė, kad 
kliubo name bus nemažai pa
gerinimų. Vieton anglių —< 
įdės oil burner dėl šilimos. 
Dės geležinius lieptus iš abie
jų pusių namo, kad būtų ga
lima įleisti daugiau žmonių į

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

(Tąsa nuo 3-čio pusi*) 
kryžkelės punktą jis skren
da ir kur bus nusileidimo 
stotis.

Tokios radijo stotys kar
tu su elektroniškais lėktu
vų įrengimais yra vadina
ma bendru vardu Loran. 
Dabar Loranu naudojasi 
bent 30,000 lėktuvų ir 3,000 
laivų, tarp jų' ir keleiviniai 
Anglijos didlaiviai Queen 
Mary ir Queen Elizabeth.

KAIP SOVIETAI TAUPO 
MOKSLININKUS

Gabūs jauni mokslininkai 
Sovietuose buvo paliuosuoti 
nuo armijos net karo metu, 
kaip tvirtina Minnesotos 
Universiteto profesorius dr. 
I. M. Kolthoff.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

svetainę. Taipgi taisys visus 
namo langus, kad geriau lai
kytųsi šilimą.

Man teko su daugeliu jau
nuolių kalbėtis. Už tai jie ra
šosi prie kliubo, kad yra pra
vestas platus veikimas su ge
rai nustatyta taktika. Tai aš 
sakyčiau, jeigu dabartiniai 
darbai kliube palaikyti ir ant 
toliau, reikia ,imti nariams sau 
už pareigą lankyti mėnesinius 
susirinkimus dėt apsaugojimo 
nuo įsiskverbimo kokios nors 
nepageidaujamos grupės. Pa
sirodė ir šiame susirinkime, 
kad jau prie to rengiamasi. 
Pora narių norėjo sutrukdyti 
rengiamą karžygiams bankie- 
tą, bet pirmininkas sulaikė 
juos.

Taipgi reikia sulaikyti nuo 
plėtimosi ir kitos grupės, tai 
yra f asistuojančios. Pradėjo 
nudraskyti kliubo name pa
žangiųjų organizacijų paren
gimų apgarsinimus. Aš saky
čiau, kad kliubo gaspadorius 
tėmytų, kas tai per paukščiai, 
kad tokį darbą atlieka.

Kliubo šokiai šeštadieniu 
vakarais pasibaigė birželio 1 
d., o rugsėjo (September) 7 
d. vėl prasidės.

Kliubo Reporteris.

Milwaukee, Wis.
Seimelio Nariai Prieš Case, 

Trumano Bilius *

Trys valstijos seimelio na
riai (demokratai) ir du de
mokratų kandidhtai pasiuntė 
prez. Trumanui ir kitiems 
Washingtone telegramas rei
kalaujant, kad prezidentas at
mestų anti-unijinį, streiklau- 
žišką Case bilių ir ištrauktų 
Trumano darbo bilių. Seimelio 
nariai pasiuntę telegramas 
yra Charles M. Fisher nuo 
aštuoniolikto distrikto, Micha
el F. O’Connell nuo antro dis
trikto, ir LeRoy J. Simons nuo 
šešto distrikto; Thomas E. Ca
sey, kandidatas nuo septinto 
distrikto, ir Casimir Ken- 
dziorski, kandidatas nuo 5-to 
distrikto.

Tokie seimelio nariai, gali
ma sakyti, stovi už darbinin
kų reikalus. Jie telegramose 
aiškiai ir atvirai pabrėžė, kad 
kaip Case bilius, taip ir Tru
mano darbo bilius yra niekas 
kitas, kai streįklaužiški ir an- 
ti-unijiniai biliai. A.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □ □

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

Lietuvių Kūro 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. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOT AKT 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Reumatiški Skausmai
Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Telefonas. Poplar 4110

Deksnio 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, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuo jaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

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

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

1113 ML Vemon SL . 
PHILADELPHIA, PA. J
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ST. JASILIONIS Cleveland, Ohio
Grožinės Literatūros Svarba

Po

OPERATORES

'T'*

(156)

Rašo R. RINKŪNAS

T

(134)

ti

už suteiktą 
valandą pa-

įvyko Union 
6503 Lansing 

buvo iš Ohio, 
Michigan ir

Simbolis veidmainybes ir neapykantos, liepsnojąs 
kryžius, supleškėjo priešais žydą bendrabutį prie Pie
ty Kalifornijos Universiteto. Tuojau po to valstijos ge- 
neralis prokuroras Robert W. Kenny atėmė Ku Klux. 
Klan’o čarteri. *■

5 DIENOS — 7 VALANDOS 
Gera proga mokinėm ir patyrusioms

ZEPHYR MILLS, INC
COOPERSBURG, PA.

Rytiniai ir popietiniai šiftai.
Linksma Aplinkuma.

Susitaikomi Sandarbininjtai.
Ideališkos Darbo Sąlygos.

TELEFONUOKITE 
COOPERSĘURG 111.

Dirbtuvė randasi už vieno bloko 
nuo gatvekarių.

MOTERYS
Daliai ar Pilnam Laikui. MOKYTIS SlUVfi- 
JOMIS. DARBAS ARTI JŪSŲ NAMŲ! GB- 
RAI APMOKAMAS LAIKE MO&INJMOSJ. 

Puiki Proga.
Crawford Clothe*, 164 East 69th St., N. Y.
__ ____________________________________ <£2>

REIKALINGA NAMŲ DARBININKĖ
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUO 9 IKI 4. 325.

TELEFONAS ESPLANADE 7-7517.
v (134)

įgaliotinis, kuris su- 
šeimai trūksta ir ap- 
ją reikalingiausiais

.5aJL ak5vJhsuš *

MĘRGINOS
Lankstyti rankšluosčius, egząmiųu.0- 

uniformas ir sudaryti pakus.
MR. JACKSON

MORGAN LINEN SERVICE, 
484 H th Ave. (88th St.) .

___________ ______________ (186)

_______________________________________ (139)

REIKALINGA MOTERIS
Lengvam namų darbui. Biznierių pora ir 
vaikas. Nuolatinis darbas. Guolis ant vietos.

REGENT 4-1102.

MERGINOS—MOTERYS
GERA AUGA!

Patyrimo Nereikalaujama. 
Egzaminuoti, atrinkti, lankstyti ir pakuoti.

LENGVAS, LINKSMAS DARBAS.“
LORD CLEANERS & »Y]ERS 

34-69 Collins Place, Flushing, L. I.
________________________ (1JW

FINIŠERKOS
Patyrusios prie moteriškų sijonų 

ir džiaketų. *
TAIPGI PRADINES.

M. S|LOAT,
525 7TH AVĖ.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Pabaiga)
Palygina Marcinkevičius buvusiąją 

rusų caristinę cenzūrą su cenzūra Lie
tuvos ir sako: “Juk ne vienas mūsų yra 
skaitęs caro cenzūros praleistus kūrinius 
ir dažnai nusivylimo įkarštyj šūktelėda- 
vom: ‘Ak, po biesų, kad bent Nikalojus 
Lietuvą valdytų ir tai mes turėtume šim
tą kartų didesnę laisvę!’ Vis tik Tolsto
jus, Gorkis, Čechovas dar šiaip taip pa
jėgė net prie caro valdžios išleisti savo 
raštus! Ir vėl būdavo: paskaitai Zoščen- 
ką, Šolochovą, Katajevą ir ištisą eilę So
vietų Sąjungos rašytojų ir širdį suspau
džia. Juk, rodos, galėtų, juk, rodos, yra 
mūsų tarpe tikrai talentingų rašytojų, 
yra nuoširdžiai trokštančių tarnauti, 
dirbti savo tautai ir visai žmonijai, bet 
štai sėdi prie stalo, o prieš akis mirgu
liuoja 1,000 per mėnesį gaunąs peckelis 
raudonu pieštuku rankoje, o už nugaros 
policija, kumštys arba badas tau ir tavo 
šeimai. - Ir dėl to (tegu pagaliau žino 
ir tie, kurie nežinojo), mūsų kūriniai ir 
kūrinėliai išsirikiuodavo knygų lentyno
je sužaloti, tik juodraščiai, tik kreivu- 
čiai, šleivučiai be platesnių užsimojimų, 
be ryškesnių idėjų.”

Dabar—Sovietinėj Lietuvoj — Marcin
kevičius mato gražias viltis rašytojams.. 
Ir todėl jis drąsiai šaukia savo kolegas: 
“Išeikime prikelti uzurpatorių apvogtos, 
apšmeižtos, apspardytos, bet esmėje gra
žios mūsų tėvynės dvasią, išdidumą ir 
grožį. Tai mūsų būtinos ir garbingos 
pareigos, kurių tikiuosi, niekas nebetruk
dys.”

Užbaiga
Progoje reikia pastebėti, kad Kapsu

ko pasakymas apie menkumą lietuvių 
literatūros nebeatatinka šiai dienai. Kaip 
originali lietuvių grožinė literatūra yra 
šiandien jau žymiai pašokusi, padidėju
si, .taip pat neatsilikta ir su versta iš 
kitų kalbų, imant pasaulinio masto ra
šytojų veikalus. Lietuvių kalba jau ra
si Gorkį, Tolstojų, Šekspyrą, Balzaką, 
Zolą, Sinclair) ir visą eilę kitų. Naujoji 
Sovietinė Lietuva, aišku, duos mums dar 
daugiau ir geresnės kaip originalės, taip 
verstos grožinės literatūros.

Peržvelgus grožinės literatūros svar
bą žmonijos gyvenime, verta atsiminti, 
kad grožinė literatūra padeda skaityto
jui auklėtis, praplėsti savo žinojimo ri
bas, pažinti daugiau grožės. Žinoma, to

auklėjimosi nepajunta skaitytojas per
skaitęs vieną ar kitą knygą, nes juk ir 
Roma nebuvo pastatyta į vieną dieną. 
Tam reikia laiko. Bet ilgainiui, skaity
damas grožinę literatūrą, jis pąmyla tam 
tikrų polinkių herojus, Jis siekiasi dirbti 
daugiau visuomeninių darbų, jis deda 
tiems darbams daugiau pasišventimo, 
jis nugali savimeilės jausmą, jis apvei
kia savo asmeninius užsispyrimus, savo 
“aš”; jis siekia gyvenimo grožės ir tiesos 
ne vien sau, bet kartu ir plačiai visuo
menei.

Todėl ir kreipiuos į jumis su raginimu: 
daugiau grožinės literatūros skaityti, 
daugiau apie ją kalbėti, daugiau naudo
tis tuo geru, kuris mūsų gyvenimo trū
kumus gausiai gali papildyti!

Literatūra:
E. Radzikauskas, 

ir Mūsų Visuomenė 
ji knyga, 1921 m.

J. Visetas, “Apie Dailiąją Literatūrą”, 
“Kultūra” Nr. 7-8, 1926 m.

M. Gorkis apie buržuazinį ir socialisti
nį realizmą ir Sovietų literatūros uždavi
nius, “Priekalas,” Nr. 7, 1934 m.

M. Gorkis apie Sovietų" Literatūrą, 
“Priekalas,” Nr. 1-2, 1931 m.
“Mokymosi svarba ir talentas,” “Prieka
las,” Nr. 6, 1934 m.

V. K. Varnėnas, “40 metų realistinės 
kūrybos aukštumose,” “Priekalas,” Nr. 
10, 1932 m.

O. Breivė, “ ‘Ūkanų’ vieta mūsų lite
ratūroje,” “Šviesa”, Nr. 1, 1939 m.

Dr. A. Petriką, “Peržvalga apysakos 
‘Ūkanos’,” “Šviesa”, Nr. 3, 1939 m.

V. Kapsukas, “Jono Biliūno Biografi
ja.”

V. Kapsukas, “Caro Kalėjimuos.”
B. Pranskus, “Marksas ir Literatūra,” 

“Priekalas”, Nr. 4, 1933 m.
F. Schiller, “Marx and Engels on Bal

zac,” “International Literature,” Nr. 3, 
1933 m.

“Literatūros Kūryba 
”, “Skaitymai,” ^to-

V. M. Fričė, “Vakarų Europos Lite
ratūros Istorija.”

V. Tauras, “Wm. Šekspyras ir jo ga
dynė”, “Šviesa,” Nr. 3, 1939 m.

“Persiorientavimas, kritikoj,” “Kultū
ra,” Nr. 2, 1936 m.

J. Marcinkevičius, “Lietuvių Rašytojų 
Pareigos Dabar,” “Laisvė” Nr. 194, 1940 
m.

|ftB Al B B# M Rengia Dienraščio
B N B BA Laisves Bendrovė

Tai skaitlingasis plačiosios New Yorko apylinkės lietuvių sąskri- 
dis, malonių pasimatymų ir pasilinksminimo diena. Taipgi diena 

sukėlimui Laisvei finansinės paramos. Diena užtikrinimui 
savo dienraščiui ateities.
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AMERIKOS LIETUVIU PAGALBA VIL 
NIAUS MIESTO GYVENTOJAMS

Jau pirmomis dienomis, kai 
Tarybų Lietuva 'buvo Raudo
nosios Armijos išvaduota iš 
vokiečių okupacijos jungo 
Amerikos lietuviai pradėjo 
siųsti dovanas jų broliams. 
Tarybų Lietuvos sostinės Vil
niaus gyventojai pirmieji pra
dėjo jas gauti.

Vilniaus miesto rajonų so
cialinio aprūpinimo skyriai 
gauna šimtus laiškų iš nuken
tėjusių karo metu miesto gy
ventojų, iš reevakuotų iš fa
šistinės nelaisvės lietuvių, iš 
Tėvynės karo invalidų, iš ka
rių šeimų narių, kuriuose jie 
išreiškia gilią padėką savo už
jūrio broliams 
sunkią gyvenimo 
ramą.

Vieno Tėvynės
do žmona — Olga 
kienė rašo: “Laike karo 
labai nukentėjau. Mano

karo invali- 
Kazans- 

aš
pen-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9.128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 351. Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. PATTEN & 
FRANCES MARY PATTEN

351 Flatbush Ave.,, Brooklyn,

Lenkų Konvencija

Union of Poles in America 
laikė savo keturmetinę kon
venciją, kurioj išrinko naują 
valdybą. Valdyba išrinkta 
keturiems metams. Pirminin
ku išrinko G. Wasniak, 6821
Glaasen Ave., Bernard Jaros- 
zewski ir Miss Lottie Ošiką į 
vice-prezidentus, B. M. Pod- 
wejski už sekretorių, S. J. 
Spotanski daktaru - kvotėju, 
Walter Nowogrodzki kasie- 
rium.

Konferencija 
of Poles Hali, 
Aye. Delegatų 
iš New Yorko,
Maryland. Atstovauta 20,000 
narių.

Konvencijoj delegatai pa
darė prižadą-, kad jie dės vi
sas galimas pastangas duoti 
pagalbą dabartinei Lenkijos 
valdžiai, teikti paramą sulyg 
savo išgalės dėl atbudavojimo 
Lenkijos. “Mes pasi^adam 
teikti pagalbą savo tautiečiam, 
kad greičiau atsibudavotų na
cių nuteriotą šalį,” sakė dele
gatai.

Lauktuvių Pokilis

Birželio 1 d. Oil Workers 
Unija (CIO) ir Standard Oil 
Refinery lokalas bendrai su
rengė pasitikimo- pokilį savo 
300 karo veteranų, grįžusių iš 
karo lauko. Turėjo užkandžių, 
muziką, prie kurios veteranai 
pasišoko ir gražiai pagerbė 
savo narius veteranus.ketas vaikučių ir aš buvome 

likę žiemai be paltų, širdingai 
dėkoju Jums, mielieji broliai 
Amerikos lietuviai, už dova
nas, kurias gavau per Karių 
šeimų Aprūpinimo Skyrių. Ne 
vieną sustingusį kūną jūs pri
dengėte nuo šalčių. Ir daug 
širdžių iš Lietuvos siunčia 
Jums dėkingumo jausmus už 
suteiktą paramą.”

Olga Kazanskienė, jos vy
ras — invalidas ir vaikai šiuo 
metu gyvena šiltame ir jau
kiame bute. Kas mėnesį juos 
aplanko miesto Socaprūpinimo 
skyriaus 
žino, ko 
rūpina 
daiktais.

MERGINOS 
BE PATYRIMO

Išsilavinimui kaipo
Managerial prie

KAIMYNYSTĖJE
DRY CLEANING KRAUTUVIŲ

$80 & KOMISAS
trumpo praląybjiDio periodo $27. 

VAKACIJOS SU ALGA!
SVEIKATOS APDRAUDA

SPOTLESS STORES
1223 ST. NICHOLAS AVE.

(Arti 170th St.)
Ar kreipkitės j bi

SPOTLESS STORE
(156)

Doleris ar Daugiau už Plaukų 
Kirpimą

Clevelando Plaukų Kirpikų 
Susivienijimas nusitarė, kad 
nuo gegužės 23 d. už plaukų 
kirpimą ims po dolerį ar dau
giau, priklausant, kaip visas 
susivienijimas nutars, bet do
leris už plaukų kirpimą įėjo į 
galią geg. 23 d. Barzdos nu- 
skutimas 85 centai. Iki geg. 
23 plaukų kirpimas kainavo 
85 centai, barzdos skutimas 
70 centų. Vaikams viduryj sa
vaitės bus mažesnės kainos.

Plikiai tuom nepatenkinti. 
Jie sako, kad tai didelė skriau
da : visa galva plika, tik apie 
ausis ir kaklą apkarpyt reikia 
ir turi mokėti $1, ir tai esą 
perdaug.

Veteranai Reikalaus Bonų

Antro Pasaulinio Karo Ve
teranų Administracija surinko 
visų Ohio postų užtvirtinimus, 
kad veteranai sutinka, kad le
gislator o j būtų svarstoma ar
ba specialė legislatures sesija 
sušaukta, kad apsvarsčius ve
teranų bonų išmokė j im 
ministracija reikalauja
ištarnavusiems 90 dienb, bu
vusiems užrubėžyje po ^$15 į 
mėnesį už kiekvieną mėnesį, 
kiek veteranas išbuvo užru- 
bežyj. Buvusiems tiesioginio 
mūšio lauke dar po $5 pridė
ti, taigi dalyvavusiems mū
šiuose pareitų po $20 į mėne
sį.

Ką Ohio seimas darys, dar 
nėra žinoma, bet tiek yra ži
noma, kad republikonų politi
kieriai atkreipė į tai didelės 
atydos. Jie pridavė reikalavi
mą į Ohio legislatūrą, kad bū
tų šaukiamas specialis legisla
tures posėdis, ir pasiuntė re
zoliuciją gub. Lausche, kad 
jis autorizuotų išmokėjimą 
bonų. Mat, tuomj republiko- 
nai nori pasimeškerioti žu
vyčių tarp veteranų, kad at
einančiuose rudeniniuose rin
kimuose veteranai balsuotų už 
republikonus.

Buvęs Amerikos lietuvis Jo
nas Knapkys po karo pasiliko 
be pastogės ir be drabužių. 
Vokiečiai sudegino jo namus 
ir vos neišvarė jo paties į 
vokiečių katorgą.

Pirmosiomis k miesto išlais
vinimo dienomis Knapkys iŠ 
Amerikos lietuvių pagalbos 
fondo gavo paltą ir kostiumą. 
Jis pareiškė: “Aš esu buvęs 
Amerikoje ir puikiai pažįstu 
Amerikos lietuvius. Tai geri 
žmonės, kurie be galo myli sa
vo buvusią Tėvynę. Jie gali 
daug ką paaukoti jos gerbū
viui. Aš pats asmeniškai nie
kuomet neabejojau, kad mū
sų vargai susilaukė iŠ pajūrio 
brolių reikiamo atsiliepimo.”

Tokių jaudinančių, pilnų gi
laus draugiškumo laiškų yra 
šimtai.

Astuonių mėnesių laikotar
pyje Vilniaus miesto Sociali
nio Aprūpinimo Skyrius išda
lino sostinės gyventojams virš 
13,000 amerikiečių atsiųstų 
daiktų. Karių šeimos gavo 4,- 
600, nukentėję nuo vokiečių 
okupacijos — 3,700, reeva- 
kuotieji — 2,800, vaikų na
mai — 1,400, Tėvynės karo 
invalidai — 800.

NAMŲ DARBININKE, vienai dienai i sa
vaitę. Linksma aplinkuma. 3916 Bedford 
Ave., Brookjyne, arti Avenue R. Telefonas 
Nightingale 5-3038. - (134)

■

. Ad-
l 'o $10

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

$VIRĖJAI
STALŲ APTARNAUTOJAI 
STALŲ APTARNAUTOJOS 

VYRAI PRIE BUFETO 
DIENINIAI & NAKTINIAI APVALYTO JAI. 
Pilnam ar daliai laikui. Pageidaujama geres
nio tipo darbininkų. Mokama proporcionaliaj.

HOWARD JOHNSON
822 Central Ave., Yonkers.

Važiuokit No. 7» gatvekarių nuo Getty Square, 
Yonkers, ar No. 3 busu puo 238th St.

(138)

*
!

N.

be

N. Y.

of

N.

NUOLATINIS DARBAS

Linksmos Darbo Sąlygos.

Ar Žinote, Kad?

JfroąKlyą, p. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VERPINIŲ SKIRSTYTOJAI

VISIEMS ŠIFTAMS 
REGULIARĖ ALGA

ANGELO DRUDA
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Control Law

be consumed off the

BORRIS
Brooklyn, N. Y.

Birželio 30-tą dieną II Ilki E
Pradžia 2-rą vai. P. M. JU Rl E W U T H

4.

Iš anksto ruoškimės į pikniką, kvieskime visus, kuriuos tik susi
einame į šį pikniką. Iš anksto įsigykite įžangos bilietus, nes prie 
iš anksto platinamųjų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos:

Al INTftBI D A D V Betts ir Maspeth Avės bLIllIUN rflKn Maspeth, L. I., N. Y.

Bus nepaprastai graži dainų programa, dąlyvaus:
SIETYNO CHORAS, iš Newark, vadovaujamas Walter Žuko; 
PIRMYN CHORAS iš Great Neck, vadovaujamas Almos Kas- 
močiutės, ir vietinis AIDO CHORAS, vadovaujamas Geo. Ka
zakevičiaus. Visi chorai, yra išsimokinę naujų lietuvių liaudies 
dainų. Aido Vyrų Choras, vadovaujamas Prano Pakalniškio.

pavidis orkestrą
Įžanga 60c asmeniui, taksai įskaityti.. Skaitlingai dalyvaukite 

šiame dienraščio Laisvėš piknike, pasilinksminkite 
ir parenjkite savo dienraštį.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 101 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ft. of Brighton 1st Rd. & Boardwalk, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
Ft. of Brighton 1st Rd., &
Boardwalk, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Boardwalk,' 200 ft. West of Brighton 
1st Rd., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP. 
Brighton Beach’, N. Y.

Boardwalk.) 200 ft. W. of
Brighton 1st Rd. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ijc consumed off the 
premises.
EDWARD GELB and HERBERT LOFFMAN 
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19698 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2624 Newkirk Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

FRANK
2624 Newkirk Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 91G has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under. Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2122 Fulton Strept, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

2122 Fulton

NOTICE is
C 1020 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUPERIOR BEER DISTRIBUTORS 
Morris & Sol Leltzest & David Harnik

18.2 £k>ll, St., “

VERPĖJAI

Iš vieno colio lietaus bu
tų 8 iki 10 colių sniego.

Moterims reikia kraujui 
daugiau geležies, negu vy
rams.

Oisteriai gyvena iki 25 
metų; bet tie, kuriuos mes 
valgome, paprastai būna 4 
iki 5 metų amžiaus.

Amerikos žmonės tikrai 
turėtų būti apsalę, nes vi
dutiniai suvartoja po 120 
svarų cukraus per metus 
(kada, jo įvąlias gauna),.

KROKODILIAUS ŠVEN
TOVĖ EGIPTE

NASHAWENA MILLS,
Employment Office,

BELLEVILLE ROAD,
NEW BEDFORD, MASS,

Kairo. — Prancūzai mok
slininkai atrado “šventojo” 
krokodiliaus kaulus bažny
tiniame senovės Egipto, šu
linyje, prie Tanis dievnamio 
griuvėsių. Tą krokodilių, 
kaip dievaitį, garbindavo 
senoviniai ’Egipto karaliai- 
faraonai pirm 3,000 metų.

WINDERS
UŽDIRBA $60 Į SAVAITĘ 

AR VIRŠAUS
Patyrusios prie rankom mezgimo 

vilnonių mezginių.
40 valandų savaitė. VirMaikiai.

Nuolat ištisus metus.
Taipgi daliai laiko ir vakarų darbui.

WOOL TRADING CO., 
628 Broadway, arti Houston St.

(W
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GAVO PER NOSĮ! susi-

prie

s- H

W.

M.
labile

po

pasikartojoeilės

174
Valandos:

Tolimi Svečiai

skerdyk- 
beleidžia

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

penktadienį įvyko 
kliubo narių

Be . kitų reikalų 
buvo rinkta pu

li’ kas gi pasiro-

šio
pa-

už 3 svarus Kalifornijos apel
sinų savo krautuvėje, 4441 
Broadway, New Yorke. Šim
tinė kainavo teisme.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

šimtas dolerių už 35 cen
tus atrodo neblogai, bet Louis 
Berman tiek sumokėjo, ne ga
vo. Jis 35c buvęs perkainavęs

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ.BARBERIAI

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

1008 GATES AVENUE
Tel. GLenmore 5-7285 Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais prašau kreiptis aukščiau paduotu antrašu, 
nes aš jau čia vedu visus apdraudos, mortgičių ir namų parda
vimo biznį.

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

1 m A RESTAURANT]

SeStas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, Birželio 10, 1946

NewWko^/^foZinloi
LDS1 Kuopa Siunčia 
8 Delegatus j LDS 
7-tą Seimą

Laisvėje jau buvo rašyta, | kliubui nukentėti dėl kokių 
i kad tūli Lietuvių Amerikos * ten durnų ir blogų politikierių, 
! Piliečių Kliubo (Brooklyne) : nors jie būtų ir klebono palai- 
' nariai, vadovaujami “aukšto 

Susirinkimas įvyko birželio ];ęino su mažais smegenimis,” 
(June) 6 d., Laisvės svetainėj, buvo sušaukę bažnytinėn sa- 
Narių atsilankė nemažas bū- į^n savo kokusą ir nusitarė 

P1’1- p r a v e s ti priešpusmetiniame 
kliubo mitinge savotišką “pu- 

LDS i čą ” j,e buvo susitarę išmesti j dė?
Pir" iš kliubo pusę valdybos, —į Linkus su 

laiškas vice-pirmininką Liukų, 
Dainius sekretorių Nalivaika, marša 

ir direktorių

relis. Valdybos raportas 
imtas, kaip skaitytas.

Laiškų skaitymas: Nuo 
3-čio apskričio komiteto 
mininko A. Matulio 
paaiškina, kad d. J. 
parsivežė pinigų iš Linden, N. Pauliukonį 
J., pikniko $70 pridėti prie'tarybos narius Zizą ir Stakvi- 
kelionės lėšų mūsų kuopos de-1 levičiu, j jŲ vietas sustatant 
legatams, važiuojantiems į savo ‘‘vienąsias aveles.” 
LDS 7-tą Seimą, Boston, Mass. Slapto mitingo jiems, žino-

Draugas J. Dainius apskri-i ma, neužteko: jie nuėjo į 
čio komiteto narys ir mūsų spaustuvę, užsisakė lapelius ir 
kuopos iždininkas, padalino juos pradėjo siuntinėti tiems 
delegatams po $25, kaip kuo- kliubo nariams, kuriuos skai- 
pos buvo nutarta. Tai reiškia, te sau ištikimais. Bet dauge- 
mūsų kuopa Savo iždinę pa- lis jų “ištikimųjų,” pasirodė, 
tuštino. Turėsime rūpintis su-1 buvo ištikimi kliubui 
ruošti 
pasidaryti keletą dolerių. De
legatai ir visi nariai taipgi tu
rime atsiminti LDS 3 apskričio 
komiteto geraširdingumą. Ka
da jisai kreipiasi į mūsų kuo
pą su reikalu, turi būti išpil
doma šimtu nuošimčių.

Laimėjimui Taikos Konfe- 
rencijon, šaukiamon šios apy
linkės žmoniii 
burg, Greenpoint, 
—birželio (June) 
po pietų, YMCA 
179 Marcy Ave., 
LDS 1-ma kuopa 
delegatus: A. ‘Karčiauską ir 

Petkienę. Konferencijos 
įsteigti veikiantį ko- 
kuris rūpinsis veiki- 
laimėjimą taikos pa
ir smerks karo kurs-

Sulaikė Pardavimą 
Mėsos, Kad Pateisinti 
Kainą Kėlimą

Iš Paskaitos Apie Lietu-! 
vos Literatūrą ir 
Dainą Vakaro

minti.
Praeitą 

priešpusmetinis 
susirinkimas, 
apsvarstymo, 
sė valdybos.

Nalivaika gavo 
prot. j po 69 balsus, o kryžiokų kan- 
7,-žal-1 didatai — tik po virš 30; 

Pauliukonis išrinktas maršal
ka; kasos globėju Zubavicius; 
direktorių tarybos nariais, — 
Stakvilevičius ir Zizas, abu 
gori žmonės; direktorių tary
bos sekretorium Sušinskas.

.Bažnyčios salės slaptame 
mitinge pastatyti kandidatai 
gavo veik tik pusę tiek balsų, 
kiek kliubiečių.

nariai.' Vadinasi, kryžiokiški sklo- 
kokį išvažiavimą, kad; Na, ir jie pradėjo tuos lape-Į kininkai kliube gavo per nosį.

liūs siųsti Laisvės redakcijai, 1 Tuomi jie turėtų pasimokyti, 
parodydami, ką veikia tūli i bet abejoju, 
kryžiokai.

Laisvėje buvo apie tai ra
šyta, patariant kliubo nariams 
apsižiūrėti, kad nereikėtų

ar jie turės už
tenkamai smegenų pasimoky
ti. < 

Susirinkimas buvo gyvas.
Kliubo Narys.

— Williams- 
Ridgewood, 
9-tą, 1 vai. 

patalpose, 
Brooklyne, 
išrinko du

S. 
tikslas: 
mitetą, 
mu už 
šaulyje 
tytojus.

Draugė S. Sasna pranešė, 
kad atvažiuoja draugas L. 
Prūseika iš Chicago, Ill., Vil
nies redaktorius. Jam bus ren
giamos prakalbos birželio 
(June) 19-tą, Ukrainų svetai
nėje, prie Grand gatvės. Taip
gi bus pakartojama rodymas 
filmos iš Lietuvos. Ir dainuos 
Aido Vyrų Choras. Tai visi įsi- 
tėmykite ir nepraleiskite tos 
geros progos. Mes, brookly- 
niečiai seniai girdėjome drau
go Prūseikos prakalbas. O jis 
visuomet pasako visuomeniš
kai įžymių dalykų.

• Kuopos stovis: Ligonių 2, 
suspenduoti 8. Negaliu su
prasti, kodėl žmonės nesirūpi
na savais reikalais. Turi kitas 
jais rūpintis. Kiek man žino
mi, iš tų suspenduotų tūli gy
vena tik už bloko nuo LDS 1- 
mos kuopos susirinkimų vietos, 
o neateina patys užsimokėti. 
Gėda sveikiems žmonėms iš 
apsileidimo pavirsti tokiais se
niais.

J. Kuraitis, koresp.

ALDLD 2-ros 
Apskrities Piknikas

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 16 d., įvyks ALDLD 2- 
ros Apskrities piknikas. Li
thuanian Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J. 
Pradžia 1 vai. dieną. Dainuos 
Newarko Sietyno Choras, va
dovaujant Walter Žukui, Ai
do Choras iš Brooklyn©, vad. 
Jurgiui Kazakevičiui, Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y., 
vad. Almos Kasmočiutės ir 
Aido Choro Vyrų Grupė. Bus 
prakalbos, šokiai naujoj salė
je. Gerti ir valgyti iki soties. 
Šokiai tęsis iki vėlumos. Visi 
dalyvaukite. Pasilinksminsite 

> ir paremsite vienatinę Ameri
kos lietuvių apšvietos organi

zaciją. Kom.

VYKSTA Į ALDLD 2-ROS APSKRITIES 
PIKNIKĄ BUŠU

Gavome pranešimą, kad bay- 
oniečiai organizuoja grupę va
žiuoti busu į ALDLD 2-ros 
Apskrities pikniką, kuris įvyk
sta šį nedėldienį, 16 d. birželio 
(June), Lithuanian Liberty 
Parke, 340 Mitchell Ave., Lin- 
ien, N. J. Tai labai gera žinia.

Brooklyniečių Moterų Ap
švietos Kliubas irgi organizuo
ja busą.

Gera žinia yra tame, kad už; brooklyniečių pavyzdį, tai ir jos 
Šio pikniko įžangos tikietus pi-Į galėtų pasidaryti kelius dole- 
nigai lieka apskričio kuopoms. | rius iš šio pikniko. A. G.

Kuri kuopa kiek parduos 
pikniko tikietų, visi pinigai 
silieka kuopai, taip išeina, 
šis piknikas yra rengiamas
ALDLD 2-ros Apskrities kuo
pos naudai. Taigi, jeigu bile 
kuopa gali suorganizuoti busą 
važiavimui į šį pikniką, ji gali 
turėti iš to gražios naudos.

Laiko dar yra. Jeigu kitos 
kuopos pasektų bayonniečių ir

P r aei tą k et v i r ta d i en į
kelių žymesniųjų mėsos turga
viečių didžiajame New Yorke 
susirinko tūkstantinės minios 
šeimininkių gauti po šmotelį 
mėsos.

Į susiedijų bučernes 
lų firmos jau seniai
mėsos tik po mažučius kiekius, 
gauna tik ankstybųjų pirkėjų 
grupė, tad paskelbus, kad di
džiosios parduotuvės turės mė
sos, šeimininkės pradėjo stoti 
į eiles dar naktį. Pavyzdžiui, 
prie Fort Greene turgavietės, 
Brooklyne, dar nemigusios pir
mosios šeimininkės buvo eilėje 
nuo 1:31) naktį. Iki atidarymo 
laiko, 9 vai. ryto, stovėjo eilė
je tūkstantis ir pusė moterų. 
Kai kurios net su mažais vai
kais, neturėdamos kur juos pa
likti, turėjo stovėti eilėje.

Iki 3 vai. po pietų tęsėsi tas 
stovėjimas eilėje. Po to, kiek 
liko mėsos, gavo tos, kurios ne
galėje eilėje stovėti, dirba šapo- 
se per dieną.

Eilei daboti buvo iššaukta 18 
policistų. Panašios eilės buvo 
pačiame New York© mieste, 
Bronx, Queens.

Turgavietės, beje, pardavė 
viską lubinėmis kainomis. Tai 
dar vienas įrodymas^ kaip žmo
nės “nenori” OPA. į tas eiles 
sutraukė žmones ne vienas tik
tai noras gauti mėsos, bet noras 
gauti jos nepermokant, kad, ga

vus kąsnį mėsos, liktų centas 
kitas ir kitiems šeimos reika
lams. Į eiles suvedė noras ne
permokėti, neiššaukti infliaci
jos. Noras išsaugoti savo šei
mos ateitį ir kraštą nuo krizės.

Panašios
penktadienį. Prie Fort Greene 
turgavietės

Birželio 7-tos vakarą 
rinkome išgirsti Vinco Andru
lio paskaitą. Sąlygos buvo su- 
sidėjusios taip, kad būtume 
galėję liktis ir be paskaitos, 
jeigu ne draugiški aidiečiai. 
Dėka jų draugingumui, mums 
teko, kaip amerikiečiai saky
tų, “double treat” — girdėjo
me dainas ii’ paskaitą.

Negalėjus mums gauti at
skiros salės, o turėjus pasital- 
pinti kartu su choru jo prak
tikų vakarą, choras paprakti- 
kavo dainas lig 9 vai., o po to 
užleido laiką paskaitai. Gi da- 
pildyti tą, ko ’nespėjo išdai
nuoti penktadienį, choras nu- i 
sitarė susirinkti sekmadienį 3 ! 
valandą, padainuoti pirm vyk- 
siant į Great Neck. Choras bu
vo pasižadėjęs ten dainuoti 
birželio 9-tos vakarą, lietuvių 
pramogoje.

Savo paskaitos Andrulis da
vė tik tam tikras dalis dėl jau 
žinomos stokos laiko. Skaitė 
tūlas eiles ar jų ištraukas ir 
aiškino jų reikšmę akyvaizdo- 
je tuolaikinės buvusios padė
ties Lietuvoje. Kalbėjo apie 
dailiosios literatūros reikšmę.

Lietuvių Meno Sąjungos vei
kėjams paprašius paremti tos 
organizacijos darbą, aukojo:

Petrauskas $5.
Po $1 : dr. A. Petriką, J. 

Zaleckas, A. Dagys, S. Gris
iais, N. Ventienė, J. Vitkunas; 
P. šolomskas, • chicagietė 
Samulionienė, W. Žukas, 
Lukmin, D. M. šolomskas, 
Bovinienė, L. Gavrilovičius, 
Stakovas, J. Venckunas, 
Sasna.

A. Marinis ir J. Juška 
50c. Smulkiomis $2.10.

Rep.

Ann Sheridan, viena žvaigždžių Warner’io romantiš
koj dramoj “One More Tomorrow,” Strand Teatre, 
Broadway ir 47th Street, New Yorke.

Apsivedė
Albert Charles Drusys, sū

nus woodhavenieciu Teofilės 
ir Jono Drusių, susivedė su 
Tessie Stoeckl, dukra Mr. & 
Mrs. Richarc} Stoeckl iš 
Springfield, L. I. Santuoka 
įvyko birželio 1-mą, to mies
telio St. Peter’s luteronų baž
nyčioje. šeimyniško pobūdžio 
puota, dalyvaujant abiejų šei
mų giminėms ir artimiems 
draugams, įvyko jaunojo tė
vų namuose, 84-30 85th Ave
nue, Woodhavene.

Jaunieji išvyko kur nors 
medaus mėnesiui. Sugrįžę, ap
sigyvens Richmond Hill, N. Y.

Albertas ką tik sugrįžo iš 
J. V. Laivyno, kuriame jis iš
tarnavo virš 3 metus, lėktuvų 
mechaniku. Daugiausia jam 
teko dirbti lėktuvų bazėse 
Washington valstijoje.

Alberto tėvai, dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir rėmėjai, 
taipgi buvo gerais talkinin
kais karą laimėti. Jie visuo
met duosniai rėmė demokrati
nį judėjimą. Gelbsti ir Lietu
vos nukentėjusiems kare. Jo 
motina yra daug darbo padė
jusi Raudonojo Kryžiaus 
Queens skyriuje.

Drusiai, beje, turi dar du 
sūnus, Walterj ir Povilą.

Linkime jaunavedžiams lai
mės šeimos gyvenime!

M. P.

Lietaus vanduo buvo apsė
męs daugelį žemesnių Brook
lyn© ir Queens sekcijų praeir 
tą sekmadienį. Ant E. 65th St. 
šaligatviai buvo apsemti van
deniu. Ant Avenue T vežimai 
briste brido gatvėmis. Prū
dais buvo pavirtusios ir dau
gelis kitų gatvių, vandeniui 
nespėjus subėgti į rynas.

Vairuotojams sunkvežimio 
užėjus į bildingą 16 W. 46th 
St., New Yorke, vagys nuva
žiavo vežimą su jame sukrau-

brangiais kailiais, vertės kas pastangas ir 
gelbėjime gyvybių.

Septyniolika newyorkiečių 
gaisragesnių pagerbiami spe
cialiais požymiais už didvyriš- 

atsiekimus

Gale praeitos savaitės mus at
lankė svečiai chicagiečiai: Vil
nies redaktorius Vincas An
drulis, ilgametis Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1 Apsk. sek
retorius Stasys Vėšys, darbuo
tojai chicagiečių lietuvių orga
nizacijose Rožė Samulionienė, 
Stasys Tilvikas, Jonas Venc
kus.

Sv'ečiai penktadienio vakarą 
pernakvojo Brooklyne, o šešta
dienio rytą patraukė link Nau-j rį 
josios Anglijos, kelyje į Lietu
viui Darbininkui Susivienijimo 
Seimą, į kurį jie yra chicagie- 
čių kuopti siunčiami delegatais.

Andrulis penktadienio vakarą 
pas mus turėjo ir pareigą, da
vė prelekciją apie Lietuvoj lite
ratūrą. Apie tai, be abejo; bus 
rašoma atskirai.

Fort Greene 
Place, vėl buvo susidarius apie 
tūkstančio moterų eilė. Čia vi
sos gavusios mėsos. Bet kitose, 
sakoma, tik vieną dieną duota 
mėsos, kad išsigarsinti. Kitą 
dieną tik reguliariai kostume- 
riai tegavo mėsos, o kiti — jei
gu buvo kokių likučių.

Gub. Dewey užgyrė suma
nymą įrengti dar dvejus ve
teranams laikinų namų pro
jektus New York o mieste. Vie
nas iš tų bus Sheepshead Bay, 
o kitas Marine Parke. Kiek
viename būsią po tūkstantį 
butų. Lėšuos 6 milionus dole
riu, v

Iš sieninio kranelio paleis
tas gasas uždusino Ulysses 
Guertin, 32 metų, laiškanešį, 
jo kambaryje 51 W. 94th St. 
Jis nesveikavęs.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569
7

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

S!

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

♦
TEL. EVERGREEN 8-9770

JŲSTIN m.
BUYAUSKAS

MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Kampanijos Vadas 
Maisto Rinkliavos

NATHAN H. SEIDMAN, 
prezidentas Inter-racial Press 
of America, tapo Henry A. 
Wallace paskirtas pirmininku 
neangliškosios spaudos divizi
jos nepaprastoje maisto rink-

labai stokavo karo nuteriotuo-

SQUARE
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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