
Fašistinės Dvasios.
Bitės Be Avilio, 
šventa Tiesa.
Tikėjau Tais Stebuklais.

Rašo A. BIMBA 1

Montrealio lietuviškieji fa
šistai nesutelpa savo kailyje. 
Aną dieną jie pasišaukė poli
ciją ir Uždarė demokratinių 
lietuvių susirinkimą. Manė 
tuomi atimsią geros valios lie
tuviams progą suteikti Lietu
vai paramos.

Jiems, aišku, tikslą pasiek
ti nepavyko. Atsirado geras 
protestantiškas kunigas, kuris 
savo bažnyčią veltui davė ir 
ant rytojaus buvo atlaikytas 
gražus susirinkimas. Lietuvos 
žemės ūkio Akademijos atsta
tymo reikalams sudėta dvyli
ka šimtų dolerių!

Fašistinėms dvasioms pikta.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne' $7.00

Kopija 5c
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Mėsa Pabranginta 
9 iki 15 Centų 

Virš Birželio 30 d.

Washington. — Naujoji 
Kainų Administracija leido 
pakelti mėsos kainas žy
miai aukščiau, negu buvo 
iki birželio 30 d., prie se
nosios jų administracijos. 
Mėsos pabranginimas įeina 
galion šį antradienį, ir pir- 

j kikai - vartotojai per metus

mi-
ne-

MASKVA REIKALAUJA, 
KAD JANKIAI PASITRAUK
TU IŠ CHINIJOS

Vienybės redaktorius savo 
viernuosius ragina nepamiršti 
“kovojančios Lietuvos.” O jis 
turi mintyje Lietuvoje fašisti
nius likučius, kurie slapstosi 
miškuose ir pasalomis žmones 
plėšia ir žudo. Jais Tysliava 
ragina pasitikėti, jų nepamirš
ti ir juos remti.

Girdi: “Pasaulio lietuviai, 
kaip bitės, turi nešti meilės 
medų aviliui, iš kurio išskri
do.” ★ ★ ★

Kas liečia Tysliavą ir kitus 
fašistus, tai galima jiems už
tikrinti, kad jų nešama meilė i ---------
yra nuodai. Lietuvos žmonės Maskva. — Sovietų radi- 
jos nenori ir neprašo. jas vėl reikalavo, kad Jung-

Fašistai yra “bitės” be avi- ■ tings Valstijos atšauktų sa
lio. Jie tą savo “meilės medų” 1 vo armiją jš Chinijos. “Am- 
gali čionai suvalgyti. Lietuva erjĮęOnu kariuomenės pasi- 
mekados jų aviliu nebebus. trauki^as yra svarbiausias

Vienas pabėgėlis klerikalų Velykas tam kad Chinijos 
Amerikoje (rugs. 6) sako:'zmones gale.^ taikiai 1S- 
“Taip, mes esame nereikalin- sPr?stl. klausimus, SU. ku: 
gas daiktas, kuriuo mielai riaiS jie SUSlduria, Sako 
kiekvienas nori nusikratyti!” Maskvos radijas.

Šimtu procentų sutinkame. 
Tai šventa tiesa. Ir kuris gi

f* švarus žmogus norėtų ką nors 
bendro turėti su tais, kurie 
apiplėšę, apvogę kraštą ir iš- 
žudę daug žmonių, išbėgo iš 
Lietuvos su dvikojiškais 
rimis hitlerininkais?

Amerikiečiai Tures už Mėsą 
Sumoket 756 Milionais Dolerią 

Daugiau per Metus 
_____ v 
turės sumokėti jau 756 
lionais dolerių daugiau,
gu pagal senąjį kainų įsta
tymą.

Komercinė spauda skel
bia, kad mėsa vidutiniai 
pabranginama, girdi, 3 cen
tais ir 3 ketvirtadaliais 
svarui, lygint su birželio 30 
d. Bet tikrenybėje mėsos 
kaina pakeliama 9 iki 15 
centų svarui už geresnės 
rūšies jautieną, avieną, 
kiaulieną ir kt.

Skerdyklos tuo tarpu jau 
pradėjo tūkstančiais palei
dinėti darbininkus. Sker
dyklų atstovai grūmoja iš
šaukti mėsos badą todėl, 
kad vėl įvedama šiokia to
kia kainų kontrolė.

Ginkluoti baltieji linčininkai, vadovaujami policinin
kų, medžioja aštuonis negrus ties Magee, Mississippi

tik kaltinamieji, bet ir daugelis kitų su šeimomis pabė
go j pelkes, kur slapstosi nuo linčininkų.

Rytojaus Laisvė Gali 
Neišeiti dėl Trokų 
Vairuotojų Streiko

ž vė

savoSugrįžęs iš Lietuvos 
pranešimuose visur pabrėžda
vau Lietuvoje pastebėtus dide
lius atsistatymo ženklus. Sa
kiau : Lietuva prisikels iš ka
ro griuvėsių. Ji jau išdidžiai 
keliasi. Savo akimis visur ma
čiau ryžtą ir darbą.

18 Vengry Suimta Kaip 
Fašistai-žmogžudžiai

JUGOSLAVAI NUŠOVĖ 
KARINĮ GRAIKIJOS 
LĖKTUVU

Vi-
Fe-
su-

• Budapest, Vengrija. 
■Komunistas Vengrijos 
daus reikalų ministras, 
renc Ra j pranešė, jog 
imta 18 fašistinių vengrų.
Jie sukurstė kruvinas riau
šes Miskolc mieste liepos 
30 d. Riaušininkai tada nu
žudė vieną policininką ir 
vieną žydą verslininką. Kal
tininkus teis liaudies teis
mas.

Dabar apie tai rašo Augus
tinas Gricius, rašytojas ir vei
kėjas, savo giminaičiui, mūsų 
dienraščio vajininkuį ir platin
tojui Antanui Stripeikai.

Tarp kitko, šis veiklus lie
tuvių tautos sūnus sako:

“Lietuva pamažu pradeda 
atsistatyti po visų bėdų ir su
naikinimų, kurių čia vokiečiai 
aibes pridarė. Atsistatymas 
visose srityse eina juo toliau, 
juo smarkiau. Jei dabar drg. 
Bimba vėl j Lietuvą atvyktų, 
nustebtų, kas per tą laiką pa
daryta. Visas gyvenimas pra
deda atgyti ir tas mus visus, 
mačiusius Lietuvą tik ką išvi
jus vokiečius, ir matančius, 
kas per tuos dvejus metus pa
daryta,, ypač džiugina. Smagu 
dirbti ir atiduoti jėgas, kai 
matai, kaip Tarybų Lietuva 
žengia j priekį, kaip jos kul
tūrinis ir medžiaginis gyveni
mas, kaip žmonės vis tvirčiau 
įauga į tarybinės sistemos są
lygas ir randa jose plačius ga
limumus savo kūrybai ir veik-

Troky Vairuotojų 
Streikas Didėja

New York. — Darbo Fe
deracijos Vežikų Brolija 
(unija) sustabdė trokus ne 
tik New Yorko ir New 
Jersey apylinkėje. Jinai su
laikė trokų veikimą ir vi
same Atlantiniame Ameri
kos pakraštyje nuo Balti- 
morės iki Bostono.

Bombay Riaušėse Žuvo 
Bent 213 Žmonių ■
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Streikas Uždarė 
Visus Jungtinių 
Valstijų Uostus

Jūrininkai Streikuoja prieš 
Valdžią, Kuri Skiria Jiem 
Mažiau Algos, negu Bosai

Tokio. — Sovietų atsto
vai Japonijoj kaltina . gen. 
MacArthurą, kad jis atsisa
ko paskirti laivus, kurie tu
rėtų pergabent 40,000 ja
ponų iš šiaurinės Korėjos 
ir Port Arthuro į Japoniją. 
Sovietai taipgi kaltina Mac
Arthurą už tai, kad jis ne
leidžia 3,000 japonų mote
rų in' vaikų grįžti namo iš 
sovietinių Kurilų salų.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų lakūnai apšaudė 
anglišką karinį Graikijos 
lėktuvą ir privertė jį nusi
leisti žemyn. Jo lakūnas 
suimtas ir apklausinėja
mas. Jugoslavija oficialiai 
pranešė, kad Graikijos lėk
tuvai jau seniai skraido per 
jugoslavų žemę. Dabar nu
muštas žemyn Graikijos 
lėktuvas buvo ginkluotas 
keturiais kulkosvaidžiais ir 
kitais šaunamaisiais gink
lais. Jugoslavai rado ja
me gana amunicijos.

(Graikijos monarchistų 
valdžia sako, kad jos lėk
tuvas “peržemai skrido, to
dėl paklydo ir perlėkė per 
Jugoslavijos sieną.”)

Bombay, • Indija. — Pra
eitą savaitę per ' riaušes 
tarp indusų ir mahometonų 
Bombay mieste buvo už
mušta bent 213 žmonių iš 
abiejų pusių. Kalkuttos 
riaušėse žuvo dar trejetas 
tuzinų. Kai kuriuos nušo
vė anglų policija.

Graikijos valdžia taipgi 
skleidžia gandus, būk W- 
vietinės rakietos lakstan
čios virš šiaurinės Graiki
jos.

Washington.— Generolas 
Eisenhower, armijos štabo 
galva, šį mėnesį apkeliaus 
įvairius Europos kraštus.

ir

Anglai ir Amerikonai 
Išdaužė Jugoslavu 
Demonstraciją

Muggia. — 50 anglų
amerikonų kareivių išdau
žė buožėmis ir kitais įna
giais 1,500 jugoslavų de
monstraciją Muggioj, 10 
mylių nuo Trieste miesto. 
Demonstrantai norėjo pa
minėti metinę sukaktį nuo 
Italijos pasidavimo ir nuo 
partizanų sukilimo Venezia 
Giulia provincijoj.

Kaip žinia, New Yorko mieste streikuoja truck- 
manai, sunkvežimių vairuotojai ir krovėjai. Jie išve
žioja ne tik maistą ir kitokius daiktus, bet ir popietį 
laikraščiams.

Jei truckmanų streikas pasitęs, tai Laisvė negalės 
išeiti, nes neturi popieros—šis numeris spausdinamas 
ant paskutines popieros. ‘ i ,

Gerbiami skaitytojai taigi prašomi įsitėmyti: jie 
gali negauti dienraščio net per keletą dienų.

(Šitie žodžiai rašomi šeštadienį, rugs. 7 d. Gali
mas daiktas, kad pirmadienį streikas baigsis; jei taip 

bus, tai antradienio Laisvę išleisime. Jei nesibaigs, nėr- 
galėsime išleist.)

New York. — Generalis misija nesiskubina dalyką 
marininkų streikas uždarė pataisyti. Jinai paskyrė tik 
visus jūrinius Amerikos šį antradienį svarstyti iš - 
uostus ir sustabdė apie naujo klausimą dėl algų pa- 
3,000 prekinių laivų. Strei-; kėlimo jūrininkams. Svarą* 
ką paskelbė Darbo Federa- tyme dalyvaus unijų atsto- 
cijos unijos — Seafarers vai.* Bet streikas nebus at- 
International Union ir Sai-! šauktas, iki ta valdžios ko- 
lors Union of the Pacific, misija patenkins darbinin- 
CIO Marininkų Unija šim-ikų reikalavimą, 
taprocentiniai remia Fede-I ------------------
racijos streikierius. ANGLAI STATOSI NAUJAS

Streikas kilo kaipo pro- vADlkirc DA7CC rriDTI? 
testas prieš valdinę ' Algų AAiuNED dAlEO LųlT-lt, 
Nustatymo Komisiją Wash- SAKO MASKVA 
ingtone. Ta komisija sky
rė 5 iki K10 dolerių per me
nesį mažiau priedo federa
ciniams jūrininkams, negu 
laivų kompanijos sutiko 
jiems pridėti.

Į Bet Algų Nustatymo Ko-

FRANC1JA IR CHIN1JA 
SUTINKA ATIDĖTI 
J. TAUTŲ SEIMĄ ,

London. — Maskvos ra
dijas paskelbė Sovietų vy
riausybės laikraščio Izvies- 
tijų pranešimą, kad Angli
ja daugina savo kariuome
nę Egipte ir statosi dau
giau karinių bazių.

Anglai nepaiso, kad egip- 
tėnai reikalauja tuojau iš
traukt Anglijos armiją iš 
Egipto.

už Jau Perdaug Esą Italijoj 
Mo- Fašistiniu Pabėgėliuuz-Paryžius. — Sovietų 

sienio reikalų ministras__  ___ w _
lotovas reikalauja atidėti | --------
visuotiną Jungtinių Tautų į Lake Success, N. Y.—Ita

Kaip N. Y. Daily News 
Supranta J. Byrnes’o 
Kalbų Stuttgarte

Byrnes Atmeta Jaltos ir 
Potsdamo Sutartis, 
Rašo Daily Worker

New Yorko Daily News 
sekamai supranta Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Byrneso kalbą, pasakytą 
Stuttgarte, Vokietijoj, pra
eitą penktadienį:

—Mes (amerikonai) bijo
me, kad Sovietai nepatrauk
tų vokiečių į savo pusę. 
Taigi mes ir anglai sujung
sime savo valdomas Vokie
tijos dalis į vieną ūkinį-eko- 
nominį vienetą. Mes norė
tume, kad francūzai ir ru
sai taipgi 'prisidėtų prie 
mūsų plano. O mes planuo
jame pervesti Vokietijos 
kontrolę į pačių vokiečių 
rankas. Mes žiūrėsime, kad 
vokiečiai gamintų daiktus 
taikai, o ne karui — tai bū
tų gera štuka, jeigu ji 
mums pasisektų.

“Reiškia, mes dedamės 
su anglais kovai prieš Ru
siją dėl Vokietijos,” pridu
ria Daily News.

New York. — Dienraštis 
Daily Worker sako, jog 
Amerikos valstybės sekre
torius James Byrnes, kalbė
damas Stuttgarte, Vokieti
joj, faktinai atmetė Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
susitarimus, pasirašytus su 
Sovietais Jaltos ir Potsda
mo konferencijose. Byrnes, 
tarp kitko, įspėjo Sovietus, 
kad Amerika nelaikys pas
toviais rubežius, kurie, buvo 
tų konferencijų nustatyti 
tarp Lenkijos ir Vokietijos.

Daily Worker rašo, jog 
Byrneso planas siekia su
grąžint Vokietiją į rankas 
tų pačių reakcininkų, ku
riuos Amerika, Anglija ir 
Sovietai pasižadėjo nušluo
ti. Tas laikraštis įtaria, 
kad Byrnes planuoja atgai
vint ir senuosius vokiečių 
trustus, kaip įrankius prieš 
Sovietus.

susirinkimą, kol užsibaigs 
dabartinė taikos konferen
cija. Tas susirinkimas bu
vo skirtas prasidėti rugsė
jo 23 d. New Yorke.

Francijos ir Chinijos už
sieniniai ministrai linkę 
paremti Molotovo reikala
vimą. Anglijos ministras 
Bevinas dvejoja. Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes tam priešinosi. Byrnes 
taipgi išstojo prieš Sovietų 
siūlymą geriau laikyti vi
suotiną Jungtinių Tautų 
susirinkimą Paryžiuje arba 
Genevoj, Šveicarijoj, o ne 
New Yorke.

Sovietai Nužiūri Naują 
Fašizmą iš Angly- 
Amerikomi Bloko

Maskva. — Sovietinė 
spauda rašo apie anglų-am- 
erikonų sąmokslus ir intri
gas prieš Sovietų Sąjungą. 
Sovietų piliečiai nužiūri 
naujo fašizmo pavojų, kaip 
praneša N. Y. Times kores
pondentas Middleton. O ru
sai, iš i/avo pusės, nieko 
daugiau nenori, kaip tik 
taikos kūrybiniam darbui.

AMERIKONAI SUSPENDAVO KAIRIUOSIUS KORĖJIEČIŲ
LAIKRAŠČIUS; SUĖMĖ LEIDĖJUS IR REDAKTORIUS

Seoul, Korėja. — Karinė Arthuro įsakymą iš 1945 m. tinę korėjiečių laisvę/jog už falšyvų pinigų 
iu Doliciia užkluno am ■> .. Amerikos kariuomenė žiau- Amerikonų kariniu

Seoul, Korėja.
amerikonų policija užklupo 
ir iškrėtė tris kairiųjų ko
rėjiečių laikraščių leidyk
las; areštavo jų leidėjus, 
redaktorius ir rašytojus ir 
suspendavo laikraščius. Su
imtuosius teis karo teismas, 
kuris gali juos net mirčia

A m e rikonų suspenduoti 
laikraščiai yra Chosun In- 
min Po, oficialiu Korėjos 
Komunistų Partijos orga
nas, ir du šiaip kairiųjų lai- 
krąščiai. Visi trys turėjo 
75,000 skaitytojų.

Tie laikraščiai rašė, jog 
panaikino tau-

riai elgiasi su Korėjos žmo
nėmis, stengiasi juos pa
vergti, o Korėją paversti 
amerikine kolonija.

Minimi laikraščiai taipgi 
įtarė, kad amerikonai ne
teisingai suėmė ir laiko 
teismui 17 korėjiečių, girdi,

Ihjos ambasadorius Ameri
koje, Alberto Tarchiani 
skundėsi Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai, kad Ita
lija priversta šerti perdaug 
pabėgėlių, vadinamų 
vietintųjų” 
lenkų, naciškų jugoslavų ir 
panašių. O dar peršama, 
kad Italija priimtų bent - 
10,000 benamių žydų.

“iš- 
fašistinių

v

Tyrinės Sen. Bilbo 
Nominacijas

Washington. — Senato 
komitetas rinkiminiais rei
kalais tyrinės, kaip fašisti
nis senatorius Th. Bilbo 
laimėjo nominacijas Missi
ssippi valstijoj. Bilbo šau
kė, baltuosius “anglosaksus 
neleist jokiam negrui bal
suoti.”

Anglai Supleškino 4 
Indėnų Kaimus

- *■

■ ■ ’u*?

už falšyvų pinigų dirbimą. 
Amerikonų karininkai skel
bė, kad vadinamieji pinig- 
dirbiai esą komunistai. To
kiu sąmokslu amerikonai 
mėginą pažeminti Korėjos 
komunistus, kaip rašė tie 
laikraščiai. Už tokius raš
tus dabar jie suspenduoti, 
o jų leidėjai ir redaktoriai 
atiduoti kariniam teismui.

I

New Delhi, Indija.—An
glijos lėktuvai bombomis 
sunaikino keturis indėnų 
kaimus Waziristano srityje. 
Anglai keršijo už tai, jog 
kažin kas buvo pagrobęs 
vieną anglų agentą. Paskui 
tas agentas paleistas už iš
pirkimą.

BROCKTONIETlS NUŠO
VĖ PABĖGUSIĄ PAČIĄ

Brockton, Mass.—Charles 
Newton, 42 metų, nušovė 
savo pačią, 38 metų, vieti
niame chinų restorane. Pa
ti buvo pasišalinus nuo jo 
ir gyveno pas savo motiną.
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Dar tik antri metai, kaip 
baigėsi Antras pasaulinis 
karas, kuris taip baisiai nu- 
teriojo ' pasaulį, kuris tiek 
daug gyvasčių prarijo. ’Dar 
milionų kapai nespėjo žole 
apaugti, dar milionai moti
nų, seserų, brolių, tėvų, 
žmonų ir vaikučių vis dar 
apverkia artimuosius! Dar 
daugelis iš jų nenori įsiti-

mas nerėmtų Chinijos re
akcijos.

Anglijos-^ imperialistai 
tūkstančiais žmones 
Indijoj, Palestinoj ir 
nezijoj. Jų armija 
Graikijoj ir padeda 
reakcininkams, kurie 
išvien su Hitleriu. Angli
jos armija kriušina Pales- 

j tinoj žmonių kovą už laivę.

žudo 
Indo- 
stovi 
tiems 
Veikė

kinti, k-ad jų artimi jau žu- j Jį sutraukė armijų į Iraką 
nv\4- xTinn/Inci rlnv» t i o • . .. —____ _ • T_.\____ _ T* * ~ *___

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Demokratinė Lenkija Užtepė Anglijai
Anglijos ambasada Varšavoj leidžia buletiną. Am

basadų buletinai turi teikti žinių apie savo šalį, kad in
formavus visuomenę, toj šalyj, kurioj ta ambasada yra.

Bet Anglijos atstovybės buletinas, vietoj rašyti apie 
Angliją, tai pradėjo talpyti visokius šmeižtus prieš de
mokratinę Lenkiją. Medžiagą ėmė iš pono Mikolaičiko 
ir kitų reakcinių šaltinių ir tą buletiną plačiai skleidė 
visoj Lenkijoj.

Lenkijos demokratinė liaudies vyriausybė prieš ta? 
griežtai užprotestavo. Britanijos imperialistai spyrė
si, būk jų buletinas gali rašyti, ką tik nori. Bet Lenki
jos vyriausybė pareiškė, kad ji imsis prieš tai reikalingų 
Eygių, kad savo šalies nepaliečiamybę apgynus, nes Len
kija nėra jokia Anglijos kolonija. Po ilgų ginčų Anglija 
turėjo nusileisti ir sutikti, kad jos ambasados buletinas 
negali kištis į Lenkijos vidaus reikalus.

United Press žinių agentūra praneša iš Belgrado, 
Jugoslavijos, kad ten Jungtinių Valstijų ambasados in
formacinis buletinas pradėjo talpinti prieš Jugoslaviją 
raštus.

vo ant visados, dar jiems 
rodosi, kad štai pareis tė
vas, brolis arba vyras į 
namus.

Bet pasaulyj didelia pas
kuba eina nauji karui pri
sirengimai. Niekados Jung
tinės Valstijos taikos laiku 
neišleisdavo tokias dideles 
sumas pinigų karo reika
lams, kaip dabar. Virš 12 
bilionų dolerių į metus karo 
reikalams! Senus ginklus, 
kurių pagaminimas atsiėjo 
bilionus dolerių, naikina, jų

ir grūmoja Tranui. Ji įsiga
lėjo buvusiose Italijos kolo
nijose ir.iš jų nei nemisli- 
ja kraustytis.

. Tuo kartu Jungtinių Val
stijų armija, laivynas ir or- 
laivynas turLsavo jėgas Is
landijoj, Panamoj, Kuboj, 
Chinijoj, Arabijoj, Syrijoj 
ir bent 50-tyj kitų šalių. 
Islandija, Paųaūia ir Kuba 
reikalauja, kad iš jų šalių 
atšauktų tas karines jėgas, 
bet kas to paiso.

___________ ________ , Angliškas blokas deda 
vieton dar baisesnius ga- pastangas išlaikyti visas 

savo pirmesnes kolonijas ir

Ne Žinios, bet Žalinga Propaganda
Prieš kelias dienas turčių spauda po dideliais ant

galiais paskelbė, būk Jungtinės Valstijos “susekė So- 
.vietų šnipų lizdą Vokietijoj ir areštavo 15 žmonių.” Ke
lias dienas rašė ’ir būbnijo apie tuos šnipus.

Bet rugsėjo'1 d. jau pranešė, kad tie “šnipai” pa- į L“?

mina.
Paryžiuj eina Taikos Kon- įsigalėti tose šalyse, kur 

ferencija. Ta konferencija 
paversta ne kiekiui išnai
kinti pasaulyj hitlerizmą ir 
fašizmą, kuris uždegė Ant
rą pasaulinį karą, bet ko
vai prieš 1 Sovietų Sąjungą, 
kuri daugiausiai pasiauka
vo .išlaimėjimui to karo. 
Konferencija atkreipta ne 
į buvusius Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos, Suomi-

i jos ir Italijos valdonus, ne į 
tas grupes, kurios tas šalis

pirma dar to nebuvo pada
ręs. Protestas prieš Šve
dijos prekybos derybas su 
Tarybų Sąjunga, skraidy-

leisti. Paskui paaiškėjo,’kad jie buvo suimti ne dabar, 
bet net kovo mėnesį ir tada paleisti. Vėliau paaiškėjo, 
kad jie nebuvo joki šnipai, bet Vokietijos Išlaisvinimo 
Komiteto nariai. Tas komitetas buvo organizuotas So
vietų Sąjungoj iš vokiečių antihitlerininkų belaisvių mū
sų karo laimėjimo pagalbai.

Aiškų, tą visą žinojo ta spauda, bet tikslu kėlimo 
triukšmo prieš Sovietų,t Sąjungą kelias dienas blofino.

sėj, bet prieš tų šalių demo
kratinę liaudį, prieš tuos 

į žmones, kurie mums padėjo 
karą išlaimėti, kurie nu- 

' vertė buvusius valdonus — 
karo kaltininkus ir daugelį' 
nubaudė mirtimi! , .. K » ‘ _ P - . ■'

Žinoma, tai yra kenksminga pasaulinei taikai, o kartu į tinių
ir mūsų šaliai. i Tautų organizacija, kuri 

turėtų sutraukti visas šalis 
n • • n • ii daikta ir išlaikyti pašau-. , . ^ Padėtis Grafoj....................... |yj taiką, išspręsti ramiu I

Kada Raudonoji Armija privertė hitlerininkus pa-1 būdu kylančius nesutiki- 
sitraukti iš Graikijos, tai tuojau ten atvyko Anglijos į mus> bet ta organizacija su- 
armija. Anglai, vietoj stoti išvien su Graikijos kovin- j pančiota pačioj pradžioj 
gaiš partizanais (EAM), jie atsistojo pusėn tų graikų gavo gyvavimo. Angliškai 
ponų, kapitalistų ir politikierių, kurie su Hitleriu per kalbančių imperialistu blo- 
penkis metus sėbravo. Britai paliko net Hitlerio polici- kas joj viešpatauja, kaip

■ Anglijos ir Franci jos impe
rialistai viešpatavo Tautų 
Lygoj. Kas jiems patinka— 
Portugalija, Airija, Švedi
ja ar kita šalis — jie pri
ima, kas ne, kaip Mongoli
jos Liaudies Respublika, 
kaip Albanija, tai tas šalis, 
nors jos mums padėjo karą 
išlaimėti, — atmeta..

Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų kolonijos, kaip 
Australija, Nauja Zelandi
ja, Panama, Kosta-Rika, ar
ba tokios valstybėlės, kaip 
L u k s e m b urgas, Lebano- 
nas, EI Salvadoras, Liberi
ja, Jkūrios neturi nei jėgos, 
nei tikros laisvės,,Jen laiko
mos lygiomis su Sovietų Są
junga. ' Tuo kartu Sovietų 
Sąjungos 1' tokios respubli
kos, kaip Lietuva, Latvija, 
Estija, Armeniija, Gruzija 
ir eilė kitų — neįsileid^ia- 
mos.

r Jungtinių Tautų organi
zacija sutverta rišti taikos 
keliu nesutikimus, pastoti 
kelią karams, bet ji* negali’, 
išrišti nei Palestinos, nei 
Chinijos, nei Graikijos, nei 
Indonezijos klausimų, nes 
britai imperialistai to neno
ri. Jiems padeda jų - kolo
nijos ir pavaldinės šalys. Jų 
politiką remia Jungt. Val
stijų diplomatai ir Wall 
Stryto imperialistų įtakoj 
kitos Žalys. .

Pasaulis Ant Vulkano
Jau vien einąs naminis 

karas Chinijoj parodo, kaip 
pasaulyj yra nepastovi tai
ka. Chinijoj karo nebūtų, 
jeigu Amerikos imperializ-'

ją savo vietoj. ,
Graikijoj prasidėjo naminis karas. Partizanai 

nenorėjo pasiduoti reakcijai. Bet anglų kanuolės, tan
kai, karo laivai ir lėktuvai savo padarė. Partizanai ne
seko daug tūkstančių kovotojų ir buvo išsklaidyti. Grai
kijoj užviešpatavo žiauriausias reakcijos teroras. De
šimtys tūkstančių kovotojų yra sukimšta į kalėjimus ir 
koncentracijos lagerius. Dar daugiau buvo priversti 
pasitraukti į miškus ir kalnus, kad gelbėti savo gyvastį.

Metų pradžioj, Londone, kada ten ėjo Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos posėdžiai, tai Tarybų Ukrainos de
legaciją davė skundą prieš Anglijos imperialistus ir rei
kalavo Saugumo Tarybos, kad išrinktų komisiją ir pa
siųstų į Graikiją patyrimui dalykų, kad Jungtinių Tau
tų organizacija ateitų Graikijos liaudžiai į pagalbą. Bet 
Anglija sų savo kolonijų pagalba tą reikalavimą atmetė.

Tiesa, ji ten prižadėjo, kad, kai tik įvyks Graikijoj 
• balsavimai, tai ji savo 60,000 armijos iš Graikijos at
šauks. Balsavimai įvyko kovo. 31 d. Rieakeija, būdama 
galioj ir pasiremdama britų armija, balsavimus prava
rė taip, kaip ji norėjo. Dabar ir karaliaus grąžinimo 
reikale referendumą pravarė taip, kaip britai norėjo.

Užsienyj graikų reakcininkai ir turčių spauda bubni- 
. ja apie “demokratiją” Graikijoj, gi tikrumoj ten eina 

naminis karas. Tarybų Ukrainos užsienio ministras D. 
Manuilskis atvyko į New Yorką ir. Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboj iškėlė baisius faktus apie padėtį. Ten 
reakcininkai šimtais ir tūkstančiais žudo jiems nepatin
kamus žmones. Trylikoj sodžių gyveno 8,500 slavų kil
mės žmonių, tai reakcininkai 3,400 tų žmonių sužeidė, 
daug užmušė ir 500 areštavo! Britų agentai zuja po vi
są šalį ir viešpatauja, kaip savo kolonijoj. Anglai dali
na ginklus saviškiams, ne Vien Graikijoj, bet Albanijoj, 
Jugoslavijoj ir Bulgarijoj, siekdami sukelti riaušes, kad 
Graikijos fašistinė armija galėtų pradėti karą prieš 
Albaniją ir Bulgariją. Graikijos armija daro karo pro
vokacijas prieš tas šalis. Dažnai graikai apšaudo ajba- 

. nūs ir bulgarus valstiečius, kurie dirba Graikijos pasieny.
Taigi, ne vien Graikijoj viešpatauja fašistinis reži

mas, kaip sakė D. Manuilskis, bet Graikijos fašistai su
daro karo pavojų Balkanų pussalyj, o tas sudaro pasau- 

' • linei taikai pavojų. Jis reikalauja Jungtinių Tautų Sau
gumo- Tarybos, kad išrinktų delegaciją it pasiųstų tų da- 

K lykų patikrinimui. Bet Anglijos atstovas su savo kolo
nijų ir Holandijos jai paklusniu atstovu nori pastoti tam 

' kelią—nedaleisti tyrimo, nes tada visas pasaulis sužino
tų apie britiį imperialistų ir fašistų terorą Graikijoj.

By Matt Sholomskasžmonės nustebę ,dėl tos an- 
tisovietinės propagandos.

Ir jis .neapsiriko. Mr. 
Drew Middleton, ameriki
nis korespondentas iš Mas
kvos rašo, kad ten žmonės 
stato klausimą: “Kodėl Am
erikos imperialistai nori ka
ro prieš Sovietų Sąjungą?” 

. Tai ar gali būti nuosta
bu, kodėl Tarybų Sąjungos 
žmonės su nepasitikėjimu 
atsineša linkui Jungtinių 
Valstijų ir „ Anglijos diplo
matijos? Nejaugi ponai 
mano, kad tarybiniai žmo
nės užmiršo imperialistų 
karo intervenciją, visokius 
karinius suokalbius, ruoši
mą hitleriškos Vokietijos ir 
Japonijos karo prieš Sovie
tų Sąjungą?

Nejaugi angliško bloko 
diplomatei mano, kad tary
biniai žmonės nežino, ką 
reiškia kariniai bandymai 
Šiaurių Vandenyne, Alas- 
koj, Kanadoj?

Ir ar tada galima stebė
tis, kad Sovietai stipriną 
Raudonąją Armiją, Raudo
nąjį Karo Laivyną ir Orlai- 
vyną? Sovietų Sąjungos 
ambasados buletinas, išei- -- . . <* _

Sparčiai auga Sovietų

Elaborate prepara
tions for the National 

Lithuanian Fine Arts League 
festival are moving ahead at 
a fast clip. Latest word from 
the Art League’s Secretary 
Vincent Bovinas reports that 
many talented 4 individuals 
have added their narnės to
the imposing list of artists to The 
appear at the festival.

3b.

The national committee of 
the LMS, which had pre
viously announced opera star 
scheduled participants, now 
announces the addition of two 
other noted singers. They are 
Ona Mineikis, coloratura sop
rano, and former Brooklynite 
Aldona Klimas (DeVetsco). 

committee has also re
ported that radio comic and 
baladeer Ignas Kubiliunas, of 
Boston, Mass., has accepted an 
invitation to participate. The 
radio artist will present a spe
cial program written by him-* 
self.

It has been learned mean
while that Johnny Kaye-Ivan 
Kirov, star of Ben Hecht’s 
“Spector of The Rose,” will 
put in a personal appearance 
at the festival.

More choral groups too are 
bet pas mus reakcija sten- adding their names to the 
giasi sudaryti karui sąly- growing list of choruses who 
gas — sukurstyti žmones ir have accepted invitations to 

the festival, 
ances come

I Worcester 
1 Mass.

ir Mušsolinis, bet tie yra 
protingi, kurie moka per
galingai tą karą užbaigti.

Tarybų Sąjungoj liaudis 
ir jos spauda yra nusista
čiusi už taiką. Ten nėra 
jokių šauksmų užpulti bent 
kurį savo kaimyną. Ame
rikos liaudis taip pat neno
ri karo nei prieš Sovietų 
Sąjungą, nei kokią kitą šalį,

Latest accept- 
from choruses in 
and Norwood,

mas Amerikos karo lėktuvų nųs Washingtone, rašo:
T___ -_i................... .JI ‘Sparčiai auga Sovietų

Lenkijai kaip pravesti baL S™os Jia lr tas. turl 
užgrobimas ant gasltarnautl surammimu

virš Jugoslavijos, įsakymas

savimus,
Dunojaus upės bulgarų, ju
goslavų, čechoslavų, veng- 

austrų ir Sovietų laivų,rų, 
tai 
mi

tam nesivaržo naudoti viso
kius melus ir išmislus.

Aišku, kad. naujas 
saulinis karas būtų didžiau 
šia Amerikos žmonėms ir Drummed~p“entiment by 
k!tų salių žmonėms nelai- į the pro.nazi section of the 
mė. Gi, jeigu bus mažina- . Lithuanian ‘press to the con- 
ma Jungtinių Tautų orga- trary, most Americans are not 
nizacijos reikšmėj jeigu ji ■ hoping nor wishing for an- 
bus laikoma angliško bloko other world war. This, at 
politikos įrankiu, jeigu eis i least, is the opinion of Elmo 
anglų imperialistų viešpa- Roper, well-known authority 
tavifnas pasaulyj ir žudy- on public ' surveys and con- 
mas kolonijų žmonių, jeigu i ductor of the Fortune maga- 
bus plečiamas karas Chini- zine P°Ils- 
joj, tai suprantama, kad -

Sovietų Sąjungos draugams 
ir taikos draugams, ir turi 
būti rimtu persergėjimu 
visiems karo kurstyto-

Vienas Sovietų generolas , ______ , ___ ,
: Ne tie' taikos reikalai rasis vis di- vey o1? °lhnion conducted by

nėra taip tik pripuola- . i 
atsitikimai, tai Londo-

no ir Washington© pastan- j . . .v. r
gos užkartiMsam pasauliui nesemai.Par.e1^ e*. v-,angliškai kalbančio impe-!^ Patingi, kurie uždega 
rializmo valią, tai pastan-! <al padai e Hitlei is
gos — diktuoti kitiems im-1 
perialistinę politiką.

“Vakarai” ir Sovietų 
. i. Sąjunga L . ;

Po priedanga “vakarų”;
arba

According to a recent sur-

1 Mr. Roper, nearly 40 percent 
strongly favor giving the Un-

i ited Nations more time to 
I strengthen itself. Only less 
i than 25 percent favor pulling 
i out of the' United Nations.
I The remaining 35 percent was 
i almost equally divided bet-,^ 
i ween’ perins who favored f 
1 forming a World government 

čiui į apskritų metų fon- and those who didn’t know, 
dą.

Šisai vajus turi būt visų; 
pažangiųjų lietuvių trijų 
mėnesių triumfas užtikrini
mui savo dienraščiui meti 
nio budžeto.

Širdingiausia kviečiame keeping 
kiekvieną, dienraštį Laisvę showed that 57.6 percent 
branginantį vyrą ir mote-1 favored an alliance with the 
riškę stoti į kontestą. Pa- į Soviet 
darykime šį vajų skaitlin- percent tabore 
gą vajininkais ir sėkmingą 31 J> favored y 
naujais skaitytojais. Kiek- i China, 
viena kolonija, didelė ar' Almost as many Americans 
maža, turi veikti savysto- įnarne Russia as one of the 
viai vajuje, privalo turėti | ^ountr^s with which it would 
savo vajininkus. Taipgi tu- be desirable to have an ak 
ri rūpintis ruošimu pramo
gų ir rinkimu aukų savo I 
dienraščiui.

Punktai bus skaitomi se-; 
karnai: UŽ naujas prenume- I lines, the average person still

desniame pavojuje.
D. M. š

Trijų Menesių 
Triumfas

“vakarų demokrati-; —--------
jos” angliškas blokas vedai Jau kartą, kitą buvo kal- 
puolimą ant Sovietų Sąjun- į beta apie dienraščio • Lais- 
gos. Nėra tokio klausimo, i vės. vajų gavimui naujų 
dėl kurio angliškas impe-' skaitytojų. Šis vajus bus 

i skirtingiau vedamas negurialistų blokas nekurstytų I 
žmonių prieš Sovietų Są
jungą. ,Ar tai bus Chinijos, 
Indijos, Irano, Palestinos, 
Bulgarijos, J u g oslavijos, 
Franci jos ar • A r g ė* n tinos 
klausimas, visur bus suras
ta “komunistai,” “penktoji 
kolona” ir Sovietai. Net 
naujas Penkių Metų planas 
Sovietų Sąjungoj, kuris siū
lo ne tik atsteigti industri
ją iki prieškąrinio laipsnio, 
bet ir aukščiau pakelti ir 
tai iššaukė turčių spaudos 
baisų įdūkimą.

“Kaip tai Sovietai išdrį
so siekti 1950 metais pasi
gaminti 19,500,000 tonų ge
ležies, 25,400,000 tonų plie
no, 18,000,000 tonų roliuoto 
metalo?” ‘— piktai šaukė 
radijo komentatorius Gab
riel Heatter. — “Lai .Stali
nas pasako, ar tiktai jis tą 
kalba, ar tikrai mano, kad 
Sovietai turi tą pasigamin
ti?”

Ir nėra tos dienos, kad 
ta antisovietinė, karinė pro
paganda nesipiltų šimtais 
ir tūkstančiais visokių gan
dų.* *Vieni skelbia, būk So
vietai pehsekioja religiją, 
kiti šaukia, kad 50,000 rau
donarmiečių Austrijoj' “su
valgo visą valgį,” tuo pat 
kartu jie nutyli, kad ten 
yra 500,000 hitlerininkų 
bėglių, kurie ėda viską, 
kaip kokie šarančiai.

Mr. Donald M. Nelson, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
karo laikų gamybos virši
ninkas, parašė laišką Stali
nui,'kviesdamas surasti bū
dus, kad sumažintį tą kari
nį įkaitį, tą “nervų ir pro- 
pagąndos Amerikoj karą.” 
Jis .patsai sako, kąd .vei
kiausiai Tarybų Sąjungos.

kad būdavo kiti vajai. 
Šiuom vajum norime sukel
ti apskritų metų Laisvės 
gyvavimui budžetą.

Laisvės išleidimas per 
apskritus metus kainuoja 
$65,000. Pusę tos sumos 
norime sukelti laike šio va
jaus. Štai kokiais būdais 
tą galima atsiekti.

Už prenumeratas, naujas 
ir atnaujintas, reiktų gauti 
$20,000. Su parengimais 
ir aukomis turėtume sukel
ti $10,000. Laisvės bendro
vės šėrų reiktų parduoti už 
$2,500. Viso pasidarytų 
$32,500. Tai lygiai pusė 
reikalingos sumos įplaukų 
dienraščio apsisukimui aps
kritus metus. O kita pusė 
įplauks reguliarėmis įplau
komis per sekamus 
nius mėnesius.

Vajus prasidės su

devy-

Vai jus prasidės su 1 d. 
spalių ir baigsis &u 1 diena 
sausio.

Per tuos tris mėnesius 
turėsime darbo visi. Gavi
mas naujų skaitytojų bus 
pats vyriausias vajaus tiks
las. Atnaujinimas prenu
meratų taipgi bus ytin rim
tas darbas. Ruošimas pra
mogų ir rinkimas dienraš
čiui aukų bus mūsų visų 
gyvas reikalas.

'Šiame vajuje visi turėsi
me darbo. Kurie sakosi 
negalį gauti naujų skaity
tojų, jie galės darbuotis 
aukų rinkime. O kurie au
kų nenorės rinkti, tai jie 
galės pasidarbuoti ruošimu 
parengimų ir padirbęjimu 
parengimuose. O jei rasis 
tokių, kad nei vienu iš su
minėtų darbų negalės pri
sidėti, tai tie patys turėtų 
stambiai paaukoti dienraš-

—o—
Yet even those who fav

ored withdrawing from the 
I U.N. and disapproved of a 
I world government were in 
favor of making alliances with 
certain nations as a means of 

: peace. The poll

; Union. Thirty-three 
darykime šį vajų skaitlin- percent favored France and 

in alliance with

liance as named our tradition-
■ al ally Great Britain.

The results, of the poll 
; would seem to indicate that 
I in spite of hysterical head-

ratas 1 punktas nuo 5c.; už : has faith that peace can be 
atnaujintas I— /
nuo 25c.; už aukas ir už!
Šerus — 1 punktas nuo 50 
centų.

Kadangi nuo parduotų
Šerų ir nuo pelnų parengi
mais ir nuo aukų yra skai
toma punktai, tai tas sutei
kia progos ir mažesnėms

1 punktas won.
—°“

Come Friday, September 13 
there are going to be some 
strange goings on in front of 
the Academy of Music The
atre. Publicity released by 
the recentljr formed Commit
tee of 13 Against Superstition 

, .... ., , . 1 and. Fear announces. On thMkolonijoms pakilti punktais people will in-
ir laimėti premiją šiame va- va(je įjie heart of New York’s 
juje. - Lower East Side to launch

Prašome nesivėlinti užsi- their national campaign of 
registruoti į vajininkų su-' good-humored bbrlesque 
rašą. Prašome veikėjų sa- ■ against superstition and fear. 
VO kolonijose šaukti visoti- i The thirteen scoffers at hard 
nūs pažangiųjų lietuvių mi-! luck are members of the “Na- 
tingus ir rimtai imtis dar-, tional Committee of Thirteen 
bo sukėlimui savo dienraš- j A g a i n s t Superstition and 
čiui apskritų metų budžeto. i Fear” headed by Woody Her-

Laisves Administracija

Mes nelaikome užmokės- 
niu nei sąžinės ramumo, nei 
pasitenkinimo savimi, nei 
gero vardo žmonių tarpe, 
kas yra brangesniais tur
tais, negu kiti; tačiau to 
visko vertę pradedame jau
sti tiktai jų nebetekę.

I man. Their national campaign 
j calls for an extensive pro- 
: gram of education by ex
ample. They will break mir
rors, they will pass under step 
ladders, they will permit 
black cats to cross their paths 
and will light their cigarettes 
fhree-on-a-match in defiance 
of all superstitions 
prove that Friday the

E. Sottvestre. I just another day.

and to 
l&h te
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STREPTOMYCINAS GAL BUS GYDUOLE NUO DŽIOVOS
Iki šiol nebuvo jokio vais- tims žiurkių. Palaukus 49

ypač 
ukiuo-

V 
■•M

Žiba, mirga ant altoriaus 
vaškinės lįvakelės — 
eina garbė ponub Dievui 
iš menkos bitelės.

•

"S

Lietuvių Dainos ir Patarlės 
apie Bites

Kaip lietuviai susigyvenę 
su bitėmis, liudija jų dainos 
ir patarlės. Taip antai:

Scena pirm atidarymo United Nations posėdžių naujose patalpose Lake Success, 
Long Islande. Lenkijos atstovas Oscar Lange, tom sesijom pirmininkas, laukia 
Įteikimo jam kūjalio.

B

Trečias Puslapis 
oi

Pirmadienis, Rugsėjo 9, 1946

Lietuvos Bičių Ūkis Seniau
Ir Naujesniais Laikais !

Lietuvos žmonėms bitės 
pažįstamos nuo neatmena
mų laikų. Apie bitininkavi- 
mą Lietuvoje randama ži
nių jau 9-jo amžiaus raš
tuose.

Toliau bičių ūkis Lietu
voj minimas vis dažniau ir 
plačiau. Nustatomos me
daus duoklės didiesiems ku
nigaikščiams. Kiti mokes
čiai irgi buvo dažnai moka
mi medum.

Dideli medaus ir vaško 
kiekiai, surenkami Lietuvos 
kunigaikščių “iždinėse”, y- 
pač Vilniuje, buvo per Lie
tuvos uostus gabenami už
sienin parduot. Lietuvos 
medus, iš jo gaminamas mi
dus, vaškas, lygiagrečiai 
su gintaru ir brangiais miš
ko žvėrelių kailiais, anuo 
metu pasiekdavo net toli
mus pietų kraštus: Graiki
ją, Italiją ir k t.

i

Bitės Atneša daug Daugiau 
Naudos, negu Jų Medus

Nebūk skūpus, bičiulėli, 
kūčių vakarėlį;
nunešk savo kaimynėliui 
medaus stiklinėlę.

Poetas* Adomas Jakštas 
(Dambrauskas) rašė Ipės- 
dieninės liaudies dvasioje 
apie bitę:

Lakstyk sveika, ratuota, 
po pievą, po liepyną; 
gamink ir Dievui šviesą 
ir žmogui saldumyną.

Bičiulis, reiškia artimą 
bendrą, gerą kaimyną. “Iš
kriko, kaip Grigo bitės” yra 
dažnai vartojamas senas 
lietuvių posakis.

Aviliai
šešioliktame amžiuje bi

tininkystė Lietuvoje tampa 
viena iš svarbiųjų žemės ū- 
kio šakų. Tų laikų raštuose 
minimi trijų rūšių bitynai 
ir aprašomos trys bičių rū
šys. Nežinant rėminių avi
lių, bitės tuomet buvo lai
komos medžių drevėse ir iš
puvusiuose stuobriuose. Vė
liau pradedama gaminti 
kelminiai aviliai. Tokius a- 
vilius, inkilais vadinamus, 
įkeldavo į medį ir laukdavo 
spiečiaus atlekiant. Jų bū
davo medyje po keletą. Me
dui išimti tekdavo kopti į 
medį. Todėl «ir dabar me
daus ėmimą vadina kopimu, 
kopinėjimu.

Kai kelminius 
pradėjo gaminti patys žmo
nės, atsirado bitynai ir prie 
sodybų. Jau 16-jo amžiaus 
raštuose minimi dideli bity
nai, laikomi sodyboje. Jie 
buvo, palyginti, labai dide
li. Buvo labai daug ir to
kių bitininkų, kurie turėda
vo po
Tuo metu net ištisi kaimai 
vertėsi bičių ūkiu.

Baudžiava Nupuklč 
Bičių Ūkį .

Atsiradus 19-tojo am
žiaus antroje pusėje rėmi
niams aviliams, ir Lietuvos 
bitininkai pradėjo juos nau
doti. Tai naujovinės biti
ninkystės pradžia, kuri mū-

sų krašte dėl siautusios 
baudžiavos, pave rgusios 
mūsų valstiečius, labai lė
tai plito. Dvarponiams už-1 
grobus žemės ūkį ir paver
tus valstiečius paprasčiau
siais vergais, bitininkystė 
pradėjo silpnėti. Jos spar
tesnis atsikūrimas tepaste
bimas tik prieš pirmąjį di
dįjį karą. Bet buržuazinė 
santvarka kliudė plačiai iš
plisti bitininkystei, 
smulkiųjų valstiečių 
se.

BITININKYSTES
KŪRIMAS LIETUVOJ 
Vilniuje leidžiamas, Val

stiečių Laikraštis rašo apie 
bitininkystės būklę vėles
niais laikais Lietuvoje: ■

Buržuaziniai Lietuvos ( 
valdovai nesirūpino bičių 
ūkiu. Medaus ir vaško kai
nos buvo labai žemos. Biti
ninkystės įrankiai kainavo 
labai brangiai. Bitininkys
tės specialistų skaičius bu
vo mažas ir silpnai paruoš
tas.

1940 metais turėjome 
206,880 bičių šeimynų. Ant-. 
rojo pasaulinio karo metu 
vokiečiai sunaikino 170,- 
114 bičių šeimynų Lietuvo
je. Jie pasižymėjo kaip ne
gailestingi bičių avilių plė
šikai.

Jau pirmais pokariniais 
metais Lietuvos valstiečiai 
pradėjo bitininkystės atkū
rimą. 1945 m. buvo paga
minta 10,560 naujų spiečių. 
Todėl šių metų pabaigoje 
turėjome 47,200 bičių šei
mynų. Jų geresniam išsilai
kymui žiemą vyriausybė 
paskyrė 5,000 kilogramų 
cukraus bitėm penėti.

Šį pavasarį mūsų krašto 
bitininkams buvo suteikta 
dar didesnė parama. Bro
liškosios tarybinės respub- 

(Tąsa 5-me pusi.)

to nuo džiovos (sausligės), 
ir džiovininkai gydomi tik 
geru maistu, tyru oru ir 
poilsiu. Bet streptomycino 
išbandymai ant žiurkių ke
lia viltį, kad jis gal bus ir 
žmonėms gyduolė n u o 
džiovos.

Mayo Klinika Rocheste- 
ryj, Minnesotoj, tyčia įskie
pijo džiovą kelioms dešim-

dienas, kada visos tos žiur
kės jau tikrai sirgo džiova, 
tai jos buvo perskirtos į 
dvi grupes.

25-kioms žiurkėms vieno
je grupėje buvo kasdien 
švirkščiamas streptomycin 
j kraują per 165 dienas. 24 
žiurkės kitoje grupėje buvo 
laikomos be jokių vaistų. <

70 nuošimčių žiurkių be 
streptomycino padvėsė pir
ma, negu praėjo 215 dienų 
nuo įskiepijimo jom džio
vos. O iš kitų žiurkių, ku
riom buvo streptomycinas 
leidžiamas į kraują, nugai
šo tiktai dvi, arba 8 nuo
šimčiai. Didžiojoj šių žiur
kių daugumoje streptomy- 
cinas l visai išnaikino džio
vos perus.

Prieš srovę 
tekanti upė

Chicagos Upė „kadaise 
plaukė į Michigan Ežerą, 
bet įtaisymas kanalų .pri
vertė ją apsigrįžti ir tekėti 
prieš srovę, aprūpinant 
Chicagos miestą tyresniu 
vandeniu.

Į

Vanduo-Vaistas nuo
Vidurių Užkietėjimo

Prižadi — patiešini, ne
duodi — negriešini, bet gai
džio reputaciją užsipelni.

Mažiausio Minties Dalyko 
Krienas Nepraleidžia Dyko

Ilgi pirštai taip, greitai 
nedyla, bet dažnai apsvyla.

Kieno kailis gražesnis, to 
gyvenimas pavojingesnis.

Žioplai varnai pagyrimas 
—visados nepasisekimas.

Kol vištos nėra, čigonas 
puodo nekais.

Tik musę prarijęs, 
sotus nebus.

šuo

Dažnai dėl mažojo grūde
lio paukštis į kilpas įkliūva.

Didesnį zuikį vydamas, 
greičiau tik uodegą nuleisi.

Kai oželis pabūgo bobu
tės lazdos, tai vilkas turėjo 
ožkienos saldžios. . . :

avilius

ynų.

Kuomet vaikas pradeda 
tėvus mokinti, tai jau lai
kas daugiau jo neauginti.

Kodėl juokiasi puodas; 
kad katilas juodas? Todėl, 
kad pats savęs nemato.

Geriausi žvejai be didelio 
tinklo didesnių žuvų nepa
gaus.

Garnys yra bent tuomi 
ypatingas, kad stogas jo 
lizdui nereikalingas.

Be mokytojo — ne moky
kla; be knygų — ne moky
tojas.

Su priešu pat pradžioje 
aštriau nekovosi/ vėliau jo 
įveikt nevaliosi.

Kur laimė gyvena? Ga
na dažnai po jūsų paties 
stogu.Nuo mažiausio skausmo 

vaitoti, reiškia bereikalin
gai kitiems skausmą duoti.

Vasarą dirbt neskubėsi, 
žiemą jaujoj neturėsi.

Amerikiečiai suvalgo ir 
išgeria daugybę vaistų dė
lei vidurių paliuosavimo, 
bet jei gana vandens gertų, 
tai nereikėtų dejuoti dėl 
vidurių užkietėjimo. Tatai 
rodo bandymai padaryti 
Oakland Health Centre.

Ligoniams su kietais vi- 
druiais buvo uždrausta var- 
tot' pąliuosuojamieji vais
tai, o įsakyta išgert po du 
stiklus vandens ar daugiau 
prie kiekvieno valgio; pa
tarta išgert po stiklą van
dens ir pirm pusryčių.

345 kietaviduriai iš .477 
ligonių gėrė vandenį, kaip 
įsakyta, ir jau be jokių vai
stų normaliai valėsi jų vi
duriai; neliko jokio užkie
tėjimo. Vanduo sutaisė vi
durius ir tiems, kuriems 
jokie vaistai nepagelbėjo. 
; Apie tai rašo dr. J. A. 
McKenney žurnale Ameri
can Journal of Digestive 
Diseases, raportuodamas 
savo patyrimus su tais ligo
niais. Jis pataria gerti dau
giau vandens žmonėms 
užkietėjusiais , viduriais.

su

Nors plikiui šukos nerei
kalingos, bet, kaipo daiktas, 
jos vistiek nąudingos.

Niekas tokio ( ągmens 'ne- 
godoja, kuris apleidžia savo 
draugą pavojuj. •

Per daug juokiantysis 
ūpas, sako, sugadinęs kiš
kiui lūpas.

Nesistebėk, jeigu aklas 
aklą veda — toli' nenuves.

Nė kiekvienas senis yra 
besmegenis, nes ne kiekvie
nas senis iš sniego lipdytas.

Kur geras dailydė daug 
dirba, ten visuomet ir 
daug skiedrų būna. x

Pr. Krienas.

Baimė su ilgom kojom
Lėtai vaikščiojanti ilga

kojė žirafė esti greitesnė 
už arklį, kuomet ji būna 
išgąsdinta.

40,000,000 tonų šmotas 
kritęs iš dausų

Didžiausias ant žemės 
Nukritęs meteoras svėrė a- 
pie 40,000,000 tonų. Jis nu
krito neapgyventame Sibi
ro plote, 1908 metais, apde
gindamas ir išvartydamas 
medžius per 25 mylias ap
linkui tą vietą, kurioj kri
to, o nuo to įvykęs žemės 
drebėjimas buvo jaučiamas 
už 500 mylių.

Bitininkvstė yra labai i 
naudinga žemės ūkio šaka. į 
Viena bičių šeimyna per va
sarą duoda bitininkui nuo 
keliolikos iki keliasdešimt 
kilogramų medaus ir apie 

i vieną — du kilogramu vaš
ko. Tai tiesioginiai bičių 
produktai.

(Kilogramas yra 2 svarai 
ir nenktadalis.)

Tačiau bitės dar daugiau 
naudos duoda. keldamos 
laukų, sodu ir daržu derlin
gumą. Rinkdamos iš žiedu 
jų sultis — nektarą, iš ku
rio gamina medų, bitės ap
dulkina. sėklinėmis dulkelė
mis, padeda apvaisinti dau
gybę augalų.

Jau garsusis mokslinin
kas Darwinas ištvrė bičių 
naudingumą derliui pakelti. 

'Jisai baltuiu dobilų plote 
pridengė 100 dobilų krūme
liu tankiu tinkleliu, kad bi
tės prie žiedų neprieitu. 
Tiek pat dobilų krūmeliu 
paliko nedengtu. Apdengti 
tinkleliu dobilai nedavė nei 
vieno grūdo sėklos. Šimtas 
gi nedengtų krūmelių už
mezgė ir pribrendino 2,210 
grūdų.

Sovietu Bitininkystės In
stituto bandvmai parodė, 
kad dobilų sėklų derlius, e- 
sant dobilams prie pat bity
no, pasiekė 10 dvigubų 
centnerių iš 1 hektaro. 1,- 
000 jardų atstume nuo bity
no gauta derliaus apie 9 
dvigubus centnerius: 2,000 
jardų atstume — 6 dvigubi 
centneriai, o 3.000 jardų at
stume jau tik 3 dvigubi 
centneriai. (Paprastas cent
neris yra 50 kilogramų, o 
dvigubas— 100 kilogramų.)

Panašias pasekmes gavo 
ir tarybinis agronomas J. 
Manochinas: arti bityno 
buvę dobilai davė 723 kilo-

Entuziazmas yra geras 
dalykas; jis priduoda inspi
racijos . darbuotis, tačiau 
apsiskaičiavimas yra svar
biausia. P. Buknys.

Kad kąsnis nepranyktų, 
apviltas katinas prieš valgy - 
siant prausimuisi laiko ne
eikvoja.

Sapne rastų pinigų į ban
ką nepadėsi ir prisisapnuo
tais turtais^ nesinaudosi.

gramus sėklų iš vieno hek
taro žemės, o atokiau nuo 
bityno pasėti — tiktai 303 
kilogramus.

Iš daugelio bandymų pa
tirta, kad. bitės 12 kartų pa
didina derlių baltųjų, šve- 
diniu dobilu seklu, erikių 
padidina 60 nuošimčiu, o 
saulėgrąžių 50 nuošimčių.

Vaisiai ir Bitės
Abchazo žemės ūkio tyri

mo stotis daugeliu bandy
mų nustatė, kokia reikšmę 
bitės turi vaismedžių der
lingumui pakelti. Apdengus 
žydėjimo metu obelis tink
lu, kad bitės prie žiedų ne
prieitu. buvo užmegsta.apie 
6 nuošimčiai žiedų; neap
dengus ir prie vaismedžio 
pastačius avili — užmezgė 
apie 55 nuošimčius žiedų. 
Taigi obels derlių bitės pa
didina apie 10 kartų.

Gera savybė yra ta, kad 
jos, pradėjusios lankyti ku
rio nors vaismedžio žiedus, 
visą dieną tik juos ir telan
ko. Tą pačią dieną bitės ne- 
siblaško nuo obels ant 
kriaušės ar vyšnios žiedų. 
Todėl jų vaidmuo vaisme
džių apvaisinime yra di
delis.

Daugeliui vaismedžių nau-‘ 
dingą būna kryžminis ap
vaisinimas, tai yra, kai 
ant žiedo patenka kito žie
do arba net kitos atmainos 
žiedo dulkelės. Šį darbą ge- 

■ riausiai atlieka bitės.
Nuo bičių lakstymo už- 

megsti vaisiai esti kvapes
ni, skanesni ir patvaresni 
laikant. Vynuogių derlių ir
gi žymiai pakelia. Bandy
mai parodė, kad vidutinis 
vynuogių kekelės svoris, bi- 
tems žiedus apdulkinus, pa
siekia 99 gramus, o ranko
mis apdulkinant — 36 gra
mus. Visai žiedų neapdul
kinus, kekelė tesveria 12 
gramų.

Daržovės ir Bitės
Didelės reikšmės bitės tu

ri ir daržovių derliaus pa
kėlimui. Be jų žymiai su
mažėtų daugelio daržovių 
derlius. Todėl Tarybinėse 
respublikose jau dabar bi
tės plačiai vartojamos ir 
šiltnamiuose auginamų dar
žovių apdulkinimui. Jos 
daug geriau atlieka šį dar
bą, negu žmogus rankomis. 
Šiltnamyje auginamų vieno 
hektaro daržovių (pav., a- 
gurkų) apdulkinimas bitė
mis sutaupo daug žmogaus 
darbo dienų ir padidina 
derlius 10 nuošimčių, lygi
nant su apdulkinimu ranko
mis.

Daugelio bandymų rezul
tatus suvedus krūvon, nu
statyta, kad bitės, apdul
kindamos augalus, atneša 
20 kartų didesnę naudą, ne
gu jų pagamintas medus ir 
vaškas.

Vaškas
Bičių vaškas, tai labai 

brangus produktas. Jis pla
čiai vartojamas ginklų, au
dimų, poligrafijos, stiklo, 
odos, medžio ir kitose* pra- 
monėše.

Medaus ir vaško pareika
lavimas kasmet smarkiai 
didėja, nes nuolat šiems 
produktams surandama vis 
naujų pritaikinimų. Dėl to 
vaško ir medaus gamyba 
darosi vis reikšmingesnė ne 
tik bitininkui, bet ir visa 
kraštui, visai valstybei.

ant

negali tar-

per

liais, kurie nėra limpami, 
kaip kad skritulinės jo tin
klo gijos. Todėl jis ir neįsi- 
painioja.

Kas, Kur, Kodėl, Kaip, Kada 
Buvo* Yra ar Dar Bus?

Apie 2,200 metų 
posakis

Kartą Egypto 
užklausė mokslinčiaus Euc- 
Hd*o, ar nėra trumpesnio 
kelio (būdo) geometrijai 
išmokti. Euclid’as jam atsa
kęs: “Karališko kelio tam 
nėra.” Tai buvę apie 2,200 
metų atgal, bet ši tiesa te
bėra nepasenusi. ■

karalius

Telefonų knygos amžius 
Times Square, N. Y.

Būdelėse publikai
Times Square, New Yorke, 
telefonų knyga susidėvi 
per dvi dienas laiko.

Pelėdos akių 
pakreipimas

Pelėda savo akių 
pakreipti į šonus. Kuomet 
pelėda nori matyti, kas da
rosi pašonėse, jinai turi pa
kreipti savo galvą ir todėl 
jos galvą kartais taip per
sikreipia, jog galvos prieša- 
kis būna tiesiog užpakalyj.
Kodėl noperską anglai 
pavadino “thimble”

Kadangi noperską seniau 
anglai užmaudavo ant nyk
ščio, o nykštys angliškai 
vadinasi “thumb”, ir ka
dangi nopersko išvaizda pa
naši varpeliui (anglišk. — 
bell), tad nuo to 
re subendrintas 
“thimble”, \arba 
varpelis.” '
Kodėl voras neįsipaiinioja 
savo voratinklyje?

Ausdamas voratinklį, ar
ba šiaip po savo tinklą bė
giodamas, voras naudojasi 
tik išilginiais tinklo siūle-

ir susida- 
žodis — 
“nykščio

Aukso karatų 
skirtumai

Koks skirtumas yra 
pe 24-to ir 14-to aukso ka
ratų? Skirtumas gana pa
prastas — 24-rių karatų y- 
ra yra daugiau aukso, o 
14-kos tūri mažiau aukso, 
o^daugiau kitų medžiagų 
Priemaišų.

žmogaus žingsnių skaičius
Vidutiniai imant, asmuo 

vaikštinėdamas padaro 18,- 
000 žingsnių per dieną, ar
ba apie 65,000 mylių 
savo gyvenimą.

Indijono galva 
nikelyje

Artistas piešėjas James 
Fraser, kuris nupiešė indi
jono galvos modelį ameri
koniškam penktukui, sako, 
jog tai nėra atvaizdas bent 
kurio pavienio asmens, bet 
kombinacija daugelio indi- 
joniškų veido ir galvos iš
vaizdų. z P. K.
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(Tąsa)
— Kūdikis jau gimė, — pastebėjo kaž

kuris.
— 'fai aš jau nebereikalingas...
— Jūs pažiūrėkite ją, pasižiūrėkite, 

ilgai moteriškė kankinosi, labai nusilpo.
— Tetule, aš jums daktarą parvedžiau, 

— pranešė Lidija.
— Ką tu, ką tu, kam daktaras? Toks 

jaunutis, — nustebo gulinčioji.
— Kur aš čia jaunutis, — nusijuokė 

jis, truputį sumišęs.
Bet moters balse nebuvo nepasitikėji

mo, tiktai lyg jautrumas.
— Kūdikį tiktai apžiūrėkite^ man tai 

nieko nebus. Ar tai mažai jau gim
džiau?

Gydytojas pasilenkė prie lopšio.
— Berniukas?
— Žinoma, berniukas. Mano tiktai vie

na mergaitė, Niurką, o šiaip visi ber
niukai... Jau tokia giminė...

Kūdikis gulėjo sugniaužęs kumštis, 
jau išmaudytas, suvyniotas vystykluose.

— Šaunus mažytis. Kokiu vardu jį 
pavadinsite?

-r Mes jau su bobomis šnekėjome... 
Norėjau jį Mitia pavadinti, kaip brolį... 
Sako, kad tai negerai...

— O kas su broliu?
— Gi brolį jo, mano vyriausiąjį, laido

jote šiandien kartu su visais... Visą mė
nesį mano berniokas kabojo kartuvėse, 
šiandien jį pati nuėmiau, — ramiai aiš
kino moteris.

Gydytojas sumišo.
— Nežinojau, kad tai jūsų sūnus...
— Nieko, nieko, nesvarbu... Kaip gi, 

mano, vyriausias, pas partizanus ėjo, 
pagavo... Mano vyriausias, septyniolikti 
metai ėjo... Taigi aš norėjau kaip jį — 
Mitia... Bet kūmos nepataria, sako, kad 
nedera. Tai jau ir pati nežinau, kaip. Pa
gal tėvą jau yra, ii/pagal abu senelius...

— Viktoru pav/dinkite, — patarė gy
dytojas.

-r- Viktoru? — nutęsė ji. — O kodėl 
Viktoru?

—Viktoras, reiškia nugalėtojas,—pa
aiškino. — O kadangi kaip tikjjiandien 
gimė... - / i

Ji valandėlę susimąstė. '
— Na, jeigu reiškia nugalėtoją, tai 

tegul bus Viktoras, ką, Lida?
—Jeigu jau taip pataria...

— Ką ten ilgai galvoti... Ir kaime nė
ra nė vieno Viktoro. Tai tegu jau būna. 
O kaip jį vadinti kol mažas? Vitia?

—Gal būt ir Vitia.
—Na, tai jeigu jau taip ir būna. Jūs 

prisėskite, prisėskite...
— Ačiū, reikia į ligoninę grįšti, sužeis-

— Kad jau visus juos apžiūrėjote, bo
bos man sakė. Pasėdėtumėt valandėlę. 
Pas kiekvieną troboj yra raudonarmie
čių, o pas mane, kad tai aš gimdyti susi
ruošiau, nieko nėr... Norisi uniformą pa
žiūrėti... O tu, Lidija, iš spintos spirito 
duok, ten stovi buteliukas.

— Aš negeriu, — kratėsi gydytojas.
— Ot, koks jūs! Už mažiuko sveikatą, 

jam vardą davėt, reikia išgerti... Stikli
nė ten lentynoj, aukščiau, aukščiau. Tai 
jau ir aš išgersiu, ir Lidija...
* — Jums gal geriau negerti, — nedrą
siai tarė jis.

Ji nusišypsojo.
— Kodėl gi? Jūs mokytas, kaip su

žeistuosius gydyti, kaip su jais... Bet 
bobiškų reikalų tai ir nežinote... Taure
lė spirito iš karto ant kojų pastato....

Daugiau jis nebeprotestavo. Lidija 
pripylėrį storą, žalsvą stiklinę, padavė.

— Už mažiuko sveikatą, kad sveikas 
augtų... *

— Kad niekad gyvenime troboj vokie
čių nepamatytų...

— Kad nuo jo gimimo kiekviena diena 
būtų paženklinta nauja pergale.

— Kad" išaugtų toks vyras, kaip Mi
tia...

—Ir kad išaugtų į vyrus laimingai gy
vendamas...

Gydytojas buvo mirštamai nuvargęs, 
neišsimiegojęs, ir ta viena vienintelė 
taurelė. spirito išsklaidė po kūną švel
nios šilumos bangą, apsvaigino galvą. 
Sėdėjo ant suolo ir jam pasirodė, kad 
karas ir kova pasiliko kažkur toli, toli. 
Trobos sienos buvo baltos, gyvomis spal- . 
vomis raudonavo nupaišytos ant kros
nies gėlės, ir kampuose kabėjo kryžiu
kais išsiuvinėti rankšluosčiai, ir šypsojo
si jam linksmomis lūpomis graži Lidija.

Lyg ten, už poros trobų, negulėtų sužeis
tieji, lyg aikštėje prie cerkvės nebūtų ka
pų kauburys, lyg nebūtų to baisaus, sun
kaus, vaiduokliško kelio, kurį ėjo nuo 
pirmos karo dienos.

— Lidija, tu'parodyk daktarui Mitios 
fotografiją, temuž ikonos užkišta, paro
dyk....

Gydytojas paėmė į rankas nublukusią 
nuotrauką. Į jį drąsiai žiūrėjo jaunutis 
veidas, ežiu nukirpti plaukai, eilinis, pa
prastas kaimo bernioko veidas.

— Tam šalty taip pasikeitė, kad nė 
pažinsi... O štai koks buvo, — ramiai aiš
kino motina.

Ir gydytojas prisiminė savo motiną. 
Jos baltas, drebančias rankas, kai jį 
žegnojo, jos virpantį balsą, jos dideles 
akis, tamsias iš susijaudinimo. Ir savo 
sunkių apmąstymų naktis, ir tą baimę, 
kurios negalėjo suvaldyti, baimę dėl 
kiekvieno naujo sužeistųjų transporto, 
dėl kraujo, kanoms, mirties. — Nervai, 
—sakydavo sau tuomet,—bet tai nedaug 
tepadėjo. Nervai buvo, vis-įkyriau prisi
mindavo, užuot karo ugnyje sustiprėję, 
jie iro nepastebimai, bet nuolat palaips
niui, vis stipriau.

Pasižiūrėjo į Levoniukienę. Ji gulėjo, 
atsirėmusi languoto, rausvo priegalvio; 
lygiai, sušukuoti plaukai, kaip rėmeliai 
apsupo ramų veidą. Ištisą mėnesį ta 
moteris girdėjo, kaip už lango stūgauja 
vėjas, siūbuojąs jos vyriausiojo sūnaus 
kūną. Ištisą mėnesį badmiriavo su vai
kais. Būdama nėščia, nešė nuo kartuvių 
negyvą šešiolikamečio kūną į kapų duo
bę ir paskui pagimdė kūdikį. Ir štai kal
bėjo su juo ramiai, ir vaišino jį pasku
tiniu spirito lašeliu, kurį jai nežinomu 
būdu pavyko paslėpti nuo vokiečių.

Bobos iš priemenės perėjo į trobą, už
sėdo suolus ir kėdes. Jis stebėjo jas. 
Visos jos gyveno po vokiečių jungu, po 
vokiečių botagu. Jų vyrai, jų sūnūs bu
vo toli, fronte. Iš tikrųjų nė viena neži
nojo, ar jos artimiausieji dar gyvi, ar 
jau ne. Kovojo su tos baisios žiemos 
speigais, su badu, kurį atnešė vokiečiai, 
ne viena jų nešiojo buožių smūgių pėd
sakus. O visa tai reikėjo žinoti, to ma
tyti nebuvo. Veiduose buvo ramybė, rim
tis, didingumas, kylą iš kažkokių gilių 
sluoksnių, iš paslėptų šaltinių, trykštan
čių iš pačių širdies gelmių.

— Valstietis, — pagalvojo, ir tas žo
dis turėjo kažkokią naują spalvą ir nau
ją reikšmę.

— Būtų daugiau, išgertumem Mitiai 
atminti, — tyliai pasakė Levoniukienė.

— Ką ten, — šykščiai įsiterpė Terpy- 
lycha. — Atminti, tai mes jį atminsime 
ir be gėrimo, ar ne, bobos?

Palingavo galvomis.
— O kaip gi...

—Jo vietoj jau yra Viktoras. Augs, kaip 
Mitia augo, ir dirbs ir, kai reikės, tai 
kaip Mitia už savo tėvynę žus, ar ne?

— Na, žinoma, — pritarė visos choru.
Spirito garai gaubė smegenis šiltu ir 

maloniu rūku. Norėjo jis pasakyti toms 
moterims kažką labai meilaus, kažką la
bai malonaus, ir kartu neapsakomas gai
lesys suspaudė širdį. Jam buvo gaila to 
berniuko, )<uris žuvo kartuvėse, tos mo
tinos, kuri pati išėmė jį iš kilpos, jam 
buvo gaila dėl jų visų* turėjusių daug 
pregyventi.

— Girtas esu, — pasakė sau griežtai, 
bet tai nepadėjo, ir jo akyse sužibėjo 
ašaros. . „

— Kas yra, kas su jumis? —- ėmė ne
rimti Lidija.

— Gaila, — sunkiai iškošė, stengdama
sis susivaldyti.

Levoniukienė atidžiai pasižiūrėjo iš
mintingomis, tamsiomis akimis.

— Nėra ko galėtis, ne toks metas, kad 
ko nors gailėtumeis, — toliai kalbėjo ji. 
— Nėra Mitio, bus Viktoras. Kieti mū
sų žmonės, iš žemės mūsų žmonės išau
go... Tai kaip ir kriaušę nukirs, nė ne
apsižiūrėsi, o jau nauji daigai iš žemės 
lenda į saulę... Nėra Mitio, nėra ir kitų. 
Bet žemė pasiliko, ir žmonės pasiliko... Ir 
mums ne kartą atrodė —išmuš visus, kol 
jūsų sulauksime/O sulaukėme — ir be
veik visi, beveik visi... Tiktai reikia su
gniaužti, išlaikys, iškentės kaimo žmo
gus, oho... Ne vokiečių dantims mūsų 
žmonės.

(Daugiau bus)

— Ar pats ir vėl čionai, 
Bostone?- — klausia netikėtai 
ant Broadway susitikęs mane 
legijonierius Martynas Kničas.

— Taip, broli Martynai, aš 
jau čionai ir būsiu Bostone iš
tisą dieną. Bet''toji diena tūri 
būti labai gera.

Ir diena buvo gera.
Pirmiausia, tai buvo Darbo 

Dienos šventė, gretimai sek
madienio, todėl sykiu man ge
ra proga atsikvėpti nuo įtemp
to kasdieninio spaustuvės dar
bo ir turėti porą dienų atosto
gų.

O kitas dalykas, tai /buvo 
diena, kurioje drg. Antanas J. 
Kupstis, žinomas mūsų veikė
jas ir verslininkas, įvykdė sa
vo didelį sumanymą; ėmusį 
keletą metų laiko, daug triū
so, kantrybės, energijos ir pi
nigų. —Tą dieną buvo pada
rytas galutinis OK ant E-Zol 
produktų (koncentruotų mdilo 
skiedinių, valymui rakandų, 
indų, automobilių1 ir kt.). Man 
teko garbė būti dalyviu ir ste
bėtoju šio svarbaus verslinio į- 
vykio. Ir man pavestas įsteigi
mas E-Zol produktų pardavi
mų skyriaus New Yorke, su 
visa tam darbui reikalinga 
‘amunicija.” Apib tai plačiau 
visuomene bus painformuota 
paskirai, bizniškais būdais.

Bet tai buvo tik dienos pra
džia. Seka vizitavimai 
rių ir pasimitymai su 
draugais.

Susitikau dr. F. J.
žymų LDS organ. Tiesos’bend
radarbį. Dę. Borisas gerai at
rodo, geram ūpe ir turi gerą 
darbą amerikonų, firmoje.

Užeinu į Petro Ketvirčio 
puikiąją užeigą — Broadway 
Casino/ šalimai kurios dabar 
eina įrengimas kitos °jo bizniš-/ 
kos įstaigos — tai būsianti 
laikrodininkystčs, j uvelerij os 
ir elektrinių reikmenų sankro

biznie- 
senais

Borisą,

va, atkeliama nuo žemiau ant 
Broadway. Įtaisymui šios san
krovos skiriama milžiniška su
ma pinigų. Aišku, kad ji bus 
labai puiki. Petro sūnus Eddie 
— kaip mačiau — labai už
imtas, komandavo j a armiją 
mechanikų, tarpe kurių ma
čiau žymiausį lietuvių elektri- 
kierių Stanley Stankų, iš Ros- 
lindale. Pasikalbam trumpai, 
bet iki taško — Ketvirčiai už
siprenumeruoja dienraštį Lais
vę. Tai naujas mums skaityto
jas Nr. 1.

Next — daugelio amatų 
mechanikas, Jonas Warnas, 6 
Trimount Pl., So. Boston, tam
pa sekančiu nauju Laisvės 
metiniu skaitytoju. Jis užsi
prenumeruoja mūsų dienraštį 
tuojau, be jokių ceremonijų. 
Sako, ko reikia, tai reikia. Be
je, Jonąs turi Brooklyne pus
brolį Juozą ir brolį Benny 
Warnus. Labai norėtų gauti jų 
adresus. Prižadėjau jam pasi
darbuoti šiame reikale. Tad 
jeigu kas laisviečių pažįsta 
Warno brolius, Juozą ir Beli
nį, prašau paihformuoti mane 
per Laisvės ofisą.

Toliau — apsilankymas pas 
mano seną prietelių, Simoną 
Aliukonį, užeigos savininką 
ant D ir Second st., So. Bosto
ne.

— Kaip einasi — sakau — 
broli Simonai?

—Ačiū, gerai. O kaip jums, 
ir ką dabar veikiate ?

— Dirbu prie dienraščio 
Laisves, Brooklyne; šiandien 
svečiuojuosi Bostone.

Simonas priėmė gražiai, pa
sivaišinome ir pasikalbėjome. 
Buvo prisiminta, kad pasauly-

j,e randasi ir maklioriškų žmo
nių, kurie užmiršta gautas pa
šalpas bei paskolas ir paskui 
nei akių neparodo. Ypač vie
nas toks nedėkingasis Aliuko- 
niui asmuo esąs kur tai New 
Yorke...

Simonas užsirašė dienraštį 
Laisvę metams laiko. Tai jau 
trečias naujas’ skaitytojas — 
trumpu laiku. Sakau, gauda
mas dabar Laisvę, gausite ne 
tik daug gerų naujienų, kas
dien, bet ir Krieno “filosofi
jas” laiks nuo laiko pasiskai
tysite — būsime dar geresni 
bičiuliai.

Silvestras Zavadskas, iš Sil
ver Cafe, irgi maloniai priėmė 
ir pavaišino, taipgi pareiškė, 
kad jis esąs stipriai atsiskyręs 
nuo visų blogumų, ir linki, 
kad žmonija būtų laisva ir 
'kad Lietuva būtų laiminga.

Dar buvo daug vietų, kur 
norėjosi apsilankyti, bet laikas 
bego greičiau ir greičiau. Die
na pasibaigė, ir jūsų Krie
nas vėl grįžo prie savo myli
mos Laisvės, gerai nusiteikęs 
apie savo buvusią “tėvynę”— 
Bostoną.

Pr. Krienas.
P. S. — įsitikinau, kad Bos-

f

ANGLŲ GENEROLO VIZI
TAS PRIEŠ S

Maskvos teigė,
jog feldmaršalas Montgo
mery, Anglijos generalio 
štabo galva, lankosi Kana
doj ir Jungtinėse Valstijose 
su. kariniu planu prieš So
vietus. Sovietinis laikraš
tis Pilietis rašo, kad Mont- 
gomery’o vizito tikslas yra 
paruošt iš šiaurės užpuoli
mą prieš Sovietus.

Washington. — Nuo 1941 
m. drabužiai pabrango 54 
nuošimčiais.

Kas praleidžia savo laiką 
kelionėse, tasai, tiesa, pa
žįsta daug žmonių, bet ma
ža teturi draugų.

Seneka.

tono apylinkėje galima gauti 
daug naujų skaitytojų. Bet 
skaitytojai, kaip kepti karve
liai, patys iš dangaus nekrin
ta. Kas nors turi juos gauti.

Pr. Kr.

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 ,

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
DideĮis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Priev to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

TELEPHONE
STAGG 2-5048

M
Egzaminuojant Akis, 

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius.

■ Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

aica Avenue

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 J;

Opposite forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4489

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

TEL. EVERGREEN 8-8770

JUST1N M. ,

GUTAUSKAS
MATTHEW A.

GUTAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
I

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
i kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

, sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreiptis

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

• Telefonas EVergreen 7-1661
■ i . > > ■

<♦>

<♦>

<t>

<!>

<!>

<!>

<♦>

)

EW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. -
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

*
459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreįp- • 
kitės prie manęs dieną J 

r ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Hi Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penkine Puslapis
jįgįjgjjgg

Mums Vis Dar Reikia

MUMS REIKIA
(209)

SIUVĖJAI
Municipal

Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

Outer

(209)
(210)

Turi Didelį Skaičių

VYRAMS
SANDĖLIO VYRAMS

DARBININKAMS

AUKŠČIAUSIOS ALGOS

(211)

RAŠTINIU DARBININKĖS

TYPISTES
Visiems Departmentams

Puikiausios Darbo SąlygosPATYRUSIOS AR BE PATYRIMOAUKŠČIAUSIOS ALGOS
VAKACIJOS SU ALGA

B. ALTMAN & CO 5 Dienų Savaitė
Kreipkitės ant

5-tų Lubų
(210) Personnel (Dept,

HECHTS DEPT. STORE

REIKIA

SIUVĖJOS

FINIŠERĖS

(210)

Indijos ma
PATIKRINTOJOShereby given that License No

Pilno Laiko. Darbas

5 Dienų Savaitė

Linksmos Darbo Sąlygos

apmokame pašto B. ALTMAN & CO

6164B

rugsėjo 
ALDUD 
62 kp., 

pikniką.

Maholfietonį Demonstraci 
jos tadij6j prieš Angliją

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C

VAGONŲ KROVĖJAMS
ABELNAI FABRIKO

Lietuvos, „vyriausybė ska
tina agronomus, lauko ūkio 
specialistus, kreipt vis rim
tesnį dėmesį į bitininkystės 
išvystymą.

Nėra abejonių, kad Lie
tuva per naująjį penkmetį 
ne tik atkurs savo bitinin
kystę, bet ir viršys ' prieš
karinį jos lygį.

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

Section
Control

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KAPPLER
Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKAlINGf VYRAI

PATYRUSIŲ 
FLOOR MOLDERIŲ

Bombay, 
hometon ai demonstravo 
prieš Angliją ne tik su savo 
juodomis vėliavomis, bet ir 
su raudonomis. Jie protes
tavo dėl to, k^d anglai su
darė neva tautinę indėnų 
valdybą iš Indijos Kongre
so Partijos vadų, be Maho
metonų Sąjungos.

58 West 14th St., Nėw York City.
(214)

iion 107 of
I Law at

Brooklyn,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

• 3 SIFTAI KASDIEN.
• 6 DIENŲ SAVAITĖ.
• BONAI UŽ SIUTUS.
• PAŠALPOS.
• APMOKAMOS ŠVENTĖS
• VAKACIJOS IR INSURANCE.
• KAFETERIJA ANT VIETOS.
• GERA TRANSPORTACIJA.

Darbas su nuovargiu mū 
sų kūną naikina, o tinka 
mas poilsis jį atsteigia ii 
gaivina. N

STEPHEN LOPĖS 
Avė., Brooklyn

5th Ave. & 34th St., N. Y.
Personnel Office, ant 9-tų lubų

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

BENCH MOLDERIŲ 
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
. PLIENO FONDRĖJE

MALĖ arid FEMALE 
vyrai ir Moterys

5th Ave. & 34fh St., N. Y. C. 
Personnel Office, ant 9-tų lubų. 
’ ' (tie>

L I C E N S E S 
Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

Dėl Produkcijos Svarbių Metalų
Neabejokite Pasimatyti Su Mumils Dėlto 

Kad Jūs Nesate Susipažinę Su Mūsų Tipo Darbu 
MES IŠMOKINSIME JUS SAVO DARBO IR 

PAAUKŠTINIMAI GREITI
Užeikite ir Pasimatykite Su Mumis Tuojau.

WONDER LIVE FOUNDATION 
Metro Sta., Dept. C

STALŲ 
APTARNAUTOJOS

Reumatiški Skausmai
Deksnlo Galinga Mostis, sudaryti. 

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 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžč 
16-oz $5.00.__ _

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE
GERA ALGA

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C

PARDAVINĖTOJOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA PRADŽIAI ALGA

Su reguliariais pakėlimais
F. & W. Grand, 22 E. 14th St.

(211)

Penkmečio Planas
Pagal Tarybų Lietuvos 

bitininkystės atkūrimo 
penkmečio planą iki 1950 
metų bus paruošta 174,300 
naujų spiečių. Tokiu būdu 
1950 metų pabaigoje turėsi
me 22Ų500 bičių šeimynų.

Greitu laiku Lietuvoje 
bus įkurta didelė, mechani
zuota, naujovinė dirbtinių 
korių gamyba. Jau šiemet 
gauta iš kitų tarybinių res
publikų dideli kiekiai įvai- 
riiį reikalingų tam įrengi-

Važiuojam plačiu žvilgs- 
gančiu King’s Highway 
plentu, duodam akim j^asil- 
sėt ir laisvai pabėgiot po 
slenkančią pro šalį žalią 
panoramą. O va užvažiuo- 
jam šaunių aukštų pasta- 

• tų eilę — Industrial Row.
Čia esama fabrikų, dirbyk- 
lų. O ten iš tolo į šiaurę, 
toliese matyt sunkiai niūk
so masiški ligoninių pasta
tai — Hospital Group, vi
sokių ligoninių centras. Ir, 
matyt, gražioj vietoj, pa- 
liai aną didįjį girių parką 
— Forest Park, kurį netru
kus ir privažiuojam.

Iš pirmo padrykso to par
ko kauburiai — Forest 
Park Highlands. Tolėliau 
saulėj mirguliuoja didžiulė, 

f arena, :
žaislų, sportų ir cirkų vie: 
ta. O va, įvažiuojam ir į to 
parko žvėryną, Forest Park 
Zoo. čia tik trumpam stab
telim pažiobsot į milžinišką 
narvą 
visokių, visokiausių pauk
ščių, vis didesniojo kalibro, 
kad negalėtų išskrist pro 
sunarpliotų vielų tarpus. Iš 
eilės eina patalpos žvėrių ir 
žvėrelių, irgi surankiotų iš

prosYtojai
PATYRĘ, NUOLATINIS DARBAS 

PRIE '

Control Law, at 
Borough of Bi-odklyn, 
be consumed off the
FALK

Brooklyn, N. Y.

MOTERYS
Sandėlio rūme darbas.

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
Gera alga. Bush Terminal Area.

Kreipkitės Asmeniškai.
UNITED CIGAR WHELAN STORES 

39th St., ir 1st Ave., Brooklyn.
Employment Office, Ground Floor.

(209)

Daug Mokinių prie mūsų iš vario gaminamų 
daiktų ir mūsų Misingio Departmentui.

TAIPGI
Švino Degintojai
Mūrininkų ir Dailydžių
Chemikų ir Chemikų Pagelbipinkų.

Kreipkitės į Employment Ofisą

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 ,kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 11 d., 8 y. v. LDP Kliube 
408 Court St. Draugai, visi- dalyvau
kite, nes yra dau£ svarbių dalykų dėl 
aptarimo. Taipgi ’ riepąmįrškite už
simokėti duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti. — V. K. Sheralis. (Tu
rėkite mintyje Laisvės silstipriniiWo 
reikalą.) . (208-209)

NUOLATINIS DARBAS.
KREIPKITĖS I PERSONNEL OFISĄ 

9 A. M. IKI 5 P. M.

(Tąsa)

O šitas Šou botanikos so
das turi didžiausią augali
nio gyvenimo kolekciją vi
sam vakariniam žemės pus
rutuly. Garsėja jis po visą 
svietą savo augalinių rūšių 
turtingumu ir stebėtinai 
suderinta gėlių grožybe.

Beveik apstulbusius mus 
visus išsiveda iš parko kon
duktorius, ir važiuojam to
liau... O akyse vis tau tebe- 
mirguliuoja ta ekzotiška 
augalų ir žolynų grožybė, 
tas didžiulis krūvon su
krautas augalinio pasaulio 
stebuklas! Turtingas • ir 
gražus. Niū Jorko botanikos 
sodas, bet Sent Lujaus Šou 
botanikos sodas daug tur
tingesnis ir gražesnis. O to 
aš pirma ir nežinojau. Gy
vais, augančiais augalų pa
vidalais jis ištikrd viršija 
niūjorkiškį.

neišėjus iš amerikiškojo 
kelio... American way... 
amerikinės “demokratijos” 
kelio'... Nu, Jasku,- ty daj 
spokoj... Pržyjdzie koza 
do woza... Važiuojam gi 
toliau, vis į rytų pusę. t •

(Bus daugiau)

Bostono ir Apylinkes Lietu 
viams Pranešimas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
likos atsiuntė Lietuvai 18,- 
000 kilogramų cukraus pa
vasariniam bičių penėjimui.

Dabar apskrityse vyksta 
vaško žaliavos nurinkimas 
ir jo perdirbimas į korius. 
Dirbtinius korius gamina 
Žemės Ūkio Akademija 
Dotnuvoje ir patys bitinin
kai, kurie turi reikalingus 
įrengimus. Be to, vyksta a- 
vilių taisymas ir pilnas pa
siruošimas bičių šeimynų 
dauginimui. Šiais metais 
numatyta padauginti 28,- 
600 bičių šeimynų, kitaip 
sakant, padaryt naujų spie
čių, kad metų pabaigoje bū
tų 76,160 bičių šeimynų.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Vaclovo (Walter) Vasi

liausko. Seniau gyveno Philadelphi- 
joj. Iš Lietuvos kilęs nuo Daugų 
valsč., Makariškių kaimo; Kas žino
te kur jis randasi, arba lai pats at
siliepia, būsiu labai dėkingas. Vincas 
Vilkauskas, 37 Fairmount St., 
Nashua, N. H. • (209-211)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja Vienas ar du rui 

mai. Dėl daugiau informacijos Kreip 
kitės po šiuo- adresu. 2446 N. Bou
vier St., Philadelphia 22,/ Pa.

ATYDOS!
MERGINOS 18 METU AMŽIAUS AR VIRŠAUS. 

LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO DARBAS ARTI NAMŲ 
Linksmos dąrbo sąlygos ir draugiški sandarbininkai, poilsio periodai, 

medikalė pagelba ir apdrauda apmokama kompanijos. 
Getą Pradinė Alga Su Pažangiais Pakėlimais

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ
Dėl tolimesnių informacijų pasimatykite su mūsų kompanijos atstovu pas 

United States Employment Service, Park Square Building, Morristown, N. J. 
INTERNATIONAL PLASTIC CORPORATION 

MORRISTOWN, NEW JĖRSEY

NOTICE is hereby given that License No. 
ĘB 567 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at rėtail undėr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
272 Tompkins Avenue, Borough of Bro6klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . I

ISAK TENENBAUM
272 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
EB 697 has been issued to the undersigned: 
to sell beer at retail under Section ' 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
393 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GROVER C. FEAGIN
393 Tompkins' Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herėby* given that License No. 
EB 286 has been issued^ to thė undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law dt 
5870 E. 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of . Kings, to be* consumed on the 
premises. " 
mb &Di

“Mane Laukia”
Remiantis K. Simonovo po

ema, Sovietų Sąjungoj padary
ta filmą iš apysakos apie mo
terį, kuri netikėjo, kad jos vy
ras žuvęs. Taipgi bus “Auksi
niai Kalnai” — šostakovičiaus 
muzika ir Maskvos Symphoni- 
ja, ir Rusų šokiai* <

Visa tai atsibus dviejuose 
perstatymuose: 7:00 ir 9:00 
valandomis vakare, penktadie
nį, rugsėjo (Sept.) 13 d., New 
England Mutual Hall, 225 
Clarendon Štreet, Bostone 
-(tarp Boylston ir Newbury 
gatvių., netoli Copley Square). 
. Rengia Massachusetts Coun
cil of American-Soviet Friend-' 
ship, Inc. Aist.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18065 has been issued to the undersigned 
to sell bCėr, wine and liquor at rėtaib under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1261 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV KUNZE & EUGENE BOYCE 
(G. & G. Bar & Grill)

126Ų Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolėnų Petro Mi
kalausko ir Antano. Lietuvoje gyve
no Sobu\ios kaime, Jezno valsč., Aly
taus apskr. Labai prašau jų atsiliep
ti, arba kas žinote kur jie dabar 
randasi, malonėkite pranešti, už tai 
būsiu labai dėkinga. — Domicėlė 
Skernevičiūtė, Scarsdale Lodge 32, 
School Sane, Scarsdale, N. Y.

(206-2011)

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 2159 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD 
235 Central Ave.,

visokių pasaulio kampų. 
Labai įdomios gudriai- iš- 
muštruotos didžiulės meš
kos. Kaip jos mitriai susi
gaudo mėtomus joms riešu
čius ir saldainius!... Nedi
delės su * senioko veidais 
beždžionkaitės irgi žvitriai 
pademonstruoja savo smal
sumą ir akrobatiką... Bet 
eime, važiuojam toliau.

Ogi štai, tam pačiam jdi- 
džiausiam miesto parke, 
puošniai ir didingai blyksi 
saulėj meniškai dailūs ope
ros rūmai
Opera. Tai veikiausia šitoj 
operoj, prieš keletą vasarų, 
dainavo ir mūsiškė švel- 
niabalsė brukliniškė lakštu
tė Aldona Klimaitė, dabar 
Dzevečkienė.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
768 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SOLOMON & LOUIS GELBMAN 
768 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bėverage Control Law at 
71 Mescrole Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE PAWLIN & MARY PAW.LIN , 
74 Mescrole St., Brooklyn, N. Y.

GEROS DARBO SĄLYGOS 
THE

HARTFORD ELECTRIC
STEEL CORPORATION

NOTICE is hereby giyen that License No. 
Gb 2627 has bėėn issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section' 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
340 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coiihty of Kingš, to be consumed off the 
premises.
340 DeKalb

540 FLATBUSH AVENUE 
HARTFORD, CONN.

(212)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2330 has been issued to the undersigned 
to sell beęr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Irving Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . _

ANDREW MIONE
67 Irving Ave., Brookyn, N. Y.

• Įsitėmykite,^ 15 d. 
(Sept.), sekmadienį. 
2-ra kuopa ir LDŠ 
kartu rengia didelį 
Įvyks Tautiškam Darže, Mon
tello, Mass. Gros orkestrą, bus 
skanių užkandžių ir alaus. O 
apie pasaulio įvykius pasakys 
kalbas draugai A. Bimba ir D. 
M. Šolomskas. Ir ot, šia proga 
southbostoniškiai kviečia visus 
Massachusetts lietuvius pas 
save į svečius, į Montello, 
Mass., 15 d. rugsėjo.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,,

MURRAY EtDELBERG & 
MORTON DINOW1TZ 

(M. & M. Food Center)
4302 — 18th Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7318 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec| 
the Alcoholic Beverage Cohtroi 
188 Utica Avenuėr f fflorough; of 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

SAM GINSBERG
188 Utica Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1488 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section' 107 of 
the Alcoholic .Beverage Control Law at 
318 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL J. DICKLER 
(B-Z Bee Foodland)

318 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 6919 has been issued to' the undersigned 
to sell beer' at rėtail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
457 Tontpkins Avenue, Bbrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDMOND C. HAYNES
457 Tompkihs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 5985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHti BRENDEL
408 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

VITAMINŲ SANDĖLIS
------------rjjyjs*

Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne tik 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dalį 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
Šiandien, kol dar nepervėlu.

. * 1. Balanced Brand Vita-O-Mineral
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi- 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6*šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė- 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie- 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini- 
mo viso kūno autinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi- 
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji- 
1110 tu°)aus Pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo- 
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 

•>'.£■ greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
ri vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 

4lB gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir po 
• kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos.

5 svarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus. Su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą ąrba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00.; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestuš 
išlaidas.

NOTICE ifj 
GB 11488 has been issued to' the undersigned 

f to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
222 Stuyvėsant Ave 
County of Kings, t 
fnemises.

. ros:
222 Stuyvėsant Ave., 

NOTICE is hęreby given that License No. 
GB 9411 has been issued to the undersigned 
to sėli bėer at rėtail uiider Section 107 of 
the Alčohollc Beverage Control Lhw at' 
211 Jamaica Avenue, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to bė consumed off the

JįJSSE GINSBERG A MURRAY GINSBERG 
(GinsbeFg Bros.)

211 Jtfmklca' Ai)e., Brooklyn/ N. 'fr.

NOTICE is hėrebV given that License No. 
E 15 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

FRANK WEIDNER
118 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

Jonas Kaškaitis. ' >

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

The Celotex Corp.
MIDDLESEX AVE.

METUCHEN, N. J.
(210)

Busas rieda vingiuotais 
parko keliais. Akis glosto 
vaiskioji, saulėj plieskaūti 
žaluma.. Paslaptingai tyvu
liuoja ežero veidas — Post 
Dispatch Lake. O tenai va 
išdidžiai stūkso meno mu
ziejus — Art Museum. Gai
la, kad nebesuspėsim dar ir 
ten užbėgt ir pasistebėt... 
Važiuojam toliau. Riedam 
puošniais bulvarais. Tar
tum tokie tuneliai. Gera, vė
su. Abyšaliai kelio viršūnė
mis susipynę augaloti me
džiai. Viršuj iš vieno žalių 
lapų ir šakelių stogas. Tik 
apačioj galingai drykso 
gauruoti stori stobriai... 
Čia Skinker Boulevard ve
da į šiaurę. Pasisukimas į 
vakarus — Wydown Boule
vard. Paskui alkūnė vėl į 
šiaurę — Big Bend Road. 
Oho, bra, prašmatniai va
žiuojam... Sodybos čia ap- 

. linkui vis tokios majestotiš- 
saunių špektakhi£ didingos. Mat, čia tur

tuolių rezidencijos. Kon
duktorius aiškina — čia to
kio ir tokio misterio palo- 
čiai, čia vėl kitokio... Tik 
spėk galvą kraipyt ir gal
von imtis.

Pasisukam vėl atgal į 
miesto pusę, į rytus. Iš to
lo savęspi jūsų dėmesį trau
kia poetiškai išmėtyti "po 
sodą puošnūs universiteto 
pastatai — W a s h i n gton 
University. Didžiulio ir 
turtingo esama universite
to! Kokia didžiulė žaislams 
pieva (campus)! Kondukto
rius sumini bent kelių mi- 
lionierių vardus. Palikę jie 
po gerą krūvą pinigų—gud
riai vairuojamo ir pridabo- 
jamo mokslo naudai... Su
prantat, kad perdaug neiš- 

] sižiojus, kur nereikia... kad

State Street Perth Amboy, N. J.
THE AMERICAN

SMELTING & REFINING ęO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA KUSHNER
532 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE NOE
263 Tompkins Ave.,. Brooklyn, N. Y.

Mažai vertas sotūs pil
tos Angeles 55, Calif, vas, kuomet alksta siela ir 

. protas. M Twaittr

DARBININKŲ
OPERATORIŲ 

FINIŠERIŲ 
ABELNAI DARBININKŲ 

Dirbti
Unijinėje Dirbtuvėje 
Puikiausios Darbo 

Sąlygos

Mid-Htidson 
COAT & SUIT CO. 

324 Water St., 
Newburgh, N. Y.

(210)

REIKIA MOTERŲ
SUSTATYTOJE

KOJOM MINAMŲ PRESŲ OPERATORĖS
ELEKTRINE PAJĖGA PRESŲ OPERATORĖS

TAPPING MAŠINŲ OPERATORĖS ’
Kreipkitės į Employment Ofisą

ARROW, HART & HEGEMAN ELECTRIC CO.
103 HAWTHORNE ST., HARTFORD; CONN.

(211)

KEARNY SPORTSWtAR
1372 BROADWAY, (38TH ST.) 

___________ ;_____________ ■ ■ ■ (211)

BUšĖLMANAi
REIKALINGI -n 

UNIJINE DIRBTUVE
NUOLATINIAI DARBAI 
Puikiausios darbo sąlygos

J. B. ŠlMtSON, INC.
19 West 34th St., N. Y. C.

_____________________ (211)
REIKIA SUPERINTENDENT Williamsburg 
ir East New York. 25 šeimų namas ir 16 
šeimų namas, garu apšildoma ir karštas 
vanduo. Yra atliekamas apartmentas. Kreip
kitės -tuojau. Benjamin Levy, 66 Court St., 
Brooklyn. TRiangle 5-7764.

HELP WANTED-^MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELF WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

r—•1 ■ "1 ....................  ■ — . =a



■NewYorto^Ėžgfe7lnlos

lietuvių

PAJIEŠKOJIMAI (222)

Išvyko į Suvažiavimą

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Iš Socialistų Prakalbu Tolimos Viešnios
Tel. EVergreen 4-8174Mary

JONAS LAZAUSKAS

ii

To

1

Valandos:

Lankėsi Laisvėje di-
J. Zaleckas, buvęs bayon-

BULOVĄ!

N. Y.

§

1^0

kuriąs 
Laisve

Bazaras įvyks Kovo-Marčh 
dienomis, 1947, Grand Pa-

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

kandida- 
organiza-

pavlenių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

je trečiadienį. Jis atvežė pil
ną automibilių drabužių Lie
tuvos žmonėms.

Re-
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bu-

Kad

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.
46 kp. susirinkimas įvyks
11 d., 8 vai. vak. Liet. Ne-

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

Tel. SOnth 8-5569

i 9—12 ryte
( 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas ir banketas bus sausio- 
January 26-tą dieną, 1947, Grand 
Paradise
Bręoklyn,

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

Išskiriant trečiadieni
ir sekmadieni.

Prašome iš anksto Įsigyti busų 
tikietus

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
DIDIEJI PARENGIMAI

Koncertas įvyks Lapkr.-Nov. 10 
d., 1946, Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bnllų, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinam os
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 8ts, 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street
salėse, 318 Grand St., 
N. Y.

Gerbiamas Brooklynieti!

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

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 atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kamp** Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191
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Tyrinėja Republikoną 
Suokalbį prieš K. P. 
Teisę ant Baloto

Sunkvežimių Streikas Apėmė 
Visą Atlantiko Pajūrį

Trokmanų streikas bėgiu 
kelių dienų praplito į visą At- 
lantiko pajūrį nuo Baltimorės 
iki bostono.

Vieni iš jų sustabdė darbą 
patys reikalaudami sau geres
nių algų ir darbo sąlygų. Kiti, 
kaip New Jersey trokmanai, 
iš karto sustojo iš simpatijos 
New Yorko streikieriams, bet

tuo pat sykiu atrado reikalin
ga ir sau pagerinimų.

Trokmanai reikalauja 5 die
nų, 40 valandų savaitės, 30 
nuošimčių daugiau mokesties, 
2 savaičių atostogų su alga už 
90 darbo dienų, prašalinti 
Hugh Sheridan iš arbitrato- 
riaus, prašalinti perkrovimus 
ir priedus prie reguliarių ve
žimų.

Ketvirtadienio Vakarą 
Bus įdomios D. P-jos 
Prakalbos Kliube

Ligoninių Darbininkai 
Smerkia Sąlygas N. Y 
Valstijos Ligoninėse

Darbo Partijos kliubai iš 
kelių Assembly Distriktų, ap
imančių visą 9-tą senatorinį 
gia prakalbas išaiškinti visuo- 
distriktą Williamsburge, ren- 
menei savo programą — ko 
darbiečiai siekia šiuose rinki
muose, ką jie darys, būdami 
išrinkti.

Kalbės darbiečiai 
tai ir kiti susiedijos 
ei jų atstovai.

Prakalbos įvyks
Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne, rugsė
jo 12-tos vakarą, 8:30 vai. 
Kviečia visus norinčius Darbo 
Partiją pažinti, taip pat jau 
pažįstančius ir velijančius lai
mėti. Darbietis.

Komunistų Partijos tyrinė
jimai atakų ant rinkėjų para
šų už Komunistų Partiją Gree
ne apskrityje iškėlė aikštėn, 
kad republikonai buvo užpa
kalyje, sudarė nugarkaulį tų 
atakų, kaip skelbia K. P. Rin- į 
kimų Komitetas.

Komunistai suradę, kad 
publikonų Partijos lyderis 
skrityje Milton O. Bailey 
vo tiesioginai įsipynęs,
taip pat buvo įsipynęs šerifo 
padėjėjas Clarence Palmer, 
taipgi du jiems artimi Peter 
Earl ir Joe Taylor.

S. W. Gerson, komunistų 
kampanijos vedėjas, telegra
ma kreipėsi ,į valstijos proku
rorą Nathaniel Goldstein su 
reikalavimų ištirti tuos įkalti- 
nimus ir patraukti atsakomy
bėn prasižengusius žmonių 
konstitucinėms teisėms. Pro
kuroras reikalavimą perda
vęs Rinkiminių Suktybių Biu
rui, vadovaujamam Robertoi 
H. Schaffer. Schaffer žadėjęs! 
tyrinėti.

Nepasitenkinę tuo, kad ne
galėjo komunistų sulaikyti 
nuo gavimo parašų, reakcinin
kai nesustojo terorizavę žmo- • 
nes po davimo parašų. Komu-1 
nistų Rinkimų Komitetas gau
nąs raportus iš Catskill srities, 
kur daugiausia teroro buvo, 
kad reakcininkų melagiai val
kiojasi po žmones ir gązdiną 
pasirašiusius, būk jiems grę- 
siąs kalėjimas ir penkiems me
tams praradimas balsavimo 
teisių, jeigu neatšauksią savo 
parašų. Mažiausia vienam, sa-; 
ko komitetas, gązdintojas per- vena nepaprastai įdomų laiko- 
sistatęs FBI atstovu. tarpi, apie kurį galima visaip

Tačiau daugelis pasirdslU- kalbgti ir aiškinti. 
šiųjų, gerai žinodami savo pi- i 
lietines teises, atsikerta tero-1 
ristams, kad jie žinojo, ką jie 
pasirašo. Kad jie suprato, jog 
parašų rinkėjai atstovauja 
Komunistų Partiją ir kad jie 
savo parašų neatšauks.

Greene apskrityje teroristai 
siautė ir 1940 rinkimuose. Tai 
ta pati apylinkė, kur tuomet 
daugelis gyventojų teroru bu
vo priversti savo parašus at
šaukti. L. K. N.

Ketvirtadienio vakare,. rug
sėjo 12 d. (Sept. 12th) įvyks 
labai svarbus Brooklyn© lietu
vių susirinkimas pasitarimui 
dienraščio Laisvės vajaus rei
kalu. Tasai susirinkimas bus 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St.

Šiame susirinkime turėsime 
nusistatyti kvotą, kiek sukelti 
pinigų dienraščio Laisvės ap
skritų metų budžetui. Turime, 
daug maž, nusistatyti, kiek su- 
kelsime prenumeratomis, kiek 
parengimais, už kiek galėtume 
parduoti Laisvės bendrovės Še
rų.

Taipgi turėsime išsirinkti 
vajininkus ir laiku stoti į va
jų. Susiorganizuokime iš anks-

to ir parodykime visai Ameri
kai, kaip mes rūpinamės savo 
dienraščio reikalu.

Šis susirinkimas įvyks kartu 
su ALDLD pirmos kuopos su
sirinkimu. Vyriausias punktas 
dienotvarkyje bus Laisvės va
jus.

Kviečiame kiekviena brook- 
lynietį, kiekvieną dienraštį 
Laisvę branginantį žmogų da
lyvauti šiame susirinkime ir 
duoti gerų sumanymų savo 
dienraščio JĮ^bui. Kiekvienas 
savo sumanymu ir savo triūsu 
prisidėkime prie platinimo ir 
finansiniai sustiprinimo dien
raščio Laisvės.

Laisvės Administracija.

Darbininkų unijos viršinin
kė-Mrs. Dorothy Allen pa
smerkė pasiūlymą kai kuriuos 
valstijinių ligoninių darbinin
kus ištraukti iš Civil Service 
darbininkų sąrašų ir stažo.

Mrs. Allen pareiškė, kad 
valstijos protiniai sergančių 
ligoninėse nepaprastai stokuo- 
ja darbininkų. Mažos algos, 
blogos darbo sąlygos ir ciniš
kas valstijos administracijos 
atsinešimas yra kalti dėl tūlų 
tarnybinių netikslumų, o ne 
Civil Service taisyklės ir pa
tvarkymai, sako Mrs. Allen. 
O jinai turėtų žinoti geriau už 
visus, kadangi pas ją, kaipo 
CIO Public Workers Proto Hi- 
gijenos Tarybos sekretorę su
eina visi tos srities darbininkų 
skundai.

Komunistą Kandidato Marininkai ir Trokma- < 
Kalba per Radiją

Robert Thompson, šio karo 
veteranas, komunistų kandi-- 
datas į New • Yorko valstijos 
gubernatorius, kalbės per ra
diją šio ; 
rugsėjo 10-tą. 
iš WJZ Stoties

nai Pažadėjo Praleisti 
Svarbą Maistą

Pasitarime tarp majoro O’- 
>v.o, *”-;j)Wyer laivu kompanijų ir
antradienio vakarą,! , v. . •. , .

Pradžia 8:15, ’ ®unk/et’mlų SU tų
I cių darbo unijų vadais, esą su- 
j tikta praleisti miestui svar- 

Komunistai ir kitos darbo blausius maisto produktus.
žmonių grupės fnobilizuoja | ------------------
specialius mitingus išgirsti: .... ., y. , . y. : Alaus išvežiotoji nesą pa-svarbų pranešima ateinančių:,. ,. , v. . , ....... . ~ .y liesti sunkvežimių streiko,rinkimų klausimu. O po is- ...................... , ,
klausymo to žymaus vado ] Ta>g‘, Įeigujr nedavalgysime, 

... .. bet troškulio nekentesime.pranešimo, svarstys, kuomi jie į 
galėtų prisidėti prie išrinki
mo darbininkų ir progresyvių 
kandidatų.

Kadangi šie rinkimai yra 
sprendžiamosios svarbos, tad 
ir šiam raportui išklausyti ir 
diskusuoti komunistai kreipia 
didžiausios atydos. Kiekvieno 
nario ir draugo dalyvumas 
tuose susirinkimuose būtinas, 
nes geri planai yra gera pra
džia darbo.

Pašalpos Laivą Stabdė 
Ne Laivakroviai

Praeitą penktadienį Amal- 
gameitų salėje, Brooklyne, 
įvyko lietuvių socialistų pra
kalbos, kuriose kalbėjo Pijus 
Grigaitis. Nekurie žmonės, ei
dami į prakalbas, manė išbir
sią ką nors naujo ir įdomaus, 
nes juk šiandien pasaulis gy-

Deja, p. Grigaitis nieko nau
jo nepasakė. žinoma, jis 
įprastu savo būdu puolė Ta
rybų Sąjungą ir gynė kapita
listines šalis, bet tai nebuvo 
nieko naujo ir nepaprasto. 
“Tarybų Sąjunga negera, jos 
politika bloga,” — tai ir vis
kas. Tai p. Grigaitis jau kal
ba per arti 30 metų, nuo Di
džiosios Spalio Revoliucijos 
dienų.

Bet ką jis siūlė naujo? Nie
ko !

žmonių buvo arti 300, 1— 
atvyko nemažai katalikų,^nes 
vietos katalikų dienraštis 
“Amerika” ir lietuviai klebo
nai ragino juos eiti pasiklau
syti p. Grigaičio kalbos ir iš
girsti, kaip jis “ės komunis
tus.” Mat, dabar tarp socia
listų ir katalikų yra bendras 
frontas.

Laisviečius atlankė 
Vilkauskienė, jos duktė Mar
garet/ McDermott ir anūkas 
Vincukas, iš Nashua, N. II., 
Amerikos dzūkų ir pušynų 
krašto. Viešnias su mažuoju 
svečiu pas mus atlydėjo new- 
arkietė Viktorija Tamulaitie- 
nė (Gavėnas), Vilkauskienės 
sesuo, pas kurią jie apsistojo. 
Vilkauskienė dovanojo Laisvės 
reikalams penkinę. Atlankė ir 
LDS Centro raštinę.

Vilkauskų šeima yra ilga
mečiai laisviečiai, veiklūs or
ganizacijų nariai ir visur esan
tieji — visose svarbesnėse lie
tuvių pramogose, susirinki
muose. Ir šį kartą jos savo 
atostogą pradėjo Laisvės pik
nike, Philadelphijoj. Grįžda
mos dar lankėsi pas gimines 
Scrantone.

Milionai žmonių, skaitančių 
Hearsto ir kitą komercinę 
spaudą, buvo “informuoti,” 
būk laivakroviai “numaršavę 
nuo 84-tos prieplaukos,” New 
Yorke, protestui prieš siunti
mą UNRRA pagalbos Jugo
slavijai.

O tai būta eilinio, bjauraus 
melo. Hearstas prie to kurs
tė per ilgą laiką, bet niekas 
neklausė, to pranašauto “su- nietis, dabar gyvenąs Linden, 
kilimo” nebuvo. Kad Hearstas N. J., lankėsi Laisvės įstaigo-,
ir kiti melagiai prieš pažan
gią Jugoslaviją liktųsi teisūs, 
bosai, su “karaliaus” Ryano ir 
jo kelių klapčiukų pritarimu, 
pasiuntė laivakrovius namo” 
nei neatsiklausę. Net nepasa
kyta, dėl ko.

Kada Daily Workerio ko
respondentas apklausinėjo lai
vakrovius, sužinojo, kad jiems 
buvo boselių pasakyta, jog 
“nėra darbo.” Tokiu atveju 
laivakroviai neturi pasirinki
mo, turi eiti namo.

Laivakroviai, kuriais dauge
lis yra jugoslavų kilmės žmo- 
nėy, buvo pasipiktinę tokiu jų 

gaudinėjimu ir vardan tos 
apgaulės dar apmelavimu, 
būk jie atsisaką Jugoslavijai 
laivus krauti.

Keturių metų amžiaus ber
niukas John Edwards tapo 
užmuštas automobiliaus eida
mas vienas skersai Broadway 
prie 147th St., New York ė.'

Daktaras Henry Yuška iš
vyko Chicagon, į chemistų su
važiavimą.

Dr. Yuška amžiumi yra dar 
jaunas. Bet su chemija jau ga
na toli pažengęs ir daug mies
tų Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje aplankęs su chemijos 
reikalais. Taipgi Henry moky
tojauja Hunter Kolegijoje.

Linkiu Henriui gero pasise
kimo. M. R.

North Brother Island namų 
projektas studentams vetera
nams bus apgyvendintas atei
nančią savaitę. Talpinsis 1,- 
000 studentų, lankančių mies
to kolegijas.

Laisvės 
7, 8 ir 9 
radise salėse. 

1 -----
Visų organizacijų, draugijų ir 

kliubų prašome aukščiau minėtom 
dienom nieko nerengti. Mes kviečia
me visų draugijų narius dalyvauti 
Laisvės parengimuose, mes pasirū
pinsime, kad visi Laisvės skaitytojai 
dalyvautų.tų draugijų parengimuose, 

kooperuoja > su dienraščiu
Laisvės Bendrovė.

; ‘• (208,210)

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
IR VEIKĖJŲ ATYDAI

Rugsėjo mėnesį organizacijų susi
rinkimuose prašome’ pasižymėti die- 
notvarkyje dienraščio Laisvės vajų. 
Šimet Laisvės vajus bus skirtinges- 
nis negu kitais metais, šiemet no
rime sukelti budžetą užtikrinimui 
Laisvės gyvavimo apskrities metams. 
Norime sukelti—

$20,000 už prenumeratas
(naujdš ir atnaujintas)
$10,000 parengimais ir aukomis 
$2,500 Laisvės Bendrovės šėrais.
Prašome kolonijų susidaryti pla

nus kaip veikti, nusistatyti sau kvo
tą kiek galite sukelti dienraščio 
Laisvės apskritų - metų gyvavimo 
fondui. ' (204-206)

Kurie žinote, kur gyvena 
Adele Mikulskytė, prašomi su 
ja susisiekti ir pranešti, kad 
jai randasi laiškas iš Lietuvos 
pas Uršule Bagdonienę, kurios 
adresu Adelė susirašinėdavo 
su Lietuva. U. Bagdonienės 
adresas yra: 282 Cooper St., 
Brooklyn, N. Y.

Peter Kapiskas

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark “Tro 
Stelle and three star design” with 

; the Secretary of State of New York, 
1 to be used in food products.

(222)
Notice is hereby given that Sally 

Į Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y.« 
has registered its trade-mark 
“Mayerling” with the Secretary ofr 
State of New York, to he used on 
candy and foods.

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

3I

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nuTekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

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

■s? RESTAURANT |
STANLEY RUTKuNĄS |

SAVININKAS /

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE i
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS /• E

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |
TeL KVerrreea 4-9612 į

MASPETH, N. Y.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia

PIKNIKĄ 
įvyks Sekmadienį 

RUGSĖJO 15 SEPT.
Bus Bušai* Išvažiavimas į

PATRICK’S PLACE
New Jersey Valstijoje 

Bušai išeis 9:30 vai. iš ryto 
Nuo Kliubo Įstaigos, 

60-39 56th Dr., 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kelione $2.00 j Abi Pusi

LDS 
rugsėjo 
prigulmingo Kl. Name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite laiku. (Nepa^ 
mirškite pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu). — Valdyba. (209-210)

SVARBUS SUSIRINKIMAS
12 d. rugsėjo (Sept. 12th) įvyks 

labai svarbus Brooklyno lietuvių su
sirinkimas, dienraščio Laisvės rei
kalu. Bus Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyne, 8 vai. vakaro.

Tai bus brooklyniečių Laisvės va
jaus pasiruošimo mitingas. Širdingai 
kviečiame visus dienraštį Laisvę 
branginančius žmones atsilankyti į 
minėtą susirinkimą ir pasitarti apie 
dienraščio Laisvės ateinantį vajų. — 
Laisvės Adm-cija. (208-212)

PARDAVIMAI
Naudokitės Proga! Mažai varto-' 

ti: Hoffman mašina, dvi su stiklo 
durimis šėpos drabužiams ir kiti siu-Į 
vėjui reikalingi daiktai parsiduoda 
labai pigiai. Kreipkitės:

J. R, 427 Lorimer St.-, Brooklyn 6; - 
. (208-210) i

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 . . . $2475

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008 
? v * >i .r..

CAMBRIDGE 
15 |«w«ls • . . 12975

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

MATKJCt

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




