
Galingas Žodis.
Plepalai Tėvynėje.
Canada Lee Baltojo Rolėje.
Mūsų Vajaus Pradžia.

Rašo R. Mizara

Stalino pareiškimas, padary
tas London Sunday Timeso 
korespondentui Maskvoje, at
kreipė labai gyvą susidomėji
mą viso pasaulio. Tiek spau
da, tiek radijas; tiek politikai, 
tiek intelektualai, tiek eiliniai 
piliečiai diskusuoja jį kiek
vienu susitikimu.

Be Stalino, pasaulyj nėra 
kito tokio asmens, kurio žodis 
turėtų tiek daug moralio svo
rio ir Įtakos.

Stalino žodis galingas dėl 
to, kad T, Sąjunga yra tvirta 
ir krizio kočiojami kapitalis
tinio pasaulio žmonės joje 
ieško atsakymo į opiuosius 
klausimus.

Kai prez. Rooseveltas buvo 
gyvas — jo žodis teikdavo 
pasauliui nemažai vilčių švie
sesnei ateičiai.

šiandien, deja, mūsų krašto 
politika taip nugyvendinta, 
kad pasaulio liaudis nebesiti
ki iš čia gauti vadovybės, ža
dančios šviesesnį rytojų.

Stalino pareiškimas, beje, 
reikia gerai studijuoti.

★ ★ ★

SLA organas parašė edito- 
rialą apie tai, kaip “Ant. 
Bimbos brolis” Lietuvoje “ap
daužė jam abudu antausius ir 
išstūmė pro duris” iš savo na
mų.

Perdaug naivi, perdaug 
žiopla ta pasaka, kad dėl jos 
būtų galima rimčiau disku- 
suoti.

Kai tokias pasakas rašo 
editorialuose suaugę ir iš pa
žiūros atrodą rimti vyrai, tai 
galima suprasti, kad politinė 
jų padėtis yra labai kebli. 
Skęsdamas ir už skustuvo 
griebiasi!

Buvusįjį komercijos sekre
torių Wallace’a Tėvynė vadi
na “penktakoju”, atsieit, 
penktakolonistu.’

Jei tokius dalykus plepėtų 
Sandara, Keleivis, Saulė —jų 
dalykas. Bet kai jie randa 
pirmaujančios vietos SLA or
gane — gėda, didelė gėda!

t

Neužilgo New Yorko teatro 
scenoje žymusis negras akto
rius Canada Lee pasirodys 
balto žmogaus rolėje.

Tai bus kas nors naujo. Li
gi šiol baltveidžiai vaidindavo 
juodųjų rolėse, bet juodvei- 
džiams baltųjų rolėse vaidinti 
netekdavo.

Vadinasi, ledas bus pra
laužtas ir dramoje.

-Amerikos negrai turi nepa
prastai gerų talentų, tiek dra
moje, tiek muzikoje, tiek šo
kiuose, tiek filmose.

Canada Lee yra vienas ta
lentingiausių šių dienų Ame
rikos aktorių.

Na, o Mississippės kukluks- 
klanininkas Bilbo, sakoma, 
rašąs knygą, kurioje dėstąs, 
kaip lynčiuoti negrus.

Kas jo tą knygą išleis — 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Daily Workerio literatūri
nis bendradarbis Samuel Sil- 
len’as klausia:

— Argi atsiras Amerikos 
knygų leidykla, sutinkanti 
Bilbos knygą išleisti ir skleis
ti?

Man rodosi, — taip, atsiras. 
Juk yra įstaigų, yra asmenų, 
kurie už dolerį pasirengę eiti 
į pragarą.

Mes gyvename, mat, Ame
rikoje !...

★ ★

Spalio men. 1 d. prasideda 
mūsų spaudos vajus.

Šiemet Laisvės vajus bus 
vedamas kitaip, negu kitados, 
todėl šiemet privalome kitaip 
jam būti pasiruošusiais.

Jei tik visi dėsime pastan
gų, tai vajus bus pasekmingas 
ir po jo visi gražiai pasi
džiaugsime bendro darbo vai
siais.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Darbininkai už Savo 
Algas Mažiau Gali 
Pirkt, kaip Pernai

Washington.— Nežiūrint, 
jog darbininkai šiemet kai 
kur išsikovojo algų priedus, 
bet jie dabar už savo algas 
19 nuošimčių mažiaus reik
menų tegali įpirkt, negu 
1945 metų pavasarį. Viena 
priežastis ta, jog kariniams 
darbams pasibaigus, darbi
ninkai mažiau valandų gau
na dirbti. 0 antra priežas
tis, tai kad gyvenimo reik
menys yra labai pabrangin
ti. Tatai parodo CIO lei
dinys Economic Outlook, 
vartodamas valdiškus skait
menis.

V i d u t iniai korporacijų 
pelnai pakilo 150 nuošimčių 
nuo 1939 iki 1945 metų, 
kaip liudija tie skaitmenys.

KETURI ANGLAI KA
REIVIAI SUIMTI JU
GOSLAVIJOJ

Viena, Austrija. — Ketu
ri anglai kareiviai sienos 
sargai, sakoma, netyčia 
perėję iš Austrijos į Jugos
laviją. Jugoslavai juos su
ėmė, kaip įtariamus šnipus. 
Anglija dėl to protestuoja 
ir reikalauja juos paleisti.

KIEK ROOSEVELTAS
PALIKO NUOSAVYBES

Hyde Park, N. Y.— Aps
kaičiuota, kad prezidentas 
Rooseveltas mirdamas pa
liko $1,821,887 nuosavybės. 
Bet išlyginus skolas, laido
tuvių lėšas ir kitas išlaidas, 
gryno turto liko $1,085,486. 
Šioje sumoje yra ir $920,- 
115,, kuriuos velionis prezi
dentas gavo nuo savo moti
nos.

K r i t ikuoja “Sherlock 
Holmes” Detektyvų 

Istorijas

Maskva.— Laikraštis Ve- 
černiaja Moskva kritikuoja 
knygynų pareigūnus, kurie 
pataria skaityt Conan Doy- 
le’o “Sherlock Holmes” de
tektyvų apysakaites. Laik
raštis sako, jog tos apysa
kaitės perdaug pabrėžia 
privačios nuosavybės stip
rybę ir užglosto kapitalisti
nes ydas.

BYRNES DŽIAUGIASI

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes džiaugiasi, kad prez. 
Trumanas užgyrė jo politi
ką ir pavarė prekybos sek
retorių Wallace, kritikavu
sį Byrnesą už kietumą prieš 
Rusiją.

Washington. — Valdžia 
užsako armijai jau “tik” 12 
milionų svarų mėsos per 
savaitę. O iki šiol buvo ski
riama kariuomenei 16 mi
lionų svarų per savaitę.

Roma.— Streikuoja kom
panijų telefonistai.

OPA leis pabrangint mė
są valgyklose.
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CIO Reikalauja, kad Saldžia Perimtų 
Didžiąsias Skerdyk las į Savo Rankas

Valdžia Turi Atidaryt Didžius 
Bergždžiai Laikomos Mėsos 
Sandelius, Sako CIO Vadai

Washington. — Kainų Iš- 
kontroliavimo Taryba sakė, 
kad galima būtų visai. pa
naikint kainų nustatymą 
mėsai. Trumanas kalbėjo
si su demokratų partijos 
vadais apie mėsos badą; 
nieko nenutarė, ir viską pa
liko, kaip iki šiol.

Mėsos Trusto Sąmokslas
Demokratas kongresma- 

nas Adolphas J. Sabath iš 
Illinois paskelbė, jog čika- 
giškės skerdyklos pranešė 
mėsinių gyvulių auginto
jams, kad jie nesiųstų gy
vulių į skerdyklas.

“Mėsinių gyvulių bei mė
sos yra įvalias, — pareiškė 
kongresmanas Sabath. — 
Bet didžiosios skerdyklos 
vykdo milžinišką savo są
mokslą, sulaikydamos mė
są. Jos stengiasi visai už
mušti bet kokią mėsos kai
nų kontrolę.”

D e m o kratas senatorius 
James Mead reikalauja, 
kad Washingtono teisingu
mo departmentas ištirtų, ar 
veikia toks skerdyklų są
mokslas su stambiaisiais 
mėsinių gyvulių augintojais

Sovietai Perspėjo Turkiją 
Dėl Dardanellų Kontrolės
Maskva. — Sovietų vy

riausybė šeštadienį vėl pa
reikalavo, kad Turkija ben
drai su Sovietų Sąjunga tu
ri saugoti ir ginti Darda
nellų sąsiaurį, vandens ke
lią tarp Juodosios Jūros ir 
Aegejaus - Viduržemio Jū
rų. Sovietų- valdžia sake, 
Dardanellus privalo kon
troliuoti tik tos šalys, ku
rių žemė sueina su Juodąją 
Jūra.

5,000 Pagerbė M. 
Russo, Nužudytą 
Bosu Gengsterių

Bloomfield, N. J.— 5,000 
CIO unijistų ir kitų darbi
ninkų dalyvavo laidotuvėse 
Mario Russo. Phelps Dodge 
k o r p o r acijos gengsteriai 
streiko metu mirtinai pašo
vė M. Russo liepos 30 d. 
Pamaldos už jį, CIO unijų 
apskrities atstovą, buvo at
laikytos italų baptistų baž
nyčioje. Laidotuvėse daly
vavo atstovai nuo karo ve
teranų, įvairių unijų ir Ko
munistų Partijos. Pilni gė
lių buvo 5 automobiliai.

MĖSOS TRUSTO PELNAI PAKILO 200 NUOŠIMČIŲ
Washington. — Kuomet 

mėsos trustas rėkia, kad 
kainų kontrolė “naikina” 
skerdyklų biznį, tai valdiš
ki skaitmenys rodo ką kitą, 
būtent:

Nežiūrint kainų kontro
lės, skerdyklų ;pelnai 1942- 
45 metų laikotarpyje paki
lo 200 nuošimčių aukščiau, 
negu 1936-39 mętais.

šešios didžiosios sker

1

prieš visuomenę.
CIO unijų centras pa

siuntė prez. Trumanui rei
kalavimą, kad:

“Valdžia gali ir turi tuo
jau atidaryti didžiulius 
bergždžiai laikomos mėsos 
sandėlius, perimti skerdyk
las į savo rankas ir gaminti 
mėsą.”

Yra reikalavimu tuoj 
areštuot mėsos trusto va
dus, kurie pelnagrobiauja 
per savo agentus juodojoj 
rinkoj.

S k e r d y k lų savininkai, 
dirbtiniai sudarydami mė
sos badą, siekia ne tik di
desnių pelnų. Jie taipgi 
stengiasi patarnaut repub-Į 
likonams šio rudens rinki-: 
muose. Mėsos trustas duo
da republikonams obalsį, 
kad demokratų valdžia su 
kainų kontrole “iššaukė 
mėsos krizį.”

Žymėtina, jog prez. Tru
manas ir reakciniai demo
kratai priėmė didžiąją da
lį kongreso republikonų pla
no — nusilpnint kainų kon
troliavimą. Tuom ir naudo
jasi mėsos trustas.

Sovietai dabar įspėjo 
Turkiją, kad jinai nemėgin
tų daryt ’ sutarčių dėl Dar
danellų kontrolės su jokiais 
kitais kraštais, kurie tiesio
giniai neprieina prie Juodo
sios Jūros.

Neseniai Sovietai paste
bėjo, kad anglai, žinoma, su 
Turkijos leidimu, statosi 
karines bazes Dardanellų 
pakrantėse.

Atimta Pilietybė 
Šešiem Fašistam 
Lenkų Generolam

Varšava. — Lenkijos mi
nistrų taryba atėmė pilie
tybę savo gen. Wlad. An- 
dersui ir penkiem kitiem 
fašistam lenkų generolam. 
Tai todėl, kad jie pervedė 
savo armijas į karinę An
glijos tarnybą. Tos lenkų 
armijos stovėjo Anglijoj ir 
Italijoj. Daugelis kareivių 
norėjo grįžt į Lenkiją, bet 
fašistiniai komandieriai ne
leido.

Lenkija už tai atėmė pi
lietybę ir 75-kiem kitiem to
kiem oficieriam.

dyklų kompanijos 1936-39 
m. vidutiniai gavo po $13,- 
200,000 pelno per metus, o 
1942-45 metais jų pelnai po 
'taksų apmokėjimo siekė

Bažnyčios Prašo Trumaną 
“Suvaldyt Radikalus”

Wilkes Barre, Pa. —Am
erikos Krikščionių Bažny
čių Taryba pasiuntė prez. 
Trumanui prašymą suval
dyt “radikalus” unijų va
dus. Tie bažnytininkai ra
gina prezidentą, kad pa
veiktų kongresą išleist Įsta
tymą prieš kairiuosius, ku
rie, girdi, kurstą streikus ir 
ardą ramybę.

ANGLIJA PASKYRĖ 
80 MILIONŲ DOL. 
KARO RAKIETOMS

London. — Anglija išleis 
80 milionu doleriu raketi
niams lėktuvams ir robot- 
bombom statyti ir bandyti 
Australijoj. Tu tikslu an
glų valdžia pasisamdė di
džiulį žemės plotą viduri
nės Australijos dykumoje. 
Iš tos dykumos bus iškraus
tyta 1,300 laukinių žmonių, 
“tikrųjų Australijos tautie
čiu.” v

Tarpininkai Skandališ- 
kai Plėšia Valdžią

North Bergen, N. J. — 
Čionaitinė A. E. Miller 
kompanija buvo valdžios 
tarpininkė parduot atlieka
mus karinius elektroniškus 
įrengimus. Jinai tų įrengi
nį ų p r d a v ė už $120, bet 
už patarnavimą paėmė $17,- 
614 iš valdžios.

Trumanas Nieko Nesako 
Apie Stalino Pareiškimą

Washington. — Kores
pondentai užklausė prezi
dentą Trumaną, kaip jam 
atrodo paskutinis Stalino 
pareiškimas apie užsieninę 
politiką ir atominę bombą. 
Trumanas atsakė, jog Sta
lino žodžiai patys už save 
kalba, ir nereikia jokių ko
mentarų.

BEVINAS APIE STALI
NO PAREIŠKIMĄ

London.— Užsieninis An
glijos ministras Bevinas su
tiko su Stalino pareiškimu, 
kad šiuo tarpu dar negrę- 
sia tikras karo pavojus. 
Sykiu Bevinas pastebėjo, 
kad reikėtų sustabdyt “ner
vų karą.”

NYKSTA SALA

London. — Sovietų žinios 
praneša, jog nyksta ar 
skęsta nedidelė Semionovs- 
ko sala Lediniame Vande
nyne.

$38,700,000 per metus.
------------------------- 1----------- -—

Roma. — Seimas 331 bal
sais prieš 58 pareiškė pasi
tikėjimą Italijos premjero 
de Gasperio valdžiai.

Graikijos Karalius 
Grįžo su Kinkų 
Drebėjimu

Athenai, Graikija.—Grai
kų karalius Jurgis II penk
tadienio vakare parskrido 
iš Anglijos ir nusileido į 
slepiamą lėktuvų aikštę. Iš 
ten jis, anglų kariuomenės 
sargyboje, pervažiavo į ka
rinį laivą, kur ir nakvojo: 
bijojo pirmosios nakvynės 
sostinėje Athenuose.

Į Athenus Jurgis įvažia
vo šeštadienį. Tirštos eilės 
žandarų ir karių saugojo 
“iškilmingą” karaliaus grį
žimą. Uždrausta buvo žmo
nėms bet kur pasirodyti ar
čiau, kaip 300 pėdų nuo 
Jurgio važiavimo; užginta 
bet kam užlipti ant stogų, 
apart policijos; uždrausta 
ir gėles mėtyti karaliui 
sveikint.

VALDŽIOS TARNAUTO
JAI ANGLIJOJ VĖL PRI
IMAMI Į UNIJAS

London. — Darbiečių val
džia panaikino 1927 metų 
įstatymą, kuris uždraudė 
paštininkams ir kitiems 
valdžios tarnautojams būti 
unijų nariais. Dabar grįž
ta 250,000 valdinių tarnau
tojų į Anglijos Darbo Uni
jų Kongresą.

UŽDARĖ AMERIKINES
ŽINIAS JUGOSLAVIJOJ

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdžiai reika
laujant, Amerika uždarė 
savo Žinių Įstaigą sostinė
je Belgrade. Jugoslavija 
protestavo, kad amerikonai 
po žinių priedanga skleidė 
propagandą prieš liaudišką 
jugoslavijos valdžią. Ame
rikos atstovas pyksta dėl 
“žinių” uždarymo.

Kardinolas Ragina Angliją 
Priverst Jugoslaviją Pa- 

liuosuot Arkivyskupą

London. — Anglų kata
likų kardinolas B. Griffi- 
nas atsišaukė į Anglijos 
valdžią, kad priverstų Ju
goslaviją paliuosuot katali
kų arkivyskupą Stepinat- 
zą, kuris areštuotas ir įkai
tintas kaip karinis piktada- 
ris.

San Antonio, Tex.—Per 
potvynius čia žuvo 12 žmo
nių.

Paryžius. — Nuo 1939 
m. iki šiol trigubai padidė
jo skaičius jaunuolių nusi
kaltėlių Francijoje.

“MASINĖ REGISTRACIJA 
NUGALĖS DEWEY”

Taip pareiškė brooklynietis 
miesto tarybos narys (council
man) Peter V. Cacchione, ko
munistas, savo rašte apie at
einančius rinkimus. Raštas 
telpa angliško darbininkų 
dienraščio Daily Worker sek
madieninėje laidoje už rugsė
jo 29-tą.

Veikimas, atsakomybė už 
savo namiškius, šeimą, gimi
nes, draugus, kaimynus, san- 
darbininkus padės to atsiekti, 
sako jis.
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Visi į Laisvės Vajų!
Su spalio pradžia prasideda mūsų dienraščio vajus 

už naujus skaitytojus ir atnaujinimą senų. Vajaus pa- 
sekmingumas priklausys ne nuo dešimts ar trisdešimt 
gabių vajininkų, bet nuo mūsų visų energingo darbo. 
Aišku, sunkiausią naštą neša mūsų nuolatiniai vajinin- 
kai, kurie gauna naujų ir atnaujina šimtus prenumera
tų, bet jie ir prie geriausio noro, prie geriausių pastan
gų negali aplankyti visų lietuvių.

Kad vajus būtų sėkmingas, kad mūsų nuolatiniams 
vajininkams būtų lengviau, tai kiekvieno skaitytojo yra 
pareiga ne vien atsinaujinti savo prenumeratą, kurių 
šiuo laiku baigiasi, bet stengtis gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją. Visi juk turime pažystamų ir draugų,— 
aplankykime juos ir prikalbinkime užsisakyti dienraštį 
Laisvę.

Ar reikia kalbėti apie tai, kaip yra labai reikalingas 
dabar dienraštis Laisvė? Lai kiekvienas skaitytojas tik 
pagalvoja: kokia būtų nelaimė Amerikos lietuviams, jei
gu mes neturėtume dienraščių Laisvės ir Vilnies!

Ithakoj Ilgos Eiles Žmonių 
Prie Krautuvių

Ithaca, N. Y. 1 šio mies
telio komerciniai laikraš- 
čai su apetitu talpindavo ir 
dabar tebetalpina raštus a- 
pie žmonių gyvenimą So
vietų Sąjungoj. Visada pa
rodydavo savo skaitytojam, 
kokios ilgos eilės žmonių 
Rusijoj stovi prie krautu
vių. Bet kuomet dabar pa
čioj Ithakoj prie mėsos 
krautuvių stovi ilgos eilės 
žmonių, tai tie laikraščiai 
ne tik kad nenufotografuo
ja tų vaizdų, bet nei žinu
tės neparašo. Rodos, kad tą 
faktą norėtų paslėpt nuo 
žmonių akių.

Štai, praeitą šeštadienį 
(rugs. 21) man teko praeiti 
pro dvi mėsos krautuves. 
Prie abiejų stovėjo iki pu
sei bloko eilės žmonių, lauk
dami progos įeit vidun nu
sipirkt kad ir prasčiausios 
mėsos šmotą. Tą dieną lyjo 
smarkokas lietus, vienok 
žmonės, nors apie pusė jų 
neturėjo lietsargių, sušla
pę, sumirkę, — laukė išti
sas valandas, prisiglaudę 
prie namų sienų. Patėmi- 
jau, kad ir viduj tų krau
tuvių pirkikai stovi tvar
koj, eilėj, — ir nedaugiau 
kai pustuzinis. Mat, dau-

Tik prisiminkite pasaulinius įvykius ir bus aišku. neleidžiaipa, kad kar- 
Pamenate, kada Japonijos imperialistai, 1931 metais, tais nepasidarytų kokia su- 
užpuolė Mandžuriją, mes sakėme, kad Japonija pradeda irutė. Bet kaip teko suži- 
didelį karą prieš Chiniją. Tautų Lyga pro pirštus žiū-1 nuo tu^ žmo-
rėjo ir mes rašėme, kad jeigu Japonija nebus suvaldyta, nių, kad ne visi eileje sto
tai pasaulyj bus uždegtas baisus karas. ! vintieji gavo mėsos_ nusi-

Taip ir atsitiko. Iš Japonijos agresijų pasidrąsi- pirktu mėsa krautuvėse iš- 
no Italijos fašistai ir Vokietijos hitlerininkai. Musso- sibaigė pirmiau, negu lau- 
linis tuojau užpuolė Ethiopiją, o vėliau jis ir Hitleris, kiančių jų eile. Išėjęs žmo- 
1936 metais, Ispaniją. Vardan išgelbėjimo pasaulio nuo gus iš krautuves, stovin- 
baisaus karo mes reikalavome suvaldyti fašistus Ispani- tiem e^ei užreiškė: “No

žmogus bėgs ausis užsikim
šęs, kur akys neša. Kada 
tokie žmonės kartais atsi- 
krausto gyvent į mažą, šva
rų miestelį, iš karto vaikai 
ir tėvai elgiasi taip pat, 
kaip ir New Yorke ir 
Brooklyne. Bet jie greit 
būna suvaldomi pačių vieti
nių gyventojų. Ir greitu lai
ku ir jie išmoksta užlaikyt 
švarumą. c

Ten žmonės neturi įpro
čio eit skersai gatvę prie
šais raudoną šviesą. Kaip 
automobilistai, taip ir pės
tieji turi laikytis tos pačios 
tvarkos. Net ir ant gatvių 
prie kampų raudonais da
žais nudažyta patarimas 
eit skersai gatvę tiktai 
prieš ^aliąją šviesą. Kiti, 
ypač atvykę iš New Yorko, 
to nesilaiko ir bėga skersai 
gatvę prieš raudonąją švie
są. Policistas ‘ tuojau su-

stabdo ir paklausia: 
jau nusibodo gyvent, 
lendi po karais?”

“Ar 
kad 

Paskui 
paklausia: “Iš kur, tamsta, 
atvykai Ithakon?” Abelnai, 
čia žmonės nebėgioja taip 
greit, kaip New Yorke. 
Krautuvėse ir kitose viešo
se vietose patėmiji pas 
žmones ypatingą mandagu- 
ma.

na. Moterys klausia: ką da
ro su mūsų sutaupytais rie
balais ?
Binghamtonas Irgi Kenčia 

Mėsos Trūkumą
Šis “trilypis” miestas dar 

niekad savo istorijoj nejau
tė tokio mėsos trūkumo, 
kaip dabar. (Binghamtonas 
vadinamas trilypiu miestu 
— triple city — todėl, kad 
susilieję daiktan trys mies
tai: Binghamtonas, John
son City ir Endicott). Mo
terys rytais keliasi anksti 
ir bėga prie mėsos krautu
vių, kad būtų pirmutinės 
pagaut šmotą mėsos, nes 
nuėję vėliau, kai kur randa 
tik kiaulės kojų, o kitur — 
nei uodegos... Šeimininkės, 
susitikę gatvėje, pirmiau
siai klausinėja viena kitos: 
ar gavai mėsos; kur gavai 
mėsos, ir. t. p. Nekurie res- 
taurantai grasina užsidary
mu, jei negaus mėsos kiek 
daugiau. Jie sako: žuvim ir 
kiaušiniais visada nemai- ■ 
tinsi žmonių...

Priežastį mėsos trūkumo! 
žmonės aiškina, kaip kas; 
supranta: vieni kaltina O' 
PA, kiti spekuliantus, dari 
kiti — “black marketą”; 
na, randasi ir tokių, kurie 
sako, kad tai gyvulių augin
tojai kalti. Vieną dalyką vi
si lygiai žino, tai kad karo 
laiku tokio trūkumo nebuvo, 
kaip dabar, jau veik du me
tai po karo praėjo, o mėsos 
ir kitų daiktų kuo toliąu, 
tuo labiau trūksta.

Na, o dar yra idijotų, ku
rie labai laukia kito karo.

šis Tas Apie Ithakos 
Miestelį ■. ■ i. į

Palyginus su New Yorku 
ar Brooklynu, Ithaca, ro
dos, nėra New Yorko vals
tijos miestelis. Didžiausias 
skirtumas — tai švarume ir 
tvarkingume. Kaip viduryj 
miesto, biznio distrikte, taip 
pakraščiuose, taip švaru, 
kad rodos, jog ten kas va
landą gatvės ir šaligatviai 
nuvalomi. I ištikrųjų ten 
rečiau valoma, negu kad to
kiame mieste, kaip Brook- 
lynas. Ithakoj niekad nepa
matysi, kad suaugę žmonės 
ar vaikai numestų bije kur 
popieros kavalką. Ten net 
tuščią cigaretų pakelį žmo
nės taiko numest į tam tik
slui pastatytas dratines be- 
skes ar į kitas užkampines 
vietas. Patys to miesto gy
ventojai supranta švaros 
svarbą, tai jie ir savo vai
kus to nuolat mokina. Na, 
o kaip yra, pavyzdin, Broo- 
klyne. Kiek kartų teko ma
tyt motelis atidaro savo a- 
partmento langą ir meta 
gatvėn vištos žarnas, ap
graužtus kaulus, bulvių lu
pynas ir kitokias išmatas. 
O kas darosi su vaikais 
gatvėje? . Ne tik kad jie 
drasko laikraščius ir meta 
ant gatvės, bet radę kur iš
mestą seną matracą, dras
ko jį, išlupinėja susenusią 
viduje vatą ir užteršia išti
sus blokus. Užtikę tuščią 
pieno butelį paliktą prie du
rų, — tuoj stveria ir daužo 
į šmotus. Tankiausia tų vai
kų motinos, išsinešę kėdės 
prie namo sėdi ir mato, ką 
vaikai daro, vienok nesu- 
draus jų. Na, o pabandytų 
kitas kas sudraust jųjų vai
kus už tokius drbus, tai iš
girs tokį moterų alasą, kad

Town’e, yra kelios gražiai 
įtaisytos krautuvės ir net 
pirmos rūšies gėrimo bei 
šokių įstaiga. Visi to mies
tuko gyventojai — biznie
riai gyvenimą daro išimti
nai iš studentų bei profeso
rių.

Prie pat Ithakos miesto 
prieina Cayuga ežeras. 
Tas ežeras yra nuo vienos

Šalę Ithakos yra kitas la-|mylios iki trijų, pločio Jr 
bai gražus kaip ir savo rū- ■ virš 40 mylių ilgio. Paeže- 
šies miestukas, tai Cornel]1 rėj yra gražių vietų vasaros 
Universitetas. Ne tiktai pa-į laiku laiko praleidimui, 
ties Universiteto trobesiai' 
gražūs, kiekvienas kitokios: ra. 
architektūros, bet ir gyve
nami namai toj apylinkėj 
atrodo, kaip Kalifornijos 
Hollywoode. Universit. apy
linkės namuose gyvena ko
legijų profesoriai; taipgi 
daugelis ir studentų ten 
randavo ja kambarius. Ta
me, vadinamame College

Darbų Ithakoj daug nė- 
. Yra keletas dirbtuvių, 

tai veik tik vietiniai gyven
tojai dirba jose. Iš kitur at
važiavęs darbą gaus tik ta
da, jeigu iš vietinių gyven
tojų niekas to darbo neima.

Nors Ithakos apylinkėje 
yra nemažai farmų, vienok 
maisto produktai ten bran-

(Tąsa 5-me pusi.)

VAIVORYKŠTE
Paraše VANDA VASILEVSKA * ★ ★ Verte IR. POVILAVIČIOTĖ

(Pabaiga)

“Vaivorykštėje” pavaizduotas vieno 
vokiečių užgrobto Ukrainos kaimo gyve
nimas, geriau sakant, to kaimo žmonių 
atkakli kova su okupantais dėl žūti ar 
laimėti. Tai ir yra pagrindinis didvyris, 
didvyris — liaudis. Atskiri vardai čia 
maža tereiškia. Žinoma, visi čia pavaiz
duoti tarybiniai žmonės — ir Kriaučiu- 
kienė, kurios sūnaus raudonarmiečio la
vonas guli netoli namų, nes vokiečiai ne
leidžia jo palaidoti, ir tarybinė partiza
nė Kostiukienė, patekusi prieš gimdymą 
į vokiečių nagus, ir Maliukienė, kurios 
mažametis sūnus Miša žuvo nuo grobiko 
kulkos, nešdamas kankinamai kalinei 
duonos gabalėlį, ir įkaitu paimtas sene
lis Grochačas ir kt. — visi turi savo in
dividualų gyvenimą, savo vargus, bėdas, 
savo mintis, bet šiuo momentu jie tar
tum susiliejo į vienalytę plieninę masę, 
į vienais jausmais ir mintimis gyvenan
tį kūną, kurio vardas — tarybinė liau
dis.

“Vaivorykštėje” mes ir matome susi
dūrimą dviejų jėgų: puikiai mechanizuo
tos, iki pedantiškumo “tvarkingos”, bet 
sužvėrėjusios, laukinės fašistinės jėgos ir 
laisvę mylinčios, humaniškos,paukštų 
moralinių savybių tarybinės liaudies jė
gos. Nors ir nepaprastai daug kančių^te
ko iškentėti laikinai pavergtiems tapy
biniams žmonėms, bet nepalyginamas‘jų 
moralinis pranašumas aiškiai rodė, jog 
pergalė bus pasiekta. Pro skaitytojo a- 
kis praeina šiurpūs užgrobto kaimo vaiz
dai: čia guli nepalaidoti sušalę tarybi
nių karių lavonai, kartuvėse vėjas supa 
“vokiečio valdžios simbolį” pakartą 
žmogų, čia įsiutę vokiečiai kankina nėš
čią moterį partizanę, čia krinta nekaltas 
vaikutis Miša, kad norėjo nelaimingajai 
paduoti duonos, čia uždaryti įkaitai lau
kia mirties, čia praeina, kaip kokia mir
ties procesija, varomi nukankinti išbadė
ję tarybiniai belaisviai, čia kasdien ir 
kasnakt pyša šūviai, nusinešdami vis 
naujas aukas, o žvėris vokietis saviva
liauja, ištvirkauja, rodos, ir galo tam ne
bus. Draugas Stalinas 1942 m. lapkričio 
6 d. pasakė: “Tik morališkai nusmukę 
žmonės ir niekšai, neturį garbės ir nu
smukę ligi gyvulių lygio, gali sau leisti 
taip biauriai elgtis nekaltų beginklių 
žmonių atžvilgiu. Bet tai ne viskas. Jie 

’ padengė Europą kartuvėmis ir koncent
racijos stovyklomis. Jie įvedė šlykščią 
“įkaitų sistemą”... Jie pavertė Europą 
tautų kalėjimu... Tegu šie budeliai žino, 
kad jie neišvengs atsakingumo už savo 
nusikaltimus ir jų neaplenks baudžianti 
nukankintųjų tautų ranka.” (Stalinas 
“Apie Didįjį Tarybų Sąjungos Tėvynės 
karą”.) 1

Ir šitoj mirties atmosferoj tarybiniai 
žmonės visiškai nepasiduoda panikai, ne
krinta į nusivylimą, neišsigąsta. Senelis 
Grochačas, uždarytas įkaitu ir laukda
mas mirties, ramiai sau kalba: “Svar
biausia laikytis savo, nenusileisti. Svar
biausia tylėti, kai reikia tylėti. Kad ir ką 
bedarytų, nė žodžio, kad negalėtų iš
gauti. Svarbiausia žinoti, kad pasibaigs 
tai, nė vienas jų gyvas iš čia neišeis. O 
nušaus — et... O aštuonioliktaisiais me
tais mažai vokiečiai pas mus sauvaliavo. 
Ir kas? Nė ženklo — nė pėdsako nepali
ko, o mes palikome. Pasiliko žemė ir to-

linis tuojau užpuolė Ethiopiją, o vėliau jis ir Hitleris
stovin-

joj! .
Pamenate, kada 1938 metais Muniche Chamberlai- 

nas ir Daladier išdavė Hitleriui Čechoslovakiją, mes sa
kėme, kad taip darydami “demokratai” neišgelbės pa
saulį nuo karo, bet priartins baisų pasaulinį karą. Taip 
ir atsitiko. .

Dienraštis Laisvė visada užimdavo teisingą poziciją 
tiek tarptautiniais, tiek naminiais klausimais. Pame
nate, kada mes vedėme agitaciją už tai, kad seneliams 
turi būti mokama senatvėj pensija, kad bedarbiai turi 
gauti senatvėje pensijas; kai mes kvietėme piliečius ra
šytis po to reikalaujančiomis peticijomis, kai kvietėme 
į bedarbių eisenas į valstijų sostines ir Washingtoną! 
Tada kiti laikraščiai puolė mus ir pasakojo, būk tas 
Amerikoj nereikalinga.

Kada karas prasidėjo, tai mūsų dienraštis kvietė 
visus piliečius į veiklą-, kad fašizmas būtų sumuštas, kad 
demokratinė liaudis laimėtų.

Mūsų dienraštis ir dabar stovi liaudies reikalų ‘ ir 
Amerikos tradicinių demokratinių laisvių sargyboj.

Mes dedame visas pastangas, kad mobilizuoti Ame
rikos lietuvius kovai už laisvę ir geresnį gyvenimą, už 
išlaikymą pasaulyj taikos ir draugiškumo.

Todėl, kiekvieno nuoširdaus lietuvio yra pareiga 
skaityti mūsų dienraštį, kiekvieno mūsų skaitytojo yra 
pareiga platinti jį.

Kviečiame visus nuoširdžius demokratinio nusista
tymo Amerikos lietuvius padaryti šį mūsų vajų pilnai 
pasekmingu. v

Kur Dingo Mėsa?
New Yorke ir kituose didmiesčiuose vėl ilgiausios 

linijos žmonių prie mėsos krautuvių. Ir koks nusivyli
mas, kada pusė laukiančiųjų, išbuvę po valandą ir dvi 
eilėj, turi grįžti namų link tuščiomis. Mėsa dingo iš 
rinkos!

Kur gi dingo mėsa? Aišku, jos nesuvalgė, bet speku
liantai ir juodosios rinkos pelnagrobiai paslėpė nuo vi
suomenės. Kansas City Star dienraštis iškėlė viešumon, 
kad vien Kansaso mieste spekuliantai ir juodos rinkos 
pelnagrobiai laiko 11,800,332 svarus mėsos šaldytuvuose. 
Tas pats yra ir kitur. Kas pelnagrobiąms, kad visuome
nė nuo to kenčia, kad “iš po palos” pardavinėjama mėsa 
grūmuoja visuomenės sveikatai, nes ji dažnai yra nesa- 
nitariškai laikoma; jiems apeina tik tai, kad juo daugiau 
pasidarytų pelnų.

Tiesa, dalis mėsos eina į užsienį, užlaikymui anglų 
ir amerikiečių zonose Vokietijoj visokių hitleriškų bėg
lių, kurių ten yra dar apie milionas. Jeigu prie to pri
dėti, kad daug mėsos eina armijai, kuri dar sudaro kelis 
milionus žmonių, tai bus aišku, kodėl mainieriai, plieno 
darbininkai ir kiti piliečiai turi pasnikauti.

John Thorston, CIO unijų veikėjas sako, kad ši pa
dėtis susidarė vyriausiai todėl, kad kongresas ir Mr. 
Trumanas numarino seną OPA, o jos vieton sutvėrė tokią, 
kuri nei kiek netarnauja visuomenės apsaugojimui nuo 
pelnagrobių ir juodosios rinkos apiplėšimų.

Washingtone sujudimas, Mr. Trumanas padarė pareiš
kimą mėsos reikale; tūli senatoriai ir kongresmanai daro

more meat”. Sakoma, net ir 
' vištų pritrūko į vakarą. <

Šiame miestelyje ne tik 
mėsos trūksta. Muilo šeimi
ninkės jau seniai negali 
gaut. Dar jeigu esi pažys
tamas krautuvininkui, ir e- 
si nuolatinis krautuvės 
“kostumeris”, tai retkar
čiais dar gausi šiek tiek. 
Bet jeigu šiaip žmogus įeisi 
krautuvėn, nusipirksi ne
kuriu daiktų, kurių dar ne
trūksta, ir paprašysi muilo, 
tai krautuvininkas net nu
sistebi, kad tu nežinai, jog 
muilas jau seniai “prapuo
lė’ ’iš krautuvių. Su cuk
rum taipgi bėda. Laike ka
ro šeimininkės dar galėjo 
gaut “ekstra” 5 svarus ar 
daugiau sudėjimui į stikli
nes kokių nors prezervų: 
uogų, vaisių ir t.t. Bet da
bar, karui jau seniai užsi
baigus, cukraus negauna ne 
tik “kenavimui”, bet ne vi
sada gauna užtektinai kavai 
bei arbatai užsaldyt.

Beje, kas link muilo sto
kos, teko girdėt, čia mote
rys kelia protestus. Jos sa
ko maž daug taip: dar nuo 
karo laiko mes buvome ra
ginamos taupyt panaudotus 
riebalus ir surinkus svarą 
ar daugiau, atnešt į bile 
mėsos krautuvę. Girdi, iš tų 
taukų bus daroma muilas, 
kurio tuomet labai trūko. 
Karas ‘ pasibaigė, o mes vis 
tiek buvome ir dabar esame 
raginamos taupyt taukus, 
tai nebus muilo stoka. Jau 
keli metai, kai mes taupo
me riebalus ir nešame juos 
mum žinomon vieton, bet 
muilo kaip nėra, taip nėra... 
Tūlos moterys viešai (per 
laikraščius) užreiškė; kad 
jos daugiau ne taupys, rieba
lų, nes muilo vistiek negau-

savus pasiūlymus. Reikalauja, kad būtų sušaukta spe- 
cialė kongreso sesija ir padaryti žygiai pažabojimui pel- 
nagrobių, kurie apiplėšia visuomenę.

Vien mėsos klausimas užduoda smūgį tiems reakci
ninkams, kurie be sustojimo puola darbininkų unijas, 
komunistus, tarybinę santvarką ir giria kapitalistinę 
santvarką, nuolatos purtomą nedarbo ir kitokių krizių.

je žemėje žmonės, tai ir viskas pasili
ko.” Iš kiekvieno tarybinio žmogaus, iš 
visų jų veiksmų trykšte trykšta tas nuo
stabus kilnumas, nepalaužiamas tikėji
mas pergale, atsidavimas Lenino-Stalino 
vėliavai. Ypač krinta į akis nepaprastas 
pasiaukojimas ir ryžtingumas tarybinių 
moterų ir paauglių vaikų. Mes stebimės 
Mišos pasiaukojimu, drąsumu ir jo mo
tinos tvirtumu, kai ji vogčiom, šliaužte 
nešasi iš griovio savo žuvusį sūnelį ir 
laidoja jį priemenėj; mes gėrimės Mišos 
jaunesniojo broliuko ir kitų vaikų pasi
ryžimu bėgti per pusnynus gana toli, 
kad galėtų varomiems belaisviams rau
donarmiečiams pamesti ant kelio paplo
tėlių ir t.t. Tai gilios auklėjamosios 
reikšmės vaizdai, kuriuos mūsų jaunieji 
skaitytojai turėtų gerai įsidėmėti.

Tarp šių didvyriškų žmonių yra išsigi
mėlių. Tokia yra Pusią (Pelagija), kuri, 
išsižadėjusi savo tėvynės, savo garbės ir 
garbingo vyro raudonarmiečio, parsi
duoda už šilkines kojines vokiečiui; toks 
yra Haplykas, buvęs buožė ir kenkėjas, 
dabar pasidaręs “seniūnu”, savo krašto 
išdaviku. Bet sveikas liaudies kūnas juos 
išmeta iš savo tarpo, šuniškas gyveni
mas — šuniškas ir galas. O išdidūs “nu
galėtojai” vokiečiai Ukrainos kaime nuo
lat drebėjo prieš paprastus tarybinius 
žmones. “Vokiečių kareiviai... baugiai 
dairėsi atgal, stengėsi tyliai vaikščioti 
po sniegą. Jie taip pat girdėjo mirtį. 
Tykojo, selino, prieidavo arti, dvelkė į 
veidą tyliu, lediniu alsavimu. Jie jautė 
ją, tykojančią griovyje, pasislėpusią už 
trobų kertės, be garso kopiančią šiaudi
niais stogais. Žiūrėjo į juos tūkstančiai 
ledinių akių, sukąstoms lūpoms be žo
džio skelbė sprendimą. Be garso ėjo kai
mo pašaliais, sustodavo prie tvorų,lenkė
si prie šulinių. Visur buvo vokiečių ka
reiviai, jautė ją visur. Ėjo greta jų kai
mo keliu, sustodavo greta jų trobų, ly
dėjo juos, kai eidavo į trobą, užtraukda
vo akis juodu kankinančio miego šydu. 
Jos šaltą žvilgsnį jautė kūne apčiuopia
mu šalčiu. Skverbėsi jos nematomos 
akys, šaldė nematomų lūpų alsavimas. 
Iki kaulų smegenų jautė ją, tylinčią, ne
numaldomą ukrainietišką mirtį, kuri 
skaičiavo juos kaulėtu pirštu.”

Ir pagaliau sulaukta, neapsivilta. Iš
vaduotojai atėjo ir kaip tik tokiu mo
mentu, kada grobikai visai to nelaukė, 
nespėjo nė pasprukti. Džiaugsmas visa
me kaime. Vėl visi, nuo didelio iki mažo, 
puola į darbą, naikindami, lygindami vo
kiškuosius pėdsakus, vėl gyvenimas už
verda: “Mėnesį tylėjo lūpos. Ištisą mė
nesį nė karto neišsprūdo daina, ištisą 
mėnesį nė karto nepasigirdo melodija. 
Tylėjo trobes, tylėjo kelias, tylėjo paša
liai. /!

O dabar vėl buvo galima dainuoti. Ir 
dainavo merginos, kad jų daina sklido 
per visą kaimą, per tolimas sniego lygu
mas, dainavo savo artimą dainą, plau
kiančią iš širdies...”

Perskaitę šį romaną, mes gyvai pa- 
jaučiame gilumą ir teisingumą draugo 
Stalino žodžių: “Dabar visi pripažįsta, 
kad tarybinė liaudis savo pasiaukojančia 
kova išgelbėjo Europos civilizaciją nuo 
fašistinių pogromininkų. Čia yra didis 
tarybinės liaudies nuopelnas žmonijos is
torijai.” P. Mikutaitis.
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New York. — Dar pas
muko žemyn plieno ir gele
žinkelių serai Wall Stryte.

a

Neeikvoti veltui laiko ir 
energijos, taip pat reiškia 
neeikvoti ir brangios vietos 
spaudoje.

kaip buvo, taip yra ir nori 
pasilikti tiktai Pilypu— ne 
pilnai išmanančiu ir neno
rinčiu daugiau išmanyti. 
Tai jau bėda!

jeigu laiką ir energiją 
vosime egojistiniams 
liams.

ii

da- 
su- 
ne-

Brooklyno pajūryje susiglaudę tūnojo be darbo 3,- 
500 trauklių laivelių, veikiančių New Yorko pajūryje 
taikos metu. Juos sustabdė jų vairuotojai iš simpati
jos laivų darbininkams. Sailors Union of the Pacific ir 
Int. Seafarers Unija (abi AFL) streikavo, kad išlaikyti 
kolektyvėmis derybomis gautus algų pakėlimus.

t‘'L

eik- 
ože-

jonas gali būti Jonu, An- 
■ Antanu, bet nelai-

hidroelektrinių
(Tąsa 4-me pu1M

Šmotas geresnio rakando 
šeimynos laimingesne ne
padaro, bet dikčiai prie to 
prisideda.

Paryžius.— Graikijos de
legatai sake, kad jie jau ne
reikalaus prijungt Graikijai 
pietinį Albanijos ruožtą.

j 

1 J

Žalingąją karo taktiką 
kiekvienam, kaip su pirštu, 
juk rodo gyvenimo prakti
ka.

Tas, ką gerai daro, ir tas, 
ką blogai daro — ilgainiui 
susilauks atatinkamai užsi
tarnautus už savo darbą 
nuopelnus.

k y

I 
\g 
I I

jungininkai. Anglija ir 
Graikija reikalavo pilno at
lyginimo. Sovietai sakė, už
tektų trečdalio.

— daugiau atjautimo, dau
giau draugiškumo, daugiau 
sąvi tarpinės pagarbos, be 
ko taika — neįmanomas 
dalykas.

% 
M
T

Veikim, ką veikiame, 
rykime, ką darome, bet, 
simildami, neapgalvotai 
lipkime kiti kitiems be rei
kalo ant “kornų.”

ir gelbėti pir
tims, kuriuos pir- 
gelbėti privalom.

Kiekvienas privalom 
buotis ten, kame geriausia 
tinkamas, 
miausia 
m i ausi a

Jeigu visi būtumėm vien 
kalviais, arba vien karpen- 
teriais, tai būtų tokia pat 
nelaimė, kaip kad visiems 
būnant vien tik rašytojais.

Dėl principų ga 
nei kalbos, bet dėl talSpkos 

jo susikirtimai neišvengiami.

So- 
“leng- 

“mes galingi, o jie

Skerėčiojimasis, prieka
biavimas ir kerštavimai ge- 

! rovės neduoda — nei sau, 
nei kitiems.

Kiekvienam pad oriam 
žmogui visuomeniniame vei
kime darbo yra jūros, bet

t

Pirmadienis, Rugsėjo 30, 1946

Ar Sovietai Turi 
Didelių Lėktuvų?

Kada Hitleris ruošėsi už- 
^piilti Sovietų Sąjungą, tai 

Amerikoj ir kitur hitleri
ninkai skelbė, būk “Raudo
noji Armija negali kariau
ti”, būk “Sovietų lakūnai ir 
lėktuvai prasti.” Ypatingai 
tuom pasižymėjo Charles 
Lindberghas, kurį tūli skai
tė “autoritetu” lėktuvu rei
kale.

Tarybų Sąjungoj jau se
niai išvystyta galinga lėk
tuvų statybos industrija; 
jau apie 20 metų, kai ten 
stato milžiniškus lėktuvus. 
Pamenu, kada apie 15 me
tų atgal parodydavo Pirmo
sios Gegužės arba Spalių 
Revoliucijos sukakčių ap- 
vaikščiojimus, tai padangę 
uždengdavo dideli keturių 
motorų bombininkai. Tada 
Amerika tos rūšies bombi- 
ninkų negamino. Lindber
ghas ir jo tipo “specialis
tai” pasakojo: “Dideli bom
bininkai netikę, negreiti ir 
todėl Sovietų orlaivynas ne-

• tikęs.”
Bet kas atsitiko, kada ka

ras prasidėjo? Kurion 
kryptin vystėsi Jungtinių 
Valstijų bombininkų staty
ba? Pradėjo statyti vis di
desnius ir galingesnius 
bombininkus — “B-19”, “B- 
25,”, “B-29”, “Super-Fort
ress” ir t.t. Reiškia, po ko
kių 15-kos metų ir Jungti
nių Valstijų bombininkų 
gamybos specialistai įsitiki
no, kad dideli, nors ir ne- 
taip greiti bombininkai yra 
svarbus ir pavojingas gink
las. Reiškia, ne Sovietai at
sisakė nuo statybos didelių 
bombininkų, bet tie Ameri
kos specialistai, kurie pir
miau juos peikė, pradėjo 
paskui ir čia statyti dides
nius ir didesnius bombinin
kus ir tuo didžiuotis.

Dabar vėl imperialistai 
trokšta karo. Jų redakto
riai pasakoja, būk Sovietų 
armija “menka’ ’ir “nedis
ciplinuota”, būk Sovietai 
veik neturį karinio jūrų lai
vyno, būk Sovietų orlaivy
nas “menkas”, būk jie “ne
galį pasistatyti didelių lėk
tuvų”, o ką turi, tai “iš 
Amerikos gauta”, ir pana
šiai. Tai tokios pat pasa
kos, kaip Hitlerio propa
gandistai pasakojo, kaip 
Antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse pasakojo buvę 
Lenkijos fašistai valdinin
kai.

Kam tatai jiems reikalin
ga? Reikalinga tam, kad 
apgauti mases, kad susilp
ninti tų masių pasipriešini
mą karui, kad įkalbėti ma
sėm, kad karas prieš 
vietų Sąjungą yra 
vas” — 
silpni.”

Tai pasakojo ir anti-lie- 
tuviai Grigaitis, Karpiukas, 
Smetonukas, Keleivio Mi- 
chelsonas ir Tysliava.

Ypatingai Tysliava dėjosi 
labai dideliu “karo specia
listu”. Jis sakydavo: “Kas 
ta Raudonoji Armija —nie
kas! Ot Francijos arba Vo
kietijos, tai armija!”

Visi pamename, kaip Pi- 
jušas Grigaitis 1941 metais 
užtraukė, kad “Hitlerio ar
mija taip lengvai pereis per 
Raudonąją Armiją, kaip aš
trus peilis per sūrį.” Kelei
vio redakcija šaukė: “Kas 
ta Raudonoji Armija —nie
kas! Ji neturi vadų. Ką 
reiškia fetfebeliai Voroši- 
lovas ir Budionas prieš vo-

kiečių generolus, kurie visą 
amžių studijavo karo moks
lą.”

Bet kaip matome, tai tie 
visi “gudrūs” vyrai pasiro
dė dideliais žiopliais. Bet jie 
ir dabar taip pasakoja. 
Jiems dabar ’’atominė bom
ba” — tai visų jų teorijų 
druska ir sviestas.

Toks yra ir anglų spau
doj imperialistinio karo a- 
gitatorius H. Baldwin, ku
ris per visą karą “argumen
tavo” prieš Sovietus Goeb
belio lūpopis; toks yra El
liot ir kt. Jie pasakoja, būk 
Sovietų orlaivynas “men
kas”, būk Sovietai net ne
galį pasistatyti “didelių lėk
tuvų”. Jie pamiršo, jog 15- 
ką metų atgal jie sakė, kad 
Sovietų orlaivynas “men-' 
kas, todėl, kad jo'didelę da
lį sudaro didieji bombinin
kai.”

Kas dėl dideliu bombinin
kų ir lėktuvų, tai Ameri
kos industrija tik baigė du 
milžinus. Birželio mėnesį, 
1946 m., Fort Worthe, Tex., 
Consolidat. Aircraft Corp, 
baigė įrengti ir išbandė, 
kaip sako, “didžiausi pasau
lyj bombininką” XB-36, ku
ris turi šešis motorus; f 
liemuo turi 163 pėdas il
gio, ir nuo vieno sparno ga
lo iki kito jis turi 230 pė- įarias_ ‘
dų. Tai yra milžiniškas | ]<ad koks nors Pilypas,
lėktuvas. 11 • i -

Rugpjūčio mėnesį šiemet 
Amerikos laivyno viršinin
kai paskelbė, kad “didžiau
sias pasaulyj pasažyrinis 
lėktuvas “užbaigtas, tai 
XR-60, kuris turi keturis 
motorus, jo liemuo turi 156, 
pėdas ilgio ir sparnai nuo

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

Kaip Sftudijuoganu Gamtos 
Mokslai Tarybp Lietuvoje

Kiekviena Bloga Taktika 
Sukimu

pėdas. Lėktuvas su krovi
niu sveria 35 tonus.

Tai naujausias mūsų ša
lies aviacijos atsiekimas. Ar 
Sovietai gali tokius lėktu
vus pasigaminti? Ar jie tu
ri jų? Mes manome, kad jie 
gali pasigaminti ir turi.

Sovietų lėktuvų industri
ja yra galinga. Laike karo 
prieš nacius Sovietų Sąjun
ga per metus laiko pasiga
mindavo po 40,000 naujų 
lėktuvų!

Kas dėl gamybos didelių 
lėktuvų, tai jau 20 metų at
gal, Sovietai gamino galin
gus ANT bombininkus ke
turiais motorais, kurie ga
lėjo nešti apie 7-nis tonus 
bombų kiekvienas.

1934 m. Sov. Sąjungoj bu
vo pastatytas “Maksim

Y
Ko mūsų priešai labiau

sia pageidauja, tai kivirčių 
ir nesantaikos mūsų tarpe. 
Kad jie to niekados nesu
lauktų !

Pasaulis šiandien prašyte 
Gorki” vardu lėktuvas, ku-; Piašo, maldaute maldauja 
rio liemuo buvo apie 160 i 
pėdų ilgio, o sparnai 206: 
pėdos. Tas lėktuvas galėjo Į 
nešti apie 70 žmonių ir ja- Į 
me buvo įrengta specialėi 
spaustuvė.

Po to, kaip “Maksim Gor
kis” susikūlė, tai jo vietoj 
Sovietai pagamino 16-ką 
naujų milžinų. Vienas iš jų 
1937 metais skraidė virš 
Maskvos laike aviacijos die
nos, tai “L-760” lėktuvas. 
Šis lėktuvas nuo vieno spar
no galo iki kito turėjo 200 
pėdų, jo liemuo buvo 178 
pėdų. Tuščias jis svėrė 31 
toną, o su kroviniu 45 to
nus. Jis turėjo 8 žmones į- 
gulos ir dar galėjo nešti 64 
keleivius. Lėktuvas turėjo 
šešis galingus motorus. Tai 
buvo 1937 metais! Jis buvo 
pastatytas Sovietų inži
nierių ir vien iš sovietinių 
medžiagų.

Palyginkime Sovietų “L-

Lai gyvuoja taika! Šalin 
kiekvieną prakeiktą niekšą, 
kuris agituotų už karą, pa
geidautų karo, arba bent 
saldžiai svajotų apie karą..

Pr. Krienas.

760” rūšies 1937 metų lėk
tuvą su Amerikos milžinais 
1946 metų ir pamatysime, 
kad sovietinis milžinas ne 
tik ne menkesnis, bet tū
lais klausimais net pralen
kia šių dienų Amerikos oro 
milžinus. Tokio techinikinio 
laipsnio jau buvo atsiekus 
Sovietų aviacijos gamyba 
veik dešimt metų atgal.

Todėl tie, kurie pasakoja,!
būk karas prieš Sovietų Są- padarė kariniai Hitlerio są- 
4___ ____ i •_______________________________________________ A________________________ I.’’ •

NEREIKALAUJA PILNO 
ATLYGINIMO Iš BUVU
SIŲ PRIEŠŲ

Paryžius, rugs. 27 d. — 
Taikos konferencija daugu
ma balsų nutarė reikalaut 
tik 75 nuošimčių atlygini
mo už nuostolius, kuriuos

jungą būtų tik “piknikas”, 
kad Sovietų orlaivynas 
“menkas”, tai labai gerai 
padarytų, kad prisimintų 
Hitlerio. ir Goebbelio liki
mą, ir kad pasiklaustų Hit
lerio išlikusių gyvų lakūnų, 
kurie gavo gerą pamoką 
nuo Sovietų orlaivyno net 
ant paties Berlyno; tai ta
da gal jų protelis nors kiek 
prablaivėtų.

Jei nori savo krašto šei- i 
mininku būti, turi jį nuo- i 
dugniai ištirti ir pažinti. : 
Senovės žmonės gamtos jė
gų bijojosi; perkūną, sau
lę, žemės gelmių jėgas die
vybėmis laike ir prieš jas 
su baime ir su pagarba len
kėsi. O šių dienų žmogus 
perkūną (elektros jėgą) 
fabrikų motorus varyti ir 
miestus apšviesti įkinkė, o 
žemės gelmėse įvairių žalia
vų savo įrankių gamybai, 
statybai ir energijai gauti 
rado. Tokių laimėjimų 
žmogus pasiekė tyrinėda
mas savo aplinką, pažinda
mas gamtą ir nugalėdamas 
ją. Su ta mintimi Vilniaus 
Universiteto Gamtos Moks
lų Fakultetas ir statosi už
davinį paruošti savo Tėvy
nei gamtos tyrinėtojų eiles, 
kurie išmoktų mūsų krašto 
gamtoje įvairių gėrybių iš
auginti, mūsų žemės pavir
šiuje ir gelmėse įvairių 
turtų ir pramonės žaliavų 
surasti ir tuo darbo žmonių 
gerbūvį į aukštesnį lygį pa
keltų.

Gamtos mokslai dabarti
niu laiku yra suskilę į dau
gelį specialių šakų. Juos vi
sus vieno žmogaus galvai 
sunku pasisavinti. Tad ir 
Gamtos Mokslų fakultetas 
yra sudėtinis fakultetas; jis 
ruošia šešių skirtingų sri
čių specialistus. Fakultetas 
turi tris skyrius, kurių 
kiekviename po dvi specia
lybes: Biologijos skyrius su 
botanikos ir zoologijos spe
cialybėmis, Geologijos sky
rius su geologijos ir mine
ralogijos specialybėmis ir 
Geografijos skyrius su ge
ografijos ir meteorologijos 
— klimatologijos specialy
bėmis.

Biologija
Biologijos įkyriuje studi

juojama gyvoji gamta: au
galai ir gyvuliai. Gyvosios 
gamtos pažinimas labai 
praplečia mūsų akiratį, pra
turtina pasaulėžiūrą. Vi
siems rūpi susidaryti nuo
monę tokiais amžinaisiais 
klausimais, kaip antai: ka
da ir kaip atsirado gyvybė 
žemėje, kokie buvo pirmie
ji žemės gyventojai ir kaip 
jie amžių būvyje kitėjo, 
kaip senai gyvena žmogus 
žemėje ir iš kur jis atsira
do, kaip ilgai mes gyvensi
me ir ar bus pasaulio pabai
ga? Be šių teorinių klausi
mų gamtos mokslai neabe
jotinai turi ir praktinės 
reikšmės.

Augalai sudaro pagrindi
nį mūsų, maisto šaltinį, ir 
mes esame suinteresuoti iš
mokti juos taip auginti ir 
jų prigimtį ta kryptimi pa
keisti, kad jie didesnį ir ge
resnį derlių duotų. Kaip tik 
šių laikų botanikai ir yra 
suradę būdų augalų pri
gimtį pagal žmogaus norą 
daugiau ar mažiau perdirb
ti — paminėtini V. Mičiūri- 
no, D. Lisenkos ir kitų dar
bai. Kodėl gi mums ta 
kryptimi nepadirbėti?

Bet ir natūralių augalų, 
mūsų laukuse ir miškuose 
augančių, tarpe yra vertin
gų žaliavų. Prisiminkime 
vaistinguosius augalus, iš 
kurių gauname įvairių prie-

■ monių sveikatai apsaugoti,
■ arba technikinius augalus, 

duodančius pluoštą verpa-

lams, medžiagą apavo ga
mybai ir įvairių pramonės 
žaliavų. O dar kiek augalų 
yra neištirta ir jų tikroji 
vertė nepažinta — gal ne 
viena mūsų piktžolė yra 
vertingas vitaminų ar kito
kių gėrybių šaltinis.

Zoologija
Gyvuliai, kurių tyrimu 

užsiima zologija, 
mums mėsos maistui ir kai
lius apsivilkimui. Lietuvoje 
yra gausybė ežerų ir kitų 
vandens baseinų, tinkamų 
žuvims auginti. Bet mes 
dar per mažai pažįstame, 
kuo kurios žuvys minta, ar 
pakankamai yra joms mais
to mūsų vandenyse ir ko
kiomis priemonėmis galėtu
me to maisto pagausinti ir 
sudaryti tinkamesnes sąly
gas žuvims veistis mūsų 
krašte.

Kada ir kodėl tigrai 
patampa žmogėdžiais.

Senatvė arba šiaip kokie 
nenormalumai padaro tig
rus žmogėdžiais. Kuomet 
jie nepajėgia pasirūpinti 
sau mantos paprastais bū
dais, tada jau pradeda pul
ti ir draskyti žmones.

Verpėjų ir audėjų reikšmė 
pas anglo-saksonus

Kadaise anglo - saksonų 
merginos neištekėdavo iki 
nepriverpdavo tiek linų, 
kiek reikia drobės pilnam 
šeimyniniam g y v enimui. 
Todėl neištekėjusios sen
mergės pas anglus ir šian
dien tebėra vadinamos 
“spinsters”, arba verpėjo
mis.

Antrą vertus,
(wife) gavo savo pavadini
mą nuo žodžio “weave”, ar
ba audėjos, reiškiant, kad 
jinai jau yra buvusi verpė
ja ir kad sau prideramą už
duotį jau yra šuaudžiusi.

Kuomet Ponai Valgydavo 
Be šakučių ir Kodėl

Karalienės Elzbietos di
nastijos laikais, Anglijos 
dvasiškiai buvo priešingi 
naudojimui šakučių prie 
valgio. Esą, tai įžeidimas 
Dievo, kuris žmogui suteikė 
pirštus tam 'reikalui. Todėl 
karalienė ir kiti fanatiški 
didikai tais laikais, valgant, 
šakučių nenaudojo, maistą 
tiesiog pirštais graibydavo, 
kas šiandien skaitoma ne- 
sanitariška ir neetiška.

V-Laiškų Naudojimas 
Daug Metų Atgal

Franci jos ir Prūsijos ka
ro metu, 1870 m., per ketu
ris mėnesius laiškai iš ap
gulto Paryžiaus buvo išga
benami baliūnais. Laikraš
čiai buvo fotografuojami 
ant mažyčių filmų ir vėliau 
buvo rodomi kaip kinema- 
tografiški paveikslai ant 
ekranų, ir tokiu būdu skai
tomi.

Kokia šalis Turi 
Pusiaujo Vardą

Žemės pusiaujo arba ek
vatoriaus vardu vadinasi 
pietinės Amerikos respubli
ka Ecuador, kas ispanų kal
boje ir reiškia 
arba pusiau j į.

Rašo PROF. DAGYS, 
Vilniaus Universiteto Gamtos Mokslų Fakulteto Dekanas

Tai]) pat svarbus klausi
mas brangiakailių žvėrių 
gyvenimo būdo tyrimas, jų 
prijaukinimas ir dirbtinis 
auginimas specialiose kaili
nių žvėrių farmose. Jų kai
liai būtų vertingas ekspor
to produktas ir pelno šalti
nis mūsų kraštui.

Bet yra ir žalingų gyvu
lių, kultūrinių augalų ken
kėjų ir parazitų. Jų gyve
nimo būdo pažinimas įga
lintų mus surasti priemo
nių kovai su jais. Tai vis 
jaunesniems mūsų zoolo
gams statomi uždaviniai.

, Geologija
Ar yra mūsų krašte že

mės turtų, ar turime pa
grindo geologų darbui? O 
kaip gi, be abejo! Smėliai, 
tinkami stiklo gamybai, į- 
vairūs moliai plytoms, kok
liams ir keramikai gaminti, 
klintys, kreida, dolomitai 
kalkių ir cemento gamybai 
argi tai ne turtai? O kas 
slepiasi mūsų gelmėse, lig 
šiol mažai teištirta.

Tarybų Sąjungos geolo
gai spėlioja, kad Pabaltyje • 
turėtų būti netgi naftos. 
Tad reikia skubiai imtis ty
rimų darbo. Vilniuje, nuo 
pat tarybinės santvarkos į- 
vedimo Lietuvoje, yra į- 
steigta Lietuvos TSR Geo
loginių tyrimų įstaiga, ku
rioje dirba apie 50 specia
listų. Gėda prisipažinti, kad 
šiuo metu toj įstaigoj nėra 
nė vieno lietuvio geologo: 
mūsų universitetas nedaug 
jų tebuvo paruošęs, ir tuos 
pačius karo audra išblaškė. 
Netgi universiteto geologi
jos katedrai aptarnauti 
trūksta profesorių, bet dar 
labiau trūksta geologiją 
studijuojančių studentų. 
Praėjusiais mokslo metais 
tik 7 studentai buvo geolo
gijos skyriuje — tai nedo
vanotinas mūsif jaunimo 
pasyvumas, savo krašto 
gelmių turtu nesidomėji- 
mas.

Mineralogija
O mineralogams irgi ne

maža darbo Lietuvoje. Mū
sų laukai nusėti akmenimis 
rieduliais — jie ledmečių 
gadynėje iš Skandinavijos 
pas mus atkeliavo. Jau vien 
teoriniu atžvilgiu verta 
juos patyrinėti, norint mū
sų krašto praeitį išaiškinti. 
Juk įdomu ištirti, kaip il
gai mūsų kraštą ledynų 
banga klojo, kokiai&Xveliais 
ir iš kur tie’ ledynai slinko, 
kiek kartų jie buvo atslinkę 
ir kiek kartų vėl ištirpę.

O gilesniuose mūsų že
mės kloduose, be abejo, ras
tume ir naudingų, prakti
nės reikšmės turinčių mine
ralų.

Geografija
Geografijos skyrius ruo

šia specialistus mūsų kraš
to reljefui ir žemės vaizdui 
tyrinėti.

Lietuvoje geografija lig 
šiol buvo mėgėjų atlieka
mas darbas. Geografijos 
mokytojai gimnazijose ir 
geografijos vadovėlių auto
riai buvo geografijos mė
gėjai, perėjūnai iš kitų spe
cialybių. O reikia mūs™- 
kraštui tikrų šios srities 
specialistų. Juk nuo Lietu
vos upių pažinimo priklau
so



E

I

KSaBMiBiiHi'

Ketvirta Puslapis Laisve—Liberty, LitKuanian Daily Pirmadienis. Tb’~-Bln 50, 1946

PITTSBURGH, PA
Unijų Viršininkai Kišami j 

Kalėjimus!
Tarpe Duquesne Light Co. 

magnatų ir darbininkų tos 
kompanijos, kurie yra susior
ganizavę j Independent Un
ion of Duquesne Light Co., ei
na kova už geresnes sąlygas 
nuo pereito vasario mėnesio. 
Per tą visą laiką vis buvo gra
sinimų streiku; streikas turė
jo prasidėti vasario mėnesį, 
bet paskutinėje valandoje 
streikas buvo atšauktas per 
unijos prezidentą G. L. Muel
ler. Kovo mėnesį streikas vėl 
buvo iššauktas, bet po vienos 
dienos streikavimo vėl buvo 
atšauktas. Rugsėjo 10 dieną 
streikas vėl buvo paskelbtas, 
bet miesto majoras D. Law
rence išėmė “injunction” prieš 
streiką ir streikas buvo sulai
kyta iki rugsėjo 24 dienos. 
Toje dienoj streikas buvo pa
skelbtas ir darbininkai 10 va
landą ryte pradėjo apleisti 
darbus.

Streikui prasidėjus, toj pa
čioj dienoj, trys teisėjai, — 
Harry IT. Rowand, William A. 
McNaugher ir Walter P.

Smart, laikė teismo 
kurioje buvo užgirtas 
tas ‘‘injunction” per

•(}

Kaip Studijuojami 
Gamtos Mokslai 
Lietuvoje

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

den-elektrinių) j ė g a i nių 
planavimas ir statyba; mū
sų durpynų pažinimas duos 
surpatimą apie krašto turi
mas kuro atsargas; mūsų 
jūros pažinimas nustatys 
gaires, kur naujus uostus 
statyti.

Gamtos Mokslų Fakulte
to Biologijos ir Geologijos 
skyriuose mokslas tęsiasi 5 
metus, o Geografijos sky
riuje 4 metus. Studijų eiga 
^ėia įdomi, nes greta paskai
tų daug laiko skiriama 
praktikai, tiek laboratorijo
se, tiek laisvoje gamtoje. 
.Kas jau kartą pamėgo gam
tos mokslus, nesigailės juos 
pasirinkęs savo specialybe. 
Šįmet numatyta priimti 100 
naujų studentų į Gamtos 
Mokslų Fakultetą:-40 į bio
logijos, 30 į geografijos ir 
30 į geologijos skyrius.

sesiją, 
išduo- 
teisėją 

Walter P. Smart. Už ignora
vimą ‘injunction.” ir atsisaky
mą atšaukti streiką, unijos 
prezidentas G. L. Mueller tuo
jau buvo įmestas į kalėjimą 
ant vienų metų be jokios ‘“be
los.” Kitiems unijos viršinin
kams buvo įsakyta tuojau at
šaukti streiką, o jeigu tas nu
bus padaryta iki rugsėjo 25 
dienos 10 valandos ryto, ta 
pati bausmė laukia ir jų,' kaip 
kad buvo nubaustas unijos 
prezidentas G. L. Mueller,

Duquesne Light Co. suteikia 
visam Pittsburghui ir plačiai 
apylinkei visą elektrinę jėgą. 
Kompanija yra valdoma Wall 
stryčio magnatų. Pittsburgho 
gyventojai ir darbininkai yra 
tos kompanijos vergai!

Darbininkams pareikalavus 
geresnių sąlygų ir didesnių al
gų, kas, žinoma, buvo atsisa
kyta duoti per kompaniją, 
darbininkai per 8 mėnesius 
darė visokius pasitarimus, bet, 
matomai, jie nieko iš tų pasi
tarimų nelaimėjo. Darbinin
kai, netekę kantrybės, metė 
darbus, paskelbdami streiką, 
už tai dabar jų vadai yra me
tami į kalėjimus per vietinius 
teisėjus. Prieš streikuojančius 
darbininkus ir jų uniją eina 
miesto valdžia, priešakyje su 
majoru D. Lawrence’u ir Al
legheny county sherifu Wal
ter C. Monaghan. Visi trys 
didieji Pittsburgho dienraščiai 
ir radijo stočių visokio “an- 
aunseriai” eina prieš darbinin
kus. Atrodo, kad reakcija pui
kiai yra susiorganizavus prieš 
darbininkus sugriauti jų uni
ją ir streiką.

Iš kitos pusės paveikslas 
kitokis: Darbininkų unijos, 
CIO, AFL ir daug kitų, kelia 
protestus prieš G. L. Muelle- 
rio įmetimą į kalėjimą ir, at
rodo, kad darbininkai nesi
duos atstumti šimto metų pro
gresą atgal.

Kaip tas viskas baigsis, tai 
ateitis parodys. Šią minutę, 
man rašant, yra šaukiami Du
quesne Light Co. darbininkai 
į susirinkimą. Ką susirinkę 
darbininkai nutars, sužinosi
me vėliau. V. B.

Prasideda Laisves Talka— 
Visi Stokit Talkon!

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Moliniems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(BAMANAUSKA8)

Laidotuvių 
Direktorius

Parodoje

NATIONAL BUSINESS SHOW
Grand Central Palace, Rugs. 30 iki Spal. 5 jimtinai

IBM ir ilga kitų fabrikantų eile rodo sekamąsias mašinas,

įrengimus, metodus ir sistemas

Adresavimo Mašinos
Algų Mašinos ir Sistemos
Apdarai ir Įrengimai Apdarams 
Apyskaitų Sistemos ir Įrengimai 
Archyvinės Spintos, Įrengimai ir Reikmenys 
Autografibiai Registeriai ir Reikmenys 
Automatines Rašomosios Mašinos
Automatiniams Įleidimams Priemonės 
Bankinės Mašinos
Čekių Apsaugos ir Rašymo Mašinos 
čekių Parašininkai
Darbininkų Našumo Rekordai
Daugubinimo Formos 
Daugubinimo Prietaisai ir Sistemos 
Dentistams ir Daktarams Sistemos 
Diktavimo Mašinos
Duplikavimo ir Spausdinimo Mašinos 

ir Reikmenys
Elektrinės Laiko Sistemos
Elektrinės Rašomosios Mašinėles
Elektriniai Laikrodžiai—Stalui ir Sienai 
Fabrikinės Formos ir Sistemos 
Fotografijų Kopijavimo Prietaisai
Gaisrinių Aliarmų Sistemos
Gamybinės Kontrolės Sistemos
Inventorių Sistemos 
įrankių Patikrinimo ir Inventoriaus Sistemos 
Įrengimai Išsiuntinėjimų Kambariui 
Išmokesčių Sąskaitų Vedimo Mašinos

• Išnagrinėjimų Mašinos
{spaudimų Mašinos—Metalo Skardis 
Išsiuntinėjimų Kambario Reikmenys 
Ištiso Ilgio Formų Spausdinimas 
Knygvedystės ir Sąskaitų Mašinos 
Kopijuojamas Popieris ir Velenėliai 
Laiko Antspaudai (Elektriniai ir Rankiniai)

Laiko rekordavimo sistemos, Mašinos, Antspaudai 
Laiko Signalų Prietaisai 
Laikrodžiai
Laikui Pažymėt Laikrodžiai ir Užraktai 
Laiškų Užlipdymo Mašinos
Laisvų Lapų Knygos, Apdarai ir Didknyges 
Lankstymo Mašinos
Lėšų ir Kredito Sistemos 
Lesų Rekordavimo Mašinos 
Mašinos Vokams Užlipinti 
Matomieji Rekordai 
Numeriavimo ir Datavimo Mašinos 
Numeriavimo Mašinos ir Sistemos 
Pardavimų ir Daugubinimų Knygos 
Parduotuvių Sistemos ir įrengimai 
Perrašinėjimų Mašinos ir Metodai 
Piniginiai Registeriai 
Rašalines Juostelės 
Rašomosios Mašinėlės
Rašomųjų Mašinėlių Juostelės ir Popiet is Kopijom 
Raštinių Baldai 
Rašyklos ir Kėdės
Rekordavimų Sistemos ir įrengimai 
Rekordinės Kortelių Sistemos ir įrengimai 
Rodyklių Sistemos ir Reikmenys 
Sandėlių Rekordavimo Sistemos 
Saugumo Spintos 
Savitarpiniai Telefonai 
Skaičiavimo Mašinos 
Smulkmeningo Verslo Sistemos 
Spaudintuvai Paštaženklių Leidimam 
Stalčinės Plieno Spintos 
Sudėjimo ir Skaičiavimo Mašinos 
Susisiekimų Sistemos ir Įrengimai 
Tabuliavimo Mašinos 
Užsakymų ir Apyskaitų Sistemos 
Valgyklų Sistemos ir Įrengimai

4
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Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis t 
būsite patenkinti. •

1113 ML Vernon St. Z
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110

World Headquarters Building, 590
MACHINES CORPORATION

Madison Avenue, New York 22, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 
Newark, n. j.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661
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Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Štai dairaus ant sienos— 

kabo gydytojų fotografijos, 
Galvestono apskrities Chi
rurgų draugijos narių,—ir 
parašai padėta, vardai, pa
vardės. Ir užėjau lietuviš
ką pavardę — J. Andronis. 
Klausiu perdėtinės, ar šis 
gydytojas lietuvis. Ji ne
žinanti, bet, girdi, galimas 
daiktas, kad lietuviško pa
ėjimo, o gal ir graikiško. Iš 
veido bruožų sunku būtų 
kas nusakyti. O vis tiek 
mane sudomino dr. Audro
nio pavardė.

Valstijinio Teksu univer
siteto visi kiti fakultetai 
yra Ostino mieste — Aus
tin — valstijos sostamies- 
tis. Galvestone tėra tik me
dicinos ir farmacijos fakul
tetas, taipgi ir slaugybos 
mokykla.

Grįžę namo, dar gerą po
rą valandų pasišnekučia
vom, truputį užkandom ir, 
pasišaukę taksiuką, nubra- 
zdėjom į gelžkelio stotį. 
Kaip pusė po šešių susinę-, 
šėm su tais vipais nešuliais 
į traukinį. Pataikėm į tokį 
jau apšepusį nublukusį va
goną, kad maniškė griežtai 
pareiškė savo nepasitenki
nimą. Čia pat konduktorius

Labai Dėkinga už 
Smetonmgesnį Golden Crest

Mrs. Charles Wagner, 343 Mayflow er 
Ave., New Rochelle, N. Y., laikydavo 
savo sūnų, Charles, Jr., "naravistu 
lepiu vaikiščių.”

Jis atsisakydavo beveik nuo kiek
vieno valgio. Bet kai jo motina davė 
jam Borden’s' Golden Crest Pieno, 
jis ne tik daug jo gėrė, bet ir kitus 
dalykus valgė. Dabar penkių metų 
amžiaus, Charles spindi gera sveika
ta. Ir jis vis mėgsta gerti šį smeto- 
ningesnį, maistingesnj pieną.

Golden Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui. Tai pui
kiausias iš viso Borden pieno. O 
jeigu Borden’s, tai turi būti geras!

y. TMen’s 
Įw&| GOLDEN CREST MILK

Vitamin D • Homogenized 
i

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina pp tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien, kol dar nepervėlu.

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti apba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus 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-

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

Vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
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 arba 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-jųr 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. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

nuolankiai pakvietė persi- 
nešt į priekinį, švaresnį ir 
vėsesnį vagoną. Vėl tampy
kis, Jonuk, vilk įsiryžęs 
tuos čemodanpalaikius, vėl 
juos kilnok ant lentynų, 
stumdyk po sėdynėm... Juk 
vis tai tau prasimankšty- 
mas, kad ir tam pramirku- 
siam drėgme ir šutra Gal
vestono ore... Sudiev, Tere- 
syte, pamojavom rankom, 
ir traukinys pasileido eiti 
tolyn nuo oleandrų ir pal
mečių miesto.

Sėdžiu, susimąstęs, o vai
dentuvėj subruzdo mišrūs į- 
spūdžių vaizdai. Keletą kar
tų teko šiuo atveju perva
žiuot Galvestono autobu
sais. Gale buso vis palikta 
“Špalvuočiams” (colored) 
pora sėdynių, o visos kitos 
— viešpataujančiai baltajai 
rasei — valdinga j ai ir vai- 
dingajai rasei — “demok
ratijos” vairuotojai ir nu
statytojai... Važiuoji busu, 
dairais, tėmiji. Dienos me
tu vis daugiau moterų va
žiuoja, su vaikiukais ant 
rankų. Lengvutėliais, plo
nučiukais medvilniniais rū
beliais užsimetę. Vaikai vi
sai pusnuogučiai. Čiauškia 
au, krykštauja, tuoj sa

vęspi visų dėmesį patrau
kia. Ir užsimezga pašnekė- 
siukai. Žmonės pietuose, 
bendrai imant, draugiški, 
kalbingi ir paslaugūs. Mie
lai jie tūu pasakys, nuro
dys, kur ir kaip eit ar buso 
palaukt. Tai netaip, kaip 
rytuose, apie tą didįjį pa
saulio skruzdėlyną Niū 
Jorką. Niū Jorke tu sveikas 
vely nei neklausk spūsty, 
kur visi galvatrūkčiais bė
ga, grūdasi, puola, kad tik 
greičiau dasimušus prie sė
dynės kur požemių trauki
niuose. Tavęs niekas ne 
klausyt neklauso... Teksuo- 
se kitaip. Pasikalbėt, susi
pažint bet kur — paprastas 
dalykas.

Pamenu, tik prieš porą 
dienų, važiuojam, regis, se
niau pažįstamom gatvėm, 
bet dabar jau sunku susi
vokti. Štai ant kampo pra
važiuojam First Baptist 
Church. Tuoj man dilgtelė
jo širdin! Kiek čia atmini
mų! čia, šitoj baptistų baž
nyčioj, teko man dirbt 1909 
m. per vasaros atostogas,

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

perėjus iš antro į tretįjį 
medicinos kursą. Prievaiz
da buvau — janitor. Žolę 
ant pievos pjaudavau. Ta 
mašinpalaikė užrūdijusi, 
nesisuka, tai kunig. Stubb
lefield, gluotnutis, nusipe
nėjęs, baltai apsitaisęs, gra
žus, dar jaunas vyras, pa
duoda tau iš virtuvės kokių 
nuopylų taukų, — ir teplio- 
kis tu sau, kaip išmanai... 
Bažnyčioj visa ką turiu nu- 
dulkint, nušveist, nušluot. 
Prieš pamaldas ir po jų 
šviesas uždegt ar užgesyt... 
Na, žinoma, čia pat turi, 
kaip balvonėlis, ir himnų 
knygą pasiėmęs, balsą mik- 
lint...

Galų gale gudrusis kuni- 
gužis ėmė ir užsiundė ant 
manęs vieną miklutę juoda
akę parapijonkutę, Miss 
Merrill, kad ji mane, kaipo 
mergina vaikiną, lengviau 
perkalbėtų patapti baptis
tu. Na, ir turėjau, kaip vi
jūnas, visaip išsisukinėti, 
teisintis, o ji tau taip lipš
niai žiūri juodom akim ir 
vis vienodai įtikinančiai 
kalbina... Paskui dar vieną 
puikuolėlę danų tautos mė
lynakę Miss Nelsen tas ku- 
nigužis ant manęs užpjudė, i 
Su ta irgi keblu buvo ran-į 
gytis... Galiausiai ir pats, 
“ministeris”, vienam man 
bečHrbinėjant, bešluostant, 
įėjęs, ėmė iš tolo aiškinti 
baptistų bažnyčios tobuly
bes, ir kodėl ir aš nenorė
čiau prie jų prisidėti?... aš, 
buvęs pasiutusiai karštas 
katalikas ir net pusmetį iš
buvęs antram kurse Kauno 
seminarijos — galop ją pa
metęs...

Ogi štai va, ant kito gat
vės kampo, vėl ta pati stūk
so puikiai pažįstama re
formuotųjų žydų sinagoga. 
Čia vėl tiek atminimų!... 
Buvo tuomet, man studen
taujant, labai simpatiškas, 
šviesus ir labdaringas tos 
sinagogos rabinas, rabbi 
Henry Cohen, visų gerbia
mas žmogus. Mažo ūgio, 
vikrus, plika kakta, nedide
liais ūsiukais, smalsiu vei
du, kalbus, draugiškas žmo
gus. Nekartą man prie bap
tistų bažnyčios . besitriu- 
siant, beprakaituojant svi- 
linančioj pietų Teksu sau
lės kaitroj, rabinas Kohe- 
nas būdavo pro šalį praeis, 
gražiai užkalbins. O tą va
sarą aš dargi ir pas žydus 
gyvenau, jų du vaiku arit
metikos mokiau — už val-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
✓

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn 

gį ir būtą. Na, besiartinant 
rudeniop žydų naujų metų 
šventėms “rhoiš hašona”, 
ir jis man pakvietė užeit si
nagogom Mane ir taip jau 
smalsumas ėdė pasižiūrėt, 
kasgi ten dedas...

Tai gražiai sau išrangy
tos žydų duonelės (“chala”) 
užkandę, patraukėm su ma
no šeimininkais Abramavi- 
čiais į sinagogą. Visi ten iš 
publikos gieda angliškai, ir 
rabinas pamokslą ir pamal
das varo vis anglų kalba: 
todėl tai ir yra “reformuo
tų” žydų bažnyčia. “Orto
doksai” (grynatikiai, sta
čiatikiai) žydai visas pa
maldas varo senąją nesu
prantama hebrajų kalba.

(Bus daugiau)

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
11 433 has been issued to te undersigned 
to sell beer from bouse to house under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 301 Vernon Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings.

SAM GERST
301 Vernon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ML 18223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquqr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
<m the premises.

GATES GRILL, INC. .
699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 576 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BRODERSON 
B. & B. Delicatessen

63 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1126 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .'Control Law at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

B. SCIORTINO G. MUNNA 
2788 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TOOMAS MANNETTA 
Goodwill Delicatessen

187 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
869 Eastern Parkway, Borough of Brroklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE BECKER
(Parkway Delicatessen) 

869 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Livonia Aventie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE KELLNER
179 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

• ABRAHAM NOVINSKY
1588 St. Johns Place. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9854 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1059 Bedford Avenue, Borough of /Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPHINE CICIRELLI 
Carl’s Food Market

1059 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GLEISSNER
101 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9414 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Txjwis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE SCHLAFF
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 5921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 — 20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUISEPPE BASILE
148 — 20th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
•GB 1659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL OBST
435 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB, 9850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section : 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
276 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KATUZIN
276 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DOROTHY WALKER & CLARENCE JAMES 
110 Rochester Ave., Brooklyn, FT. Y.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 5901 has been .issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE PAGANO
45 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic < Beverage Control Law at 
194 Rockaway: Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE BLUTH
194 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 17773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL MATTIA
231 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10216 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage, Control Law at 
32 Ixniis Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNY DE ROSA
32 Louis Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ’ the 
premises.

JOSEPH CASSANO
2248 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1800 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2186A Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY CESIRO 
21S6A Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1214 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEINSTEIN 
(Armour Dairy & Delicatessen)

210 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
1hc Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 —- 4th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

ALBERT BALUKAS &
JAMES FRANCIS MARCH

(King Hamilton)
9820 - 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2371 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY TARE
17 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 9414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Igiw at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE SCHLAFF
11 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN
119 'Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PHILBIN 
(Philbin Bros.)

87 Ralph Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1822 has been issued/to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL P. DECAPRIO
487 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO KOPP 
(Otto’s Del.)

25 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverago Control Law at 
63 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HOWARD GANNON
63 Reid Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB| 5803 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOCIS SHENKLER
168 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ■ given that License No. 
GB 1271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GREEN
104 Ralph Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONNIE SEASE— BEY
156 Patchcn Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co. 
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių. .

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUSU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
 (223)

STALIORIAL
(Unijistai)

Prie Namų Veteranam
Kreipkitės į Skiepo Ofisą

REISS & WEINSIER,
54 Hawkins St., Newark, N. J.

Ml. 2-8392.
Hudson Tube iki Penn Stoties, 

Newark.
No. 1 Bus iki Hawkins St.

(221)

SIUVĖJAI

Best & Co.
Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

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

(222)

Ithakoj Ilgos Eilės 
Žmonių Prie Krautuvių

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

gesni, negu New Yorke. Y- 
pač daržovės ir vaisiai, kol 
jų dar nėra pas vietinius 
farmerius, tai kur kas 
brangesni, pegu New Yor
ke. Pavyzdin, svaras slyvų, 
atvežtų i§ toliau, Ithakoj 
kainuoja 25c; gi tos pačios 
slyvos tuo pat laiku Brook- 
lyne — 2 svarai už 25c. Pa
našiai būna ir su kitais vai
siais. Bet kuomet jau vieti
niai farmeriai pradeda at
gabeni savo daržoves ir 
vaisius, tai būna kiek pi
giau, negu New Yorke, — 
bet labai mažai pigiau.

Tai tiek apie šį miestelį.
P. š.

Great Neck, N. Y.
Šio mėnesio 13 d. draugui 

A. Simokaičiui buvo padaryta 
operacija ant appendicitis. Iš
buvęs 9 dienas Nassau Hospi
tal, Mineola, draugas sugrį
žo į savo namus ir bando gy- 
dytis-taisyti savo sveikatą. 
Linkėtina, kad draugas Simo- 
kaitis greit pasveiktų ir vėl 
d a r b u o t ųsi organizacijose, 
k a i p iki šiolei. 
Organizacijų, o ypatingai Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo nariai, turėtų aplankyti 
sergantį draugą.

P. B.

Klaidingą nuomonę gali
ma pakęsti ten, kur protui 
leidžiama laisvai prieš ją 
kovoti.

Thomas Jefferson.

PARDAVIMAI
Parsiduoda vištų farma. 90 akrų 

tamsios fertilizuotos žemės, iš ku
rios apie 40 akrų yra apdirbta, o li
kusi dalis tai giria ir ganykla. Yra 
moderniškas namas, 30x34, garu šil
doma, komercinė elektra, bėgantis 
vanduo į visus bildingus ant ūkės. 
Taipgi yra barnė, dviem karam ga- 
radžius, keletas kitų reikalingų bil- 
dingų ir automatiška time-switch 
šviesa visose vištinyčiose. Ūkė tinka
ma pieninyčiai, bile žemdirbystei ar 
žuvinyčiai. Blackwell Brook randasi 
ant vienos pusės. Vieta — Bus Hill, 
Brooklyn, Conn. Rašykite:
M. Hurme, P. O., R. F. D. No. 2, 
Pomfret Center (Brooklyn), Conn. 
Tel. Danielson 262-13.
____________ (217-221)____________

REIKALAVIMAI
Lietuvių ' Liberty Park Kooperaci

jai reikalingas nuolatinis bartende- 
ris, pilietis. Pageidaujama, kad ne
būtų senas, tinkamas prie biznio. 
Norintis gauti už bartenderį darbąt 
kreipkitės: Lithuanian Liberty Park 
of Linden, N. J., Inc., 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. * (215-220)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIO APDIRBIMAS
Reikalingi darbininkai prie mašinų. Šeivų 
drožinėtojai, pavieniai. Formų darbininkai, 
diržiniai pjaustytojai, prie smėlinių popierių 
mašinos operatoriai (diržų ir kraštų). Ran
kiniai medžio tekintojai. Ferguson Bros., 720 
Monroe St., Hoboken, N. J.
__________________________________________(219)

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ

FLOOR MOLDERIŲ
IR

BENCH MOLDERIŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE
PLIENO FONDRĖJE

ĄUKŠČIAUSIOS ALGOS
IR

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE

HARTFORD, CONN.\
(221)

RAKANDŲ UŽBAIGfcJAI
ir polišiuotojai. Nuolatinis darbas. 
Aukštos algos. Viena iš Wcschester 
County’s didžiausių rakandų krau
tuvių.

JOSEPH TUNICK & SON,
105 North Main St., 
Port Chester, N. Y.

PORT CHESTER 1800.
(228)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGA’ VIRĖJA, 
NAMŲ DARBININKf

Gyvenimas ant vietos, laukuose, pageidauja
ma su vaikučiu, $150 j mėnesį. Rašykite Box 
159, Suite 617, 1457 Broadway, N.Y.C. ar 
telefonuokite Miss Meek, COlumbus 5-6100.

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS PRIE STALŲ DARBAS

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

WEBSTER SPRING CORP.
95 South 5th St., Brooklyn.

(225)

RANKOM ISSIUVINfiTOJOS 
Lengvas Darbas prie Kūdikių 

Kalnierėlių.
Gera Alga

Ideališkos Darbo Sąlygos 
GREITI PAKILIMAI 
TERRY TOWN, INC. 
1314-16 Summit Ave’, 

Union City, N. J.
(221)

OPERATORES
Patyrusios prie Singer Sewing Mašinų, taipgi 
Merginos lengvam fabriko darbui. Gera proga 

pakilimams. Linksmos darbo sąlygos. z 
37% valandų j savaitę.

BALIN LUGGAGE,
333 Hudson St., N. Y. C. (Važiuokite 

I.R.T. Subvc iki Houston St. Sta.)
(221)

SIUVĖJOS
IR

FINIŠERĖS
Best & Co.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE 
GERA ALGA

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

(222)

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas 
Vakacijos Su Alga 

Lengvus Išdirbiniai
Linksmos Apylinkės 

Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine.
MICHELIN BUILDING 

MILLTOWN, N. J.
(210)



Laisve—Liberty, Lithuanian DailyŠeštas Puslapis

net

Filmos-Teatrai

(222)

SERGA VINCAS Š1BEIKA

fcgją f

apskrities 
distriktuose 

galimybes

“Tre 
with 

York,

Tarpe parodomųjų yra 
Picasso, Utrillo, Brac- 
kiti.

(222)
Sally

kai ku-
yra nu-

išrinkti

išpildyme, jos direkci-

NOTICE is hereby given that Spoc- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Leo 
tikisi

Abi 
savo

darbie-

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark 
Stelle and three star design’ 
the Secretary of State of New 
to be used in food products.

Notice is hereby given that 
Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-mark 
“Mayerling” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Radio City Music Hall
Jau kelinta savaitė rodo 

“Notorious.” Scenoje “Colora- 
ma.”

šio 
sėjo 
aktas iš veikalo 
regu Ii arėję “The
Guild of the Air” 
je. Dorothy McGuire ir Thorn
ton Wilder, veikalo autorius, 
vadovaujančioje rolėje.

Bu teikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
TeL Virginia 7-4499

Filmą su Visuomeniška 
Informacija

Brooklynietes Siųs 
Rankdarbių į Meno 
Sąjungos Festivalį

Moterų Kliubo narės 
keliuose savo susirinkimuose 
kalbėjosi apie pasiuntimą sa
vo rankdarbių menininkų fes
tivaliui.

Praeitame susirinkime buvo 
atnešta gražus kiekis labai 
puikių, iš Lietuvos parsivežtų 
dirbinių, kuriuos susirinkimo 
dalyvės labai aukštai vertino. 
Susirinkime paskirta komisi
ja: Albina Mikniaus, Suzana 
Kazokytė, Ona Depsienė, Ma
rijona Wilson ir K. Petrikie- 
nė, kurios surinks festivaliui 
skiriamus eksponatus ir juos 
pasiųs į Chicagą.

Brooklyne ir jo apylinkėse 
daugelio namuose randasi la
bai branginamų meniškų 
kūrinių: — staltiesių, lovoms 
užtiesalų, visokių takelių ir ki
tokių gražių dirbinių, kurie la
bai paįvairintų menininkų 
ruošiamąjį festivalį, todėl tu
rinčios tokių gražnų yra pra
šomos jas paskolinti. ,

Laiko iki suvažiavimo ne
daug, todėl ateinantį pirma
dienį ir antradienį, rugsėjo 30 
d. ir spalių 1, nuneškite savo 
kūrinius pas K. Petrikienę, 
221 So. 4 St. Brooklyne, o vė
liau, komisija galutinai viską 
sutvarkius, persiųs juos į Chi
cagą, suvažiavimui.

Komisijos Narė.

Coney Island Gyvento
jai Veiks Išvyti iš 
Ten Mušeikas

BRONXE YRA GALIMYBIŲ IŠRINKTI 
DARBIEČIUS-PROGRESYVIUS

Bronx 
riuose 
matoma 
darbiečius ir kai kuriuos kitus
progresyvius, jeigu tiktai pa
žangieji tinkamai pasidar
buos. Dėl to darbiečiai ener- 
gingairnetasi į rinkimus.

Dabar svarbiausiu darbu 
yra sudominti piliečius užsi
registruoti spalių 7-12 įvyk
siančiose piliečių registracijo
se.

Ypatingai didelės darby- 
metės reikia ir turima 13-me 
A. D., kur kandidatuoja da
bartinis assemblymanas 
Isacson, darbietis. Ten 
labai artimų lenktynių, 
didžiosios partijos turi 
atskirus kandidatus,
čiai turi savo, Isacsoną. Taip
gi turi kandidatą Liberalų 
Partija ir kandidatuoja nepri
klausomai seniau buvęs assem- 
blymanu John Devaney.

Aprobuojama, kad trys di
džiosios partijos — demokra
tų, republikonų ir darbiečių— 
gaus po apie 15,000 balsų ir 
kad išrinkimą nusvers gal tik 
keli šimtai ar net desėtkai 
balsų.

Kitu tokiu distriktu yra 
tas, kur kandidatuoja CIO 
elektristų veikėja Bella Bail- 
inson irgi Darbo Partijos ti- 
kietu. Kadangi 1945 metų 
rinkimuose tame distrikte de
mokratai gavo tik 800 balsų 
daugiau už darbiečius, tad ti
kimasi, kad geroje kampani
joje bent 500 balsų galima pa
sukti darbiečių naudai. Ga
vus dar naujų balsuotojų, ga
lima tikėtis ir išrinkti.

Taipgi tikimasi, kad prie 
geros kampanijos gali būti iš
rinktas raštinių darbininkų li
nijos veikėjas Williapi Frank
furt iš 3-čio A. D.

Chester Addison, kitas dar
bietis, kandidatuoja 7-me A. 
D. Jose Ramon yra kandida
tu 5-me A. D. Gi skalbyklų 
darbininkų unijos veikėjas 
Roy Soden yra kandidatu į 
kongrosmanus iš 94-to kong
resinio distrikto.

Turint tiek ir tokių kandi
datų, aišku, apskrityje yra di
di darby metė.

Brooklyniečiai irgi turime 
taip vadinamų “karštų vietų”, 
kur geras darbas gali nusa
kyti daug ką. Bet apie tai ki
tą kartą. D—a.

6-

Reikalavo Vyriausybes 
Sutvarkyti Mėsos 
Rykles

Darbietis New Yorko Mies
to Tarybos narys Eugeno P. 
Connolly pasiuntė prez. Tru
manui reikalavimą paskelbti 
šalyje nepaprastą padėtį 'dėl 
stokos mėsos.

kainas.
stoka 

iš dar- 
uždar-

vergauti

groserninką, 
kad palikti 
kompaniškoms

mažąjį 
restau- 
liuosas 

to-

Mėsos krizę, sako Connolly, 
sudaro mėsos industrijos ii’ 
stambieji galvijienos pristaty
tojai suokalbyje sudaryti dirb
tiną stoką, kad pakelti

Dirbtinąją mėsos 
grobikai siekia išplėšti 
bin inkų šiandieninius
bius, vakarykščius taupme- 
nis, badu priversti 
jiems. Tuo pat kartu jie sie
kia išmušti iš biznio 
bučerį, 
rančiką, 
rankas
kioms įstaigoms.

Mėsos ištikro netrūksta. 
Farmeriai laukia pirkikų. 
Jeigu būtų visuomeniškas 
galvijų supirkimas ir mėsos 
paskirstymas, mėsos netrūktų 
niekam, kainos vartotojui bū
tų prieinamos ii' farmerys 
gautų bent vidutinį atlygini
mą už savo sunkų triūsą. 
Kaip dabar yra, farmeriai 
produktus atiduoda už pus
dykį arba visai neranda pir
kikų. O miestiečiai darbo 
žmones negauna mūsos.

Deadline for Action, doku- 
mentališka unijų filmą, su 16 
mm. kalbiniu, pagaminta CIO- 
UE. Organizacijos gali gauti 
1WO filmų ofise. Rodymas i- 
ma 40 minučių.

Filmą yra profesionališkai 
pagaminta. Aiškioje, darbi
ninkams suprantamoje kalbo
je parodo mažėjimą uždarbio 
tuojau po užbaigos karo prieš 
fašizmą. Parodo šį tą, paly
ginimui - informacijai ir iš 
laikotarpio po pirmojo pasau
linio karo. Kaip darbininkų 
nevieningumas daleido su- 
kriušinti organizuotą darbi
ninkų judėjimą, koks tada bu
vo, prileido išauginti fašizmą.

Filmą, taipgi aiškiai paro
do monopolijų - trustų augi
mą laiko antrojo pasaulinio 
karo, tų monopolijų stūmimą 
šalies imperialistiniu keliu ir 
link naujo karo. Parodo ata
kas ant darbininkų laike 
streikų praeitą rudenį ir šį 
p a v asar į<^p a d a r o palyginimus- 
išvadas Jarp rudmarškinių 
siautėjimo nacių Vokietijoje. 
Parodo mūsų laimėjimus. Tai 
darbininkų istorija paveiks
luose.

Išvadoje parodoma reikš
mė šių rinkimų.

Visa paėmus domėn, filmą, 
pridėjus -prie jos trumpą kal
bą, sudaro puikią, informa- 
tyve programą bile kuriai 
d a i • b i n i n k i š k a i organizacijai.

Miesto policija gavo 50 
naujų motorinių dviračių vie
ton senų pirmkarinių.
r?

Rugsėjo 28-tą šios apylinkės 
gyventojų organizacijos susi
rinko į konferenciją išsidirbti 
planus veiklai prieš reakcinin
kų sukurstytus valkiozus, ku
rie užkabinėja ir užpuldinėja 
negrus ir kitus ne po jų už-j 
gaidom žmones.

Konferencijos šaukėjų ko
mitetas savo laiške-lapelyje 
mini sekamus užpuolimus:

Arthur Crawford, negras 
veteranas, buvo sumuštas iš 
užpakalio kokiu kietu įrankiu 
Nuo to jis išbuvo savaitę li
goninėj.

Al Cotiner, Jack Feit, Joe 
Feldman, Rube Midelman 
Nat Shmukler, žydai jaunuo
liai, be priežasties buvo už
pulti trijų dešimtų valkiozų 
gaujos vaikščiojant lentiniu 
pajūrio taku.

Stanley Sultan, žydas jau 
nuolis, buvo sumuštas vari
niais krumpliais,' kada jis sto
jo ginti gaujos užpultą neg
rą jaunuolį.

Kariškis Theodore Tarver, 
negras, tapo buožėmis apdau
žytas ir areštuotas policijos 
Jį kaltino, kad jis ne gana 
greit prasišalino iš tam tikros 
vietos laike Mardi Gras pa
rado, kada policija liepus jam 
iš ten prasišalinti.

Coney Islando gyventojai 
siuntė delegacijas pas polici
jos kapitoną Nelson, reikala
vę gaujas sudrausti. Kandida
tai į valstijos seimelį, Samuel 
Kaplan ir Harvey Harris iš 
24-to ir 16-to A. D’s taipgi 
raginę veikti, bet lig šiol nie
kas už tuos užpuldinėjimus 
neareštuotas, niekas netyrinė
ta. Gyventojai mano, kad ne
tvarka amžinai negali tęstis, 
nes ji neveda prie gero. Ji ve
da prie bereikalingo vienų 
prieš kitus kiršinimų ir prie 
nelaimių.

Stanley Teatre
Vis teberodoma puiki spal

votoji Tarybų Sąjungos filmą 
“Russia On Parade” ir “Mos
cow Music Hali.” Pirmoji 
perstato 16-kos respublikų 
sportininkų paradą ir atskirus 
aktus.

Brooklyn© Paramount
Pradėjo rodyti filmą 

“Strange Love of Martha 
I vers,” su Barbara Stanwick, 
Van Heflin, Lizabeth Scott ir 
Kirk. Douglas vadovaujančio
se rolėse. Antrąja rodo “It 
Shouldn’t Happen To A Dog.” 
žvaigždėse Carole Landis ir 
Allyn Joslyn.

New Yorko Paramount
“Monsieur Beaucaire” pra

dėjo ketvirtą savaitę Para
mount Teatre, prie Times 
Square. Scenoje Charlie Spi
vak, Bob Evans, Peggy Lee.

Embassy Newsreel Teatre
Wallace prašalinimas prez. 

Trumanui palaikant Byrnes’ą. 
Harrimanas užima komerci
jos sekretoriaus vietą. Mont
gomery lankosi Jungtinėse 
Valstijose.

55th St. Playhouse
Antrai savaitei pąlieka fran- 

:ūzų filmą “Extenuating Cir
cumstances.” Yra angliškas 
aiškinimas. O pradedant spa- 
’ių 5-ta žada pradėti rodyti 
‘The Well Digger’s Daugh
ter,” taipgi francūziška, tik 
>u anglišku aiškinimu.

Greta pastarosios rodys 
priedinę filmą “Art Survives 
the Times,” naują dokumen- 
tališką filmą, kurioje . parodo
mi garsūs francūzų tapytojai 
darbe.
Leger, 
que ir

New Yorko Republic Teatre
Rugsėjo 28-tą pradeda ro

dyti nepaprastą Walt Disney’s 
“Fantasia,” muziką spalvose, 
su garsiuoju Stokowskiu mu
zikos 
joje.

John Smith, 4 6 m.,
Fifth Ave., Brooklyn, apdegė 
darbe Norvegian - American 
linijos tankeryje Aristopha
nes užsidegus dujoms.
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Teatras per Radiją 
sekjnadienio vakarą rug- 
29-tą, bus perstatomas 

Our Town,” 
Theatre 

programo-

PAJIEŠKOJIMAJ
Pejieškau darbo kaipo bartcnderis, 

geroj vietoj. Esu jaunas vyras, blai
vininkas, pasitikimas ir suprantan
tis bartenderio darbą, 
algą, galėsime apie 
ant vietos. Prašau
antrašu: Tom Yermal, 427 Lorimer 

(St., Brooklyn, N. Y. (216-221)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

I

Kas liečia 
tai pakalbėti 
rašyti sekamu

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

Fotografas
Traukiu paveikslus f am iii jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir llaujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valančios:

di-

Sunkiai apsirgo pūslės ne- 
sveiklumo liga Vincas šibei- 
ka. Dabar jis randasi Kings 
County ligoninėj, Ward A-22, 
įėjimas iš Clymer Ave., Brook
lyn, N. Y. Lankyti galima 
sekmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 2 iki 4 vai. dieną.

■■ i ■ r

Sylvester Cullen, 49 metų, 
nušokęs ar nukritęs nuo per
važos j North River, tapo iš
gelbėtas kito keleivio. Thomas 
Mulqueen nėrė paskui įkritu
sį vandenin ir iškėlęs išlaikė 
ant vandens, kol pribuvo pa
galba.

Prie Mary Immaculate li
goninės, Jamaica, pradėta 
statyti naujas priedas, kuria
me talpinsis kraujo bankas.

Pirmadienis, Rugsėjo 30, 1946

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Thomas E. 
pasiūlymas 
1,100 Ku 

k oriuos 
sakosi

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141
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Reikalauja, Kad Dewey 
Paskelbtą Ku Kluksy 
Vardus

Gubernatoriui 
Dewey pasiųstas 
paskelbti vardus 
Klux Klano narių, 
valstijos prokuroras
turįs savo rankose. To parei
kalavusi organizacija, New 
Yorko Komitetas Teisėtumui 
Freeporte, savo pareiškime 
sako, jog tai būtų pasitarna- 
vimas “geriausiems demokra
tijos interesams.”

Tarpe pasirašiusių po rei
kalavimu yra James Montgo
mery Flagg, artistas: Oscar 
Hammersmith 2-sis ir Herman 
Shumlin, produseriai: žymus 
švietėjas Henry Pratt Fair
child ir daugelis kitų panašių 1 Far Rockaway, Sago St. sri- 
įžymybių. j tyje, atsirado voveriukė, ku-

---- I ri gina savo duoną — giles 
Visi Laukiam, Pasišovę, j ir kitką, renkamą sau m 
Pamatyt dramą “Prieš Srovę!” ' tui. Ji pradėjo kąsti pr 
Čia, Elizabethe ir Chicagoj. • vius.

JJ

Demokratai Rinksią 
Vadovybę

Majorui O’Dwyer pareika
lavus, būsianti performuojama 
vietinė demokratų vadovybė. 
Lig šiol taip vadinami lyde
riai, skirti aukštesniųjų lyde
rių, skirdavo, statydavo kan
didatus. Majoras reikalavęs, 
kad konvencijų rinktoji vado
vybė teturėtų balsą skyrime 
kandidatų, duodant Tammany 
Hali lyderiui tik vieną balsą 
greta 16-kos rinktų vadų bal
sų.

Senojoje sistemoje visą-ga- 
lįs New Yorko apskrities ko
mitetas susidėjo iš 26-šių. 
Rinktų 16, Į kuriuos taipgi 
juk ne bile mažiukas įeidavo, 
o 10 būdavo paskirtų.

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Užlaiko Valgių ir Gerintų Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

““ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreea 4-9612ADAM V. WALMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENT1STAS

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123 Tel. SOnth 8-5569

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer WM. SKUODIS 

564 Wythe Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tol. EVergreen 4-8054

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

231 Bedford Avenue
MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-977S

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.
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