
y. -y

i

Turkai fašistai skelbia pa
sauliui, būk Sovietai stato for-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

tus ir kasa apkasus save že
mėj išilgai Turkijos sieną. ' 
Reiškia, turkai nori pasauliui , 
pasakyti: “žiūrėkite, koki mes į 
galingi — Sovietai mūsų bū j 
* • > 9JOSI.

Mes žinome, kad Tarybų I 
šalis nenorėjo ir nenori karo 
nei su turkais, nei kitais fa
šistais. Bet jeigu jau karas 
kiltų, tai Raudonosios Armijos 
vien artilerijai užtektų vieną 
kartą “nusispjauti“, tai mažai 
turkų fašistų beliktų.
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Turkija yra atsilikus 
liaudis baisiai pavergta, 
tik negalėtų vesti karo 
Tarybų Sąjungą, bet vargiai
galėtų atsilaikyti net prieš 
Bulgariją.

Turkijos fašistai, akstinam i 
kitų šalių imperialistų, gali iš
provokuoti karą, taip, kaip fi- 
Yiai fašistai padarė 1939 me
tais. Bet mandras yra ne tas, 
kuris triukšmingai karą pra
deda, o tas, kuris pergalingai 
jį užbaigia.

Paryžius. — Taikos kon
ferencijos ekonominė komi
sija dėl Italijos neskyrė jo
kių karinių nuostolių atly
ginimo Albanijai, bet nuta- 

I re, kad Italija išmokėtų 
Graikijai ir Jugoslavijai po 
100 milionų dolerių atlygi
nimų, o Ethiopijai 25 milio- 
nus. Albanijos atstovas, 
p r o t e s tuodamas, nurodė 
italų padarytus milžiniškus 
nuostolius Albanijai.

KORIKAS ČIUPINĖS 
II NUSMERKTŲJŲ 
NACIU KAKLUS

Mums atrodo, kad turkai 
fašistai bemandravodami ir 
be karo susmuks. Dalykas yra 
tame, kad tokiai atsilikusiai 
šaliai, kaip Turkija, užlaikyti 
miliono armiją, tai reiškia 
duotis, kad ta armija prarytų 
viską. Finai fašistai iš savo 
mandravojimų jau pasimoki
no.

Keisti tie buržuaziniai ko
respondentai, jie, kaip musės 
prie medaus, puolėsi prie 

jGoeringo ir kitų nacių pasi
kalbėti. Ir ką tik tas nacių 
pilvūzas, arba kitas Hitlerio 
sėbras pasako, tai jie skubina-

spauda maitina savo skaityto
jus tais blofais.

Naciai “apgavo“ amerikie
čius. Hamburge buvo pa
skelbta, kad viename teatre 
bus parodyta filmą, kurioj 
matys nacių žiaurumą ir bai
sumą koncentracijos stovyklo
se.

Vienu kartu kas tai ėmė ir 
išpirko bilietus. Kada prasi
dėjo rodymas, tai teatre buvo 
visai mažai žmonių, 
patys aršiausi naciai, 
do, kad naciai tyčia 
bilietus, kad paprasti
negalėtų tą filmą matyti.

gal tik 
Pasiro- 
su pirko 
žmonės

Šveicarijoj mirė Ignacas 
Moscicki, tai buvęs reakcinės 
Lenkijos prezidentas. Kada 
Hitleris užėmė Lenkiją, tai 
Moscicki pabėgo į Rumuniją, 
o vėliau j Šveicariją. Tada jis 
atsisakė nuo prezidentystės, 
nes apsižiūrėjo, kad jau se
niai buvo Šveicarijos pilietybę 
priėmęs.

Iš Donbaso rašo Mr. Drew 
Middleton, kad tarybiniai 
žmonės energingai dirba, kad 
atsteigus anglies gamybą. At
statoma ir milžiniški fabrikai, 
kuriuos hitlerininkai bėgdami 
sugriovė. Bet darbo bus daug, 
tkol viskas bus at$teigta. Ta
rybų vedėjai skundžiasi, kad 

darbininkų.

Pagaliau mūsų karo laivyno 
viršininkai numetė diplomati
ją ir atvirai pasakė, kad Ame
rikos karo laivynas laikomas 
Viduržemio Jūroj tai tam, 
kad palaikyti Mr. Byrneso 
“kietą politiką“ prieš Tarybų 
Sąjungą.

Pirma ponai iš Washingto- 
no vis teisinos ,kad tai “drau
giškais sumetimais“ ten lai
vai siunčiami, arba būk nuve
žę turkų ambasadoriaus kū
ną, kuris prieš kelis metus 
Washingtone mirė. Geriau, 
kada kalba atviriau.

Islandijos p a k raščiuose

Nurnberg, Vokietija. — 
Goeringas ir keturi kiti nu- 
smerkti nacių vadai įteikė 
p a s i g a ilėjimo prašymus. 
Neabejojama, kad talkinin
kų vyriausybė atmes pra
šymus, ir visi 11 nusmerk- 
tųjų bus pakarti spalių 16 
d. Bus atsiųstas oficialis 
Anglijos korikas. Jis persi- 
statydamas “barberiu,” ka
lėjime apčiupinės kaklus, 
kad žinotu, kiek kuris pa
kartasis ant virvės turės 
žemyn dribti.

Už Užstatą Paleisti
5 Angly Komunistai

London. — Penki anglų 
komunistai, benamių vadai, 
tapo paleisti iš kalėjimo po 
$200 užstatu kiekvienas iki 
teismo. Jie vadovavo bena
miams, kurie užiminėjo tuš
čius turčių palocius ir vieš-j 
bučius ir buvo susikraustę 
ten gyventi. Keturi tų ko
munistų yra Londono mies
to tarybos nariai. Jų tarpe 
yra ir Anglijos Komunistų 
Partijos londoniškis sekre
torius Edwardas Bramley.

Anglija Stiprina Savo 
Karinę Komandą

London. — Anglijos “so
cialistų” valdžia įsteigė 
naują, atskirą “šalies gyni
mo” ministeriją. Jos galva 
bus adm. A. Alexander. 
Jam pavesta apvienyt visas 
karo jėgas.

New Yorko miesto majo
ras O’Dwyer atsišaukė į 
prezidentą Trumaną, kad 
ištirtų mėsos kompanijų są
mokslą. Savo telegramoje 
Trumanui majoras prašo, 
kad prezidentas įsakytų fe- 
deralės valdžios sekliams 
(FBI) tyrinėti ypač didžią
sias skerdyklas. Majoras 
O’Dwyeris ragina valdžią 
tuojau surašyti visus mėsi
nius gyvulius ir mėsą san
dėliuose ir verstinai paimti 
(rekvizuoti) reikalingus jų 
kiekius, kad galima būtų 
parūpinti žmonėms mėsos. 
Majoras primena, jog pre
zidentas turi tokią teisę pa
gal Karinės Galios Įstaty
mus.

Sykiu majoras O’Dwyeris 
prašo Trumaną kuo grei
čiausiai panaikint uždrau
dimus, užginančius įgaben
ti šion šalin mėsą iš Argen
tinos bei kitu Pietinės Ame
rikos kraštu.
REKORDINIS GALVIJŲ 

DAUGIS
Majoras, tarp kitko, sa

ko:
“Visos valdiškos žinios 

rodo, kad dabar yra dau
giau mėsinių gyvulių, negu 
bet kada pirmiau tuo pačiu 
metų laiku, ir kad tie gyvu
liai sulaikomi nuo rinkos.”

Tuo tarpu pasakiškai ta
po pabranginti ir kiti būti
nieji valgiai per tris pasku
tinius mėnesius, nuo birže
lio 30 d., kuomet išsibaigė 
senasis kainų kontroliavimo 
įstatymas, kaip nurodo ma
joras O’Dwyer, būtent:

Pirm birželio 30 d. svies
to svaras kainavo 68 cen-

Mėsinių Gyvulių Dabar Daugiau, 
Negu Kada Pirmiau Amerikoje 
Žemdirbystės Sekretorius Anderson Parodo, jog Skerdyk

los Nepriima Milžiniškos Daugumos Mėsiniu Gyvulių

Pirkti Mėsą ir iš Pietų Amerikos, Sako Majoras
tus, o dabar 89 centus iki 
dolerio. Tada tuzinas ge
riausių kiaušinių buvo 69 
centai, o dabar 89 c. Sūris 
nuo 48 centų pabrango iki 
53 ir 72 centų svarui. Pa
gal senąjį kainų tvarkymo

tienos buvo mokama 50 
centų, o dabar 75 centai iki 
dolerio. —Čia dar nekalba
ma apie plėšikišką kainų iš
pūtimą kitokiai mėsai, ku
ri tik kai kam pasiekiama 
juodojoj rinkoj.
žemdirbystės Sekretoriaus 

Liudijimas
Majoras O’Dwyer kreipia 

prezidento Trumano dėme
sį į žemdirbystės sekreto
riaus raportą ir sako:

Chinijos tautininkai vis 
briaujasi linkui Kalgano.

305,000 galvijų. Kas liečia 
kiaules, tai šiemet tą savai
tę skerdyklos priėmė tik

cijos Sandėlį
. .. . i Peiping, Chinija. — 200

26,200 kiaulių, o pernai tą' chinų atakavo Amerikos 
pačią _ savaitę . skerdyklos marininkų ginklų ir amu- 
priėmė 195,000 kiaulių. ’ i nicijos sandėlį arti Tangku 

(S k e r dyklų kompanijos uosto, Tientsin apylinkėje, 
neseniai išsiuntinėjo įsaky-; Mūšis tarp tų, girdi, “neži- 
mus mėsinių gyvulių augin-i nomų,” chinų ir marininkų 

tęsėsi apie dvi valandas. 
Pagaliaus, chinai atmušti. 
Vienas amerikonas sužeis
tas. Vienas chinas liko nu- 

į kautas, kitas sužeistas ir 
vienas suimtas.

“Ž e m d irbystės sekreto
rius Andersonas savo pa
reiškime praeitą sekmadie
nį (rugsėjo 29 d.) paskelbė, 
jog dabartiniu laiku šioje 
šalyje yra 82 milionai gal
vijų, tarp jų 53 mil. mė
sinių galvijų; tai dar- 
niekuomet šio krašto isto
rijoj nebuvo daugiau mėsi
nių galvijų, kaip dabar. Ji
sai pareiškė, jog bendrai 
yra ‘gana galvijų, o kai kur 
net daugiau, negu gana.’

“Tačiau per savaitę, pasi
baigusią rugsėjo 27 d., kaip 
sako p. Andersonas, dvylika 
rinkų (skerdyklų) priėmė 
tiktai 160,000 galvijų. O 
1945 m. per tą pačią savai
tę dvylika rinkų priėmė j sudarytas sąmokslas

B0MBANES1S B-29

4

tojams sulaikyt gyvulių ga
benimą į skerdyklas.)

Mėsos stoka gręsia žmo
nių sveikatai, ypač tokiame 
didmiestyje, kaip New Yor- 
kas, sako majoras O’Dwyer 
prezidentui. Nors yra tam 
tikri kiekiai kitu maisto
produktų, kuriais galima r mni nrn čIAUDtC 
butų pavaduot mėsą, bet tie iLLM/i 1 Eit ol/lUntd 
produktai taip labai pa- pni iii į PfTpTA 
branginti, jog “didžioji ivLlŲ Į Eulil/J 
žmonių dauguomenė negali 
jų Įpirkti,” tęsia majoras.
BAUST KRIMINALINIUS

SĄMOKSLININKUS
Majoro O’Dwyerio tele

grama toliau sako prezi
dentui :

“Aš esu įsitikinęs, jog yra
; su- 

i mušti kainų kontrolę ir al- 
, kiu įstumti šios šalies žmo
nes į politiniai (republiko- 
nų) įkvėptą depresiją; o 
jeigu taip, tai greitas veiki
mas iš tamstos pusės iškels 

i aikštėn tikrąsias sąlygas ir 
i parodys šio krašto žmo
nėms tikruosius piktada
rius. Aš esu tikras, tatai 
pristatytų mėsą ant stalo 
mūsų darbininku namuose, v v

“Įsakyk ite generaliam 
prokurorui pradėti krimi
nalines bylas (prieš mėsos 
sąmokslininkus), jei yra 
tam .pagrindo.”

Jugoslavai

New York. Trūksta

MHMĮ*

ANGLAI KRITIKUOJA
AMERIKINĘ PASKOLĄ

masinės 
pas prez.

mas iš Meksikos ir kitų Lo
tyniškos Amerikos šalių; 
tai todėl, kad kai kurie gal
vijai ten sirgę.

delegacijos kovai prieš linčiavimą 
Trumaną, Washingtone. Iš kairės:

Amerikai stokuoja 8,000 
inžinierių.

Pranešama, jog Kainų 
A d m i n i stracija planuoja 
pakelti kainas ir valgykli- 
nei žuviai, pieniniams ir 
kiaušinių valgiams.

Du Negrai Nuteisti 21 Metus 
Kalėjiman už tai, kad Gynėsi 

Nuo Baltųjų Lincininkų

Honolulu. — Didžiulis 
Amerikos bombanešis B-29, 
pakilęs iš Honolulu, Hawaii, 
skrenda per Aleutų salas, 
Alaską ir per šiaurės po
lių į Kairo miestą, Egipte. 
Tikimasi, kad jis be nusi
leidimo atliks šią 10,300 
mylių kelionę. Lakūnai 
vengią bet kur užskristi 
virš Sovietų žemės. Bomba- 
nešyje veikia 10 karinių la
kūnų. Jie pasiėmė 12,892 
galionų gazolino.

Anglai vėl Atmeta 
Trumano Planą dėl 
Žydų į Palestiną

London. — Prezidentas 
Trumanas atsiuntė telegra
mą Anglijos premjerui Att- 
lee’ui, ragindamas anglus 
tuojau atidaryti Palestinos 
duris benamiams Europos 
žydamas ir įleisti stambų 
jų skaičių ten apsigyventi.

Anglijos valdžios atsto
vas gana stačiokiškai atme
tė prezidento Trumano pa
siūlymą ir pavadino jį “ap
gailėtinu.”

Lawrenceburg, Tenn. — 
Prisiekusiųjų teismas, susL 
dedąs vien tik iš baltųjų, 
nuteisė du negrus, Robertą 
Gentry ir Johną McKivins, 
po 21 metus kalėti, o kitus 
23 negrus išteisino. Jie bu
vo kaltinami dėl to, kad, be
sigindami nuo baltųjų lin- 
čininkų govėdos, sužeidę 
keturis policininkus.

Negrų advokatai ruošia 
a p e 1 i a c iją aukščiausiam 
Tennessee valstijos teismui, 
kad panaikintų bausmę 
Gentry’ui ir McKivinsui. Jei 
valstijinis teismas atmes 
apeliaciją, tai byla bus per
kelta į Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiąjį Teismą Wa
shingtone.

Teismas Sumašinuotas 
prieš Negrus

Visa teismo mašina Law- 
renceburge buvo užsukta 
prieš negrus. Teisėjas pir
mininkas Ingram galutino
joj savo kalboj sakė džiū-

rei, jog nereikią įrodyti, 
kad bet kuris teisiamųjų 
šaudė ir sužeidė policinin
kus; galima, girdi, pasiųst 
juos 21 metam į kalėjimą ir 
be įrodymų.

A p s k rities prokuroras- 
kal tinto jas Paul Bumpus 
zajadlai dergė net teisia
mųjų advokatus ir koliojo 
palankius negram laikraš
čių korespondentus. Bum
pus rėkavo: “Tai utėliai, 
prostitučių peniukšliai ir 
mešliai!”

Blackpool, Anglija.—An
glų konservatų (torių) par
tijos suvažiavime buvo kri
tikuojama amerikinė pa
skola Anglijai. Nes Ameri
ka už tą paskolą išreikala
vo iš Anglijos nuolaidų a- 
merikonam užsieninėje pre
kyboje.

Harrimanas Prieš 
Laivu Streikierius?

Nieks Nenori Priimt Trijų 
Išteisintų Nacių Vadų

Nurnberg, Vokietija. — 
Trys išteisinti nacių vadai 
—von Papenas, H. Schach- 
tas ir Hans Fritzsche — 
prašo, kad amerikonai dar
plaukioja galingas Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų laivynas. 
Pirmiau sakę, būk jis ten mi
nas gaudo ir saugoja, kad le
dų kalnai neišplauktų ant ta- 
vorinių laivų kelio. Bet pasta
ruoju laiku iš Reykjavik© jau 
pripažino, kad laivai “daboja, 
ką Sovietai veikia šiaurių 
vandenyno srityj.”

M.į * ■

Mėsa Valgyklose 
Pabranginta 15 
Nuošimčių

Washington.—Kainų Ad
ministracija leido valgyk
loms pakelti mėsinių valgių 
kainas 15 nuošimčių aukš
čiau, negu buvo iki birželio 
30 d. Toks mėsos pabrangi
nimas valgyklose įeina ga
llon ketvirtadienį šią savai-

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad nauja
sis prekybos sekretorius, 
milionierius Averell Harri- 
manas yra nepalankus rei
kalavimams streikuojančių 
CIO laivinių mašinistų ir 
kapitonų, Darbo Federaci
jos unijistų. Harrimanas y- 
ra vienas iš vakarinių laivų 
linijų savininkų, o kaip tik 
vakarinės laivų kompanijos 
ir atmeta streikierių reika
lavimus dėl algos.

Jugoslavijoj Suimtas 
Anglijos Lėktuvas

palaikytų juos kalėjime: bi
jo, kad jeigu jie išeitų į gat
vę, tai patys vokiečiai galė
tų juos tuojau savotiškai 
nubausti. Amerikonų vy
riausybė pasižadėjo sau
giai pergabenti tą trijulę į 
bet kokį Vokietijos ruožą, 
kuris sutiktų juos priimti.

Bet atrodo, kad niekas jų 
nenori. Anglai atsisakė 
priimti Schachtą ir Fritz
sche, o francūzai atmeta vi
sus tris. Amerikonai gi ne
norį nė vieno laikyti.

:■ .. .. .. ■■■
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Nariai 
atsilankė 
AFL ekonomistas Boris Shishkin, Federal Chuf-ches 
of Christ dvasiškis Frederick Reissig, Nat; Association 
for Advancement of Colored People sekretorius Walter 
White, CIO sekretorius James Carey, ,

i

London.
privertė nusileist ir suėmė 
Anglijos lėktuvą, skridusį 
per Jugoslaviją. Jugoslavų 
valdžia areštavo vieną ame
rikoną inžinierių, kaip įta
riamą šnipą.

Gal Įleis Mėsinius Gyvulius 
Iš Lotyniškosios Amerikos
Washington. — žemdir- sustabdyta galvijų priėmi- 

bystės departmentas svars
to, ar galima būtų į Jung
tines Valstijas įleist mėsi
nius galvijus iš Meksikos, 
Argentinos ir kitų Lotyniš
kosios Amerikos kraštų. 
Ž e m d irbystės sekretorius 
Andersonas pareiškė: “Mes 
jau pradėjome dėl to tartis 
su Meksikos vyriausybe.”

Nuo sausio iki gegužės 
mėnesio šiemet buvo iš 
Meksikos įgabenta 285,000
mėsinių galvijų. Paskui ' knygų kolegijoms

Nurnberg. — Ameriko
nas teisėjas buvusioje čia 
byloje, Jacksonas pareiškė, 
jog nebus pastovios taikos, 
jei nebus užtikrinta tauti
nių mažumų teisės.
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Past mojimai ant Liaudies Laisvių
Su prezidento Roosevelto mirčia daug riUstojo Am

erikos liaudis. Mr. Trumanas, nors ir pasakė, kad* jis 
vykins Roosevelto politiką, bet savo žodžio neištesėjo. 
Valstybės Departmentas užsienio politikoj pasirinko ne 
Roosevelto politiką, bet jo aršiausių priešų Vandenbergo 
ir Hooverio. Atominės bombos politika, baisus apsi
ginklavimas, eikvojimas šalies pinigų, tai nėra Roose
velto politika.

Namų politikoj tas pats. Reakcionieriai kongres- 
manai ir senatoriai pakėlė galvą. Prieš liaudies laisves 
toną padavė pats Mr. Trumanas, išstodamas pereitų me
tų gruodžio mėnesį ir kelis kartus vėliau. Reakcijai to 
tik ir reikėjo. Antidemokratiški, priešingi Amerikos 
laisvių tradicijoms biliai buvo pateikti vienas po kito. 
Turčių spauda, radijo komentatoriai ir įvairūs politi
kieriai visas bėdas kapitalistinės tvarkos stengiasi su
versti ant komunistų, darbo unijų ir liaudies. Kur tik 
iškilo streikas, tai ta spauda ir radijo kalbėtojai bei tūli 
nedakepti politikai bėdą verčia ant komunistų. Kada 
20,000 Amerikos kareivių Filipinuose pareikalavo juos 
vežti namo, nes karas jau seniai buvo pasibaigęs, tai ir 
buvo kalti komunistai.

Federalio Investigacijos Biuro (slaptosios policijos) 
vadas, Mr. J. E. Hoover, jau daug kartu išstojo su viso
kiais grūmojimais prieš Amerikos liaudies laisves, o 
pastaruoju laiku, kalbėdamas Amerikos Legiono konfe
rencijoj, jis puolė jau ne vien komunistus, darbo unijas, 
bet Rooseveltą, Wallace’a, Pepper į, senelį Hull, Morgen- 
thau ir kitus tuos žmones, kurie vykdė ir vykdo senas 
Amerikos demokratines liaudies tradicijas.

Mr. J. E. Hoover grūmojo komunistams ir unijoms, 
bet jis labai švelnutis su fašistais ir hitlerininkais. Ne
seniai jis patsai pripažino, kad vokiečiai fašistai, su
sispietę į Bunda, nors viešai karo metu neveikė, bet jie 
slaptai išvien su Ku Klūks Klano ir kitais reakcionieriais, 
dirbo prieš mūsų pastangas karo išlaimėjimui. Bet Mr. 
Hoover nei vieno žymaus hitlerininko per visą- karą ne- 
suėmė, nes, matyti, to nenorėjo. Neveikia jis nei prieš 
negrų linčiuotojus pietų valstijose, bet jis labai smarkus 
kalbėti prieš komunistus, darbo unijas ir kitus demokra
tijos veikėjus. Bet Amerikos liaudis mokėjo praeityj 
apginti savo laisves, mokės tą padaryti ir ateityje.

Amerikos ir Sovietų Prekyba
Nepaisant visokių reakcijos baubų prieš Tarybų Są

jungą, buvęs Jungtinių Valstijų Komercijos Departmen
ts) sekretorius H. A. Wallace mokėjo gerai prekybą pa
statyti tarpe Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos.

Bėgyje 6-šių pirmųjų šių metų mėnesių Jungtinės 
Valstijos iš Sovietų šalies importavo įvairių prekių ir 
žaliavų už $56,894,000 vertės, gi per tą laiką Sovietai 
Amerikoj pirko net už $219,113,000 įvairios mašinerijos 
ir kitų reikmenų. Taigi, palyginus Amerikos eksportą į 
Sovietų šalį ir iš ten importą, tai Amerika turėjo gero 
pelno.

Prekyba galėtų daug sėkmingiau plėstis, jeigu ne 
imperialistų antisovietinė politika, jeigu Washingtone 

. Mr. Byrnes pasekėjai nesibijotų greito Sovietų šalies 
, pokarinio atsistatymo. Sovietai norėjo Amerikoj gauti 

paskolų, tai reiškia, kad jie daug kartų būtų padidinę 
pirkimą Amerikoj jiems reikalingų dalykų. Bet Mr. 
Byrnes ir Mr. Trumanas veik keturis bilionus dolerių 
paskolino Anglijos imperialistams,' kad sutvirtinti jų 
politiką kolonijose, bet Sovietams jau “neturėjo” pinigų. 
O tai kenkia ne vien Sovietų šaliai greičiau užgydyti 
padarytąsias karo žaizdas, bet ir mūsų kraštui.

Kodėl von Papeną Išteisino?
Kada Nurnberge nacių teismas ėjo prie pabaigos, 

tai mes abejojome, ar bus nukaitintas Hitlerio sėbras 
Franz von Papen. Už jo nugaros stovėjo Vatikano po
piežius su visa savo pasauline mašina.

Visi pamename, kaip Vatikano popiežius pataikavo 
Mussolinio ir Hitlerio agresijoms. Popiežius nerado žo
delio užtarimui Ispanijos liaudies, kada ją per kelis me
tus teriojo Mussolinio ir Hitlerio razbaininkai, bet jis 
laimino ir laimina fašisto generolo Franko gaujas ir 
užgiria jo politiką.

Kada Jungtinės Tautos, priešakyj su Tarybų Są
junga, sumušė Mussolinio rir Hitlerio gaujas, tai popie
žius pasidarė pasauliniu centru, kad kurstyti kapitalis
tines valstybes prieš Tarybų šalį.

Von Papen yra katalikų - fašistų vadas. Jis kata
likų žmonių nepaiso, katalikų mases išdavė naciams dar 
1933 metais, kada šaukė visus remti Hitlerį.

Kada Papenas matė, kad Hitleris jau karą pralai
mės, tai 1943 metais nuvyko į Vatikaną ir tarėsi su 
popiežiumi. Kaip žinome, po to popiežius pradėjo kam
paniją už taiką, nes norėjo išgelbėti hitlerininkus nuo 
visiško sumušimo. Nuo sumušimo nacių jis neišgelbė-

Brooklyno fašistinė Vie
nybė su džiaugsmu praneša, 
kad į New Yorką pribuvo 
Rapolas Skipitis. Skipitis 
pribuvo, žinoma, iš Vokie
tijos. -

Pati Vienybė, piršdama 
savo nelaimingiesiems skai
tytojams Skipitį “aukštu” 
ir “svarbiu” žmogum, sako: 
“Bolševikams įsibrovus į 
Lietuvą, Rapolas Skipitis 
pasitraukė į Vokietiją.”

Vadinasi, Skipitis buvo 
pasprukęs Vokietijon. Vie
nybė nepasako, kada, kodėl 
ir į kokią Vokietiją Skipitis 
“pasitraukė.”

Skipitis spruko Vokieti
jon ne tada, “kai bolševikai 
įsibriovė į Lietuvą (nes nie
kada jokie bolševikai Lietu
von neįsibriovė), bet kai 
Lietuvos liaudis nutrenkė 
Smetoną nuo sosto ir suor
ganizavo savo valdžią. Kai 
Lietuvoje įsikūrė Liaudies 
Vyriausybė, iš Lietuvos 
nešdinosi kruvinasis Smeto
na ir visa ta smetoninių fa
šistų gauja. Nešdinosi ne 
nuo “įsibriovusių bolševi
ku”, vadinasi, bet nuo Lie- 
tuvos liaudies. O nešdinosi 
todėl, kad jie visi buvo pra
sikaltę Lietuvos žmonėms 
ir bijojo jų rūstybės.

Tarpe tų smetoninių fa
šistų, galvatrukčiomis bė
gusių iš Lietuvos, buvo ir 
Rapolas Skipitis. Jo sąžinė 
irgi buvo nerami, nes jo 
rankos irgi buvo smetoniz- 
mu suteptos. Jis irgi ke
letą metų sušilęs darbavo
si palaikymui Lietuvoje 
smetoninės diktatūros. Aiš
ku, kad per keletą metų 
s k r i a u d ę s Lietuvos 
žmones, Skipitis nesijautė

saugus pasilikti Lietuvoje 
be fašistinės diktatūros glo
bos.

Svarbu štai kas atsimin
ti: Smetona, Skipitis ir visa 
toji fašistinė klika bėgo ne 
į kurią nors demokratinę 
kapitalistinę šalį, bet tiesiai 
Vokietijon, į Berlyną, pas 
Hitlerį ant burdo. Ir pas
kui per visą laiką, per visą 
šį baisų karą, Skipitis bu
vo pas,Hitlerį ant burdo, 
jam dirbo ir jo duonutę 
valgė.

Dabar nebėra Vokietijoje 
Hitlerio. Tuo būdu dabar 
turi iš Vokietijos nešdintis 
ir Hitlerio burdingieriai. 
Ypatingai Hitlerio burdin
gierius išgąsdino tarptauti
nio tribunolo Nurnberge 
nuosprendis prieš hitleri
ninkus. Lietuviškieji hitle
rininkai nebesijaučia sau
giais. Jie dabar briaunasi į 
Ameriką ir jieško čionai 
duonos ir prieglaudos.

Lietuviškiems hitlerinin
kams, Skipičiui ir kitiems 
fašistams, ypatingai ska
niai k viepia Amerika. Mat, 
čionai gyvena nemažai lie
tuvių. Jie daug tikisi iš tų 
lietuvių. Skipitis jau pir
miau čia buvo atsibalado- 
jęs ir žvejojęs. Jis atsime
na, kad čionai jis tuomet 
surado nemažai silpnadva
sių, kurie jį gražiai pri
glaudė ir pavaišino. Dabar 
jis tikisi tos pačios šiltos 
prieglaudos. Dabar jis va- ' 
žinės po kolonijas ir “lais- i 

jvins Lietuvą”. Vardan “Lie- 
1 tuvos laisvinimo” jis sušilęs 
žvejos. Pamatysite, prašys 
pinigų.

Dabar jie visi prakaituo-

ja ir “laisvina Lietuvą.” 
Grigaitis ir šimutis reika
lauja $250,000 “Lietu
vos išlaisvinimui.” Skipitis 
irgi pastatys savo kainą. 
Jis nebus už juos durnes- 
nis. Jis savo kainą irgi 
puikiai žino.

S m e t onininkai pripratę 
Amerikos lietuvius apgau
dinėti ir išnaudoti.

Vienas tokių smetoninin- 
kų “diplomatų,” ' sakoma, 
pasirodė Vokietijoj vienam 
susirinkime. Paaiškėjo, kad 
jis, pasak “Argentinos Lie
tuvių Balso” (liepos 25, 
1946 m.), yra “išviliojęs iš 
amerikiečiu 20 tūkstančių 
dolerių.” Tą krūvą pinigų 
jis išviliojęs “sumokėti Tau
tų Sąjungai,” bet, žinoma, 
nesumokėjo.

Visi smetoniniai diploma
tai, kaip dabar pasirodo, 
yra susitepę kokiu nors 
šmugeliu, kokia nors suk
tybe.

Skipitis nėra paskutinis 
čionai atsibaladoti. Pribus
jų ir daugiau.

Mes tiktai galime perser
gėti Amerikos lietuvius,

Stambios Aukos, Gra
žūs Darbai

Į atsišaukimą sukelti 
Laisvei 1947 metams pasto
vesnį biudžetą gauname 
gražių atsiliepimų. Drau
gas S. paaukojo $20 ir lin
ki išpildyti nusistatytą kvo
tą vajaus laiku.

Matthew Valentine iš 
Jewett City, Conn., prisiun
tė sekamą laiškelį:

“Draugai: atsiliepdamas 
į jūsų atsišaukimą, prisiun- 
čiu čekį sumoje $30, tai bus 
sekamai: Už $6.50 atnaujin
kite Laisvės prenumeratą. 
$3.50 Laisvei auka. $20 už 
Laisvės B-vės šėrus. Mel
džiu varyt savo apšvietos 
darbą pirmyn ir pageidau
ju, kad talpintumėt į Lais
vę daugiau panašių apysa- 
k ų kaip ‘V a i v orykštė.’ 
Draugiškai, Matthew Va
lentine.”

Petras Kapiękas paklojo 
$10 čekį į fondą "Tr^pareiš- 
kė, jog jis pirks Namo ben
drovės šėrų dar už $1,000, 
kai prasidės vajus Namo 
reikalui. Namo bendrovės 
šėrų Kapickas jau turi už 
$500.

M. Carr iš Philadelphia, 
Pa., / užsimokėjo metams 
prenumeratą ir paaukojo 
$1.00. T. Pacauskas, iš Lost 
Creek, Pa., paaukojo $2.00.

Rugsėjo 29-tą aplankė 
Laisvės įstaigą žymus vei
kėjas Karolis Valentukevi- 
čius iš Stoughton, Mass. 
^Trumpai pasikalbėjus, jis 
užsimokėjo prenumeratą už 
Laisvę metams ir biudžeto

užtikrinimui paaukojo $2.
Philadelphijoje mirė ge

ra dienraščio Laisvės pat
riotė Mary Yonick Slusnes. 
Dar prieš mirtį jį padarė 
sutartį su grab. Charles J. 
Roman, kad po jos mirties, 
iš jos turto graborius pa
siųstų Laisvei dovaną $25. 
Dovaną aplaikėme per gra- 
boriu Roman. C-

Gražiai pasikalbėjus su J. 
Kovu, senu mahanojiečiu 
apie dienraščio Laisvės rei
kalus jis užgyrė biudžeto 
sukėlimo planą. Ir Kovas 
yra tos nuomonės, jog smul
kiom -aukom $10,000 per 
tris mėnesius neisukelsime. 
Kovas pareiškė jog jis duos 
$25. Kovo žodis yra aukso 
valiuta.

Prenumeratos, aukos ir 
už šėrus jau yra gražių 
įplaukų. Tačiaus su paren
gimais dar mažai kur rū
pinamasi. Tik Brooklyno 
Moterų Kliubas ruošia pra
mogą . biudžeto užtikrini
mui , spalių - Oct. 19-tą, 
Laisvės salėje.

Labai rimtai reikia imti 
savo dienraščio sustiprini
mo reikalą. Pasirįžusiai 
turime verbuoti naujus 
skaitytojus, ruošti pramo
gas ir rinkti aukas. Paim
kime draugo Kovo patari
mą, būtent, kad smulkiom 
aukom kvotos neišpildysi- 
me. Reikia stambesnių au
kų.

P. Buknys.

jo vyriausiai todėl, kad Raudonoji Armija mušėjo rolę 
suvaidino. Bet popiežiaus pasekėjai išgelbėjo von Pa
peną nuo kilpos ir daro viską, kad išgelbėti tūkstančius 
nacių kriminalistų. Tai patvirtina paties popiežiaus vė
liausiu laiku padaryti pareiškimai.

v

Sen. CLAUDE A. PEPPER, 
kalbėdamas Brotherhood of 
Railroad Trainmen (nepri
klausomos) konvencijai, Įvy
kusiai Miami, Fla., pasakė de
legatams: “Trumanas šiandie
ną ima patarimus nuo tų, ku
rie bandė nukryžiavoti darbi
ninkus.”

Laiškutis iš Lietuvos
Montelietis (Mass.) A. K. 

Raila gavo trumpą laišku
tį iš Lietuvos nuo savo se
sers sūnaus, Antano, tarna
vusio Raudonojoj Armijoj. 
Be kitko, jis rašo, kad iš 
Raudonosios (dabar sovie
tinės) armijos jis grįžo Lie
tuvon š. m. liepos 20 d. Jis 
tarnavo Austrijoj,* Vengri
joj ir Čechoslovakijoj. Va
dinasi, jis, mušdamas vo
kiečius, matė daug pasau
lio. Toliau:

“Sugrįžęs į namus, radau 
iš po karo suvargusią šei
mą. Žiaurusis karas labai 
sunaikino ūkį ir yokiečiai jį 
išplėšė. Sunku pradėti gy
venti, bet reikia kaip nors 
mėginti. Iš kariuomenės 
grįžau sveikas, nesužeistas, 

i—tai didelė laimė. Gyvenu 
j su sesute Stefanija; brolis 
; Petras ir tėvelis mirė 1941 
j metais...”

. i

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
kad jie nesiduotų tiems j ----------------------

paukščiams išnaudoti. Tiem PAGYVĖJO KOOPERA- 
sutvėrimam nerūpi Lietu-1 TYVO VEIKLA 
va, kurios vardu jie bando i šį pavasarį buvo perrink- 
čionai kalbėti. Lietuva ne- Į ta visa Musninkų vartotojų 
prašo jų globos. Lietuva ! kooperatyvo valdyba ir tar- 
amžinai nusikratė smetoni-! nautojai, nes senieji parda-

i n 1\ ų. i vejai perdaug nesiskaitė su

Tarybininkai Atkeite “Strategiją”
Rinks Pinigus Ne “Lietuvos 
Vadavimui,” o Pabėgėlių į

Kitas Šalis Pervežimui
CHICAGO, ILL.

Sekmadienį įvyko Lietu-i 
vių Auditorijoj Amerikos 
Lietuvių Tarybos konferen
cija, kurioje pasirodė, kad 
tarybininkai atkeičia savo 
“strategiją” rinkimui pini
gų iš Amerikos lietuvių.

Dalyvavo keletas iš Lie
tuvos pabėgėlių,, kokiu tai 
būdu įsigavusių Amerikon.

K o n f erencijoj praleista 
daug laiko pasigyrimui, kad 
tarybos vadai padarė “svar
bią misiją” pas Amerikos 
politikierius, kaip, pavyz
džiui, pas senatorių Van- 
denbergą, ir verkšlenimui, 
kad tos misijos neįvertina
mos kaip reikia ir kritikuo
jamos.

Du dalykai verti pažy
mėjimo šioje konferencijo
je:

1) Tarybininkai (po p. 
Byrnes pareiškimo, kad ir 
Karaliaučius bus Tarybų 
Sąjungos) mato negalimu 
laikyti savo svarbiausiu 
strategijos punktu “Lietu
vos atvadavimą,” nes mažai 
kas tam tikės. Dėlto svar
bus punktas pinigų iš Am
erikos lietuvių viliojimui 
bus sukelti $250,000 “per
vežimui” iš Vokietijos į kU 
tas šalis lietuvių pabėgėlių.

Pakeitimas jų “strategi
jos” aiškiai parodyta advo
kato Mockaus, skelbiamo 
pabėgusio iš Lietuvos, kal
ba. Jisai sakė, kad pabėgė
liai nenori grįsti Lietuvon; 
jie nepaiso Lietuvos. Jie no
ri atvykti į Jungtines Val
stijas, į Kanadą, o jei čia 
nebus galima, tai į Brazili
ją ar kur kitur. Tam jis 
prašė iš Amerikos lietuvių 
$100,000 fondo. Bet vėliau 
P. Grigaitis pažadėjo jam 
$250,000. Grigaitis visuo
met gausiai dalina kitų pi
nigus, bet pats niekam ir 
niekados nėra paaukojęs 
pusdolerio.

Tas Mockus, matyti, kal
bėjo pagal išanksto susita
rimą su tarybininkais pra- 
vedimui šios naujos jų lini
jos. . . .
—2) Tarybų lyderiai atkar- 
totinai ir net nuobodžiai

savo klijentais. Šiuo metu 
vietos Musninkų kooperaty
ve dirba, daugiausiai buvę 
Raudonosios Armijos ka
riai : Pileckas, Krivickas, 
Petrauskas. Visi jie manda
giai aptarnauja pirkėjus ir 
daro visa, kad darbo žmo
gus gautų tai, kas jam pri
klauso. Tik deja, Ukmergės 
Apkoopsąjungoj ne visuo-

guodėsi, kad jų misija į 
Grand Rapids (pas sen. 
Vandenbergą) jr kitos jų 
misijos kritikuojamos ir 
neįkainuojamos. Tuomi jie 
parodė, kad Vilnyje smerki
mas jų politikos ir kritika
vimas jų “misijų”, kurioms 
jie kaulija iš lietuvių pini
gus, skaudžiai jiems atsilie
pia.

Verta pastebėti ir tai, 
kad kuomet tas Mockus ple
pėjo, jog iš Lietuvos “visi! 
išvešti”, į susirinkusius ne-! 
kaip atsiliepė. Daugelis 
gauna laiškus iš Lietuvos ir 
žino, kad jų giminės gyve
na ten. Kiti paskaito mūsų 
laikraščius ir žino apie Lie
tuvą. . Mockui beplepant, 
šalę manęs sėdįs štai ką pa
stebėjo: “Jei būtų visus ve
žę, jo irgi nebūtų palikę.” 
Tikrai taip. Kaip gi veš ge
rus žmones, o paliks liau
dies priešus, kurie galėtų 
vėliau kitur išvažiavę va
ryti Lietuvai žalingą pro
pagandą.

Kalbėjo konferencijoj ir 
kun. Bertašiūnas, bet jo 
kalba buvo “be linijos” ir 
be vertės.

Abelnai, konferencijoj ne
buvo nei entuziazmo, nei 
daug aitros. Atrodo, kad 
jie vis daugiau dantis at-Į 
šimpa. Matyti ir jie patys. 
žino, kad rinkti pinigus, 
“pervežimui” pabėgėlių, ku-, 
rių daugelis buvę nacių; 
agentai ir nemažai buvusių! 
kriminalistų, ką ir dalis pa- ‘ 
bėgėlių neužgina, nebus len-• 
gvas darbas. Aišku, jie neti- i 
ki, kad susirinks daug pini
gų. Pasibrėžimas didelės i 
sumos—$250,000— yra sky- j 
mas, kad reikalaujant labai 
daug, būtų galima sukelti 
keletą desėtkų tūkstančių, 
kuriuos tarybos lyderiai 
p r a v a ž i nės misijom pas 
Amerik. politikierius, taip
gi atvežimui keleto kvislin- 
gų iš Lietuvos pabėgusių su 
naciais. Jie bėgo dėlto, kad 
naciams dirbo. Jie nenori 
grįšti Lietuvon bijodami, 
kad teks atsakyti prieš Lie
tuvos žmones. Jie dėlto no
ri bile kur vykti tik ne Lie
tuvon.

K.

met galima gauti reikalin
gų prekių ir jos dažnai gau
namos pavėluotai.

VALSTIEČIAI PLEČIA 
BITININKYSTĖS ŪKI.
Marijampolės apskrities 

darbo valstiečių ūkiuose iš-* 
vijus vokiškuosius okupan- * 
tus-buvo likę 1,505 bičių '' 
šeimos. Per praėjusių metų 
vasarą bitininkystės ūkis 
padidėjo 683 naujomis bičių 
šeimomis. Šiais metais pa
vasariniam bičių maitini
mui apskrities vykdomojo 
komiteto žemės ūkio sky
rius valstiečiams — bitinin
kams išdalino 1,000 kg cuk
raus. Vyriausybės išskirta 
cukraus paskira buvo žymi 
parama bitininkystės ūkio 
išplėtimui.

Šiuo metu apskrities dar
bo valstiečių bitynuose už
veista 2,021 stipri bičių šei
ma. Iki rudens naujais spie
čiais bičių ūkis bus išplėstas 
iki 3,000 šeimų. Tokiu būdei 
per pirmuosius du taikios 
statybos metus apskrities 
bitininkystės ūkis padidės 
net dvigubai. Bitininkystė 
geriausiai vystoma Liudvi
navo ir Kalvarijos valsčiuo
se, kur šiuo mehi priskai- 
toma daugiau kaip 1,000 bi
čių šeimų. C-

Klaipėdos Apsk. Tarybiniai 
Ūkiai Įvykdė 112.6 Proc.
Metinio Pieno Paruošų 

Plano
Klaipėdos apskrities ta

rybiniai ūkiai, sėkmingai 
lenktyniavę pieno prievolių 
vykdyme palaikant Mežeįįū 
valsčiaus kreipimąsi, passS 
kė neblogų rezultatų vals
tybinėse pieno paruošose.

Karštai palaikydami pir
mosios ir antrosios Ukmer
gės apylinkių darbo valstie
čių iniciatyvą dėl organiza
vimo dešimtadienio pieno 
paruošoms sustiprinti, ta
rybiniai ūkiai dar labiau 
pagyvino pieno pristaty
mus. Šiuo metu Klaipėdos 
apskrities tarybiniai ūkiai 
jau įvykdė 112.6% 
pieno pristatymų.

Pieno statymas valstybei 
nenutrauktas ir toliau.

metinio



Profesorius Rudzinskis—Žymus STaujy Javu Veislių Išvystyto jas
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Garsiojo Lietuvių Mokslininko Kelias

(Tąsa 5-me pusi.)

Iš pat

žodžio

prof. Rudzinskio

Surinko P. K,

ūkyje pakeitimo, 
sėjant selekcines

Sekantis po Laisvės va
jaus, tuoj autinis ir labai 
serbus dalykas, tai mūsų 
m^no reikalai, menininkų 
suvažiavimas.

Sacharino saldumas
Apskaičiuota, kad sacha

rinas yra nuo 300 iki 550 
kartų saldesnis už cukrų.

Šis braižinys iš CIO Economic Outlook parodo, kas atsitinka praktikoje, ka
da stambusis biznis nusprendžia, jog kainos yra svarbesnės už svarbiausiuosius 
žmonėms reikalingus produktus. Sandėliai užsikrauna baltais marškiniais, odo
mis, daugybe audiniu. Net ir maisto produktai sustoja, kad monopolistai galėtų 
sudaryti dirbtinų stoką tikslu palaikyti kainas aukštumoje ar dar labiau pakelti.

padarė 
o anks- 
vartota

Anot Juozapo Zeidat, — 
ką kalbėt, nėr kalbos,-r-mat, 
kad taip! Pr. Krienas

joje, nors caro valdžia tam. visi bičiuliai, matydami D. 
nepritarė. ; Rudzinskio asmenyje didelį

Jaunas mokslininkas ne-: talentą. Ir iš tikrųjų, netru- 
paprastai džiaugiasi dėl sa-i kus D. Rudzinskis su savo 
vo laimėjimų. Jį sveikina j mokiniais išveda ištisą ei-

jau visa eilė mokinių. Jų 
padedamas, jis netrukus į- 
steigia Maskvoje selekcinę 
(augalų rūšių parinkimo) 
stotį, pirmąją visoje Rusi-

mosklininkui toliau tęsti

i* 
»/. i

Be laisvės nėra lai
mės, nėra džiaugsmo,—tėra 
tik egzistavimas, o ne gyve
nimas pilnoje šio 
prasmėje.

M: *

BUT I NEEP
THOSE THINGS

MONOPOLY
TOLL BRIDGER—

YOU CAN

Pirmadienis, Spalių 7, 1946

Rugpjūčio 18 d. buvo di
delė džiaugsmo šventė inte
ligentijai Tarybų Lietuvoje 
— įvyko Dotnuvoje iškil
mės pagerbti nusipelniusį 
Lietuvos mokslo veikėją, 
profesorių D. Rudzinskį. 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės vardu buvo įteiktas 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos Ordinas prof. Rudzin- 
skiui už įžymius mokslinius 
nuopelnus.

Rudzinskis yra išvystęs 
daugelį naujų aukštos rū
šies grūdų ir kitų ūkio au
galų veislių ir suorganiza
vęs įvairius mokslinius dar
bus, kur išvedama nauji, 
naudingesni grūdai, linai ir 
šakniavaisiai.

Toks naujų augalų veislių 
išvystymas vadinasi selek
cija, o veikėjas toje srityje 
vadinamas selekcininku.
Iš Profesoriaus Rudzinskio 

Gyvenimo
Prof. Dionizas Rudzins

kis, šiemet, gegužės 12 d., 
sulaukęs 80 metų amžiaus, 
gimė Raseinių apskrityje, 
Skapiškio viensėdyje. Pir
minis jo mokslas buvo nu
kreiptas karine linkme: tė
vai norėjo matyti jį kari
ninku. Valdiškomis lėšomis 
baigęs Aleksandrovske pės- 
stininkų mokyklą gavo jau
nesniojo leitenanto laipsnį.

Tačiau pats neturėjo pa
traukimo likti karininku ir 
po keturių #metų tarnybos 
jis išeina į atsargą.

1889 m. įstoja laisvu klau
sytoju į Petrovsko Žemės 
Ūkio Akademiją. Studijuo
damas gamtos mokslus, jis 
suranda savo tikrąjį pa- 
traukima. 1893 m. šia aka
demiją baigia.

Iš pradžios Rudzinskis 
darbavosi U ž k a u kazėje, 
veikliai dalyvaudamas ar
batos plantacijų plėtime. 
Po keleto metų jis dirbo 
profesoriaus Viljamso labo
ratorijoje. Šis darbas dar 
labiau jį pririšo prie augalų 
mokslo. Jis daug skaitė, di
dino savo žinių bagažą.

Nuo 18i98 m. D. Rudzins
kis dar labiau sutampa su 
prof. Viljamsu, kuris pri
ima kaip savo asistentą 
žemdirbystės profesūroje.

Darbo Pradžia Naujoms 
Javų Rūšims Išvesti

Rudzinskis pirmą kartą 
susidomi, kaip išvesti skir
tingas javų rūšis. Jis daug 
dirba, stengdamasis išvysty
ti naujas rugių, kviečių, 
avižų, bulvių ir kitų augalų 
veisles. Jo darbą lydi dide
lis pasisekimas. •
Pirmatakas Naujų Augalų 

Išvystymo Rusijoj
Rudzinskiui priskiriama

Centras Šviesintų Ugnelių, 
Be Kurio Būti Negalim

Kas šiuo metu, dabarti
niu bėgamuoju laikotarpiu, 
yra užvis svarbiausia dary
ti, apie ką pirmučiausiai 
reikia kalbėt, rašyt ir veik
ti? — Apie talką dienraš
čiui Laisvei, apie jos didžiu
lį darbymetį — vajų nau
jiems skaitytojams gauti ir 
reikiamos sumos pinigų su
kėlimą, aišku, turi būti pir
mų pirmiausioj vietoj.

Negali būti pasaulyje 
laimės ir džiaugsmo dirban- 
čiajai žmonijai, kol jinai ne
bus išlaisvinta iš po kapita
listinio jungo, iš pelnagro- 
bių, išnaudotojų, algine sis
tema darbo žmogų perkan
čių ir parduodančių, sauva
lės. Todėl laisvė pirmoj vie
toj.

Laisve—Liberty, Lithuanian /Daily Trečias Puslapis

Dienraštis Laisvė yra ta
sai žėruojantis šviesos cent
ras, prie kurio daug žino
jimo ugnelių dega, iš kurių 
tryška mūsų visuomeninio 
veikimo energija, gyveni
mas, mūsų idėjinės gyvybės 
esencija. Be Laisvės tas vis
kas būtų neįmanoma; be jos 
nieko nebūtų!

Dabar, todėl, dirbkime 
visi Laisvei,— dirbkime tuč 
tuojau ir pilnai!

no - Kultūros Suvažia
vimas Chicagoje yra pirma
sis mūsų liaudies meninin
kų pasimojimas veikti pla
čiau, veikti daug ir savi
stoviai. Pagirtinas žygis, ir 
lai būna pasekmingiausias!

Išsilaisvinimas iš alginės 
vergijos — viltis, laimė ir 
džiaugsmas žmonijos!—Ma
no manymu, tai toks turėtų 
būti dabartinis mūsų meni
ninkų obalsis.

Arba trumpiau: Laisvė 
Darbininkijos — L a -i jn ė 
Žmonijos! I

Arba dar:
Grožis, Teisybė, Tikrovė 
Darbo Liaudies Gerovei!
Tai tuojautinis, principi

nis mūsų meno uždavinys, 
ir, todėl, gal tiktų kaipo 
obalsis.

Brooklyniškis Liaudies 
Teatras, yra grandiozinis 
mūsų gyvenime reiškinys. 
Rinktiniausi talentai jame 
susispietę, kaip Valentis, 
Kačergius, Juška ir visi 
kiti—tikri aukso obuoliukai 
dramos mene.

Liaudies Teatras rhošia- 
si gastrolėms su Petrulio 
kronikin. trijų veiksmų, še
šių paveikslų drama “Prieš 
Srovę”. Artistai dirba išsi
juosę, daug repetituoja ir 
savo užduotis, be abejo, at
liks kuopuikiausia.

Visos pažangiųjų lietuvių 
kolonijos turėtų pasinaudo
ti Liaudies Teatro nuopel
nais — turėtų parsitraukti 
brooklyniečius ir visur per
statyti šį puikų veikalą. Tas 
labai pakeltų pažangiųjų 
prestižą ir garbę kiekvienoj 
kolonijoj.

Gerai, kad Meno-Kultū- 
ros Suvažiavime ir festiva- 
le dalyvaus bostonietis ko
mikas dainininkas drg. Ig
nas Kubiliūnas. Esu tikras, 
kad dalyviai pripažins jį tū
zu tos rūšies pasirodyme 
ant estrados. Jis ir yra tū
zas publikos palinksminime.

BUY 'EM WHEN
I GET MY
PRICE !

... Virpančiomis ranko
mis žilaplaukis žmogus pa
dėjo popieriaus lakštą ant 
stalo. Jis atsilošė kėdėje, 
užsimerkė. Taip sėdėjo il
gai, vienišas, su skausmo 
raukšlėmis veide.

— Ir tai viskas, po tiek 
metų... — sušnibždėjo jis... 
— Kur man eiti, ką man 
veikti be savo selekcinių 
laukų... (tai yra laukų, 
kur daroma bandymai nau
jas augalų veisles išvysty
ti.) ♦ 

Smetonos Pašalintas
Prof. D. Rudzinskis, žy- 

,miausias Lietuvos moksli
ninkas — selekcininkas, 
1935 m. buvo atleistas iš 
tarnybos. Smetonos val
džiai nepatiko šis žmogus, 
kuris su visa savo energija 
kovojo ne tik už tobuliausių 
žemės ūkio veislių išaugini- 
mą, bet ir už tai, kad nau
josios augalų veislės būtų 
kuo plačiausiai paskleistos 
valstiečių tarpe....

Smetoninė vyriausybė su
rado “mandagią” priekabę. 
Ji atsiuntė profesoriui raš
tą, kad jis, kaip sulaukęs 60 
metų, atleidžiamas iš tarny
bos.

Buvo užmiršta, kad prof. 
Rudzinskis sukūrė Dotnu
vos selekcijos stotį, kad 10 
metų jis jai vadovavo, kad 
iš jo rankų išėjo tokios pui
kios veislės, kaip žieminiai 
kviečiai “Akuotieji”, kvie
čiai “G r a ž u č i a i,” avižos 
“Dotnuvos baltosios”, -žir
niai “Žaliukai”, linai “Ilgū- 
nėliai” ir daug kitų, pla
čiai mūsų valstiečių žinomų, 
mielai sėjatnų, patvarių 
mūsų klimatui ir aukšto 
derlingumo.

Tautininkų režimas buvo 
uždaręs šiam įžymiam mok
slininkui kelią darbui, atė
męs sąlygas kūrybai.

Profesorius išvyko į kai
mą. Jis buvo moraliai su- 
niuždintas ir pamirštas.* * *
Naujų Veislių Augintojas

.. .Atkakliai prof. D. Ru
dzinskis vedė kovą už nau
jų veislių išauginimą.

1922 metais jis parsivežė 
iš Maskvos selekcijos sto
ties sėklų pavyzdžius. ...At
sivežė ir nedidelius kiekius

geriausių Maskvos veislių 
sėklų.

1923 metais jis — Dotnu
vos laukuose pasodina, pui
kiausiai sėklai gauti, avižų, 
linu, žirniu.C 7 u

— Šis sėklų dauginimas, 
be tam tikro laiko tyrimų 
buvo rizikingas, — prisime
na profesorius. — Tačiau 
tada žemės ūkio srityje 
bandymai nebuvo dar suor
ganizuoti, o kraštui reikė
jo veislinės sėklos medžia
gos.

Tačiau prof. Rudzinskio 
kaip mokslininko žvilgsnis į 
ateitį buvo tikras.
pradžios Dotnuvos selekci
jos stotis pradėjo gaminti 
aukščiausios rūšies sėklą ir 
tai suvaidino lemiamą 
vaidmenį Lietuvos sėklinin
kystėje.

Toliau prof. Rudzinskis 
ugdo ir moko sau pade j ė- 

•i jus. Jauniesiems selekcinin
kams jis perduoda savo 
patyrimą. Stotyje išauga į- 
žymūs specialistai, kaip 
Bulavas, Mackevičius, Kle- 
vaitis, Bėčius, Šimkevičius 
ir daug kitų.

Stoties darbas vis plečia
si, nes prof. Rudzinskis vi-, 
so šio darbo širdis ir ener
gija.

Nauji Kviečiai, Naujos 
Pupos ir kt.

1923 m. jau auginami žie
miniai kviečiai, sekančiais 
metais miežiai, vasariniai 
kviečiai, soja pupos, pašari
nė žolė, cukriniai ir pašari
niai runkeliai, pupos, lubi
nas ir kt.

Dotnuvos selekcijos sto
tis, prof. Rudzinskio vado
vaujama, davė kraštui ke
liasdešimt labai vertingų 
veislių, apimančių pagrindi
nius žemės ūkio augalus.

—Iš tų selekcinių sėklų, 
— pareiškė prof. Rudzins
kis — derlius gaunamas 30 
nuošimčių didesnis. Ši mil
žiniška nauda pasiekiama 
be jokio 
vien tik 
sėklas.

Be to, 
išvestos sėklų veislės ne tik 
padidino atskirų veislių 
derlingumą, bet pagerino ir 
produktų kokybę. Tai vaiz
džiai matyti iš cukrinių

runkelių ir bravarinių mie
žių. Išvedimas bealkoloidi- 
nių lubinų veislių 
lubiną pašariniu, 
čiau lubinas buvo 
tik žaliai trąšai.
Didelis Nuopelnas Šalies 

Gerbūviui.
Prof. Rudzinskio ir jo 

mokinių selekcininkų darbo 
įkainuoti medžiaginėm ver
tybėm negalima. Tai yra 
daugelio metų žmogaus kū
ryba, kurios pasėkoje kiek
vienas naujas augalas, 
kiekviena nauja veislė kelia 
ne tik pavienio augintojo, 
bet ir viso krašto gerbūvį.

1941 m. Lietuvos laukuo
se iš veislinių pasėlių plotų 
užėmė 90 nuošimčių tos au
galų rūšys, kurias išaugino 
prof. Rudzinskis su savo 
mokiniais.

lę vertingų naujų rūšių ru
gių, kviečių, avižų, žirnių, 
linų, bulvių ir kt.

Prie Tarybų valdžios D. 
Rudzinskio išvestos naujos 
kultūros buvo pagrindu jo 
pasekėjams ir mokiniams 
(Žipalovui, Lorchui ir kit.) 
toliau tęsti darbus šioje sri
tyje, gerinant ir išvedant 
naujas veisles. D. Rudzins
kio išvesta avižų rūšis A 
0315 yra plačiai auginama 
šalies tarybiniuose ir kolek
tyviniuose ūkiuose. Šios 
rūšies avižų pasėlių plotai 
sudaro per 5 milionus hek
tarų. Plačiai Tarybų šaly
je sėjamos D. Rudzinskio iš
vestos žieminių kviečių rū
šys Nr. 2411 ir 02460.
Sėkmingi Rudzinskio Moks

liniai Darbai Lietuvoje 
1922 m. D. Rudzinskis

grįžta į Lietuvą. Iš Mas
kvos selekcinės stoties par
sivežti 380 įvairių sėklų 
pavyzdžiai tampa jo toles
nio selekcinio darbo pagrin
du, Dotnuvoje jam pačiam 
įsteigus selekcinę stotį.

Mokslininkas su senąja;fesorįuį buvo “atsidėkota 
aistra tęsia savo darbą to
liau, ieškodamas naujų ke
lių pagerinti bei toliau pie-,.va ig vokiškųjų okupantų, 
toti įvairias javų rusis. Sa- jos vaidžja sudaro sąlygas 
vo darbe is smetoninio rezi- j ..........
mo pusės sutinka daug savo darbai 
trukdymų. Bet moksliniu-■ "

kas energingai eina prie sa
vo tikslo, nepaisydamas vi
sų trukdymų ir intrigų. Per 
14 savo darbo metų Dotnu
vos stotyje jis pasiekia nau
jų laimėjimų — jis išveda 
daug naujų, labiau dirvos 
ir oro sąlygoms pritaikytų 
augalų rūšių.
Rudzinskio Išvystytos Nau

jos Javų Rūšys
Dabar plačiai kraštž yra 

žinomos šios profesoriaus 
išvestos veislės: žieminių 
rugių “Dotnuvos aukštieji”, 
žieminių kviečių “Akuotie
ji”, vasarinių kviečių “Gra
žučiai.” ' avižų “Dotnuvos 
baltosios”, žirnių “Žaliu
kai”, linų “Ilgūnėliai” ir iš
tisa eilė kitų.
Smetonininkai Neapkentė 

Rudzinskio
Tautininkai neapkentė D. 

Rudzinskio. Profesoriaus 
vardas dažnai buvo šmei
žiamas. 1935 m. nesutari
mas, intrigos tiek išaugo, 
kad iš Smetonos vyriausy
bės atėjo įsakymas... atleis
ti ji iš tarnybos. Taip pro- 

_______  ___
už visą jo darbą ir vargą.

Išvadavus Tarybų Lietu-

Margumynai Keisti ir Rimti, 
Faktais ir Tikrove Paremti

Negyvoji Jūra — 
Iš tikrųjų — negyva!

Ant kiek yra be gyvybės 
Negyvoji Jūra, galim spręs- 
sti iš to, kad jokių žuvų jo
je nėra ir paukščiai viršuj 
jos nebeskraido. Todėl ir 
jos vardas tokis.

Kiek Degtukų Sunaudo
jama šioje šalyje

Jungtinėse Vasltijose su
naudojama apie penki šim
tai bilionų degtukų kiekvie
na meta, normaliai naudo-C 7

jant.

*
Rudzinskis Atsisakė Vokie

čiam Tarnaut
Jei nelengvas buvo prof. 

D. Rudzinskiui gyvenimas 
atstatytam nuo mėgiamo 
darbo, užmirštam, gyvenan
čiam iš kuklutės pensijos, 
tai okupacijos metu jis dar 
labiau pasunkėjo.

Vokiečiai norėjo prof. 
Rudzinskį išvežti į Vokieti
ją, kad ten išnaudotų jo 
milžinišką mokslininko ir 
organizatoriaus patyrimą. 
Tačiau prof. Rudzinskis 
griežtai atsisakė dirbt prie
šui.

1944 m. vokiečiai, trauk
damiesi per kaimą, kur gy
veno prof. Rudzinskis, pa
vertė jo sodybą pelenais ir 
tik per plauką nenužudė pa
ties mokslininko.
Mokslininkas Džiaugiasi 

Tarybine Valdžia
— Tarybų valdžia, — pa

sakoja prof. Rudzinskis, — 
man dabar suteikė visas 
galimybes darbui. Ir mano 
sukurtoji Dotnuvos selekci
nė stotis šiuo metu virto ti
kra mokslo laboratorija. 
Pirmaisiais steigimo metais 
aš stočiai gavau 2 hektarus 
žemės... 1940 m. stotis turė
jo 38 hektarus. O šiuo metu 
jai paskirta 1070 hektarų, 
tai yra 30 kartų daugiau!

(Tąsa 5-me pusi.)

žemės “Dvynuke Sesuo”
Planeta Venus kai kada 

vadinama “dvynuke žemės 
seserim” todėl, kad . savo 
dydžiu, paviršium ir atmos
feros tirštumų yra panaši 
mūsiškei žemei. Venuso 
skersmuo turi apie 7,700 
mylių, arba tik 300 mylių 
mažiau už žemės skersme
nį. Venuso paviršius turi 
beveik devynis dešimtada
lius žemės paviršiaus didu
mo.

Kada Ilgos Kelinės
Reiškė Vergiją ir Įžeidimą

Senosios Romos laikais 
ilgąsias kelines verstinai 
dėvėdavo tiktai romėnų 
vergai, reiškiant įžeidimą ir 
vergiją.

Krabai — žiaurūs ir 
Atkakli Peštukai

Jūros vėžliai - krabai yra 
žiaurūs peštukai. Tarp sa
vęs jie pešasi dažnai ir at
kakliai. Susitikę krabai pa
tinėliai susikimba savo di
džiosiomis letenomis, tarsi 
sveikinantis, ir staigiu pa
sukimu kiekvienas bando 
nusukti jas savo oponentui.

Apgavingas
Gamtos šposas

Neegzistuojantis dalykas, 
bet galimas nufotografuot, 
yra apgavingas gamtos 
šposas — miražas, — iš ka
žin kur toliau saulės spin
dulių atmuštas vaizdinis 
atspindis, dažniausia ma
tomas tyruose. Daugelis ke
liautojų tampa apgauti šiuo 
miražiniu atvaizdžiu.

Uraniumo ir Anglies 
Energija

Šmotelis uraniumo, vala- 
kinio riešuto didumo, talpi
na savyje tiek energijos, 
kiek josios galima būt gau
ti iš 1,250 svarų anglies.

Kiek Kraujo Per Dieną 
Išpumpuoja širdis

Jeigu pasvertum tą visą 
kraują, kurį žmogaus šir
dis per dieną išpumpuoja 
cirkuliacijai po visą kūną, 
tai būtų apie 15 tonų svoris.

Jungt. Valstijų^ 
Sostines-Kapitoliai

Nuo paskelbimo nepri
klausomybės iki šių laikų, 
Jungtinės Valstijos turėjo 
devynis skirtingus kapite
lius: Baltimore (Md.); Phi
ladelphia, Lancaster ir 
York (Pa.); Princeton ir 
Trenton (N. J.); Annapo
lis, Maryland; New Yorko 
miestas, ir Washington, D.

Riestainio Skylės 
Išradėjas

Amerikiečių riestainiui 
(doughnut) skylę išgalvojo 
kapitonas Hanson, iš Cam
den, Maine, 1847 m. Jis 
tuomet, patėmijęs, kad jo 
motinos pagaminti riestai
niai per vidurį buvo nusė
dę ir nedakepę, įtikrino ją 
vidurį palikti tuščią ir tuo- 
mi tapo riestainio skylės iš
radėju.

t JTV
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J. Žebrys.

1 J. KAŠKIAUČIUS, M. D

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

0.

šiltine
Teksu

s streikas tęsiasi, 
6s vakariniai lai-

izuot devy- 
oro linijų 
inę uniją.

580 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

Washington. — 17 svar
biausių valgių miestuose vis 
dar eina brangy n, kaip pra
nešė valdinis darbo depart- 
mentas.

durų. Lauke buvo tylu ir 
tamsu.

Berlin. — Anglai suėmė 
buvusį Vokietijos judžių tū
zą Hugenbergą.
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Nevyksta Valdžiai Taikyti 
Laivų Savininkus su 

Streikieriais

kimu, 
Vėliau per

d

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. ¥.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Laidotuvių Direktoriai 
NEWARK. N. J 

126 Lafayette Street 
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

pirmas 
draugi- 
prisira- 
išrinkti
ne

jis, nors ir dar nepilnas 
su Draugijos su 
tą vietą.

metų ėjo f in. sekr. pa- 
o dabar per visą eilę

da- 
ar 

gil
mes

Pirmadieni*? r-'-u

Juozas Zeidat
Savinink»>

111 Grand si
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

Aš peštelėjau Rufui už i nuskurdo. Jo ūkį perėmė 
alkūnės, ir abu išėjom už ant savęs Teresė: ji, mat, 

‘ • geraširdiškai jam sukišusi 
Rufus suprato da- daug pinigėlių, sunkiai jos 

lyką: neik, girdi, ten toli į užsidirbtų, beslaugant vi- 
tą budelę, — čia pat ant šokius ligonis ir paliegėlius.

■ Per visą eilę metų ji ir mo- 
Gute | kesčius už Adolfo žemę mo

kėjo ir šį tą pridabojo, kol 
galų gale buvo priversta jo 
žemę perimt. Ji leido Adol
fui gyvent ten pat ir ban
dyt kaip nors išsikrapštyt 
iš skolų ir jai atsiteist. Bet 
dalykai ėjo vis- blogyn.

Jaunesnis Adolfo sūnus 
Vilburas išėjo užkuriom ir 
apsigyveno pas savo žmo
nos tėvus. Duktė Lelija jau
nutė ištekėjo. Pasiliko na
mie tik abu tėvai ir lėtas, 
neapsukrus vyresnysis sū
nus Rufus.

Tai tokia trumputė isto
rija. Aš ją visą, gulėdamas, 
permąsčiau ir vis stebėjaus 
tokiuo Adolfo užsikietėjimu 
ir įžulumu. Tikras Hitleris, 
lindo man mintis galvon... 
Taip man su mintimis be
kovojant ir belaukiant mie
go, staigiai suėmė pasiutu
siai koją niežėt... Kas čia gi 
dabar, susimildami? blakė 
ar kas įkando?... Niežti, net 
saldžiai kaires kojos viršų, 
truputį aukščiau pirštų, 

no... Brūžinu aš, braukau su ki-
—Klausyk, ar tu miegi? ta koja, spaudinėju, ban- 

—pašnabždom ir labai at- dau kaip nors nubraukyti 
sargiai, kad kitur nesigir- nežinomą parazitą. Bet kur 
dėtų, kalbinu maniškę. tau. Ar nepradės man tuoj 

• —Na, tai kaip tau patiri-i dar ir kitoj vietoj niežėt!... 
ka nauja vieta? ar dar ir! Tą patį viršų kairės kojos, 
visą rytdieną'ir dar vieną gal pora colių aukščiau... 
naktį turėsime čia “pakilta- i Svieteli baltasai ! Oi, kas gi 
vot”? \

Maniškę tik numykė. Gal 
labai jau mieguista, tai aš 
jos ir nebejušinau. Guliu 
ant staktos, šonui labai kie
ta, užtirpsta tai koja tai 
ranka, nuo to slėgimo, ir 
miegas nei artyn. Guliu ir 
apmąstinėju... Tai tau ir 
Adolfas. Iš seniau ; nuo 
maniškės žinojau, kad jis 
koks tai keistuolis. Vis bu
vęs motinos labiausia mė
giamas, pats jauniausias 
šeimoj. Motina vis jam ką 
pasukdavusi. Ir žemės jam 
tekusi geresnė dalis, bet 
jam vis kaip tai gyvent ne-

žolės...
Grįžom į vidų 

nacht, good night... Nusi- 
vilkom apgraibom, patam
sy, sudėjom drabužius ant 
tos pačios prie sienai triko
jės kėdės. Na, kažin da
bar, kaip mes čia šią nak
telę per naktelę ar miege
lio pamiegosim? Durys už
darinėtos. Skersvėjo aniai 
dvelktelėjimo. L a n g i ūkas 
visai galvūgaly, bet nieko 
nejunti pro jį—nei vėjelio 
nei vėsos...

Maniškė sunkiai bumpte- 
lėjo girždančio/i senon užsi- 
tarnavusion 
linko duobė 
žinės esą 
gulėtos ai’ 
perdaug jau ištampytos, — 
kas gi čia dabar besuvai
kys? Guliu ant kraštelio 
lovos, ant “kalnelio,” ko- 
jom'ir rankom bandydamas 
išlaikyt poziciją. Jei kiek 
nusileidžiu, tuoj nuriedu ir 
aš daubon, ir nuo maniškės 
da karščiau pasidaro: vėl 
pasispiriu atgal ant kal-
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von ir nus- 
. Ar ten čiu- 
baisiai jau iš- 

tos spiruoklės

Motinai pasimirus (o tė
vas dar seniau miręs), A- 
dolfas vedęs, susilaukęs 
trejeto vaikų. Pamenu, 
bent keliais atvejais raši
nėjo jis maniškei laiškus, 
prašė paskolint kiek: reikią 
kas tai ūky įsitaisyt. Mud
viem abiem pasitarus, po
rą kartų pasiuntė jam ma
niškė po kiek ten, nebeat
menu. Paskui daugiau jau 
nebesiuntė, nes Teresė šį tą 
pranešė apie savo brolio iš
blaškytą gyvenimą. Esąs 
tinginys, kitus tik uja dirb
ti, o pats sau šlaisto,s ir 
bibliją skaito. Pasidaręs at
kaklus sektantas: jam tik 
šventraštis, bažnyčia ir 
Christian Science — krikš
čioniškasis, a t s i p rašant, 
mokslas, panelės Mary Ed
dy Baker įsteigtas.

Skurdo, skurdo ir visai 

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

RENGIA METINĘ 

VAKARIENĘ 
Šeštadienį, Spaliu 12 October 

PRADŽIA 7 V AL. V AK.

318 Broadway ( Užėmę Dvi \ 
J \ svetaines Z

Rengėjai pasiruošę gražiai priimti svečius. Turėsime 
visokių įvairių valgių ir gėrimų. Tad prašome dalyvauti.

KOMISIJA.

čia dabar bus? Suės čia ma
ne gyvą kokie įgudę vabz
džiai...

Guliu, man sąmonę aptrau
kia lyg kokiais dūmeliais. 
Migdaus, bet neužsimigdau. 
Dėl to karščio, dėl Sutros ir 
dėl to paties guolio $ant 
“pakriūtes” tai būtų dar 
pusė bėdos. Bet koją spir
ginto kas spirgina... net sal
džiai niežti... Regis, kad su
manytum, nagais mėsas iš
vagotum... Ir baimė ima! O 
ką jūs, susimildami, ma
not?. Ko gera, dar drugiu 
gali apkrėst tie parazitapa- 
laikiai, arba dėmėtąja šilti
ne... Pamenu — ir dar kaip 
pamenu — prieš 25 metus, 
mums į Teksus atvažiavus 
truputį paviešėt, prisiėjo 
man pragariškai persirgt 
ta nelemtąja drugio liga — 
maliarija. Iš Teksu jos pe
rus tuomet namo parsive
žiau. Matyt, lemtingai ma
ne tada Teksuose pabučia
vo rainoji, , demėtsparne 
moterėlė Anapheles quadri- 
maculatus, Anapheles ma- 
culapennis... Bjaurus para
zitas, patelė uodas, drugio 
parazitukus išnešiojąs!... 
Brrr!... Mane net nupurtė 
visą vien toji baisioji min
tis tą mielą naktelę. Argi 
man ir vėl priseis apsikrės- 
ti drugiu ar kokia 
šiuose klaikiuose 
raistuose?...

Anais metais tas plėšru
sis drugys kuo manęs neuž
mušė!... Pusę sveikatos su

rijo, košte visą iškošė! 
Kaip katukas išbalęs, pa
geltęs šlaisčiaus keletą sa
vaičių, kol su chininą ga
liausiai pergalėjau tą bai
siąją ligą... Ir pašėlusiai 
mane purtydavo visą nesu
valdomas drugys... kas va
karas... Šaltis visą krėsda
vo, nors ir buvo pats vidur
vasaris. Mažulyčiai ligos gy
vūnėliai ėdė, skaldė raudo
nuosius mano kraujo rutu
lėlius milijonais...

Nežinau, kaip ilgai aš 
taip kankinaus baimėmis ir 
niežėjimu kojos tą neuž
mirštiną naktelę aname ak
lam Teksu užkampy... Ma
no galiausiai vis dėlto už
migta, Ant rytojaus jau
čiaus kaip sulaužytas, ypač 
iš pat ryto. 0 maniškė nie
ko. Pramiegojusi paviduti- 
niškai. Nei niežo nei tų bai
mių. Paskui ji mane ilgai 
erzino: girdi, tavo persal- 
dus kraujas, tai tave ir pa
razitai tuoj kanda.

Tiek to. Juokas juoku, 
bet tuokart - man toli buvo 
nuo juoko. Kas aršiausia, 
kojos niežėjimas nenustojo. 
Porą ar trejetą dienų aps
tos, apstos kiek ir vėl kad 
suims degint, nors tu ir ką 
daryk. Aršiausia, kad vis 
negalėjau suprast, kas čia 
man galėjo būt: ar dilgėm 
kokiom — notrėm ar notne- 
rėm kur apsideginau, ar 
blakutė įkando ar kokie 
paibeliai?... Ir tik už kokios 
savaitės pradėjau susi
pras!, kas tada iš tikrųjų 
mane įkando...

Tą visą nesvietišką nie
žulį aš vienui vienas pats 
sau išlaikiau. Niekam nie
ko nesakiau, gal daugiau 
savaitės, kol galų gale vėl 
kas tokio baisaus man atsi
tiko ir atidarė man akis. 
Bet apie tai paskiau ...* * *

Atsikėlę, šiaip taip apsi- 
prausę, pervalgem pusry
čių ir štai, mano didžiai pa- 
g u o d a i, šmakšt ir įei
na pro duris Renoldas. 
Klausia, kaip manom 
ryt: ar būsime ilgiau, 
norėtume važiuot. Jam, 
di, vis viena, — kaip 
geriau norėtume, taip jis ir 
darys. Tai mudu su žmona 
ir pareiškėm norą vely va
žiuot. Susitarėm išvažiuoti 
tuoj po pietų. O tuo tarpu 
Renoldas su sayo uošviu pa
važiuosiąs miestelin ko tai 
nusipirkt ir vėl čia atvyk
siąs. Gerai, labai dėkui. 
Štai prieina Rufus ir pasiū- 
lia mudu pavežiot ir paro
dyt naftos bokštelius ir Ža
liąjį ežerą (Green Lake).

Na, gerai. Važiuojam. 
Visgi, manau, gal tai ir ant 
gero išeis, galvą gal kiek 
prablaivys ir visą lengves
nį padarys,-gryno oro gau
siu. Susėdom, važiuojam. 
Rufaus automobiliukas pa
sirodė esąs visai nebekoks. 
Važiuot jis dar važiuoja, 
nors ir apšepęs ir išpleręs, 
bet baisiai dvokia. Dujos 
kažkaip iš apačios prasimu
ša čia pat į vidų ir tau net 
kvapą užgniaužia. Pasalin- 
gos, nuodingos anglies 
viendeginio dujos —carbon 
monoxide gas.

Maniškė sėdi užpakaly. Ji 
gal tiek dujų ir negauna. 
Bet aš sėdžiu su Rufum 
prieky. Rufus vairuoja ir 
niekuo nesiskundžia. Gal jis 
ir neužuodžia... Na, negisi- 
s kundžiu ir aš. Sakyt nieko 
nesakau, bet vis nosį kyšt 
pro langą, būk tai niekur 
nieko, būk tai tik taip sau, 
fantazijas varinėju, kūku- 
ruzus pakelėj tėmiju. O čia 
man kukurūzai nei galvoj. 

Noriu tik kiek tolyn nuo tų 
automobilio dusinančių du
jų, daugiau pro langą oro 
pasigaut...

Gerai dar, kad Rufus 
toks nekalbus, — įsispyręs, 
kaktelę suraukęs, į kelią 
žiūri ir iš lepgvo stumiasi 
kreivuliuotu keleliu. Pava
žiavę keletą mylių, štai jau 
visai arti privažiavom naf
tos bokštelį. Apsistojom, 
žiūrim. Rufus aiškina, kad 
mažai ką galėsime pamaty
ti, nes šiandien naftos ne
pumpuoją, o tik du mecha
nikai, matot, ką tai taiso, 
sukalioja.

Bokštelis ųemažas, lyg 
kaip ir toks, ką radijo sto
ties vielas palaiko. Du ap- 
sipaišinę, murzini darbinin
kai kepestojas su kokiais 
įrankiais, suka, tvirtina, 
taiso. Atsiduoda lyg žibalu. 
Pamūksojom keletą minu
čių ir važiuojam toliau. Štai 
privažiavom ir to Žaliojo 
ežero pakraštį. Išlipom. 
Priėjom prie kranto. Aukš
ta sodri žolė, kokie ajerai, 
ar meldai) ar didžiules vik
svos,, ar nendrės...

Žemas pakraštys tirštai 
žolėmis apaugęs į r įeit į 
vandenį nepatogus. Bet 
šiaip sau vanduo, ežero pa
viršius atrodo gražiai. Be
je, rytas irgi išsigiedrėjo 
geriau, negu vakar dieną. 
O šiltumo, žinoma, nėr ko 
dievulio griešyt, šilta, tai 
šilta. Ant to juk ir Toksai. 
Tai aš jau čia nieko nė ne
sakau. Tegul gi šildo. Šilu
ma kaulų nelaužo... Cieplo 
košei ne lamie... Tegul sau 
prakaitukas sunkiasi, ga
ruoja ii’ padeda atsivėdint.

Štai beveik iki pat ežero 
daeina dirvos rėžis. Med
vilnė auga, bet nuo liūčių 
dirva vandeniu paėjusi, ir 
augalėliai atrodo nelinks
mi. Na, Rufau, bratką, tu 
mudu vely atgal namo 
vešk. Veža vyras. Važiuo
jam, bet jis kažkaip lyg 
nebetuo keliu važiuoja. Ir 
važiuojam ilgai, o namų vis 
dar nėr. Gi štai įvažiavom į 
Port Lavaca miestelį. Gir
di, pristigęs kerosino, tai 
ėmė ir nusipirko už 12 cen
tų.... Ot tai tau ir tvarka. 
Dėl 12 centų 12 mylių su
važinėjo... O kiek gazoli
no sudegino, kiek oro su
gadino ir jo prisikvėpavo ir 
jis pats ir aš ir maniškė...

(Bus daugiau)

CHARLES' J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Spalių 9, 10, ir 11 dd. mes 
Clevelande turėsime LDS pre
zidentą ir organo Tiesos re
daktorių drg. J. Gasiuną ir, 
kaip matoma, jis čion vakaci- 
jų neturės. Mes jį išnaudosi
me visas 3 dienas. Spalių 9 
d. yra šaukiamas visų Lais
vės ir Vilnies skaitytojų ir jų 
bendradarbių, ir taip visuo
menės veikėjų susirinkimas. 
Gasiūnas išduos platų rapor
tą pažangiųjų lietuvių veiki
mo. Vėliau apkalbėsime spau
dos bei kitus, mūs liečiančius, 
visuomeninius klausimus.

Susirinkimas įvyks White 
Eagle svetainėje, 8315 Kos- 
ciuszko Avė. (žemutiniame 
kambaryj), pradžia 8 vai. 
vakare.

LDS Narių Susirinkimas
Spalių 10 d. toj pačioj sve

tainėj įvyks visų LDS narių 
(taipgi kviečiami ir ne nariai) 
susirinkimas, čion bus apkal
bama daugiausia Liet. Darb. 
Susivienijimo reikalai. Taigi, 
jeigu kam nors iš narių yra 
kokių neaiškumų Susivienijimo 
reikaluose, turėtų būtinai at
silankyti ir paklausti, o užtik
rinu, jog Gasiūnas, kaipo da
bartinis Susivienijimo prezi
dentas ir buvęs per daugelį 
metų centro sekretorius, į vi
sus klausimus tinkamai atsa
kys. Pradžia 8 vai. vakare.

Prakalbos
Spalių 11 d.,'toj pačioj sve

tainėj, tik viršutiniame kam
baryj, įvyks prakalbos šių 
i ienų bėgančiais klausimais. 
Kadangi Clevelande prakalbų 
jau tūlas laikas neturėjome, o 
naujų įvykių, o ypatingai mus 
visus liečiančių įvykių, yra 
liek daug, kad mums būtinai 
=>u jais reikia susipažinti. O tai 
atsiekti galėsime, turėdami 
kalbėtoją, kaip Jonas Gasiu- 
nas. Pradžia irgi 8 vai. vaka-

Menininku Koncertas
Spalių 13 d. įvyks visų mū

sų menininkų išleistuvių kon
certas. Kaip žinoma, mūsų 
choras, visi mūsų solistai ir 
akompanistai važiuoja į Meno 
Sąjungos suvažiavimą ir da/- 
nų kontestą, kuris įvyks ska
lių mėn. Chicagoje. Taigi, šis 
koncertas ir bus jų išleistuvių 
koncertas arba, kaip jie va-

Laidotuvių 
Direktorius

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

dina, bus paskutinės jų repe
ticijos. šis parengimas irgi 
įvyks White Eagle svetainėje. 
Pradžia 5 vai., šokiai 8 vai. 
vakare.

20 Metų Sukaktis

Pereitame Lietuvių Darb. 
Pašai pines Draugijos susirin
kime iškilo klausimas, kad 
mes šioje Draugijoje turime 
narį, kuris 20 metų atgal pri
sirašė į Draugiją ir nuo prisi
rašymo dienos jis yra Draugi
jos valdyboje. Tai yra reteny
bė, o gali būti, kad 
tokis atsitikimas mūsų 
jų istorijoj. Šio nario 
šymo dienoj reikėjo 
iždo globėją. Niekam 
ėmus, 
narys, 
užėmė 
keletą 
reigas, 
metų yra Draugijos pirminin
ku. Tuomi nariu yra drg. S. 
K. Mažanskas.

Draugija nutarė jo pager
bimui surengti bankietą. Iš
rinkta iš 5 narių komisija jau 
darbuojasi. Numatoma, ban- 
kietas įvyks pradžioje kitų 
metų.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

<i> GREEN STAR BAR & GRiLI
<♦>

LIETUVIŠKAS KABARETAI
<♦>

<♦>

<!>

<♦>

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyn®

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

<♦>
459 GRAND ST
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV 4-8698

<♦>

1 <V •-!&-»
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yr* 
sunkus pristatymas anglies

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

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

Telefonas EVergreen 74661

Washington. — Valdžia 
be pasėkmių ragino vakari
nes prekinių laivų kompani
jas susitaikyti su streikuo
jančiais CIO laiviniais ma
šinistais ir Darbo Federaci
jos unijistais kapitonais ir 
jų padėjėjais. Rytinės kom
panijos priėmė streikierių 
statomus reikalavimus. Bet 
visuoti 
iki 
vų

a

Lietuviškas

rRAKTYRH 1

JUSTIN M.

BLYAUSKAS
MATTHEW A

BUYAUSKAS
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Vilniaus Konservatorijos Liau
dies Muzikos Katedra

Rašo J. ŠVEDAS, LTSR nusipelnęs meno veikėjas
Per šim.tus ir tūkstančius 

metų liaudis kūrė savo me
ną. Turtingas lietuvių liau
dies menas vystėsi persi- 
duodamas iš lūpų į lūpas, iš 
kartos į kartą, savo evoliu
cijos grandimi siedamas 
priešistorinę senovę su šių 
dienų tikrove* Jis liaudies 
gyvenime egzistuoja spon
taniškai, be pretenzijų, bet 
būtų klaida manyti, kad jo 
vystymuisi istorinė aplinka 
nebūtų turėjusi įtakos. 
Tam, kas norėtų įsigilinti į 
liaudies meno lobyną, grei
tai išryškėtų, kad jame glū
di praeities tikrovės nuosė
dos, kuriose pasirausus ga
lima atskleisti liaudies psi
chologijos, charakterio, pa
pročių, žmonių santykių, 
gyvenimo būdo, pamėgimų 
ir daugelio kitų faktorių 
principus, kuriuos išmintin
gai panaudojus šių dienų 
gyvenim. galima gaut bran- 

#gių rezultatų liaudies kul
tūrai ir gerovei kelti.

Liaudies muzikos katedra 
Vilniaus konservatorijoje, 
turi savo uždaviniu pasista
čiusi tirti aplamai liaudies 
muzikinį folklorą, o ypa
tingai lietuvių liaudies dai-

Buvęs menkas kūdikis 
tarpsta gausesniu pienu

Pažiūrėjus į gražią, sveiką. 6 metų 
Gail Charmoille, 236 Morsemere 
Ave., Yonkers, N. Y., jūs niekados 
nemanytumėte, kad ji būdavo silpna.1

Bet ji buvo tokia. O jos motina, 
Mrs. C. A. Charmoille, sako, kad 
greit po to, kai Gail ėmė gerti sme- ' 
toningesnj Borden’s 
Pieną, ji pradėjo 
diktėti. Dabar 
taipgi duodama 
pieno.

Golden Crest
greitesniam suvirškinimui. Tai pui-

’ klausias iš viso Borden pieno. O 
Borden’s, tai TURI būti geras;

Golden Crest 
normaliai augti ir 

Mažytei Barbarai 
šio maistingesnio

yra homogenized

jei

Homogenized

m

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

nas, jų sudėties ir vystymo
si elementus, išpildymo bū
dus, charakterį, senųjų in
strumentų muziką,- tų in
strumentų dirbimo ir varto
jimo techniką. Šiuo pagrin
du bus paruošti iš esmės 
savo dalyką suprantantieji 
muzikos darbuotojai. Vil
niaus konservatorijos liau
dies muzikos katedrą baigę 
mužikai, pagal savo specia
lizaciją ir pasirinkimą įgy
ja šias kvalifikacijas: a) 
muzikologai — liaudies mu
zikos tyrinėtojai, b) liau
dies ansamblių meno vado
vai — dirigentai, c) bend
rojo lavinimo mokyklų mo
kytojai — chorvedžiai.

Iki šiol gyvenimo reikala
vimams šių specialybių dar
bininkai nebuvo tinkamai 
paruošiami; į tas darbo sri
tis ateidavo žmonės atsitik
tinai, konservatorijos ir 
muzikos mokyklose mokėsi 
tik bendrų teoretinių daly
kų ir siauro kurio nors in
strumento žinojimo. Vil
niaus Valstybinės Konser
vatorijos liaudies muzikos 
katedrai tenka atsakingas 
uždavinys — paruošti ge
rus liaudies muzikinio folk
loro tyrinėtojus, muzikinių 
ansamblių vadovus, chorve
džius, muzikos ir dainavin.9 
mokytojus.

Įstojant į liaudies muzi
kos-katedrą būtina pateikti 
liudijimą apie viduriniojo 
mokslo užbaigimą. Mokslas 
numatytas 5-riems metams. 
Mokslo planas apima se
kančius dalykus: a) visuo
meninį mokslą, b) specialią
sias disciplinas, c) muzikos 
teoriją ir istoriją ir d) pa
pildomus bendrojo lavini
mosi dalykus.

Besimokinantieji turės 
išklausyti šiuos specialiuo
sius dalykus: 1. lietuvių ir 
kaimyninių tautų muzikos 
folklorą. 2. Grojimą liau
dies instrumentais. 3. An- 
samblinį grojimą. 4. Liau
dies instrumentų orkestro 
darbą. 5. Liaudies instru
mentų dirbimo techniką. 6. 
Orkestraciją liaudies in
strumentų orkestrams. 7. 
Partitūrų skaitymą. 8. Di
rigavimą. 9. Liaudies
strumentų apmokymo me
todiką. 10. Muzikinio auk
lėjimo metodiką. 11. Chor
vedybą. 12. Liaudinio dai
navimo chorą. 13. Bendrąją 
pedagogiką. 14. Specialiąją 
praktikos ir mokslo darbo

konsultaciją. 15. Skambini
mą fortepionu. 16. Chorą.

Besimokantieji išklausys 
šiuos dalykus iš 
muzikos teorijos ir 
istorijos: 1. Muzikos teori
ją. 2. Harmoniją. 3. Polifo
niją. 4. Muzikos formų ana
lizė. 5. Solfedžio. 6. Simfo
ninė instrumentacija. 7. 
Lietuvių muzikos istoriją. 
8. Tarybinių tautų muzikos 
istoriją. 9. Bendroji muzi
kos istorija.

Prie papildomųjų bend
rojo lavinimosi dalykų pri- 
skaitoma: 1. Lietuviu lite
ratūra ir žodinė tautosaka. 
2. Tarybinė literatūra. 3. 
Svetimosios (anglų ir pran
cūzu kalbos. 4. Fizkultūra.v

Vilniaus Valstybių. Kon
servatorijos Liaudies muzi
kos programai 
dar privalomos 
linos: 1. Meno 
Teatro istorija

išeiti yra

literatu-

išklauso

istorija. 2 
ir 3. Muzi

kinės ir mokslinės 
ros konsultacija.

Studentai ne tik 
teorijos pamokas,
pradeda savistoviai dirbti. I 
Jie praeina sekančius pra- ' 
timus: 1. Ansamblių vady-i 
bos praktiką. 2. Pedagogi
nę praktikų. 3. Tautosakos 
tyrimo darbų praktiką.

Šiemet Vilniaus Valstyb. 
Konservatorijos liaudies 
muzikos katedra tik pradė
jo savo darbą. Bet šio penk
mečio pabaigoje išeis jau 
pirmoji liaudies meno dar
bininkų laida, kurie taps 
organizatoriais' ir 'vadovais 
šiame liaudies kūrybos ba
re.

Profesorius Rudzinski

£

KĮ -. ' jB 
jas: •: 9
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Richard McCann (viduryje), AFL Muzikantų Fede
racijos Lokalo 802 prezidentas palydi CIO Amalga- 
meilų Unijos prezidentą Jacob Potofsky (kairėj) ir 
Pete MoseHe, CIO direktorių šiai apylinkei. Su muzi
kantų viršininko leidimu ir jo palydimi jie pereina pi- 
kieto linija, pastatytą prie Essex House viešbučio, New 
Yorke, dalyvauti George Isaacs, Anglijos darbo mi
nistro pagarbai suruoštuose pusryčiuose.

Pirmoji Raudonoji Gurguo
le Pristatė Valstybei

10 Tonų Grūdų
VILNIUS. — Liepos 27 d. 

Paberžės valsčiaus darbo 
valstiečiai s u o r ganizavo 
pirmąją raudonąją gurguo
lę su duona valstybei. •

Į vietinį grūdų paruošų 
punktą buvo atvežta dau
giau kaip 10 tonų naujojo 
derliaus grūdų.

nes specialistų. Vilniuje i- - . ___ /____ 1____ _______
steigto ji odininku FGA mo-1 >ir t į? kt o t? o

NAUJOS EGA 
MOKYKLOS

VILNIUS.— Odos ir tek
stiles pramonės specialis
tams paruošti LTSR Leng
vosios Pramonės Ministeri
ja šiais metais atidaro eilę

nio apmokymo
Klaipėdoje, prie

mokyklų.
Trinyčių”

mokykla jau kitais metais | 
paruoš 150 tekstilės pramo-.i

— • 1 • • T T • 1 • • •

kykla sekančiais metais iš
leis apie 200 jaunų odos 
pramonės specialistų.

PRANEŠIMAI
' WATERBURY, CONN.
Laisves skaitytojų susirinkimas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Prof. D. Rudzinskio mok
slinis kelias yra pamokan
tis pavyzdys visai Tarybų 
Lietuvos inteligentijai, kaip 
reikia dirbti savo kraštui, | Laisves

in-

savo liaudžiai. Štai kodėl 
aukštą D. Rudzinskio pa
gerbimą, apdovanojant jį 
Darbo Raudon. Vėliavos 
Ordinu, visa Lietuvos dary
binė visuomenė sutinka su 
dideliu džiaugsmu. Linkime 
mūsų mokslininkui novato
riui sveikatos ir jėgų toliau 
ištikimai dirbti liaudies la
bui.

Green St., 7:30 v. v. Kviečiame vi
sus Laisvės skaitytojus, vietinius ir 
iš apylinkes dalyvauti šiame susirin
kime. Kaii> pastebėjote Laisvėje, 
daugelis miestų jau turėjo susirinki
mus, dienraščio vajaus reikalu. Mes 
tvalerburiečiai biskj pasivėlinom, ta
čiau subruzdę dar/.galėsime pasivyti 
ir dar pralenkti kilus miestus. Šia
me susirinkime dalyvaus dienraščio

> atstovas P. Buknys, kuris 
paaiškins apie naujus šio vajaus pla
nus. Tad prašome visus dalyvauti. 
Kom. (225-226)

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

spalių 9 d., 8 v. v. LDR Kliube, 408 
Court St. Draugai, 
lyvaukile 
kilo mėn.
suspenduoti.

būtinai visi da- 
susirinkime ir užsimokė- 
duoklos, kad neliktumėt 

V. K. Sheralis, sekr.
(225-226)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Win®, Liquor

NOTICE is hereby /riven that License No. 
RL 18279 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

Law at 29 Wilson
Brooklyn, County of

Hector’s
Wilson Ave.,

LEV ANTINI
Bar & Grill 

Brooklyn,

NOTICE is bėrei 
L 5071 has been 
to sell wine & liquor

Count

N.

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po 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 i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į 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 arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-tics 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 Tąbletėlės 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-jų Mineralų, 6 tabletėlės j dieną, už 1000 tik $6.00. J

• 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 
Atlaidas. ,

WONDER LIVE FOUNDATION
6184B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55 Calif.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

lių 7 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Visi nariai dalyvauki
te, nes yra labai daug reikalų aptar
ti, kaip tai 7-to Apskr. konferencijai 
ir dienraščio Laisvės vajus. Pakal
binkite naujų narių apeiti j susirinki
mą. Geo. Shimaitis. fin. rast.

(224-225)

DA- 
ah- 
kad

SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKQS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, 
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, P( 
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ I 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norimo;
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS /(BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
P. O. Box 668. Newark 1. N. J. 
DEKEN’S OINTMENT CO.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Tel. ST. 2-8842

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kumpai Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadwaj Line 

Tel. GLenmore 5-8101

YRA DAUG GERŲ DARBŲ
MOTERIMS

Amžiaus 18 iki 40.
Pakavimo Departmente

DIENINIU ŠIFTŲ VALANDOS 7:30 A. M. IKI 5:15 P. M. 
Geros Algos ir Automatiški Pakilimai. 
Patogioje vietoje prie Journal Square. 

Kreipkitės 9:30 A. M. ir 12 Vai. Dienom.
C. F. MUELLER CO.

180 BALDWIN AVE., JERSEY CITY, N. J.
(227)

Garsiojo Lietuviu 
Mokslininko Kelias

REIKALINGOS4
SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORĖS

• given that License No. 
issued to the undersigned 

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

FRANK
Montrose Ave.,

FAVALE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1565 has .been issued to the undersigned 
to sell beer fit retail under Section 107 of 
the Alcobob'ic Beverage Control Law at 
2550 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of. Kings, to be consumed off the

CARMELA CUTANIO 
*>50 OAney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NO’V’ICE is hereby elven that License No. 
GB; 2257 has been issued to the undersigned 
to.- sell beer al retail under Section 107 of 
tli<“ Alcoholic Beverage Control Law at 
1 32 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

MAX DILLINGER
(Max’s Buffalo Food Center)

Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1288 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
(be Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
bd consumed off the

Alcoholic
Buffalo Avenue.

County of Kings, to

SAMUEL 
(Kingsboro 

158 Buffalo Ave.,

■ MARCUS > 
Food CentcrV^.

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REGINA NEWMAN.
161 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5966 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
617 Gatos 
County of

GI7 Gate

(.Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Prof. Rudzinskis iš Tary
bų valdžios gavo prie Ario
galos miestelio ūkį, kur jis 
pats veda selekcinius tyri
nėjimus, dar naujoms au
galų rūšims išrasti.

žilaplaukis profesorius 
dabar turi 80 metų am
žiaus. Tačiau didžiulė metu 
našta neužgesino jo kūrybi
nių minčių, priešingai, jis 
pilnas verdančios energijos 
ir sumanymų.

— Mano svajonė, — sako 
jis, stovėdamas prie mėly
nosios liucernos sklypelio,— 
pasiekti to, kad jų sėklos 
galėtų subręsti mūsų kraš
te.

Jis pasilenkia prie auga
lo:

Paskui profesorius susi
mąsto ir taria:

— Po tiek metų aš viską 
šiandien turiu. Ir taip nori
si, dar daug ką savo Tary
binei Tėvynei nuveikti.

J. Radzevičius.

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas
Vakacijos Su Alga
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Inc.
MICHELIN BUILDING

MILLTOWN, N. J.
(228)

MERGINOS-MOTERYS
Viršaus 16 Metų Amžiaus

Lengvas Fabriko Darbas 
Maloni Aplinkuma
GERA ALGA

Kreipkitės
Pirmadienį- Penktadienį 9 A. M. 

iki 5 P. M.

NEVINS-CHURCH PRESS
92 MIDLAND AVE., 

Glen Ridge, N. J.
(229)

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

LUTHER STEPHENS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
GB 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Gates 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

487 Gates
IIYMIE SEL1GSON 

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7339 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
734 Franklin' Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
) remises.

734
WILLIAM HlTTMEYER

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
eer at retail under Section 107 of 
>holic Beverage Coift.ro! Law at 
tur Street, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

NOTICE 
GB 1630 
to sell I: 
the Ale 
426 Deci
County of Kings, 
premises.

BEATRICE WILSON
426 Decatur St., Brooklyn, N,

the

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

REIKIA MERGINŲ
LENGVAS PRIE STALU DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

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

(225)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 20 54 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rcthil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
79 Harrison Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS
79 Harrison Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MESSINA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

471 Park 
County of 
premises.

FRANK MURGALO
471 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6947 has been issutyl to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
890 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRANK
890 Liberty

PARISI
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
94 Ralph 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

94 Ralph
GIOVANNI NERI 
•e., Brooklyn’, N.» Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 5899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
315 Pearl 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

315 Pearl
GAETANA DE ROSA
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 596 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
338 Junius
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

the

Control
Borough of 

be consumed on

338 Junius
LEE 

St.,
GILL

Brooklyn, N.

REIKIA DARBININKIŲ
Lengvam Sustatymų Darbui

15 Valandų—5 Dienų Savaitė

Laikas ir Pusė už Viršaus 40 vai.

Kreipkitės

THE MAGNETIC
PRODUCTS CORP

15 Mechanic St., Norwalk, Conn.

NORWALK 6-7152
(225)

RANKINES SIUVĖJOS
Patyrimas nereikalingas. Lengvas 

darbas. Gera Alga.
WALDO URRUTIA, 35 W. 36th St.

(226)
ABELNAI NAMŲ DARBININKE. Papras
tas virimas. Patyrusi. 6 rūmų apartmentas. 
Guolis ant vietos. Atskiras kambarys ir 
maudynė. Lengvus skalbiniai. Maža Seimą. 
1 vaikas, 10 metų. Aukšta mokestis. Šaukite 
NEVINS 8-7280. (X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
DU PILNAI PATYRĘ

PRIE STALŲ MOUEDERIAI
Geležinėje Foundrėje, Stsndsrdinč Mokestis 
distriktui, priskaitant bonus už pr&dukciją.. 

Kreipkitės
BENJ. EASTWOOD CO. 

300 Straight Street 
Paterson, N. J.

(227)

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

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

PORT CHESTER 1800.
(228)

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at
— 86th Street, Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is 
EB 443 has 
to sell beer 
the 
1980
County of Kings, to 
premises.

1980
VICTOR

86 th St.,
COHEN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 380 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1837 Coney 
County of 
premises.

S. & 
1837 Coney

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Island Ave., Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed on the

M. DELICATESSEN, INC.
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 557 has 
to sell beer 
the Alcoholic
860 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN 
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.860 New

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

NOTICE 
GB 9407 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
2351 Pacific Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
2351 Pacific St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CASANO
Brooklyn, N. Y.

žuvis žuvį Ryja— 
Ir Už Save Didesnę!

Juodoji ryklė turi iš
sinarinančias apatines žio
tis, kuriomis gali praryti 
net tris sykius už save .di
desnę žuvį. Jos pilvas tuo
met išsitempia iki tokio 
laipsnio, kad esti kiaurai 
permatomas.

Kaip ir kur lietuviai Ame
rikoj gyvena? — Skaitykit 
Laisvę, joj daugiausia ko
respondencijų.

Coift.ro


Šeštas Poslapis
■■■ m ,i,i .4 ,

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, Spalių 7, 1044

New'Ybrko^/^feZinto
Neverkite už Pieno 
Trusto Nuostolius

Spalių 1-mą pradėjo imti 
dar centą daugiau už kvortą 
pieno. Tai penktasis pakėli
mas cento per 5 mėnesius. Nuo 
gegužės mėnesio viso pakelta 
5 centai.

Kėlėjai ir spauda aiškina, 
būk reikią pridėti mokesties 
farmeriams ir dėl to pieno 
perkupčių firmos nebegalė
siančios išsiversti be nuosto
lio. Bet neskubėkite džiaug
tis už farmerius ir raudoti už 
firmas. Faktai yra, štai kokie:

Spauda ir pieno firmos 
“farmeriais” skaito tik tas 
firmas, kaip kad Dairymen’s 
League Cooperative Associa
tion, kuri iš farmerių super
ka pieną ir stato didžiosiom 
pieno pardavimo ir perdirbi; 
mo firmoms, taipgi pati par
duoda miestui. Paprasti far- 
meriai, jūsų ir mano broliai ir 
pusbroliai, vis dar neranda 
pienui pirkikų, pieną tebeše
ria paršiukams.

O tos “biednos” firmos! 
Ai, kiek joms vargo!

Per šešis pastaruosius mė
nesius, pasibaigusius liepos 
30-tą, National Dairy Products 
firmai beliko vos arti 12-kos 
milijonėlių — $11,802,554 po 
užmokėjimo taksų. Tiesa, per
nai per 6 mėnesius, kol nespė
jus pakelti kainų, buvo gavę 
mažiau — $6,977,276, bet tas 
per 6 mėnesius šiemetinis prie
auglis $4,825,278 tiesiog 
“ubagiškas.”

Taigi, mokėdami už pieną 
tiek, kiek kompanijos papra
šo, tik numaldysime milionams 
dolerių turinčios vietą kompa-1 
niškos širdies skausmą — iki Į 
naujos atakos.

MUZIKA

Ir Mes Išgirsime Paskilbusias
Chicagietes Dainininkes

Konstanciia Abekienė ir Agotėlė Kenstavičienė

■j
'S-

Sukniasiuviai Gavo 
200 Prenumeraty

World Tourists Siunčia 
Daugiau Siuntinių 
Tarybij Sąjungon

drabužių indus- 
k o m u n i st ų d a r b i n i n k ų 

užrašė anglišką darbi- 
dienraštį Daily Worker' 
šimtam savo sandarbi-

abejo, nelengva buvo 
unijos vadovy- 

did žiu moję 
ir kitu
Jeigu

tebėra Du- 
reakcininkų 
reakcininkai 

tokio laikraš-

World 
ša, kad 
Tarybų 
Tai yra 
kuri

pagerėjo

Unijų Vadai Protestuoja 
Prieš Reakcininkų Pasinio ji 

mą ant Mažumų Partijų

Manhattanvillės Šimtmečio 
Koncertas

Manhattanville College įstei
gia stipendą visų rasių studen
tam sąryšy j su kolegijos šimt
metine sukaktimi, kurią minės 
šį mokslo sezoną. Fondui pra
džią padarys koncerte, ren
giamame pirmą savaitę kovo 
mėnesio, 1947 m., Metropoli
tan Opera House. Pasauliniai 
žymūs artistai dalyvaus pro
gramoje.

Įsteigta 1841 metais, kaipo 
mergaitėms akademija, moky
kla tapo “Manhattanville” po 
persikraustymo 1847 metais į 
dabartinę vietovę — 133rd St. 
ir Convent Ave., New Yorke. 
1851 metais gavo valstijos 
čarterį, išbujojo ir daug žy
mių moterų išleido į viršūnes 
svietiškos ir religinės muzikos 
ir* dainos-giesmės srityje.

Liturgiškos muzikos mokyk
la buvo dadėta 1916 metais. 
Nuo 1919 gavo teisę išduoti 
pilnus kolegijos laipsnius.

Kandidatės stipendai (scho
larship) gauti kreipiasi virš 
paduotu antrašu.

Visoje Amerikoje pagarsė
jusios dainininkės, duetistės, 
chicagietės KENSTAVIČIENĖ 
ir ABEKIENĖ, pagaliau, da
lyvaus ir Laisvės koncerto pro
gramoje, lapkričio 10-tą (No
vember 10th).

Jos yra dalyvavusios kon
certuose nuo San Francisco iki 
Bostono ir Montrealio. Visur 
jos buvo pasitiktos entuzias
tiškais aplodismentais. Kas 

i kartą jas girdėjo, to ausyse ir 
akyse jos stovi neužmiršta
mos, kaipo nepaprasto talento 
dainininkės.

Taipgi dalyvaus programo
je POVILAS STOGIS, žymusis 
Amerikos lietuvių basas iš 
Chicagos. Prieš ketvertą me
tų Stogis dainavo Laisvės kon
certe ir pasižymėjo taip, kad

kiekvienas laukia jį išgirsti 
dar nors kartą.

KENSTAVIČ1US, žymus ta
lentas ir ilgų metų didžiojo 
LKM Choro mokytojas irgi da
lyvaus mūsų koncerte. Taigi 
žymiausių Chicagos daininin
kų grupė dalyvaus šio kon
certo programoje.

Bus ir daugiau įdomių 
merių, apie kuriuos vėliau 
rašysime. Dabar prašome
tėmyti, jog Laisvės koncertas 
įvyks lapkričio (Nov.) 10-tą. 
Bus Labor Lyceum Salėje, 
949 Willoughby Ave., Brook-

Moteriškų 
tri j os 
grupė 
ninku 
dviem 
ninku.

Be
problema. Tos 
b ė, 
binskio 
ran koše,
turėtų galios, 
čio, kaip Daily Worker, visai 
nebūtų, kadangi jis neturi ki
to tikslo, kaip tik griežtai, ne- 

| atlaidžiai kovoti už darbinin
kų ir abelnai liaudies reika
lus. Tie darbininkai paėmė 
pilietinės drąsos ir užsirašė.

Komunistai tais darbinin
kais pasitikėjo, nesibijojo jų 
pakalbinti.

Visa tai rodo, kad darbinin
kai progresuoja. Nežiūrint re
akcijos bauginimų, puolimų, 
jie stoja savo reikalų sargybo
je juo didesniu būriu.

Lietuviai komunistai laik
raštį aukštai įvertiname — 
joks kitas laikraštis negali jo 
užvaduoti. Daugelis narių ir 
draugų eina daugelį blokų 
gauti to laikraščio kopiją, ka
da pritrūksta susiedijoje, tad 
norėtų jį užrašyti ir savo 
draugams. Norintieji užsira
šyti, prašomi matyti kliubie- 
čius. L. K. N.

Dvidešimt devyni AFL uni
jų viršininkai ir trys daugiau 
CIO unijų vadai prisidėjo prie 
31-no pirmiau pasisakiusių 
CIO unijų viršininkų proteste 
prieš demokratų partijos re
akcinę mašiną, pasišovusią nu
stumti mažumų partijas nuo 
baloto.

svarstymas Al ban ė j įvyks 
spalių 7-tos popietį. Komunis
tai yra viena iš didžiausių ke
lių mažųjų partijų, kurias re
akciniai demokratų partijos 
šulai nori numesti nuo balo
to.

nu- 
pa- 
jsi-

Įžanga $1.00 ir $1.50, tak
sai įskaityti. Bilietai jau ga
tavi. Sėdynės yra numeriuotos. 
Prašome iš anksto įsigyti bi
lietus.

Filmos-Teatrai
Stanley Teatre

Puikioji “Russia On Para
de’’ tebepasilieka ir toliau 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Visų 
16-kos respublikų sportinin
kai nuostabiuose spektakliuo
se, sporto ir tautiniuose kos
tiumuose natural ese spalvose. 
Tai pirma Tarybų Sąjungos 
spalvinė filmą.

Roxy Teatre
“Three Little Girls In Blue’’ 

pasilieka antrai savaitei, 
žvaigždėse June Haver, Geor
ge Montgomery, Vivian Blai
ne, Celeste Holm, Vera Ellen 
ir Frank Latimore. Filmą mu- 
zikališka, spalvinė. Scenoje 
Beatrice Kay, Maurice Rocco

• kiti.ir

Ii Palmer. Scenoje Alvino Rey, 
Jean 
rett.

Carroll ir Sandra

Hollywood Teatre
Teberodoma “Night 

Day,’’ spalvota filmą.

Bar-

and

Embassy Newsreel Teatruose
Šią savaitę (iki ketvirtadie

nio) Tarybų Sąjungoje gedu
las dėl Kalinino mirties, in
fliacijos pasekmės Chinijoj, šis 
tas iš Graikijos ir kitų kraštu 
žinlos-žinelės.

New York City Center
Spalių 7 ir 8 simfonijos 

koncertai, direkcijoj jauno or
kestrų 
stein, 
operos.
55th St., New Yorke.

vado Leonard Bern- 
o 10, 11, 12 ir 13-tą 

Centras randasi W.

siuntinį ati-
antrajam.

grąžinti ir 
išsiunčiant 
būtų grą-

Pasisakiusieji AFL viršinin
kai yra prezidentai, manadže- 
riai, biznio agentai, sekreto
riai 18-kos New Yorko lokalų 
ir distriktų tarybų. Daugelis 
žymūs visuomenininkai, žino
mi ne tiktai savo lokaluose, 
bet ii’ po visą šalį.

Daug įvairiausių organiza
cijų ir šimtai visuomenininkų 
jau protestavo prieš neigimą 
demokratijos.

Komunistų peticijos per-

Užvaldę tą partiją ne taip, 
kaip eiliniai, tikrieji demokra
tai /kad norėtų, reakcininkai 
elgiasi visai nedemokratiškai. 
Neleidimas turėti savų kandi
datų, reiškia nuo šimtų tūks
tančių piliečių atėmimą balso, 
prievarta spyrimą balsuoti už 
nepatinkamus kandidatus ar
ba pasilikimą nebalsavus.

. Kafeterijų darbininkų unija 
tebeposėdžiauja su New Yor- 
ko-Bronx kafeterijų savinin
kais dėl algų ir sąlygų.

Kur jūs nebūtumėte, dide
liame ar mažame mieste, turi
te gauti Laisvei naujų skaity
tojų. Reikia ruošti parengi
mus, rinkti aukas ir pardavi
nėti L. bendrovės šėrus.

Brooklyno Paramount
Flatbush ir DeKalb, antra 

savaitė rodoma “The Strange 
Love of Martha Ivers,” taipgi 
“It Shouldn’t Happen To A 
Dog.’’ Antrajai savaitei nau
jai pridėjo dar trumpą 
“Brooklyn, I Love You,’’ apie 
Dodgerius.

Prasideda Laisves Talka— 
Visi Stokit Talkon!

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS

New Yorko Paramount
Prie Times Square, penkta 

savaitė rodo komediją “Mon
sieur Beaucaire.” 
Charlie Spivak su 
Peggy Lee, A maut 
Bob Evans.

įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN 

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS
Inteligentiškas vyras jieško švie

saus, apšildomo kambario. Būtų ge
ra turėti atskirą iš priemenės įėjimą. 
Pageidaujama, kad būtų ramioj vie
toj ir nepertoli nuo Williamsburgą 
pasiekiančių transport aci jos linijų. 
Tel. EVergreen 7-6868.

(225-227)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Tourists, Inc., prane- 
siuntimas pundelių 
Sąjungon 
vienatinė agentūra,

siunčia pundelius su iš 
anksto pilnai apmokėtais mui
tais, kad gavėjui nieko nebe
reikia damokėti. Tuo būdu 
pundelių siuntimui sritimis 
Tarybų Sąjungoje yra, be ki
tų, Lietuva, Latvija, Estonija, 
šiaurinė Bukovina ir Bessara- 
bija.

Dabartinis pagerinimas ta
me siuntime, sako Mr. L. Pur- 
den'sky, World Tourists, Inc., 
prezidentas, leidžia įrašyti ir 
antrąjį gavėją. Jei dėl kokios 
priežasties pirmojo pažymėto 
gavėjo nerastų,
duotų pažymėtam 
Taipgi jau gali 
siuntėjui, jeigu jis 
pažymi, kad jam 
žinta.

Agentūra jau esanti gavusi 
pranešimus, kad tūkstančiai 
pundelių pasiekė gavėjus.

Tačiau vieno dalyko agen
tūra dar vis negali užtikrinti, 
tai to, kaip ilgai pundelis už
truks kelyje. Mr. Purdensky 
mano, kad turėtų nueiti per 
apie du mėnesius.

Nuo kovo mėnesio agentū
ra pradėjo siųsti ir dėvėtus 
drabužius su pilnu apmokes- 
čiu čionai. Turi būti išvalyti 
ir “fumigated.’’ Bet, kad ga
lėtų dėvėtus drabužius siųsti, 
siuntėjas turi pristatyti iš 
Sveikatos Department© liūdy- 
mą, kad drabužių valytojas ir 
d e z infekuotoj as turi tam 'lei
dimą, reiškiant, kad darbas 
gerai atliktas, drabužiai jo
kiomis bakterijomis neužkrės
ti, saugūs persiuntėjams pri
žiūrėti ir gavėjams dėvėti.

Daugėjant reikalaujan
tiems agentūros patarnavimo, 
World Tourists, Inc., atsidarė 
naujas patalpas 18 W. 23rd 
St., New Yorke, kuriose tikė
josi įsikurti apie spalių 1-mą.

Sk.

r? i

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Astuoni gaisragesiai buvo 
prisvaiginti dūmais ir viena 
moteriške apdegė prie 254 W. 
133rd St., New Yorke.

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja .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

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

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Lygtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen. 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

S

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 EVergree* 4-9612

1 LITUANICA

3

S' ~r.

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

Valandos:

Tel. SOuth 8-6669

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

NOTICE is hereby given that Spec- 
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)

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks šio antradienio vaka
rą, 8 vai., 419 Lorimer St. Turime 
daug reikalų, prašome visus atvykti. 
— Valdyba (224-225)

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CAMBRIDGE 
x . $2975

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn^ 'N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

DEAN
15 . $247«

PATRICIA 
ir , $2475

teberodo

Scenoje 
orkestrą, 
Brothers,

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

Strand Teatre
Broadway ir 47th St., New 

Yorke, pradėjo rodyti filmą 
“Cloak and Dagger,’’ su Ga
ry Cooper, Robert Alda ir Li-

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

stelčius su naujausiais (taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Radio City
Aštunta savaitė 

“Notorious,’’ romanso ir šni
pų filmą. Scenoje taip pat pa
silieka “Colorama.”

MATRICI
b . . . f 2978

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




