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James Byrnes, išvykdamas į 
Paryžiaus Konferenciją, rei
kalavo, kad daugiau poteriau
tų, idant jam konferencijoj 
sektųsi.

Prieš jo prašymą poteriauti 
mes nieko neturime, bet žino
me, kad surišimas poterių su 
politika visada pavirsta į Die
vo užmiršimą. Taip bus ir da
bar. Bažnyčiose šie “poteriai” 
bus paversti į naują kurstymą 
prie karo, į niekinimą darbi
ninkų ir valstiečių tvarkos.

★ ★ ★
Palaida turčių spauda pa

skelbė, būk Lenkijos ambasa
dorius Washingtone, porfeso- 
rius Oscar Lange rengiasi re
zignuoti iš tos vietos, atsisa
kyti nuo Lenkijos pilietybės ir 
grįžti į profesoriavimo darbą.

Dr. Oscar Lange pareiškė, 
kad tai yra palaidų liežuvių 
darbas ir nieko neturi su tik
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MICHAILOVIČIUS UŽ 
ANGLŲ U KSĄ PIRKO 

GINKLUS IŠ NACIŲ
Amerikos Karininkai Rėmė Michailovičių, Kada Jis Išvien 

Su Naciais Kariavo prieš Jugoslavijos Patrijotus

rove.
★ ★ ★

Korespondentas Drew Mid
dleton važinėja Tarybų Sąjun
goj. Jis pateikė įdomių daly
kų. Iš Kijevo rašo, kad Tary
bų šalyj ant 95 nuoš. įsitrau
kė į darbus tie karo veteranai, 
kurie yra be akių, rankų, ko
jų ar panašiai labai nukentė
ję-

įdomų dalyką pateikia apie 
kapitoną Simaną Kuzniecovą, 
kuris yra 32 metų. Kuzniecov 
pirmiau rašydavo iš karo lau
ko. 1944 metais, laisvinant 
Varšavą, kada jis skraidė 
bombininke, jis neteko akių.

Kapitonas Kuzniecovas sa
ko: “Aš nesijaučiu beregiu. 
Aš daug pasaulyje mačiau ir 
turiu plačią vaidentuvę.” Da
bar jis rašo knygas. Jau pa
rašė dvi. Abi turi pasisekimo. 
Parašė ir scenai veikalų, iš 
kurių du tapo priimti Ukrai
nos teatre. Jis rašo veikalus 
diktuodamas, o jo žmona už
rašo mašinėle.

Associated Press perdavė 
žinią iš Maskvos, kad Tarybų 
spaudoj smarkiai kritikuoja 
Angliją už išdavimą leidimo 
^generolui T. Komorowskiui 
(Bor) atvykti į Ameriką ir 
Ameriką už jo įsileidimą. Sta
to klausimą: “Kaip į tai žiū
rėtų Amerika, jeigu Tarybų 
Sąjunga būtų įsileidus kokį 
Amerikos išdaviką ir naudotų 
jį karo kurstymui?”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Teisme prieš jugoslavų fa- 

i šistų vadą gen. Michailovi- 
‘ čių buvo parodyta jo paties 
rašyti laiškai ir pranešimai 
nacių ir italų komandie- 
riams. Ir Michailovičius 
dar pirmą kartą atvirai pri
sipažino, kad jis išvien su 
vokiečiais ir italais fašis
tais kariavo prieš Jugosla- 

| vijos patrijotus - partiza
nus, kurie kovojo prieš na
cius ir italus.

Michailovičius taipgi pri
sipažino, kad Anglija davė 
jam aukso, už kurį jis pir
ko ginklus iš nacių.

Kariniai Amerikos pa
siuntiniai, kapitonas Muse- 
lin ir pulkininkas Robertas 
McDowell atvyko pas gen. 
Michailovičių 1944 m. Jie 
tarėsi su vokiečių koman- 
dieriais. Pulk. McDowell 
reikalavo, kad naciai pasi
duotų Michailovičiui.

Teismo prokuroras už
klausė:

Maskva Kritikuoja 
J. Valstijų Planus 
Lotynų Amerikai

Maskva. — Sovietinis ra
dijas sakė: “Jungtinės Val
stijos vienpusiškai stengia
si įsigalėti Centralinėje ir 
Pietinėje Amerikoje, at- 
steigti ten senąją santvar
ką ir paimti savo kontrolėn 
tų kraštų ginklus. Bet 
Jungtinės Valstijos reika
lauja daugpusiškų sprendi
mų kas liečia santykius 
tarp Sovietų ir artimųjų jų 
kaimynų.”

—Kodėl McDowell reika
lavo, kad vokiečiai pasiduo
tų jums, kuomet partizanai 
kovojo prieš vokiečius?

—McDowell norėjo man 
padėti, — atsakė Michailo
vičius.

—Ar pulk. McDowell tu
rėjo kokį savo valdžios* įga
liojimą? — užklausė proku
roras.

—McDowell buvo įgalin
tas tartis su vokiečiais, — 
atsakė Michailovičius.

Gen. Michailovičius prisi
pažino, kad atimtus iš ju
goslavų partizanų vokiečius 
belaisvius jis grąžino na
ciams.

Senatoriai Smarkiai 
Dirba Savo Naudai

Washington. — Senato
riai neseniai nubalsavo pa
sikelt sau algą nuo $10,000 
iki $15,000 per metus. Da
bar jie nusitarė sau dar po 
$2,500 ’ metinėms išlaidoms. 
Be to, senatoriai pasiskyrė 
po $8,000 savo raštininkams 
per metus.

Indėnų kongreso Partija 
atmetė anglų planą.

Gromyko Tyli apie Planą 
Atomą Jėgai Kontroliuoti

New York. — Andrius 
Gromyko, Sovietų delegatas 
Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboj buvo užklaustas, 
kaip jam atrodo amerikinis 
planas atominei jėgai kon
troliuoti pasaulyje. Gromy
ko dar nepareiškė savo 
nuomonės.

Chinijos uostuose suversta daugybė miltų ir kitų 
maisto produktų, kuriuos atsiuntė ir dar siunčia UNR- 
RA, Jungtinių Tautų šelpiamoji organizacija. UNRRA 
Įsakė tuos maisto dalykus skirstyti lygiai visiems chi- 
nams, kaip tautininkams, taip komunistams. Bet Chi
nijos Chiang Kai-sheko valdžia nepraleidžia nė vieno 
pašalpos trupinio i komunistų valdomas sritis. Chinų 
tautininkų vadai pardavinėja UNRRA atsiųstus reikme
nis privačiams biznieriams ir sako, kad “nepaspėja” 
išvežioti pašalpinio maisto alkaniesiems. Tuo tarpu uos
tai taip užgrūsti maisto produktais, kad nėra kur su
dėt naujų UNRRA krovinių, atgabenamų Amerikos 
laivais.

MARININKAI LAIMĖJO 
ŽYMIA PERGALĘ, SAKO 

CIO UNIJŲ VADAI
Išvengta Streiko; Pakelta Marininkams ir Laivakroviams 

Alga ir Sutrumpinta Darbo Savaitė

SENATAS AUKOJA 
33 KARO LAIVUS 
ATOM-BOMBOMS

CHINŲ KOMUNISTAI 
NEPUOLA JANKIŲ 
CENTRO TSINGTAO

Washington.— Demokra
tai senatoriai Lucas ir 
Huffman reikalavo, kad 
Amerika atšauktų arba ati
dėtų atominių bombų -lai
dymus į laivus ties Bikini 
sala, Pacifiko Vandenyne. 
Senatas užgyrė tuos atomi
nius bandymus ir nubalsa
vo paskirt 33 karinius Am
erikos laisvus, kaip taiki
nius atom - bomboms.

Shanghai. — Chinai ko
munistai buvo faktinai ap
gulę Tsingtao, kur laikoma 
apie 10,000 Amerikos mari
nų ir jūreivių. Bet komu
nistų komanda, nenorėda
ma kliudyt amerikonų, at
šaukė atakas prieš Tsing
tao uostamiestį, šiauriniai- 
rytiniame Chinijos pajū
ryje, kaip praneša Ass. 
Press.

Washington. — CIO ma
rininkų unijų vadai pasira
šė sutartį su valdžios atsto
vais ir atšaukė 200,000 ma
rininkų ir laivakrovių strei
ką, kuris buvo skelbiamas 
birželio 15 d.

Tad šeštadienį marinin- 
kai masiniuose susirinki
muose visuose uostuose 
sprendė, ar priimt sutar
ties sąlygas. Tūkstančiai 
darbininkų dar buvo susi
laikę nuo darbo, iki nubal
suos savo susirinkimuose.

CIO marininkų ir laiva
krovių unijų vadai Joseph 
Curran ir Harry Bridges 
pareiškė, jog tai didelis dar-

Japonai Papirkineją 
Amerikos Generolus

Tokio. — United Press 
rašo, kad statybos kon- 
traktoriai ir kiti Japonijos 
biznieriai įduoda palaidoms 
mergaitėms - geišoms šim
tus dolerių pinigų, kad Jos 
ūžtų su amerikonų genero
lais ir papirkinėtų juos. 
Kažin kas išvogė knygas, 
kuriose buvo surašyta tokie 
generolai ir jų šmugelis.

bininkų laimėjimas.
Marininkams pridedama 

$17.50 algos per mėnesį, ir 
priedas turės būti sumokė
tas už praeitą laiką nuo ba
landžio 1 d. Visuose uostuo
se bus įvesta 40 valandų 
darbo savaitė. Už visą 
darbą • sekmadieniais lai
vuose ant jūrų bus moka
ma, kaip už viršlaikį, ne 
mažiau kaip po dolerį va
landai. Viršlaikis ant jū
rų bus skaitomas po 48 va
landų per savaitę.

Antriniai marininkų rei
kalavimai dar bus spren
džiami per derybas su val
džios ir kompanijų atsto
vais.

Marininkai Philadelphi- 
joj tuojau sugrįžo darban.

30,000 marininkų New 
Yorke laukė, iki sutartis 
bus užgirta ar atmesta ma
siniuose darbininkų susi
rinkimuose.

Socialistas Aurio! 
Francijos Seimo 
'Pirmininkas

Hamburg. — Karinė an
glų valdyba šiaurvakari
niam Vokietijos kampui 
persikels į Hamburgą.

Tuzinai tūkstančių mari- 
ninkų Bostone, San Fran
cisco ir kituose uostuose 
šeštadienį taipgi negrįžo, 
kol susirinks ir nubalsuos;

Ministeriy Sueiga Užgina 
Sovietą-Rumunijos Sieną

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministeris 
Molotovas įteikė užsieni
niams Amerikos, Anglijos 
ir Francijos ministeriams 
planą dėlei rubežiaus tarp 
Rumunijos ir Sovietų Są
jungos. Visi patenkinti 
tuo planu.

Paryžius. — Steigiamasis 
Francijos seimas išrinko 
nauju savo pirmininku Vin
centą Auriolą, socialistų 
vadą. Trečiadienį seimas 
rinks laikinąjį Francijos 
prezidentą. Komunistai rė
mė Auriolo kandidatūrą į 
seimo pirmininkus.
, Išrinkta šeši seimo vice
pirmininkai, tarp kurių yra 
komunistų vadas Jacques 
Duclos ir komunistė Made
leine Braun.

★ ★ ★
Generolas T. Komorowskis 

yra Lenkijos tautos išdavikas. 
Jis Varšavoj tiksliai iššaukė 
pirmlaikinį žmonių sukilimą, 
kad juos sumuštų naciai.

Dabar jis valkiojasi mūsų 
šalyje, jį priima, kaipo dide
lę asabą gubernatoriai, mies
tų majorai ir kiti valdininkai. 
Jis sako kalbas prieš, esamą 
demokratinę santvarką Lenki
joj ir niekina Raudonąją Ar
miją.

Amerika vis negrįžta į nor
mali gyvenimą. Stoka namų, 
duonos, mėsos, sviesto, cuk
raus ir daugelio kitų dalykų! 
Kartais vienur tų dalykų nė
ra, o kitur jie pūsta.

Paimkime bananas. Pirmiau 
sakė, kad nėra laivų jų par
vežimui. Dabar tūkstančiai, 
laivų suvaryti į prieplaukas 
rūdyja, o bananos Centralinė
je Amerikoje pūsta! Reiškia, 
kapitalistinė “tvarka” virto 
didžiausia svieto netvarka.

AMERIKINIS PI ANAS ATOMINEI JĖGAI KONTROLIUOTI PERŠA AMERIKOS 
RANKOSE PALAIKYTI ATOMINĘ MONOPOLIJA NERIBOTAM LAIKUI 

0--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Neseniai Madison Square 
Gardene, New Yorke, buvo 
priimti Tarybų Sąjungos rašy
tojai. Susirinko 20,000 žmo
nių. Ir taip kiekvienu kartu, 
kada ten rengia pažangios or
ganizacijos arba Komunistų

(Tąsa 5-me pusi.)

New York. — Prez. Tru- 
mano atstovas Bernardas 
Baruchas birželio 15 d. pa
siūlė Amerikos planą Ato
minei Jungt. Tautų Komi
sijai, kaip kontroliuot ato
minę jėgą pasaulyje, kad ta 
jėga nebūtų vartojama ka
rui.

Tas ilgas pasiūlymas (15 
rašto puslapių) taip sutai
sytas, kad atrodytų, būk 
Amerika dalinasi atomi
niais sekretais su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis; būk 
jinai pasiryžus greitai nu- 
stot darius sau atomines 
bombas ir sunaikint jau ga
tavas atom-bombas.

Bet tarp tūkstančių žo
džių amerikiniame plane 
glūdi šis pamatinis daly
kas: Jungtinės Valstijos pa
silaiko sau teisę gaminti 
atomines bombas ir slėpti 
svarbiuosius atominius se
kretus per neribotą laiką.

Tarptautinė Valdyba
Amerikos planas sako: 
Turi būti įsteigta tarp

Tiktai Pati Amerika Spręs, Kada ir Kiek Atominių Slaptybių 
Parodyt Kitom J. Tautom ir Kada Nustot Dirbus Atom-Bombas
tautinė Atominio Išvysty
mo Valdyba. Ši valdyba, su
daryta iš įvairių šalių at
stovų, pilnai ištirs atominių 
medžiagų — uraniumo ir 
thoriumo — kasyklas įvai
riuose kraštuose ir perims 
į savo rankas visus tų me
džiagų šaltinius.

Atominio Išvystymo Val
dyba pati ves visas dirbyk- 
las, gaminančias sprogsta
mąsias atomines medžiagas 
visuose kituose kraštuose; 
bet tarptautinė valdyba dar 
negalės kontroliuoti atomi
nių Amerikos dirbyklų per 
tam tikrą laiką. Valdyba 
spręs, kokie atominiai dar
bai įvairiuose kraštuose pa
vojingi, o kokie nepavojin- •

Neribotas Amerikai Laikas 
Atominiams Sekretams 

Atidengti
Nėra ' nustatoma- laiko,

kada Amerika atsisakys 
nuo atom - bombų dirbimo 
monopolijos ir kada ati
dengs atominius sekretus 
kitoms Jungtinėms Tau
toms.

Kuomet Atominio Išvys
tymo Valdyba bus įsteigta 
ir ims sėkmingai kontro
liuoti svetur atominius dar
bus ir medžiagas, tuomet 
Amerika mažu - pamažu 
galės atidengti kitoms ša
lims vieną atominį sekretą 
po kito. Iš pradžios bus 
atidengiama mažesnės slap
tybės.

Kiek tarptautinė valdyba 
tikrai sužiūrės ir sukontro
liuos atominius dalykus ki
tuose kraštuose, tiek Ame
rika žingsnis po žingsnio 
rodys jiems daugiau atomi
nių savo sekretų. Vien tik 
Amerika spręsj kada ir kiek 
atominių slaptybių atideng

ti kitoms Jungtinėms Tau
toms.

Jei bet kuris kraštas 
slėps savo atominių medžia
gų šaltinius, jeigu jis pats 
be tarptautinės valdybos 
gamins atominę jėgą, tas 
kraštas bus tuojau užpul
tas ir žiauriai nubaustas.
Tikrieji Sekretai Slepiami 

Iki Pat Galo
Tiktai viena pati Ameri

ka spręs, ar/ visur užsie
niuose tinkamai sukontro
liuota atomų jėga ir sprog
stamosios atominės medžia
gos. Kuomet Amerika at
ras, kad atominiai dalykai 
pilnai sukontroliuoti kituo
se kraštuose, tiktai po to 
Amerika nustos dirbus ato
mines bombas, sunaikins 
jau gatavas bombas ir ati
dengs visus atomų skaldy
mo sekretus tarptautinei 
Atominio Išvystymo Valdy

bai. Tatai Amerika padarys 
tik galų gale ir nežinia ka
da. *
Reikalauja Išsižadėt Veto 

Teisės
Didžiosios Jungtinės 

Tautos — Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Francija 
ir Chinija — turės atsisa
kyti nuo veto teisės, tai yra 
nė viena didžioji tauta ne
galės atmesti daugumos 
Atominio Išvystymo Valdy
bos narių nutarimų. Kol ki
tos didžiosios tautos neiš
sižadės vetavimo - atmeti
mo teisės, tol Amerika nie
kam neperleis jokių atomi
nių savo slaptybių.

(Tatai reiškia, jog Ame
rika galėtų sutelkti savo 
pusėje daugumą Atominio 
Išvystymo Valdybos narių 
ir, pavyzdžiui, bausti Sovie
tų Sąjungą už tos valdybos 
daugumos neklausymą, jeį-

gu Sovietai neturėtų veto- 
atmetimo teisės.)
Amerika Pasilaiko Didžiau

sią Vetavimo Galią
Bet Amerika pasilaiko 

sau didžiausią veto teisę — 
atmesti tarptautinės valdy
bos kontrolę amerikiniams 
atom - bombų fabrikams 4r 
slėpti pagrindinius atomi
nius sekretus tol, kol pati 
Amerika nuspręs jais pa
sidalinti su kitomis Jung
tinėmis Tautomis.

(Jeigu Jungtinės Tautos 
priimtų šį planą, tai Ato
minio Išvystymo Valdyba 
atsistotų aukščiau Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos, o Amerika viešpatautų 
ir Atominio Išvystymo Val
dybai, kaip rašo Londono x 
Daily Worker.)

Pirma negu Barucho pa
teiktas amerikinis planas 
galėtų būti pradėtas vykdy
ti, tai Jungtinių Valstijų 
kongresas turėtų jį užgirti.
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Po Priedanga Taikos--Ruosia Karą
Senatoriai Connally ir Vandenberg daug kalba apie 

“taiką.” Valstybės sekretorius James Byrnes sako, kad 
jis “veda taikos ofensyvą.” Bet kokios taikos?

Ar tai kampanija už Trečią pasaulinį karą yra ke
lias prie taikos? Ar nuolatinė kampanija karo prieš So
vietų Sąjungą, tai yra “ofensyvas taikos”? Ar siekimas 
suardyti Teherano, Krymo, Potsdamo ir Maskvos kon
ferencijų susitarimus, tai yra kelias į taiką? Ar angliš
kai kalbančių blokas, kad padiktuoti savo valią visam 
pasauliui yra kelias į taiką?

Kas tam tiki, tai labai klysta! Pirmas dalykas, su
tarčių laužymas, jau yra aiškus įrodymas, kad jie tai
kos nenori! O kas atsisakė militariai ir industriniai 
nuginkluoti Vokietiją? Kas sulaikė karinių fabrikų iš
vežimą iš Anglijos ir Jungtinių Valstijų okupuotos Vo
kietijos į Tarybų Sąjungą ir Lenkiją?

Į Paryžiaus konferenciją išlydėjo Byrnesą, Connally 
ir Vandenbergą prezid. Trumanas, praleisdamas juos 
į orlaukį. Tuo jis demonstravo, kad remia Mr. Van- 
dėnbergo, Connally ir Byrnes politiką. Senatorius Con
nally orlaukyj grūmojo Tarybų Sąjungai. Jis neva kal
bėjo už taiką, bet jo pozicija, jo kalbos tonas yra žalin
gas taikai! Jo nusistatymas nėra taiką mylinčių Ame
rikos piliečių nusistatymas.

Anglija Teismo Suole
Belgrade, Jugoslavijoj, yra teisiamas šalies išdavi

kas Draža Michailovičius. Neginčijami faktai parodo, 
kad jo ęetnikai jau nuo 1941 metų kariavo ne prieš 
Hitlerio ir Mussolinio govedas, bet prieš Jugoslavijos 
partizanus. Jie sako, kariavo prieš “komunistus.”

z Draža Michailovičio četnikai gaudavo ginklų ir amu
nicijos iš Mussolinio ariųįjos ir iš Hitlerio karo sandelių. 
Jo “ministerial” ir kom'afidiėriai laikė konferencijas su 
Hitlerio ir Mussolinio generolais. Visi jie planavo, kaip 
išnaikinti partizanų veikimą, kaip priversti Jugoslavijos 
žmones pasiduoti Hitlerio valiai.

Kada Hitleris ir Mussolinis buvo sumušti, kada Ju
goslavijos liaudžiai išsilaisvinti padėjo Raudonoji Armi
ja, tai generolas D. Michailovičius su savo štabu pasi
liko Jugoslavijoj, slapstėsi kalnuose ir darė užpuolimus 
ant liaudies demokratinės vyriausybės. Jis ir jo pasekė
jai manė, kad britai ir jų šalininkai nuvers Jugoslavijoj 
darbo žmonių valdžią, kaip jie padarė Graikijoj. Pa
galiau jis ir jo štabas buvo suimti ir dabar yra teisiami.

Teismas yra viešas, jame dalyvauja apie 100 iš viso 
pasaulio korespondentų, apie 1,000 žingeiduolių. Michai- 

• lovičius net nustebo, kad tai viešai daroma. Jis tikėjo
si, jog bus ir slaptų sesijų, kur bus kalbama, apie jo ry
šius su Anglijos karo misijomis ir Jungtinių Valstijų 
karininkais. Bet slaptų sesijų nėra. Viešai yra iške
liami jo ir jo šalininkų išdavikiški darbai ir Anglijos 
karo misijų pozicija.

Tikrumoj yra teisiama ir Anglijos imperialistų po
litika, kurie rūpinosi ne Hitlerio jėgų sumušimu, bet 
išnaikinimu komunistų judėjimo Jugoslavijoj ir kitose 
Balkanų šalyse. Anglijos pulkininkas, galva karinės 
misijos William Bailey reikalavo iš generolo Michailo
vičio nepaisyti karo prieš Hitlerį. Jis sakė, kad Hitlerio 
jėgas vis vien sumuš Jungtinių Tautų armija, bet ge
nerolas Michailovičius turi taip veikti, kad Jugoslavijoj 
išnaikinti komunistus.

Tada Anglijos premjeru buvo torių vadas reak
cininkas W. Churchill. Žinant tą, kaip vėliau anglų ar
mija, orlaivynas ir laivynas kraujuose paskandinę Grai
kijos žmonių laisvę ir prie valdžios pastatė fašistus; ži
nant tą, kaip Churchill išvadino Graikijos komunistus 
ir partizanus “kalnų razbaininkais,” ir žinant tą, kaip 
jis dabar niekina komunistus ir karą organizuoja prieš 
Tarybų šalį, tai nėra nuostabu, kad jo karinės misijos 
kartu dalyvavo su Michailovičio atstovais ir Hitlerio ir 
Mussolinio atstovais ir visi bendrai planavo, kaip iš- 

/ naikinti darbininkišką, partizanišką judėjimą Jugosla
vijoj! Taigi, dabar teismo suole yra ne vien Michai
lovičius, bet ir Anglijos imperialistai.

Benino Antisemitinis Veidas
piliau į mišką, daugiau medžių. Taip ir su Anglijos 

“socialistais.” Kiekviena diena vis daugiau parodo, kad 
ponai Bevinai, Attlee ir kiti yra anglų imperialistų po
litikos pravaryto jai.

Kol jie nebuvo valdžioj, tai kritikavo Churchillo ka
ro provokacijas prieš Sovietų Sąjungą, politiką Graiki
joj, Palestinoj ir kolonijose. Bet kada tie “socialistai” 
atsistojo valdžioj, tai dabar jie tą pat daro, ką pirma 
darė torės.

Mr. Bevinas, kalbėdamas apie Palestiną, atvirai pa
rodė antisemitinį veidą. Jis pareiškė, būk Ameri
ka čtoja už įleidimą 100,000 žydų į Palestiną tik todėl, 
kad jau jų daugiau nenori į New Y 
tik Goebbelso kalba. .

ką tašo it Saka
VALSTYBEI REIKĖS 
SKIRTIS SU BAŽNYČIA

Katalikų bažnyčios drau
gavimas su reakcija prade
da jai prastai atsiliepti. Jai 
nelabai malonios žinios at
eina iš Vengrijos. Ten irgi 
auga žmonių reikalavimas 
bažnyčią atskirti/ nuo vals
tybės. Vengrijos bažnyčia 
buvo ramstis senojo fašis
tinių. režimo. To režimo ne
bėra. Žmonės negali pa
miršti bažnyčios vaidmenio.

Overseas News Agentū
ros korespondentas iš Bu
dapešto rašo:

“Labai mažai beliko abe
jonės Vengrijos sostinėje, 
kad atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės yra neišven
giamas.

“Jeigu atskyrimas būtų 
pravestas, tai būtų antras 
skaudus bažnyčiai smūgis 
Vengrijoje. Pirmasis smūgis 
buvo žemės reformos įstaty
mas, kuris aštriai sumažino 
bažnyčios įplaukas iš didelių 
žemes plotų, kuriuos jinai 
valdydavo.

“Vyriausias primetimas 
bažnyčiai yra tame, kad jo
sios visus kaštus padengia 
valstybe. Kritikai klausia, 
kodėl valstybė turėtų palai
kyti anti-demokratinę propa
gandą tose mokyklose, ku-

rių kaštus turi panešti visuo
menė?”

Dar tiktai stebėti reikia, 
kad Vengrijos vyriausybė 
ir parlamentas taip ilgai 
nepaima divorso su bažny
čia. Atskyrimas bažnyčios 
nuo valstybės yra didelis 
smūgis reakcijai. Tą žino 
kunigija, todėl jinai taip 
atkakliai priešinasi bažny
čios atskyrimui.

Lietuvoje šis klausimas 
buvo išspręstas be didelių 
ceremonijų, kai . Smetonos 
fašistinis režimas buvo nu
verstas.

DAR NEGIRDĖTAS 
IŠRADIMAS

Klerikalų Amerikos re
daktorius turėtų gauti bul
vinį medalį už dar negirdė
tą atidengimą. Jis, pavyz
džiui, suradęs, kad kas no
ri - patekti į aukščiausius 
šios šalies pareigūnus, tas 
turįs p a s i tursinti prieš 
Maskvą, arba tiesiog “lai
žytis apie Kremliaus mū
rus.” Taip, o nekitaip esą. 
Pavyzdžiui, sako jis:

panoro išsimušti i Amerikos 
vice-prezidentus ir renka sau 
palankumo vadinamuose. A- 
merikos kairiuosiuose sluoks
niuose. Keista, kad Ameri
kos senatoriui reikia laižytis 
aplinkui Kremliaus mūrus ir 
tuo pataikavimu grįsti sau 
karjerą.” Am., birž. 14 d.)

Tiek tiktai galima pasa
kyti : Amerikos redakto
riaus galvoje prasideda “re
voliucija.”

J Mieli. CIO Centrą Išrinkti
2 Reutherio Bičiuliai

Detroit. — Į Michigano 
valstijos CIO unijų centrą 
tapo išrinkti du menševi- 
kuojaučio Waltėrio Reuthe- 
r i o š a Ii n i n k ai, August 
Scholle, kaip pirmininkas, 
ir Barney Hopkins, kaip 
sekretorius - iždininkas.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

ONE OF THE MOST IM
PORTANT Lithuanian youth 
gatherings in recent years took 
place last Wednesday in Bos
ton. It was the National LDS 
Youth Conference, which was 
held in conjunction with the 
Seventh National Convention 
of the Lithuanian fraternal or
der.

—o—
If attendance in any sort of 

a barometer, the youth sec
tions of the association, at 
least, can look hopefully to the 
coming years. For in the me
mory of this correspondent, the 
attendance at the Boston youth

Visiškai Kvaila Nesąmonė

“Senatorius Pepper virto 
dideliu sovietų garbintoju. 
Pasirodo, jis tai daro ne be 
tam tikrų apskaičiavimų: jis

L. D. S. 7-tasis Seimas
Rašo Eva T.

Antradienio koncertas, tam 
pačiam Gardner lietelyje, kur 
laikomos Seimo sesijos, buvo 
vienas iš puikiausių lietuvišku 
koncertų, kokių kada esame 
matę. Meniškos spėkos iš Chi- 
cagos, So. Bostono, Worcester 
ir Montello, pasirodė taip gra
žiai, kad ilgai nepamiršime jų.

Dalyvavo išpildyme koncerto 
iš Chicagos — K. Abekienė, A. 
Kenstavičienė ir P. Stogis, iŠ 
Massachusetts valsti j os—Mon- 
tellos Liuosybės Choras ir Jean 
Brown, Worcester!© Choro, gru
pė ir Sabaliauskas, So. Bostono 
trio ir kiti.

Šiame susirinkime buvo dedi
kacija plokštelės, ant kurios su
rašyti vardai tų 20-ties LDS 
narių, kurie žuvo praeitam ka
re.

Trečiadienį per dieną tęsėsi 
jaunimo posėdžiai, bet gaila, 
kad apie šiuos posėdžius nega
liu aprašyti, nes nebuvo laiko 
man juose dalyvauti.

Ketvirtadienį tęsiasi penkta 
ir šeštą sesijos. Iš ryto užbaig
ta naujos konstitucijos priėmi
mas ir čarterio. Draugas L. 
Prūseika perskaitė raštišką ra
portą, patiektą Sveikatos ir Ap- 
švietos Komiteto.

J. Ormanas išdavė raportą iš 
jaunimo sesijų. Seimo paskirta 
skundų ir apeliacijų komisija 
išdavė raportą.

L. Prūseika perskaitė rezo
liucijų komisijos pagamintas 
rezoliucijas, kurios buvo priim
tos vienbalsiai, sekamais klausi
mais:

1. Mūsų sverbiausios užduo
tys,

2. LDS reikalais,
3. Santykiai su Lietuva,
4. Padėka Rojui Mizarai už 

jo tarnavimą LDS Centro Val
dyboje per 16 metų.

Popietinėje sesijoje, nomina
cijų komisijos pasiūlyti komite
tai priimti vienbalsiai.

J Sveikatos ir Apšvietos Ko
mitetą įeina:
' S. Jasilionis iš Binghamton,

Dr. J. J. Kaškiaučius,
Rojus Mizaral
Į Įstatų ir Skundų Komite

tą:
Eva T. Mizarienė,
V. Čepulis,

' J. J. Mockaitis iš Bridgeport, 
Conn.

Į Nacionalio Veikimo ir Jau
nimo Komitetą:

K. Michelson,
J. Orman

Mizarienė.
H. Zablackas,
E. Klimas,
M. Sincus,—

visi brooklyniečiai.
Amelia Burba iš Stamford, 
Conn.,
Lilliam Stark iš S. Boston,
M. Matelis iŠ’ Cleveland,
Lillian Gugas iš Detroit, 
George Kwain iš Chicago, 
Joe Sacal iš Chicago.
Palikta Centro Valdybai ir 

Jaunimo Komitetui rūpintis 
įsteigimu seneliams prieglau
dos.

Užtvirtinta vienbalsiai refe
rendumu išrinkta Centro Val
dyba.

Sekantis seimas nutarta lai
kyti Clevelande. Ten įvyko pir
mas seimas ir kurie buvome, at- 
siminėm, kaip gražiai Clevelan- 
diečiai mus priėmė. Tikimės, 
kad ir vėl jie delegatus priims 
atatinkamai.

šį vakarą užbaigtuvėms 
įvyksta bankietas ir šokiai. Ti
kimės, kad ir čia seimo rengimo 
komisija mus gražiai pavaišins.

Reikia pasakyti, kad visos 
seimo sesijos buvo žingeidžios 
ir delegatai visi atrodo gerai 
nusiteikę.

Pirm uždarymo seimo, pir
mininkas R. Mizara pakvietė 
delegatus pagerbti mirusius na
rius atsistojimu.

Kelis žodžius - tarti iškviesti 
nauji Centro Valdybos nariai.

Iš Chicagos kunigų Drau
go (birž. 12 d.) specialaus 
k o r e spondento Paryžiuje 
sužinome, jog pabėgėliai iš
tikimai skaito ir atydžiai 
seka mano įspūdžius iš Ta
rybų Lietuvos. Tasai ko
respondentas apie tai rašo 
ir bando paneigti mano 
įspūdžių teisingumą. Savo 
“filosofijai” paremti jis ne
turi jokių argumentų. Vie
toje argumentų, jisai grie
biasi kvailiausios nesąmo
nės. Pavyzdžiui, atžymė
jęs seną pasaką apie Rusi
jos c a r i e n ė s Katarinos 
“popierinius miestus pake
lėse dėl parodymo svetim
taučiams,” jisai sapalioja:

“Panašiai buvo ir su 
Bimba, kaip ir su kitais 
‘oficialiais’ keliautojais po 
dabartines Rusijos kraštus. 
Iš Gedvilus automobilio ne
daug ką jis galėjo pamaty
ti. šoferiui buvo duotas 
įsakymas nevažiuoti siauro
mis Vilniaus ar Kauno 
gatvelėmis, kad nepamaty
tų tikrą darbininkų gyveni
mą, jis važinėjo plačiomis 
gatvėmis iš vieno viešbučio 
į kitą, iš vieno bankieto į 
kitą, jam parodė vieną kitą 
fabriką, kurin darbininkai 
atėjo šventadieniškai apsi
rengę, nes jiems buvo pri
grasinta atleidimu nuo dar
bo, jei prasižios kokį žodį.”

Kas žodis, tai netiesa ir 
didžiausia kvailystė. Pa
vyzdžiui, iš apie trijų mė
nesių pabuvojimo Tarybų 
Lietuvoje, daugiausia laiko 
išgyvenau Vilniuje. Ten 
viešbutyje viso labo tiktai 
vieną sykį buvau ir tiktai 
porą valandų, kai buvo Vil
niun atvykęs Amerikos ir 
Kanados spaudos korespon
dentas ponas Goldbergas ir 
pakvietė pas save pasikal
bėti. Visą laiką išgyvenau 
privatiškam vienos šeimos

Hudson & Manhattan gelžkelių kompanijai atsisa
kius pildyti Hudson Tubes darbininku reikalavimus, 
kuriuos visos kitos kompanijos patenkino, darbininkai 
buvo priversti iš naujo išeiti Į streiką. Nariai gelžkelie- 
čių brolijų klausia, kodėl prezidentas Trumanas ne
spaudžia kompanijos išpildyti jo paties duotą patvar
kymą susitarti, priimti jo paties pasiūlytas sąlygas. 
Darbininkai buvo sugrįžę dirbti, norėjo dirbti prez.

bute. Vienui vienas iš- 
vaikštinėjau Vilniaus gat
ves ir gatveles desėtkus sy
kių. Beveik kasdien eida
vau pasivaikščioti. Gi šis 
fašistėlis iš Paryžiaus sa
palioja, kad būk tiktai Ged- 
vilos automobiliumi aš va
žinėjęs plačiomis Vilniaus 
gatvėmis.

Arba kogi verta jo toji 
pasaka apie įsakymą darbi
ninkams apsivilkti šventa
dieniškais rūbais ir manęs 
laukti. Kaune, pavyzdžiui, 
fabrikas po fabriko aplan
kiau. Mačiau darbininkus 
bei darbininkes įvairiausiai 
apsirengusius — vienus ge
riau, kitus prasčiau. Pa
nevėžio Cukraus fabriką 
visiškai netikėtai užklupo
me. Išvaikštinėjau visus 
skyrius, pamačiau visus 
darbo procesus, mačiau 
darbininkus ir darbininkes, 
prie karštų darbų, įvairiau
siai apsirengusius. Įsivaiz
duokite, pasak to fašisto, 
tūkstančiui dviem šimtam 
darbininkų buvo įsakyta 
šventadieniškai apsirengti, 
tuo tarpu visam fabrike 
nemačiau nei vieno darbi
ninko, šventadieniškai apsi
rengusio !

Kai nuvykau į Vilniaus 
Tabako fabriką, nežinojo 
nei pats fabriko vedėjas. 
Reikėjo jo ilgai pajieškoti, 
kol buvo surastas ir atėjo 
svečius pasitikti. Radome 
darbininkus ir darbininkes 
smarkiausiai dirbant prie 
mašinų.

Dar vienas pavyzdys. Į 
Radviliškio Stiklo fabriką 
visiškai netikėtai, važiuo
jant pro šalį, užsukome.

Man Tarybų Lietuvoje 
buvo leista važiuoti, kur 
noriu ir eiti kur noriu, kal
bėtis su kuomi tiktai noriu. 
Niekas nediktavo, niekas 
nieko pirštu nerodė.

Dar apie tas siauras gat
veles. Tiesa, jų yra Vilniu
je, Kaune ir visuose Lietu
vos miestuos. Bet tiktai pa
skutinis beprotis gali už jų 
buvimą kaltinti tarybinę 
santvarką. Jos visos su 
tais lūšnynais juk yra kle
rikalų ir smetonininkų vieš
patavimo palikimas. Tary
binė santvarka po karo 
perėmė baisiai sugriautus 
ir sužalotus Lietuvos mies
tus ir miestelius. Į vienus 
trumpus metus laiko jinai 
negalėjo pastatyti naujus 
miestus su gražiomis ir pla
čiomis gatvėmis.

A. Bimba.

Bournemouth: — Angli
jos užsienio reikalų minis
ters Bevin gerinosi Franci- 
jai.

conference surpassed the num
bers that attended previous 
LDS youth gatherings. A total 
of sixty-one delegates, includ
ing 17 veterans, from 24 bran
ches were present.

—o—
Compared with the over-all 

attendance of approximately 
130 delegates to the conven
tion, the youth representation 
is almost 50 persent. This ra
tio is a healthy sign. It indi
cates that youth, or the youn
ger generation as some prefer 
to call us, are taking an in
creasingly bigger part in the 
activities of progressive Lith
uanian organizations. This is 
as it should be.

Attendance, however, was 
not the only encouraging mark 
of the LDS National Youth 
Conference. There is the newly- 
elected National Youth and 
Activities Committee, which 
promises well for the future of 
the association. It is the compo
sition of this committee that 
makes this columnist happy.

In composition the NYAC 
elected by the conference com
bines both experience and new- 
blood. Such a combination, pro
vided it functions as a team, is 
all that can be desired.

—o—
Of the thirteen members 

comprising the LDS National 
Youth and Activities Com
mittee, at least five are fresh 
blood. This is good for two rea
sons. The newer members of 
the committee are sure to bring 
in nėw ideas and plans. Like
wise, through their association 
with the more experienced 
members, the newer members 
will acquire experience and 
training which will enable 
them to better further the 
growth of the organization. In 
plain words, this is training 
leadership in the line of duty, 
so to say. This is a practice 
that should be more encouraged 
in our organizations. Many times 
it has been woefully neglected 
in practice, while we talked 
about it.

According to our informant, 
the newly-elected LDS Natio
nal Youth Committee includes 
the following:

Kay Michelson, John Orman, 
Matt Sholomskas, Mary Dobi- 
nis, Emily Klimas, Helen Za- 
blackas and Peter Chepas from 
the New York area.

Amelia Burba and Lillian 
Stark from the Boston and 
Massachusetts area.

Maxine Matelis from Cleve
land.

Lillian Gugas, champion 
LDS drive campaigner, .from 
Detroit.

Joe Sacal and George Kwain 
from Chicago.

—o—
As the reader can see from 

glancing at the list, every im
portant LDS section is repre
sented. Feminine members have 
just one more representative 
on the committee than do the 
males. From this it can be safe- 
!y surmised that the woman 
members of the association will 
be more active on a leading bo
dy than heretofor, with the ex
ception of the war period.

—o—
Veterans, too, are well repre

sented on the committee. They 
are: Peter Chepas, John Or
man, Joe Sacal and yours truly.

■*—O—

Well, LDS’ers the plans are

M. šolomskas 
P. Čepas,

pasiūlytomis sąlygomis, jeigu kompanija būtų jas pil 
džiusi. Virš šimtui tūkstančių žmonių dėl streiko ap 
sunkinta kyrsavimas tarp New Yorko ir Newark©.

Vengrija reikalauja, kad 
amerikonai sugrąžintų už- 
grobtus turtus.

made. The machinery is set-up. 
Let’s all roll up our sleeves and 
on to work. u



1,000 KARTŲ FAVOJINGESMS GMKJLAS, NEGU ATOM-BOMBA' i

—Turime jau tūkstantį 
kartų pavojingesnį ginklą, 
negu atominė bomba! —su
skambėjo neseniai džiugus 
balsas iš Washingtono.

New Yorko dienraštis 
Post praeitą savaitę įtalpi
no tokį grūmojantį braiži
nį. Viename braižinio šo
ne — didžiųjų talkininkų 
konferencija; vakariniai 
talkininkai nesusitaria su 
Sovietais. Parašas: “Nėra 
jokio progreso.”

Antrame braižinio šone— 
amerikinis fabrikas. Iš jo 
viena po kitos ritasi atomi
nės bombos ir dar naujes
nės bombos, užtaisytos pik
čiausių ligų perais. Para
šas: “Čia yra progresas.”

Tai jau dvigubas grąsini- 
mas Sovietų Sąjungai —ir 
atominiu ir bakteriniu ka
ru.

Amerikonai priveisę pa
vojingiausių ligų bakterijų 
ir išradę sėkmingas bakte
rines bombas ir švirkštu- 
vus. Jie iš lėktuvų galį pri- 
dumti ligų perų į priešo 
kraštą, kad milionai jo žmo
nių būtų suparalyžiuota,

susirgdinta ir išmarinta.
Karo metu 4,000 ameri- Į 

konų veisė mirtinųjų ligų j 
bakterijas ir išradinėjo i 
prietaisus joms paskleisti, i 
Tam buvo išeikvota apie 
50 milionų dolerių. Tai pi
gu, lyginti su atominėmis 
bombomis! džiaugiasi ka
rininkai. Juk pirmosios 
atominės bombos pagamini
mas lėšavo 40 sykių bran
giau.
Generolas Užgiria Bakteri

nes Priemones
Kai kurie amerikonai sa

ko, galima būtų vartot bak
terinius ginklus apsigyni
mui, bet perdaug žiaurus 
būtų žygis, jei mes ligų pe
rais užpultame kitą kraš
tą ir be jokio skirtumo ma
siniai žudytume civilius vy
rus, moteris, kūdikius, gy
vulius ir nuodytume jų ja
vus, sodus, daržus ir pievas.

—Niekus kalbate! — at
sako generolas Alden H. 
Waitt, cheminio karo įstai
gos galva. — Jei reikia, ga
lima naudot bakterijas ir 
užpuolamiesiems žygiams,

bile tik karą sutrumpintu- saulinio karo vokiečių agen- 
me ir greičiau pergalę lai-1 tai Amerikoje apkrėtę ne
motume. į mažai siunčiamų į Europą

Sakoma, kad ir paskuti- karinių arklių.
nio karo metu naciai ir ja- Kokios tai Bakterijos 
ponai rengęsi pavartoti li-| Amerikonai, aišku, neiš- 
gų bakterijas. Esą patik- rado jokių naujų Ilginių 
rinta, jo& laike Pirmojo pa- bakterijų. Jie masiniai vei

sė ir gal pastiprino tuos 
pačius, jau žinomus piktli- 
gių perus. Be to, ameriko
nai išradę, kaip sumaišyti 
ir kartu išlaikyti choleros, 
tifo, influenzos, te tano, 
plaučių uždegimo bakteri
jas ir kitas. Visos tos ligos

Socialiai darbininkai, lokalo CIO Social Service Employes Lokalo 16-to nariai, 
iškabomis nusako jii samdytoju ligą. Community Service Society dedasi esanti 
visuomenes globėja ir gelbėtoja, bet atsisako savo darbininkams pripažinti uni- 
jistų teises.

Nepal—Mažai Težinomas, bei
Nepal yra mažai kam te- jie yra jau mišrios veislės, 

žinoma, keista šalis tarp susimaišę 
šiaurinės Indijos ir Tibeto. 
Daug amerikonų ir europie- i 
čių yra apkeliavę pasaulį, 
bet retai kuriam pavyko at
silankyti į Nepalį. Jokiam 
svetimšaliui nevalia įkelti 
koją į Nepalį kitaip, kaip 
tik gavus to krašto premje
ro leidimą. Bet ir tada sve
čiui teleidžiama apžvalginė- 
ti tiktai Nepalio sostinę 
Katmandu ir 12 ketvirtai
nių mylių klonį aplinkui. 
Šiaip visas Nepalis yra už
drausta svetimtaučiui žemė

Tai kalnuota šalis su gra
žiais kloniais. Derlingiau
sias klonis yra sostinės sry- 
tyje. Jis turi 20 mylių ilgio 
ir 15 pločio, šis klonis mai
tina 450,000 gyventoju.

Viso Nepalis yra 540 my
lių ilgio ir 100 pločio, arba 
54,000 ketvirtainių mylių. 
Jame gyvena apie 5,600,000 
žmonių.

Aukštasis Himalajų kal
nynas iš šiaurės atrubežiuo- 
ja Nepalį nuo Tibeto. Pie
tiniu savo šonu Nepalis ru- 
b e ž i u o j asi su Indija kai 
kur kalnais, o kai kur pel
kėmis ir raistais. Himala
juose yra nepaprastai aukš
ti kalnai — Everest 29,000 
pėdų aukščio (aukščiausias 
pasaulyj); Kinčinjunga — 
28,000 pėdų aukščio, Dau- 
lagiri 26,000 pėdų. Dauge
lis kitų kalnyno viršūnių 
turi 20,000 pėdų aukščio su 
viršum. Nuo jų visuomet 
baltuoja amžinieji sniegai.

Nepalio kalnuose, tarpu
kalnėse ir kloniuose gyvena 
kelios skirtingos tautos bei 
tautelės. Šiandien jos be
veik taip aklinai atsitvėru
sios nuo pribuišų svetimša
lių, kaip ir pirm šimto mė

sų pirmesniųjų 
mongoliškų tautelių* žmonė
mis.

Katmandu
Nepalio sostamiestis Kat

mandu stovi nepaprastai 
dailiame, derlingame klony
je, kurį visomis pusėmis ap
supa kalnai. Mieste baltuo
ja puikūs valdovų-ponų rū
mai ir kiti patrauklios ar
chitektūros pastatai su rau
donais stogais. Yra dau
giau kaip 2,700 bažnyčių ir 
koplyčių, bet jų tarpe nėra 
nė vienos krikščionių baž
nyčios. Visos jos yra bud- 
distų šventovės. Daugelis 
tų bažnyčių artistiškai pa
statytos ir spindi ; 
tais bokštais. Kai 
šventovės laikomos 
lingėmis vietomis 
knibždėte knibžda 
mais-maldininkais.

Geležinkeliai.
Nepalis turi du geležin

kelius; vienas 30 mylių il
gio, antras d^r trumpesnis. 
Gyventojai labai religingi. 
Net geležinkelių garvežiai 
pavadinti Krišna ir kitais 
indusų dievų vardais.

Nepalyj ties Simra kaimu,

auksuo- 
kurios 

stebūk- 
ir jos

tarp raistų, yra viena lėk
tuvų aikštė, bet niekas ne
keliauja oru. Aikštėje dryb-

Gurkliai
Viešpataujanti Nepalio 

tauta yra gurkliai, pasauli
niai garsūs kariai. Angliš
koji’ Indijos valdžia tūks
tančiais Samdo gurkhus į 
kariudmenę ir sudaro iš jų 
ištisus pulkus. Gurkhai, in- 
do-europinės veislės žmo
nės, prieš porą šimtų metų 
įsiveržė iš šiaurinės Indijos 
į Nepalį ir užvaldė jį. Dabar

. \ ; f ' i't O.4 *

galėtų užpulti vienu sykiu 
taip, kad žmonės tikrai tap
tų parblokšti.

Juodojo Maro Perai
Ame rikos mokslininkai, 

tarp kitko, priperėję bai
siųjų juodojo maro bakteri
jų. Tokios bakterijos išma
rino 25 milionus žmonių 
keturioliktajame šimtmety
je Europoj.

Priešo maistui nuodyti 
būsią vartojama botulinės 
bakterijos. Jų gavęs žmo
gus yra suparalyžiuojamas 
per 12 iki 24 valandų. Mirš
ta 60 iki 70 nuošimčių žmo
nių, apkrėstų botulizmo 
bakterijomis. Jos yra tūk
stantį kartų mirti nesnės, 
negu pavojingiausios iki 
šiol karinės dujos.

Be to, yra stafilokdkkai, 
smegenų uždegimo perai, 
šiltinių bakterijos ir įvai
rios kitos, kurios užnuodi
ja maistą, vandenį arba 
tiesioginiai smaugią žmogų.

Esą specialiai veisiama ir 
utėlės, blusos, žiurkės ir ki
ti limpamųjų ligų plėtimo

gyviai. Apkrėsti ligomis, 
jie taip pat būtų laidomi iš 
raketinių, atominių ir kitų 
lėktuvų į priešo žemę.

Išvystyta daugmeniškas 
perėjimas ir tokių bakteri
jų, kurios specialiai mari
na arklius, karves ir kitus 
naminius gyvulius.

Nėra Apsaugos ne 
Požemiuose

Amerika yra įsitaisius 
atomines ir kitokias kari
nes laboratorijas giliai po
žemiuose New Mexico vals
tijos dykumose. Tie pože
miniai įrengimai ir žmonės 
juose esą apsaugoti nuo 
atominių ir raketinių už
puolimų. Bet pripažįsta
ma, kad nuo bakterijų nė
ra apsaugos jokiuose pože
miuose.

Daroma pasiruošimai ur
mu žudyti žmoniją. Bet ga
lima būtų išvengti tos bai
siausios nedorybės, jeigu 
tik didieji talkininkai lai
kytųsi vienybės ir tiksliai 
veiktų per Jungtinių Tautų 
organizacija.

N. M.

Keistas ir Gamtiniai Turtingas Kraštas
so tik vienas, sudužęs anglų ruože nuo Indijos sienos kai 
lėktuvas.

Poros tuzinų mylių pločio sur kitur kelionei naudoja-
kur važinėja auto-busai. Vi-

mi arkliai arba žmonės-ne-Į Premjeras skiriamas tiktai

KAS JIE I OKIE BUVO ARBA YRA?
Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 

’ kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.
Parankiojo J. BARKUS

Amelineau, Emilis Kle
mentas (1850-1915), žymus 
francūzas mokslininkas, uo
lus tyrinėtojas Egipto pra
eities liekanų. Jisai išvertė 
ir išleido keletą senovės 
egiptiečių rašinių, kuriuos 
jam pasisekė iškasti.

A m e g h ino, Florentinas | 
(1854-1911), argentinietis 
mokslininkas, zoologas, an
tropologas, geologas ir pa
leontologas. 1902 m. jis ta
po nacionalinio muziejaus 
direktorium Buenos Aires 
mieste. Jisai tyrinėjo Pietų 
Amerikos lygumas (pam
pas) ; įrodinėjo, buk Pietų 
Amerikos beždžionės esan
čios tiesioginės žmonių gi
minės protėvės. Vėliau, bet
gi, pasirodė, jog jo aprašy
tosios ypatybės priklausė 
paprastoms seniau buvu- 

I sioms beždžionių pader
mėms. Taigi Ameghino pas
kelbtoji teorija apie pirmu- 
tiniojo žmogaus atsiradimą 
Amerikoje neteko pagrindo 
ir liko paneigta. Jis parašė 
keletą stambių mokslinių 
raštų apie Pietų Amerikos 
geologiją ir paleontologiją. ! ros ir filosofijos profeso-

Amerbach, Jonas (1443- 
1513), vienas labiausiai ži
nomų 15-to amžiaus spaus
tuvininkų. Mokėsi Paryžiu
je, Venecijoj išmoko . spau
dos darbo. 1478 m. Bazelio 
mieste įsitaisė spaustuvę, 
kuri paskilbo gotiškų rai
džių įvedimu, o vėliau iš
platino romiškų, raidžių 
vartojimą ir pagerino pa
veikslų spausdinimą:

Amiel, Enrikas Fridri
chas (1821-1881), šveicarų 
poetas ir filosofas, literatū-

riūs Genevos universitete. 
Tarp kitų jo veikalų žino
mas Šveicaru Tautiniu Gie
smių rinkinys, taipgi jo ves
tas dienynas, kuris išleis
tas jau jam numirus.

Amman, Jonas Konradas 
(1669-1730), šveicaras gy
dytojas, išradęs nebyliams 
mokyti sistemą. Tą mokini
mo būdą (susikalbėti pirš
tais daromais ženklais) ji
sai išdėstė dviejuose stam
biuose raštuose. Vėliau kiti 
toj srityj' darbuotojai Am- 
mano sistemą žymiai pato
bulino. /

Anglų kolonija British 
Honduras, Centralinėje 
Amerikoje, yra 90 nuošim
čių apaugus miškais su 
daug pušų, brangiųjų ma
hogany medžių ir rožme-

šikai. Beturčiai-kūliai po 
du bei keturis parsisamdo 
nešt keleivius tam tikruose 
krėsluose - nešyklose. Kai 
kurie nešikai teturi tik gur
bą ant kupros. Keleivis įli
pa į tą gurbą, ir vienas 
vargšas jį neša. Bet yra to
kių stiprių nepaliečių, kad 
vienas su gurbu perneša ke
leivį per kelių tūkstančių 
pėdų aukščio kalną.

Daug ūkio produktų taip
gi nešte pernešama per kal
nus į Indiją, oK iš Indijos ne
šama įvairius reikmenis į 
Nepalį.

Nepalio valdžia galėtų 
pravest automobiliam plen
tus arba geležinkelius tarp 
savo krašto ir Indijos; bet 
tyčia palieka sunkiai perei
namus kalnus ir pelkes-rai- 
stus, pilnus pavojingų uo
dų, kurie apkrečia maliari
jos drugiu. Nepalio valdo
vai tatai laiko apsauga nuo 
priešų įsiveržimo.

Valdžia
Nepalis skaitomas nepri

klausoma karalija, bet An
gliją per savo atstovą duo
da “patarimus” Nepalio ka
raliui ir jo premjerui.

ŠIMTAMETINIAI KALBŲ IR MUZIKOS REKORDAI VIELOJE
Kas tiktai buvo kalbama 

pernykščioje Jungtinių 
Tautų konferencijoje San 
Franciscoj, viskas žodis žo- 
din užrekorduota vieloje 
(drate). Tas kalbas ir ki
tus konferencijos garsus 
bus galima ir po šimtų me
tų girdėti iš vielų.

Muzika, daina ir kalba 
užrekorduota vieloje bega
liniai ilgiau išsilaiko ir kur 
kas gryniau skamba, negu 
paprastuose fonografų re
korduose (plokštelėse).

Jungtinių Valstijų armi
ja ir laivynas į vielas re- 
k o r d a v o mūšių garsus. 
E 1 ė k t riniai - magnetinis 
prietaisas svėrė 50 svarų. 
Jis lėšuoja apie $350.

Bet yra gaminama ir ma
žiukai, kišeniniai, prietaisai 
rekorduot kalbas ir kitus 
garsus į vielas. Toks prie- 
taisiukas sveria tris švarus 
ir lėšuoja

Jam užtenka mažiukės sau
sos elektrinės baterijos.

Tai geras dalykas turėti 
kišenių j e, kada’ kitas me
luoja arba turi tikslą pas
kui užginčyti savo prižadą.

Tai palyginti paprasta 
mašinėlė. Svarbiausia jos 
dalis yra magnetinė galve
lė, per kurią eina viela.

Vartojama dvi špūlės. 
Viela, eidama per magne
tinę galvelę, nuo vienos 
špūlės atsivynioja, o ant ki
tos špūlės apsivynioja. Ant 
antrosios špūlės . susidaro 
rekordas. Apkeitus špūles 
toje pačioje mašinėlėje, re
kordo viela, lėidžiama atgal 
per magnetinę galvelę, jau 
kalba, dainuoja, griežia bei 
kitus garsus kartoja.

Darant rekordą, garsai 
veikia į magnetinę galvelę, 
o jinai skirtingai magneti- • • 1 1 • • •

mažiau kaip $100 garsus. Tad magnetizavi

mas skirtingai pertvarko 
molekulas vieloje. Įmagne
tinti garsai taip ir laikosi. 
Bet iš jų galima išimt mag
netizmą, perleidžiant vielą 
•per tam tikrą prietaisą, ku
ris gali būti ir pačioj maši
nėlėj. P a 1 i u o s u ota nuo 
magnetizmo viela paskui 
galima naudoti naujiems 
rekordams.

Bedarant bandymus, re
kordas vieloje buvo groja
mas 200 tūkstančių kartų, 
ir nuo to nė kiek nepablo- 
glėjo jo aiškumas.

Tvirtinama, jog dabar 
nėra nė vieno žmogaus, ku
ris tiek gyventų, kad su
lauktų, kol vienas s magneti
nis rekordas savaime “iš
garuos” ar bus grojimu iš
dildytas.

Iš vienos plonutės vielos 
špūlėje galima girdėti visą 
operą per porą trejetą va-

Prijungus tą mašinėlę 
prie radijo, galima užre- 
korduoti visas jo kalbas ir 
muziką. Turint laikrodinį 
radiją ir matant programą, 
žmogus gali, išeidamas iš 
namų, nustatyti laiką ir, 
sugrįžęs po kelių valandų, 
rasti gatavą programos re
kordą.

Studentas su tokia maši
nėle gali klasėje užsirekor- 
duot visą profesoriaus lek
ciją žo,dis žodin; gali par
sinešt rekordą ir keistų bei 
juokingų atsakyčių, ku
riuos davė jo draugai stu
dentai į profesoriaus klau
simus.

Norint svetimos kalbos 
išmokti su gera tarme, 
žmogus gali lengvai užsi- 
r e k o r d uoti svetimtaučių 
kalbas bei pokalbius, o pas
kui iš vielinio rekordo pa
kartoti sau, kad ir šimtus

Toks prietaisas tikriau 
užrekorduoja teismų eigą, 
negu gabiausi stenografai 
(greitraštininkai). Jis iš
vengia klaidų, kurias ste
nografai daro.

Rekordavimas į* vielas 
taipgi svarbus išradimas 
1 a i k r a š čio reporteriams, 
biznio raštinėms ir susirin
kimams.

Įžangą į šį išradimą pa
darė Danijos mokslininkas 
Valdamar Paulson, 1898 m. 
Jis atspėjo, kad galima gar
sus rekorduoti vieloje.

Bet jaunas amerikietis 
studentas Marvin Gamras 
pirmas pagamino praktišką 
prietaisą vieliniams rekor
dams. Tai buvo pirm ket- 
verių metų. Nuo to laiko 
žymiai ištobulintas magne
tinis rekordavimas vieloje.

T. G.

iš karališkos veislės ir veda 
visus valdžios reikalus.

Tik 1925 metais buvo pa
naikinta vergija, kaip lega- 
lė įstaiga.

Nepalio armija susideda 
iš 42,500 pėstininkų ir 2,- 
■500 raitininkų.

Ūkis ir Gamtos Turtai.
Nepalyje gerai auga kvie

čiai, miežiai, ryžiai, avižos, 
tabakas, medvilnė, cukrinės 

r nendrės, kanapės, įvairios 
daržovės, vaisiai ir vaisti
niai augalai. Auginama 
daug galvijų ir kitų gyvu
lių. Dikčiai lauko ūkio pro
duktų išgabenama ir par
duodama užsienyje. Nepalis 
yra turtingas ir puikių me
džių miškais.

Nepalio žemėje yra gau
singi geležies, cinko, švino, 
vario ir sieros klodai. Bęt 
mineralų kasimas ir apdir
bimas neišvystytas. Tryška 

i daug mineralinių vandenų 
versmių.

Nepalio miškuose ir kal
nuose veisiasi drambliai 
(sloniai), vilkai, tigrai, nos- 
ragiai, leopardai ir kiti lau
kiniai žvėrys.

Bendrai Nepalis yra gam
tiniai turtingas kraštas, bet 
toli atsilikęs politinėje san
tvarkoje, pramonėje ir kul
tūroje. J. C. K.

šimtakojai namuose nau
dingi: jie ėda blakes, mu
ses, tarakonus ir kitus ža
lingus vabzdžius.

Apie pusę kūdikių serga 
kokliušu pirm penkerių me
tų amžiaus.

Medus susidaro iš gėlių 
sulčiųmektaro po to, kai bi
tė sumaišo nektarą su savo 
vidurių syvais.

Naujas sėkmingas žiur
kėm nuodas yra autu'.

I

Slogomis dažniausiai ser- . || 
ga žmonės tarp 20 iki 29 
metų amžiaus.

Įvesdink savo turtą į gal
vą, tai niekas nepavogs, o 
pats galėsi tuo turtu nau
dotis per visą savo gyveni- ’ i 
mą. B V. . 4
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Ketvirtas Prclrpis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Su tais konkrečiais pasiūlymais, patiektais sekcijų 
susirinkimų suvažiavimui ir suvažiavimo priimtais, už
tvirtintais, mūsų skaitančioji visuomenė prie progos bus 
supažindinta. Vienas visiems pasiūlymams būdingas da
lykas: beveik visi sekcijų susirinkimai pripažįsta tą fak
tą, kad visur trūksta literatūros valstiečių švietimui ir 
siūlo netrukus pradėti leisti žurnalus. Žurnalo nori že
mės ūkio ir augalų apsaugos specialistai, žurnalo ir va
dovėlio reikia sodininkystės ūkiui; veterinarai nenusi
leidžia: jiems irgi reikalingas mėnesinis žurnalas; že
mėtvarkos specialistai nebegali apseiti be žurnalo ir tt. 
Kol kas šitie pageidavimai bei prašymai arba siūlymai 
atrodo per optimistiški, berods reikėtų, ir būtų galima, 
kol krašte atsiras daugiau medžiaginių išteklių, pasi
tenkinti pagerinimu Valstiečių Laikraščio, įsivesti į jį 
toms žemės ūkio šakoms skirtas sekcijas. Tačiau, ne
tenka abejoti, kad ir vyriausybė ir partija rimtai pa
žvelgs į tuos reikalavimus ir stengsis nors dalinai juo
sius patenkinti.

Pabaigoje buvau ir aš pakviestas pasveikinti šį di
delį, gražų, konstruktyvišką suvažiavimą, tarti žodį Lie
tuvos žemės ūkio specialistams. Aišku, kad apart to, 
kas jau buvo pasiūlyta suvažiavimui, aš neturėjau nieko 
geresnio pridėti. Visi pasiūlymai, mano supratimu, nau
dingi ir geri. Patiko man suvažiavimas. Tai pirmas tos 
rūšies suvažiavimas visoje Lietuvos istorijoje. Prane
šimai rimti, diskusijos rimtos, darbuotojų susirūpini
mas žemės ūkio reikalais didelis ir nuoširdus.

Garbė man buvo suvažiavime dalyvauti. Įdomu man 
buvo klausytis jo eigos.

Tik viena mintis, sakiau, man atrodo, nebuvo pa
kankamai pabrėžta. Aš turiu mintyje ir kalbu apie 
specialistų uždavinį kelti kaime kultūrinį lygį. Dabar
tinis lygis baisiai žemas. Sakau: Prieš kelias dienas 
viena gera lietuvaitė prisiuntė man atminčiai Kristijono 
Donelaičio “Metus”, kurie buvo parašyti daugiau kaip 
.pusantro šimto metų tam atgal. Donelaitis kalba apie 
būrus, tuos vargdienius baudžiauninkus, jų sunkius dar

žinis, jų skriaudas, jų nelaimes ir jų be galo žemą kultū- 
' rinį lygį. Prieš trisdešimts du metu aš gyvenau Lie
tuvoje—čia gimiau, čia užaugau. Atsimenu tą baisų 
apsileidimą, tą nešvarą, tą neapdairumą. Dabar vėl bu- 

[ vau kaime. Ta pati molinė duobėta asla, ta pati prie- 
I menė su sodželka prie slenksčio, tie patys mėšlu iki ausų 
i aplipę nelaimingi gyvuliai tvarte, ta pati šiaudiniu sto- 
\gu bakūžė samanota! Kiek maža progreso tepadaryta 
nuo Donelaičio laikų iki šių dienų! Ne visa tai galima 
pateisinti medžiaginiais trūkumais bei sunkumais. Ver
kiant reikia mūsų valstietį kelti kultūroje. Tai irgi jūsų, 
broliai, darbas!

Tegyvuoja Lietuvos žemės ūkio specialistai! Mes, 
Amerikos lietuviai, vėliname jums pasisekimo visose 
jūsų garbingose pastangose!

Suvažiavimas pasibaigė. Lietuvos prezidentas sa
ko man: Žinote, mano šeima sužinojo, kad aš esu gimęs 
prieš keturiasdešimts septynis metus. “Man nežinant” 
ji rengia pobūvėlį. Eikime pas mane ir padarykime jai 
surpryzą.

; / Taip ir atsidūriau tame mažam, gražiam, jaukiam 
pobūvyje. Radau ten rašytoją Cvirką, prof. Meškauską 
su žmona, poeto Liūdo giros žmoną, paskui dar pribuvo 
Lietuviškosios Divizijos vadas pulkininkas Motieka su 
žmona, Gedvilas, Sniečkus ir dar pora Paleckių šeimos 
artimų draugų bei prietelių. Besivaišinant, atsiminiau, 
kad ir aš esu gimęs sausio 22 dieną, kaip ir Justas Pa
leckis, ir visiems pasigyriau. Du zuikiai buvo nušauti 
vienu šūviu: dviejų lietuvninkų gimimo diena buvo pa
minėta vienu kartu...

O po pobūvio, atsidūriau filharmonijos salėje, kur 
įvyko Lenino mirties paminiėjimo susirinkimas. Kazys 
Preikšą skaitė ilgą, išsamią paskaitą apie Lenino darbus 
dėl darbo žmonių. Pabrėžė jis Lenino vaidmenį suor
ganizavime bolševikų partijos ir įsteigime Tarybų Są
jungos. Stalinas eina savo pirmtakūno keliu. Tarybinė 
šalis pasidarė nenugalima. Vokiškasis priešas ir gro
buonis sutraiškytas. Mes laimėjome...

Kaip jau čia plačiai priimta, po pranešimo buvo pla
tus koncertas. Žymioji artistė-aktorė Myronaitė pa
deklamavo dvejas ilgas eiles apie Leniną. Vienos buvo 
Salomėjos Neries parašytos, o kitos rusiškai parašytos 
ruso autoriaus. Tą gabią artistę mačiau vaidinant po
roje veikalų—Moljerio “Tartiufe” ir Žemaitės “Marčio
je ” Iš jaunųjų aktorių ji bene bus pati gabiausia.
Sausio 22:

Šiandien diena visiškai rami, sėdžiu ir rašinėju. Pa
baigęs rašyti pastabas apie žemės ūkio specialistų suva- 

, žiavimą, atsiminiau, kad praleidau sausio 20 dienos va
karo įvykius. O tai buvo tikrai nepaprastas vakaras— 
ir labai nemalonus ir labai malonus. Ar visi esate turėję 
tokių prityrimų?

Nemalonumas buvo tame, kad turėjau visą dieną 
išgulėjęs lovoje vakare keltis ir kosėdamas ir vos iškal
bėdamas dėl užkimimo gerklės, eiti ir kalbėti susirinki
me. Žinojau, kaip sunku bus dalyviams klausytis. Ati
dėti gi nebebuvo galima, nes susirinkimas buvo sušauk
tas man prašant bei pageidaujant.

(Daugiau bus).

VBK

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

yNki v< i'A *'•/'.į , < C . .<• J'IE y 'lt • '■
d]

Pirn°dienia. Berželio 17, 1016

PHILADELPHIA, PA

<♦>

<♦>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<t>

<t>

<f>

<!>

<♦>

<!>

Reumatiški Skausmai

rū-

•j

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

Chiang Kai-shekas Nelei
džia Chou En-lai žmonos į

Moterų Konferenciją

MacArthuras prieš Unijų 
Balsą Japonų Spaudoj

dra- 
Nuo 
Pk.,

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Jeigu bent kas -yra šven
tas, tai šventas yra žmogiš
kasis kūnas.

Walt Whitman.

Kur tik Vokietija ištiesia 
savo mostą, ji sutrempia 
kultūrą,

F. W. Nietzsche.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Mano tėvynė tai pasaulis, 
o mano religija tai daryt 
visiems gerą.; / V

Thomas Paine.

MoMwSM

New Yorko valstijos senatorius James M. Mead kal
ba į CIO delegaciją, nuvykusią pas jį į Washingtoną 
raginti, kad jis kovotų prieš prez. Trumano pasiūlytą 
priešdarbininkišką įstatymą. Visos unijos — CIO, AFL, 
Gelžkeliečių Brolijos ir daugelis smulkesnių unijų aš
triai ir greitai pasipriešino tam biliui. Dėl to jis dar 
nepriimtas. Darbininkai dabar kovoja prieš Case bilių, 
kurs turi daug panašių blogumų, kokie buvo prez. Tru
mano pasiūlyme.
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Žuvies Pramones Išplėtimo 
Perspektyvos Tarybų Lietuvoje

A.i Zasypkinas
Lietuvos TSR Žuvies Pramonės Ministeris

. Okupacijos metais vokie- ruošiama dar 40 laivų ir 
čiai grobuoniškai eksploa
tavo Tarybų Lietuvos upių 
ir ežerų lobynus, o kada 
Raudonosios Armijos smū
giai privertė juos trauktis, 
visiškai sunaikino Klaipė
dos krašto žuvų pramonę.

Šiuo metu prieš Lietuvos 
TSR Žuvų Pramonės Minis
teriją iškylą svarbus ir di
delis uždavinys — atkurti 
šią liaudies ūkio šaką, pa
statyti naujas įmones ir 
pradėti eksploatuoti van
dens turtus moksliniais pa
grindais.

Pirmar ū šio Klaipėdos 
uosto ir pajūrio sugrąžini
mas neribotai padidino Ta
rybų-Lietuvos žvejų veiklos 
plotmę. Dabar jie gali žve
joti ne tik Baltijos, bet ir 
Šiaurės jūroje.

Prie Ministerijos įsteig
tas smulkiosios žuvininkys
tės trestas. Jo uždavinys— 
vadovauti žuvavimui upėse, 
tvenkiniuose ir ežeruose. 
Trestas sujungia paskirus 
žvejų ūkius, aprūpina juos 
žvejybos įrankiais ir dali
nai laivynu. Trestas aprū
pina šviežia žuvimi Tarybų 
Lietuvos miestus ir pramo
nės centrus. Praėjusiais 
metais jis pristatė valstybei 
3,600 centnerių žuvies. Šiais 
metais trestas yra numatęs 
pristatyti 2-3 kartus dau
giau žuvies.

Pagrindinė Lietuvos žu
vų pramonės bazė yra Klai
pėdoj. Penkmečio ■ pabai
goje čia bus gaunama 60— 
70 kartų daugiau žuvies, 
kaip 1945 metais ir 15 kar
tų daugiau, negu užplanuo
ta 1946 metais. Bet pa
siekti tokiems rezultatams 
reikia atlikti didelius dar
bus.

Atstačius vokiečių su
sprogdintą laivų statybą, 
žvejybos laivais galės būti 
aprūpinta ne tik Tarybų 
Lietuva, bet ir visas Pabal
ti jis. Respublika turės ga
limybę statyti motorines 
valtis, katerius ir kitokius 
laivus.

Šiuo metu laivų statybo
je pradėti visos eilės pa
grindinių cechų — mechani
nio, liejyklos, medžio apdir
bimo, kalvių ir šaltkalvių 
atstatymo darbai. Pabaigus 
tuos darbus, galima bus 
pradėti laivų remontą.

Vokiečiai nuplukdė arba 
nuskandino didesnę Klaipė
dos laivyno dalį. Jūros 
dugne guli apie 200 laivų, 
12 iš jų jau iškelta, dabar

tris krovinių pakėlimo kra
nus.

Neseniai gauta 44 moto
rinių valčių griaučiai, kurių 
remontas bus užbaigtas šį 
pavasarį. Iš Talino gabe
nami valčių motorai. Be 
to LTSR gaus dar 12 velka
mųjų ir transporto laivų. 
Pagaliau, TSRS Vyriausy
bė paskyrė Tarybų Lietu
vai naujus m e c h a n inius 
įrengimus ir priedo 20 kitų 
stambiųjų laivų.

Šiame penkmetyje Klai
pėdoje bus pastatytas dide
lis žuvų konservų kombina
tas, kuriame numatomaipa- 
gaminti kasmet po 5 milijo
nus konservų , dėžučių, o 
taip pat skardinių dėžučių 
fabrikas ir riebalų gamyk
la.

Dabar vyksta Vilniaus ir 
Klaipėdos konservų fabri
kų atstatymas. Klaipėdos 
fabrikas šiais metais paga
mins daug šprotų ir kilkių. 
Prie jo bus įsteigti žuvų 
rūkymo cechai.

Kad sėkmingai išpildy
ti visus tuos uždavinius, bū
tina sudaryti vietoje žvejų 
ir laivyno kadrus. Tam 
tikslui sekančiais metais 
bus įsteigtas jūros žuvinin
kystės technikumas. Čia 
bus paruošiami technologų, 
laivų vadovaujamojo perso
nalo,- mechanikų ir motoris
tų kadrai.

Lietuvos TSR Žuvų pra
monės darbuotojai padės 
visas pastangas, kad gau
siai aprūpinti respublikos 
darbo žmones aukštos 
sies žuvies produktais.

Mūsų Geradejai Darbuotojai

Lietuvai pagalbos 'teikimas 
pas mus vis stovi pirmoje vie
toje. Nepaisant, kaip daug 
yra svarbių visuomeninių dar
bų pas mus tik ir kalba, kaip 
su philadelphiečių kvota (trys 
tūkstančiai dolerių) dėl Vil
niaus Medikalio Instituto, ar 
jau sukelta?

Tiesa, dar nesukelta, dar 
pusėtinai trūksta. Bet štai, tu
rime kuomi pasididžiuoti, štai 
mūsų draugai, nuo senų laikų 
remianti pažangųjį ' darbinin
kų judėjimą, Povilas ir Ane- 
lia Griciūnai aukojo $100! 
Aukojo atminčiai žuvusio sū
naus Fredžio, kuris kovojo su 
naciais. Jų sūnelis žuvo eilė
se milionų žuvusių kovoje su 
fašistais. Jis buvo sąmoningas 
jaunuolis, taip, kaip ir jo tė
veliai. Skausmas didžiausias 
tėvams netekus sūnaus. Bet jo 
motina pasakė: —Tokioj ne
laimėj mūsų kaimynai užper
ka brangias gedulo mišias ir 
kitokius pabūklus daro, o mes 
manom, kad sūnaus pagerbi
mui bus naudingiau prisidėti 
prie įsteigimo naudingos įstai
gos dėl Lietuvos žmonių.

Draugai Griciūnai paprasti 
darbininkai. Sutaupyti tokią 
krūvą dolerių, tai daugelio 
dienų darbas. Argi tokie nuo
širdūs aukotojai nėra budinto
jai kitų, kurie gal daug leng
viau išgali paaukoti, bet kol 
kas mes tebelaukiame jų žo
džio ?

Štai kiti draugai: Pit. Mac- 
kas sako: —Aš negalėjau bū
ti prakalbose iki rinkliavos, 
tai štai mano $50. Jonas Ma
sionis sako: — Aš bedarbis 
jau seniai, bet prisidedu, nors 
su $25.

Draugė E. Mulokiutė net 
apibarė komisiją. Sako: —Per 
d. Bimbos prakalbas aukavau 
10 dolerių, tai nei vardo ne- 
įdėjote, bet aš manau duoti 
dar 15 dolerių, tai tada gal 
įrašysite...

Taip, pagarsinimo vardų 
Įvyko keletas klaidelių, dėl- 
kelių priežasčių. Bet į blan
kas surašinėdami stambesnes 
aukas, viską atitaisome, štai, 
pavyzdžiui, mūsų geradejai, 
Julius ir Anelia Miskunai au
kojo šimtą dolerių, o buvo pa
garsinta tik pirmos raidės, o 
Į blanką sutraukta taip, kaip 
reikia. Kita nemaloni klaida: 
Vietoje Liudvikas Chepelis, 
pagarsinta L. Shapelis. Tokius 
dalykus, kaip tik sužinom, su
randam, tuojau pataisom. Dėl 
to, draugai, aiškiau surašykite 
aukas ir daugiau, ir daugiau 
pasidarbuokime, 'kol bus su
kelta trys tūkstančiai. . .

O dabar, štai mūs darbšti 
iždininkė, draugė A. žalnie-

raitienė, praneša, gavusi 
bužių nuo šių geradėjų: 
Stankūnienės, iš National 
N. J., 4 svederius ir porą pirš
tinių, naujų numegstų. B. Ka- 
valčuk aukojo naują svederį 
ir glėbį drabužių. Ramanaus
kienė, So. pusėj, ir Mitchell 
nemažai drabužių; Rainienė 
ir vėl aukojo 5 svederius. Tai 
jau kelintą dešimtį šiemet ta 
draugė numezgė. H. Tureikie- 
nė taipgi aukojo daug drapa
nų, o Struogienė mezga be su
stojimo.

Drapanų rinkimas labai 
svarbus labdarybės dalykas, 
todėl, kuo daugiausia gaukim 
jų ir neškime, kas pas A. žal- 
nieraitienę 1009 Jackson St., 
kas Į kliubą, 1218 Wallace 
St. O kas daug turite, tai pa
rašykite, o mes pribusime pa
imti. Taipgi malonėkite visi 
prijautė jai būti mitinge Liet. 
Pagalbos Teikimo Komiteto, 
kuris įvyks 21 d. birželio, 1218 
Wallace St.

Daugiau Gerų Darbų
Štai A.-Galkus susirūpinęs, 

kad būtų didžiausias busas

perpildytas į Laisvės pikniką, 
kuris įvyks 30 d. birželio. Jis 
dar turi tikietų, taigi kreipki
tės pas jį, 1127 Green St. ar
ba pas Budžinską, 442 N. Da
rien St., ar pas drg. Šmitienę, 
5809 N. Fairhill St. Kaip ži
noma, Laisvės piknike bus 
smagu — daug ką susitiksime, 
o su dideliu busu smagu pasi
važinėti. Tai nepavėluokite 
užsisakyti vietas.

Taipgi tėmykite pranešimą 
apie L. Pruseikos atsilankymą. 
Jis turi daug ką įdomaus pa
sakyti. M. S.

Nanking. — Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžia 
neduoda pasporto žmonai 
chinų komunistų generolo 
Chou En-lai vykti į Tarp
tautines Demokratinių Mo
terų Sąjungos konferenciją 
Paryžiuj.

Darbo Federacijos m ali
ninkai pasižadėjo nelaužyt 
gręsiančio CIO marininkų 
streiko.

GREEN STAR BAR & GRILL

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

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. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur įsakė per mėnesį 
“paliuosuot” japonų laik
raščius nuo unijų įtakos. O 
iki šiol unijos, girdi, kon- 
t r o 1 i a vo net redakcinius 
straipsnius.

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 tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

JUSTIN 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.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
■ 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas l’oplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius
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L.D.S. 7-sis Seimas
Iš / Antros Dienos Eigos

Birželio 11, 1946 m., antro
ji diena buvo praleista vien 
tik diskusavimui pačių svar
biausių Susivienijimo klausi
mų. Sakyčiau, pačių pamatin- 
giausių organizacijos reikalų, 
tai naujos konstitucijos pro
jektų diskusavimas ir jos pri
ėmimas .

Naujoji konstitucija buvo 
labai nuodugniai diskusuoja- 
ma. Kiekvienas LDS Seimo de
legatas giliai jautė, jog tai 
yra pamatas, ant kurio rymos 
ir bujos ir gyvuos mūsų Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas, į kurį bus ryžtasi su
traukti naujus tūkstančius 
Amerikos lietuvių ir tuomi ap
jungti lietuvius į vieną, gra
žiai gyvuojančią apsidraudimo 
ir pašalpos organizacija — 
LDS.

Gal niekas ir nebuvo taip 
svarbu šiame, 7-tame, Seime 
kaip svarstymas punkto po 
punktui tobulesnės konstituci
jos. Ir tie nauji punktai buvo 
priimti po kiekvienam giles
niam išgvildenimui su didžiau
siu rūpestingumu.

Pagaliaus nutarta palikti 
tuos konstitucijos punktus, ku
rie liečia jaunuolių reikalus 
iki po atsibuvimui jaunuolių 
konferencijos, birželio 12. Ta
da, birželio 13, kartu visas 
Seimas subendrins su jaunuo
lių tarimais, užbaigs konstitu
cijos diskusavimą ir jos priė
mimą bendrai. Užbaigs ryti
nę ir popietinę sesijas naujos 
konstitucijos klausime, buvo 
domingai laukiamas vakaras, 
kuriame tikėtasi turėti nepa
prastai gražų šeiminį koncer
tą. i

Juk buvo daug- ko tikėtis, 
matant svetainėje tokias as
menybes, kaip: Povilas Stogis, 
bass - baritonas, chicagietis; 
Agotėlė Kenstavičienė - so
prano, chicagietė; Konstanci
ja Abekienė - kontralto, chi
cagietė; Aleksandras Vasi

— MAYNARD, ■ MASS.=-------
DIDYSIS DIENRAŠČIO LAISVES Į

PIKNIKAS
Kurį rengia Bostono apylinkes pažan
giosios lietuvių organizacijos,—įvyks

Liepos-July 4-tq
Gražią Dainą Programą Daos: 

LIUOSYBĖS CHORAS IŠ MONTELLO 
vadovaujant Edward Sugarui

NORWOODO VYRŲ CHORAS 
vadovaujamas Olgos Zarubaites į

ROJUS MIZARA, LAISVES REDAKTORIUS
Sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais.

Rengėjai stengiasi aprūpinti valgiais ir gėrimais.

ŠOKIAMS GROS GERAORKESTRĄ

Visa Bostono apylinkė rengiasi į šį didįjį sąskridį. Maine, New 
Hampshire ir Connecticut valsti jų lietuviai taipgi ruošiasi vykti • 

į savo dienraščio didįjį pikniką.

) PIKNIKAS BUS

VOSE PAVILION PARKE
MAYNARD, MASS,

Iš anksto įsigykite šio pikniko tikietus, pasinaudokite dovanų 
proga. Prašome platintojų iš anksto darbuotis 

pardavinėjimu šio pikniko tikietų.

liauskas - tenoras, iš New 
York; Jean Brown - mezzoso
prano, brocktonietė; Liuosy- 
bės Choras, Montello, Mass., 
vadovybėj Edward J. Sugar; 
Aido Choro jaunuolių dalys— 
gražių merginų ir dailių vaiki
nų grupė, vadovybėj Josefi- 
nos Karsokienės iš Worcester, 
Mass. Taipgi Lietuvių Trio, 
kurį sudaro Dzūkas, žemaitis 
ir Zanavykas. Tai buvo Alek
sandras Vasiliauskas, Stasys 
Paura ir Dėdė Petras, kuris 
plačiai žinomas tuo pavadini
mu, bet tai yra advokatas Pe
tras Šimonis, bostoniškis. Na, 
ir Jonas Sabaliauskas, wor- 
cesterietis, žymus Naujosios 
Anglijos dainininkas.

Tie brangūs ir visų mylimi 
dainininkai kartu davė tokį 
neapsakomo gražumo koncer
tą, kad atsiprašau už nesu
gebėjimą nei aprašyti pilnoj 
vertybėj tą dainų ir dainavi
mo gražumą. Prisipažįstu, kad 
niekad pirmiau nebuvau gir
dėjęs tokio koncerto. Tad ir 
nesigilinsiu į jokias recenzi
jas, nes vi^tiek negalėsiu pil
na^ įvertinti tų meninių paži
bu, f

Agotos ir Konstancijos du
etas nepaprastai užžavėjo 
Naujosios Anglijos publiką ir 
visus Seimo delegatus, suva
žiavusius iš visų Amerikos 
kampų.

Povilas Stogis irgi savo au
dringu dainavimu ir artistiš
kumu stebino kiekvieną kon
certe dalyvavusį. Trio yra 
mums jau ne kartą girdėtas, 
bet ir šį kartą jis puikiai, pui
kiai dainavo ir kaip ir chica- 
giškis duetas, nesišykštėjo ge
riausiam patenkinimui skait
lingos publikos, kuri, rodosi, 
mokėjo pilnai įvertinti puikių
jų dainininkų pastangas ir ta
lentus.

Kažin, kada dabar vėl teks 
Naujosios Anglijos lietuviams 
girdėti tuos artistiškus daini
ninkus. Bet mes vėl girdėsime

Dzūko, Zanavyko, žemaičio 
Trio Laisvės piknike, liepos 
(July) 4-tą, Maynard, Mass. 
Apie tai m d n sakė Vasiliaus
kas, Paura ir Šimonis. Aš jiem 
tikiu. Jeigu jie sakė, tai ir dai
nuos. > ,<

Liuosybės Choras, montel- 
liškis, labai gražiai sudaina
vo net 6 dainas šiame šeimi
niame koncerte, bet juos vėl 
girdėsime Laisvės piknike, 
July Fourth. Draugas Sugaris, 
Liuosybės Choro mokytojas, 
sakė, jog choras puikiai prie 
to rengiasi. Choras labai pui
kiai atrodo ir puikiai dainuo
ja. Visi persitikrins, kurie-pik
nike dalyvaus. Tame chore 
dainuoja ir puiki dainininkė 
solistė Jean Brown. Ji davė 
keletą gražių solo ir šiame 
koncerte.

J. Sabaliauskas, worceste- 
rietis, irgi gražiai sudainavo 
keletą dramatiškų solų. Gra
žiai pasirodė ir padainavo 
Worcesterio Aido Choro jau
nuolių — merginų ir vaikinų 
— skyrius, vadovybėj moky
tojos Karsokienės.

Visi dainininkai, solistai, 
duetistai ir choristai, buvo ly
dimi audringais ir ilgais del
nų plojimais. Ačiū jiems, ačiū! 
Lai gyvuoja lietuviška daina 
ir lietuviškas kilnusis menas, 
kartu su aukštosios vertės ta
lentu ! Koncertui akompanavo 
jauna chicagietė Pearl Johan
son, kurią publika tinkamai 
pagerbė.

Koncertas pasibaigė kilnio
je dvasioje. Labai skaitlinga 
publika skirstėsi su pilnu pa
sitenkinimu.

Lytoj prasidės jaunuolių 
konferencija. Todėl jaunimas 
rūpestingai ruošiasi prie dide
lių darbų — šeiminių darbų, 
kur bus rišama labai svarbi 
jaunimo organizatyvė užduo
tis. Reiškia, rytoj, birželio 12 
dieną, bus jaunuomenės svar
bių darbų diena.

Šiuo laiku Hotel Gardner 
išrodo, kad jis būtų kur nors 
Kaune, Vilniuje, ar kur nors 
kitur Lietuvos' mieste, nes vi

sai ne naujiena girdėti lietu
višką kalbą pačiame hotelyj, 
ant Massachusetts Avenue, ar 
kur kitur arčiau tos vietos, 
kur dabar vyksta LDS 7-tas 
Seimas.

Parašysiu daugiau iš Seimo. 
Laisvęs reporteris, 
J. M. Karsonas.

P, S. Atidarant koncertą, 
pirmininkas advokatas P. Ši
monis pakvietė pakalbėti vie
ną aukštą karininką, Lt. Colo
nel Norman G. Jackson, Ge
neral of the First Command 
of the U. S. Army. Jis gražiai 
prisiminė apie lietuvių tautą, 
Baltijos kraštą ir pasaliutavo 
kritusius lietuvius kovoje už 
Amerikos laisvę. O tame lai
ke dainininkės Kenstavičienė 
ir Abekienė gražiai sudainavo 
gedulo dainą.

J. M. Karsonas.

Hartford, Conn.
Aukos Vilniaus Tiriamosios 

Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui

A. ir E. Klimai aukojo $200.
Po $100: J. ir L. žemaičiai, 

ALDLD Moterų Kliubas, Do
rnin. Aksomitas, G. ir J. Šil
kai.

Po $50: M. Nikzentaitienė, 
Laisvės Choras, J. ir V. Vasi
liauskai, A. ir O. Latvėnai.

M. ir M. Johnson $35.
J. ir M. Bernotai $30.
Po $25: J. V. Kazlau, Jus

tinas Totorėlis, J. ir Ph. Ma- 
cernai, J. Sholunas, V. ir M. 
Staugaičiai, Ch. Astrauskas,
L. Monkienė, P. ir O. Girai- 
čiai, F. Repšys, J. Veiveris,
M. Seliokai, G. ir A. Dagiliai, 
A. ir M. Laurinaičiai, J. ir M. 
Lukštas, O. Visotskienė, J, ir 
A. Bucioniai, K. ir Z. Norkai- 
čiai, V. Jurkevičius, J. Bucio- 
nis, Mr. ir Mrs. F. Ramanaus- 
kai, P. Mozevish, J. Beržinis, 
K. ir O. Brazauskai.

K. Vilkas $15.
Po $10: J. ir K. Guobos, K. 

Berzinis, J, ir M. Margaičiai, 
Dom. ir Br. Navickai, M. But
kevich, M. Ramanauskas, B. 
ir M. Muleranka, O. Krasnic- 
kas, K. ir P. Novenis, A. ir 
M. Mažonai, A. Gerbutavi
čius, Paul Norvydas, A. Lau
rinčikas, E. ~ ir A. Haiko, M. 
Naktenis, A. Cekas, A. Vit
kauskas, A. ir M. Pavilonis, 
Z ir M. Yuskai, K. ir E. Lu- 
gauskai, J. Jeskonis ir A. Ra
manauskas, K. Aksomitaus- 
kas.

Po $5: A. Bakevich, F. Bal
čiūnas, F. Haiko, St. Katchin, 
K. Evans, J. ir M. Pilkauskai, 
Mrs. A. Wesnosky, J. Giraitis, 
M. J. Švilpa, J. Janulevičius, 
Ant. Kiskiunas, J. Bagdonas, 
Jonas Baranauskas, O. ir F. 
Laurinai, Mary Ramoška, P. 
Kriscius, C. Miller, St. Masi- 
lionis, Jesse Geison, M. Genis, 
W. Brazauskas ir S. Maka- 
veckas.

J. ir J. Viluchinskas $3.
Po $2: J. Mituza, R. Ka

napa, J. P. Dilius, J. šopis, O. 
Rudzinskienė, B. Lukas, Mr. 
ir Mrs. A. Skardžius, V. žal- 
tauskas ir J. Žukauskas.

Po $1: O. Kvaratienė, V. 
Jokimienė, K. Remeikienė, J. 
Kazlauskas, A. Grigaliūnas, 
A. Skienevičius, W. Slipkaus- 
kas, M. Ramanauskas, O. 
Verketienė, V. Rusėvičienė, J. 
V. Valley, J. Baltulionis, P. 
Padelskis.

Po 50c: M. Norbutienė ir 
F. Jurkus.

Viso labo aukomis surink
ta $1,812.57.

Mūsų komitetas taria šir
dingą ačiū visiems aukoto
jams dėl to svarbaus ir gra
žaus tikslo, tai yra, įsteigimo 
Vilniuje, Tarybų Lietuvoje, 
Vėžio Ligos Instituto.

Pastabu: Kurių pavardės 
nėra tinkamai atžymėtos, ma
lonėsite pranešti mūsų vieti
niam komitetui, o mes mielai 
tą pataisysime.

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Hartfordo Skyrius, 
W. Brazauskas,

j ■■ i

Kongresmanu Komitetas 
Netiria Ku Klux Klano

Washington. — Kongres
manu komitetas ne-ameri- 
kiniams judėjimams tyri
nėti atsisakė ištirti fašis
tinį Ku Klux Klaną. Tas 
Kankino vadovaujamas ko
mitetas darbuojasi tik prieš 
pažangias organizacijas ir 
unijas.

Kai gyvenimas tampa 
kančia, ir viltis nebilė pa
lieka — pasaulis sako, “Iš
eik !”■—kapas sako, “Eikš!”

Arth. Guiterman.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5302 — 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
• ROY H. CLARK
5302 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 925 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 461 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THE OASIS BAR & GRILL 
James Whelan & George Rosner

461 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 137 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 882 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 430 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY RAFF
430 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1824 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK C. CARISTI
1824 — Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5802 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
HARRY SPITZKOFF & JOSEPH KROSNER 

H. & J. Grocery & Dairy
5802 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINSTEIN
1068 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 14th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GOLDWASSER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \

WILFRED & OWEN MICMOE 
Milmoe Bros.

588 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
J ----- ... .. ------

NOTICE is hereby given that License’ No. 
GB 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL GILCHICK
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEITZ
137 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8027 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY C. MEYER
8027 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail .under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2202 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I IRVING HOFF
2202 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5953 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LAIKIN
442 Lorimer St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic’ Beverage Control Law -’at 
810, Grand' Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, td be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN
810 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.HENRY BEHRENS
657 — Broadway, Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

SHEPPARD ENVELOPE COMPANY 
Reikalauja Merginų ir Moterų

5 Dienom, 9 Valandų Dienų.
UŽDIRBKITE BESIMOKINDAMI
Patyrimas pagelbėtų, tačiau nebūtinai

Kreipkitės Į MRS. COFFEY 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

1 WINONA STREET, WORCESTER, MASS.
(145)

OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y.
X (139)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VERPĖJAI
VERPINIŲ SKIRSTYTOJAI

VISIEMS ŠIFTAMS 
REGULIARĖ ALGA

NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos.

NASHAWENA MILLS,
Employment Office, 

BELLEVILLE ROAD, 
NEW BEDFORD, MASS.

(139)

REIKIA 
AUDIMO 
MOKINIŲ

Lengvas, Linksmas Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Ideališkos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Tuojau

CLARK MILLS CO.,
CLARK MILLS, N. Y.

(140)

KRISLAI

Kreipkitės 22-15 43 Avė., 
Kampas 23rd, Long Island City. 

(Keletas blokų nuo Queens Plaza) 
(141)

HELP WANTED—M ALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKIA
DARBININKŲ PRIE MOLIO KASIMO 

GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

8 A. M. IKI 3 P. M.
CROSSMAN CO.

i LOWER MAIN STREET
SAYREVILLE, N. J.

(141)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Partija kokią sueigą, tai svie
tas nesutelpa.

šiomis dienomis ten rengė 
mitingą dešinieji su Luigi An- 
tonini priešakyje, parėmimui 
Italijos reakcininkų politikos. 
Garsino turčių spauda, šaukė, 
kad kalbės ir New Yorko vals
tijos gubernatorius Mr. De
wey. Na, ir “prisirinko” vos 
keli tūkstančiai žmonių.

Negali dešinieji elementai 
tą didžiulę svetainę užpildyti 
ir tiek. Gi New Yorko mieste 
vien italų yra apie du milio- 
nai.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Yra rengiamas busas j Laisvės 
pikniką, Brooklyn, N, Y., kuris 
jvyks 30 d. birželio. Kurie dar ne
turite tikietų, įsigykite. Paskui gai- 
lėsitės kaip nebus galima gaut ti
kietų.

Busas išeis nuo 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. ryto. Kaina į abi pusi, 
$3.25. Kreipkitės pas Komisiją: U. 
Tureikienė, 143 Pierce St., Telefo
nas Dew. 4026. A. Galkus, 1127 
Green St., J. Šmitienė, 5809 N. Fair
hill St., Phone Wav. 2538 Ch. Bud- 
zlnskas. — Bušo komisija.
. . , ■ (138-139) >

REIKALINGOS
MERGINOS

SUSTATYTOJOS
PAKUOTOJOS

NUOLATINIS DARBAS
THE THOMAS
& BETTS CO.
36 BUTLER ST.,

ELIZABETH, N. J.
(189)

MERGINOS
LENGVAM DARBUI PRIE STALŲ 

PRIE MAŽŲ DALIŲ
Pageidaujamas darbas ir darbo sąlygos 

nuolatinėm, patikimom merginom.
APMOKAMOS ŠVENTĖS
THE DAVEN CO.,

191 CENTRAL AVE., NEWARK. N. J.
(141)

OPERATORES
5 DIENOS — 7 VALANDOS 

Gera proga mokinėm ir patyrusioms

ZEPHYR MILLS, INC.,
COOPERSBURG, PA.

Rytiniai ir popietiniai šiftai.
Linksma Aplinkuma.

' ■" Susitaikomi Sandarbininkai.
Ideališkos Darbo Sąlygos.

TELEFONUOKITE 
COOPERSBURG 111.

Dirbtuvė randasi už vieno bloko 
nuo gatvekarių.

(141)

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GERA ALGA, VIRŠLAIKIAI. 

5 DIENŲ SAVAITĖ. 
Patogu Visom Suvbėm ir B ūsai s.

PAPRASTI DARBININKAI
TARP 39 IKI 40

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA ALGA

DIENINIS ŠIFTAS
NEMOKAMAI APDRAUDA IR 

ATSITARNAVIMO

ŠVENTĖS IR V AKACIJOS SU ALGA

RONSON
ART METAL WORKS, INC.

KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 
7 MULBERRY ST., NEWARK, N. J.

(Į40)

REIKIA DAILYDŽIŲ 
AUKŠTOS ALGOS 
Prie Namų Statybos 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW

CONSTRUCTION CO., 
I*. O. Box 643, Bayard Lane. 

Princeton, N. J.
(145^

SUPERINTENDENT PORA
Williamsburg,. 5 aukščių moderninis laipioda
mas namas. 2 rūmų apartmentas. Patyrę? 

prie pataisymų.
Room 3303, 225 Broadway, N. Y.

(Uit

Štai mano tikėjimas:
Laimė tai vienatinė gery

bė.
Vieta būti laimingu yra 

šičia.
Laikas būti laimingu1 yra 

dabar.
Būdas būti laimingu yra 

kitus tokiais daryti, 
Robert G. IngersoU..
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Šeštas Puslapis
■A.iM

Pirmadienis, Birželio 17, 1946
—.............. —■ „į.- , ; . r

NewYorto^g^zfeZlnioi
Vieningume—Galybė!

Šiuos žodžius rašant, šešta
dienio priešpietį, buvo skel
biama, kad marininkų unijoms 
pavykę susitarti su laivų kom
panijomis be streiko. Susitari
mo prieita streiko valandai iš
mušus, marininkams jau ei
nant nuo laivų, o kitiems dar
bininkams, unijistams ir ne 
unijistams, vieningu mūru sto
vint už marininkų pečių.

Tas galingas vieningumo 
mūras tai ir buvo tuo akstinu 
laivų savininkams susitarti. To 
niekuomet neužmirškime.

Svečiai iš LDS Seimo
Pirmosiosmis kregždėmis iš 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Seimo, įvykusio Bostone, 
į Laisvės raštinę pribuvo de- 
troitiečiai Vera, Petras ir Le- 

, onardas Smalsčiai. Petras bu
vęs delegatu, o jo Veronika 
ir sūnus — palydovais.

Su smalsčiais, jų mašina, 
parvyko ir Jonas Gasiunas, 
buvęs LDS sekretorius, o da
bar prezidentas, toms parei
goms narių referendumu iš
rinktas ir šiame seime užtvir
tintas. Kartu su jais grįžęs Pi
jus Krakaitis, kitas detroitie- 
čių delegatas, tačiau su juo 
nesimatėme (tikimės pasima
tyti). Jis nuvykęs apsilankyti 
pas giminaitį ir draugą Kazį 
Steponavičių, Cliffsidėj.

Trumpai pabuvoję pas mus, 
taipgi apsilankę LDS Centro 
raštinėje, svečiai išvyko jieš- 
koti giminaičio Antano Dau
kanto. Taipgi ketino atlankyti 
Slančiauskų šeimą, gyvenančią 

. Rahway, N. J.
Smalsčiai yra geri darbuo

tojai savo kolonijoje, o taip 
. pat ir mūsų spaudos geri pa
triotai. Vera Smalstienė per 
eilę metų darbuojasi dienraš
čio Vilnies vajininke, tuo pat 
kartu neužmiršdama ir Lais
vės, nors mes ir tolimesni jų 
kolonijai.

Išgirsim Chicagietį Prūseiką; 
Matysime Lietuvos Filmą ir 
Girdėsime Aido Vyry. Chorą

O visa tai dėsis jau šį tre-išimo. Pasinaudokime šia viena 
čiadienį, birželio 19-tą, Uk-j proga, 
rainų svetainėje, 216 Grand 
St.. Brooklyne. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Įžanga 25c.

Pagyvenusiems brooklynie- 
čiams nėra reikalo aiškinti, 
kuo yra Leonas Prūseika. Jie 
žino. Gerai atsimena jo raš
tus, jo prakalbas, jo draugin
gą pobūdį iš tų laikų, kada ji
sai dirbo dienraščio Laisvės 
redakcijoj, gyveno Brooklyne. 
Priaugantiem ar naujai atvy
kusiom reikia šis tas pasakyti. 
Ir visiems reikia priminti, kad 
Prūseika atvyksta tik svečiuos- 
na. Brooklyne bus tik vienos
jo prakalbos. Taigi, ne vakar ūmosios 
girdėjome, ne rytoj vėl išgir

Prūseika sustos pas mus 
grįždamas iš LDS Seimo, o iš 
čia vyksta atgal Chicagon,- į 
savo darbą vidurvakariečių 
lietuvių dienraščio Vilnies re
dakcijoje.

Aido Vyrų Choras, vadovy
bėje Prano Pakalniškio, gavęp 
audringą susitikimą Aido kon
certe, teiks mums malonaus 
smagumo dainomis ir šiame 
vakare.

Taipgi bus pakartotas rody
mas Antano Bimbos parvežtų 
iš Lietuvos naujų filmų ir pir
mu kartu rodomi vaizdai Pir-

Gegužės parado, l<u- 
! riame ir mes maršavome.

NEPAKARTOKITE
KLAIDOS!

kiekvieno didelio dien- 
Laisvės parengimo atsi- 
žmonių, kurie skundžia- 

pamiršau šią 
Nestebėtina,

Po 
raščio 
randa 
si: po šimtais,
Laisvės . iškilmę! 
kad taip atsitinka. Juk kiek
vienas iš mūsų turime gyveni
me daug rūpesčių, daug užsi
ėmimų, triūsiame, 
nuo ankstyvo ryto 
nakties, 
svarbu, 
sistema, 
siminti.

Dabar įvyksta du dideli 
mūsų dienraščio parengimai. 
Brooklyno ir Maynardo pikni
kai. Aišku, kad kiekvienam

skubiame 
iki vėlumos 
viską, kas 
Tačiau su

Sunku 
atsiminti, 
pasiruošus, galima at-

MUZIKA

Tolimi Svečiai
Birželio 14-tą atlankė Lais

vės įstaigą ir LDS Centrą 
George Braknis iš Pontiac, 
Mich., Frank Vilkas iš Wil
merding ir Jonas Kazlauskas 
iš Pittsburgh, Pa. Jie čia apsi
lankė gįrždami iš LDS 7-to 
Seimo, Bostone. Visi yra dar
buotojai savo kolonijose, at
stovavo savo organizacijos 
kuopas seime. Visi yra mūsų 
demokratinės spaudos skaity
toj'ai.

Apžiūrėję įstaigas, pabuvo
ję pas mus, svečiai išėjo jieš- 
koti savo artimųjų bei pažįsta
mų, taipgi pasidairyti po mū
sų miestą. Vilkas išėjo pasišo
vęs surasti brooklynietį Kazį

Miestas Padvigubina 
Pirkiniu Taksus

Mūsų skaitvtojai raginanti' 
remti tuos biznierius, kurie

ĮSITĖMYKITE 
DIENRAŠČIO

PIKNIKUS
Turėkite mintyje dienas ir 
vietas, kur ir kada piknikai 
įvyks, arba išsikirpkite šį 
skelbimą ir turėkite kiše- 
niuje. Tada žinosite dienas 

ir vietas.

BROOKLYN

Birželio 30 June
CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės.

MAYNARD, 
MASS.

Laisvės naudai piknikas 
įvyks 4-tą dieną liepos, 
tai didžiojoje šventėje.

Fourth of July
VOSE. PAVILION PARK

Jau laikas trumpas, tad visi 
būkite prisirengę dalyvauti 
šiuose piknikuose. Paremki

te savo dienraštį.

FILMOS - TEATRAI
“Heilo Moscow”--Idomiv

Filmą

tik vienu kitu miestu 
apie tą miestą nėra 
viena kita daina.
“Hello Moscow” per-

svarbu juose dalyvaut. Brook
lyn© piknikas bus birželio 
(June) 30 d., Clinton Pąrk, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas-

Maynardo piknikas bus 4 
d. liepos, Fourth of July, Vose 
Pavilion Park.

Kad išvengus užmiršimo, iš
sikepkite iš dienraščio pikni
ko skelbimą ir visada turėki
te savo valete su pinigais. 
Dažnai i jį pasižiūrėkite ir ta
da turėsite mintyje pikniką, j 
kurį jūs manote vykti. Pa
kvieskite ir kitus į savo dien
raščio pikniką.

tįstai. Retkarčiais perstato
operas. Ir patogu klausytis

ARTHUR RODZINSKI, or- 
kestru vadas, diriguos New 
Yorko Philharmoniškai Sim
fonijos orkestrai atidaryme 
Stadium Kdncertų sezono šį 
pirmadieni, birželio 17-tą.

šį vakarą, birželio 17-tą, 
prasideda Stadium Koncertų 
sezonas, kuris tęsis per visą 
vidurvasarį, kas vakaras, pra
dedant 8:30. Tik lietingų va
karų pačios svarbiausios pro
gramos būna nukeliamos į se
kamą giedrų vakarą, kadangi 
Lewisohn Stadiumas, kur tie 
koncertai įvyksta, yra atviro 
oro patalpa.

Įžangos visiems prieinamos, 
nuo 30 centų ir aukščiau.

Programose visuomet groja 
New Yorko Philharmoniška 
Simfonijos Orkestrą. Tąnkiai 
dalyvauja žymiausi dainos, 
muzikos, vaidybos ir šokių ar-|niai.

ARTHUR RUBINSTEIN 
pianistas, skambins birželio 
17-ta, Stadiume.

žvaigždžių po žvaigždėmis.
Lewisohn Stadiumas randa

si prie Amsterdam Ave. ir 
138th St., New Yorke.

Pertraukomis programos nu
merių jiedu tęsia pokalbius. 
Kas numeris, scenaristas la
biau susidomi. Gi išėjus ber
niukui su armonika ir daina 
scenon, žaviai užtraukus apie 
mieląją Maskvą, mokyklos 
viršininkas pastebi savo drau
gui— o, kad žinotai istoriją 
apie tą armoniką! — Scena
ristas nori žinoti.

Seka istorija armonikos iki 
jos kelionės su berniuku Mas
kvos didžiojo teatro scenon. 
Istorija sukasi apie jos pirmą-

Miestavoji budžeto taryba 
(Board of Estimate) praeitą 
ketvirtadienį nutarė vykdyti 
trejopus taksus:

Padvigubinti taksus ant pir
kinių (sales tax) nuo dabar 
esamo 1 nuošimčio iki 2 nuo
šimčių. Kaip jie palies pirkė
ją, plačiau nagrinėsime seka
mose laidose. Prieš šiuos tak
sus kovojo komunistai Cac- 
chione, Davis ir darbiečiai 
Quill ir Connolly.

Imti 5 nuošimčius nuo vieš
bučių kambarių, išrenduoja- 
mų aukščiau $2 nakčiai.

Takšnoti biznį ir finansus.
Šie visi taksai įeis galion 

liepos 1-mą. Galios 3 metus. 
Dar liekasi majorui O’Dwyer 
pasirašyti, kad juos užtvirtin
tų. Jisai parašys, kadangi pats 
jų reikalavo.

Kartą mačius šią naują Ta
rybų Sąjungos filmą, birželio 
15-tą pradėtą rodyti Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke, lengviau suprasti, 
dėl ko Tarybų Sąjungos tau
tų žmonių dainuojamoj “Mas
kva mano” girdisi ypatinga 
dvasia, kuri ne taip ryški ki
tiems tą dainą dainuojant. 
Dainą ta pati, muzika ta pati, 
bet aniem žmonėm tas mies
tas nėra 
ir daina 
vien tik

Filmą
stato jau naują, pokarinę ga
dynę. Tarybų Sąjungos filmų 
industrija pasistatė savo už
duotimi panaudoti karo laiko 
iškeltas naujas šalies jėgas ir 
naujas temas. šiai filmai 
žvaigždėmis panaudoti stu
dentai, įgijusieji savo drama
tišką ir muzikališką lavybą 
einant naująja lavinimo pro
grama — paruošti techniškai 
ir aukštai pakelti kultūriniai.

Veikalas prasideda su atsi
darymu technikos mokyklos 
studentų pildomos meno pro
gramos . Maskvos didžiajame 
teatre, perpildytame kapito- 
liaus publika, suvykusia pa
matyti iš toliau atvykusius sve
čius jaunus menininkus. Toje 
publikoje matome susitikusius 
du senus draugus — tos mo
kyklos viršininką ir filmos sce
narijų ruošėją. Mokyklos vir
šininkas sugestuoja, jog šį 
vakarą, čia pat, jis turi puikią 
medžiagą filmai. Scenaristas 
mano, — ką gi čia gausi rim
to iš vaikų, iš jaunuolių; pa
galiau, čia tik linksmų šokių 
ir dainelių vakaras, tai ir vis
kas.

c<&&:

IRINA BORODINA, viena 
iš žaviųjų jaunų žvaigždžių 
naujoje Tarybų Sąjungos mu- 
zikališkoje filmoje “Heilo 
Moscow,” ,

jį savininką, kuris krito caro 
budelių auka 1905 metų re
voliucijoj. Apie amatininką jo 
draugą, kuris saugo armoniką, 
kaip savo akį, nors patsai ja 
groti nemoka. Saugo, kaip 
brangiausią atmintį ir kaipo 
dovaną “kam nors jos ver
tam,” kaip jam sakė mirda
mas jo draugas. Apie vaikus 
technikos mokyklos studen- 
tu^f kurie, greta pastangų pui
kiai atlikti darbą, -vistiek lie
kasi vaikais, liekasi jaunimu. 
Jie nori žaisti, šokti, groti. 
Tam viskam jiems reikia pa
talpų, priemonių ir vyriausy
bė nori jiems tame pagelbėti.

Yra daug dramos, juoko, 
ašarų; yra vagysčių, įtarimų, 
teismų ir net kumštynių iki 
armonika ateina pas vaikus ir, 
pagaliau, scenon Maskvos te
atre. Filmos intriga įdomi, jos 
išvada reikšminga. Filmą 
“Hello Moscow” būtinai pa
matykite! R.

Roxy Teatre Nauja Programa 
“Somewhere in the Night,” 

meilės dramos ir prietikių fil
mą, pradėta rodyti gale pra
eitos savaitės Roxy Teatre, 
7th Avė. ir 50th St., New 
Yorke. Scenoje vaidina Copa
cabana Revue, su Dėsi Arnaz. 
Kiti svečiai aktoriai ir teatro 
orkestrą, šokėjos.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

1008 GATES AVENUE
Tel.1 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 biznj.

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

Balandžio mėnesį pas Ste
phen Ivankov’us, New Yorke, 
motinos palikta mergytė antru 
kartu likosi be namų. Tvanko-| 
vienei neseniai mirus, nesant 
kam kūdikio prižiūrėti, Ivan
kov ją nunešė į pamestinukų 
prieglaudą.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų,
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus

CteiČiu# su naujausiais {taisymais. u
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

:•.. .... -- - ----- ------------- -- 1

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

__ , , j 9—12 ryteValandos: j 8vakare

Penktadieniais Uždaryta

A CHARLES
□įSy i UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5669

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

RESTAURANT

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.
Tėvo Dienai ar Bile Dienai

Jeigu jūs neradote ko tin
kamo apdovanoti tėvą oficia- 
le Tėvų Diena, ar nesuspėjote, 
tam nedatekliui dapildyti tu
rite progą, kad ir vėliau. 
Adam Hat skrybėlės visuomet 
madoje, yra pritaikomų viso
kiems sezonams. Pavyzdžiui, 
puiki šiaudinė skrybėlė vasa
rai daro gero bile vyrui, no
rinčiam apsaugoti galvą nuo 
karštos saulės ir’ dulkių, tuo 
pat sykiu norint atrodyti puoš- 

(Skelbimas).

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

.. ................. —-......... ..... *

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, h. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i-— ............................................ .-■*

LITUANI
SQUAlČ

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreea 4-9812

dad THE GIF 
GIVE 
he denied him*

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:
I-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS UŽ $2 

Peržiūrime, sutaisome diržus, 
išaliejuojame ir nustatome 

tik už $2.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai
Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite j namus: 

E V. 8-3682.
Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 

labai prieinamomis kainomis.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St.i Broadway Line 

į Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Lengviausia įspėjamas dalykas, kad z
jūsų tėvelis visada nori ką nors sau J
tinkamo iš vyram paruoštų džiūlerių.
Dabar, tėvo dienos proga, jūs galite jį patenkinti. Apdo
vanokite jį kuriom nors iš žemiau nurodytų, tėvų dienai 
atatinkamų, dovanų:

Laikrodėlių, Walletu, Tie 
Sets, Key • Chains, Gents 
Diamond Ring & Stone, 
Buckle Sets ar Kitkuom.
Užėję J Lipton Krautuvę, jūs ra
site daug patraukiančių daiktų 
prieinamom kainom.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Aril Graham Ave.) Atdara Vakarai*.


