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tome:

“Pasitarus su adv. Antanu 
Oliu, Republican National 
Committee kviečia lietuvių 
delegaciją susirinkti Wash
ingtone šeštadieni, spalių 12 
d., dviem tikslais:

1. Sudarymui nuolatinio ir 
oficialio lietuviško skyriaus 
republikonų partijos naciona- 
liame komitete, ir

2. Išgirsti republikonų par
tijos nusistatymą dėl nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mo.

“Šiame pasitarime dalyvaus 
pats republikonų nacionalio 
komiteto chairman B. Carroll 
Reece.”

Viskas aišku! Adv. Olis, 
kuris tiek daug blofino apie 
Lietuvos vadavimą, apie misi
jas ir kitokius paibelius. pasi- 
mojo visą savo “pakaleniją” 
Įtraukti Į republikonų parti- 

yujos mašiną.
Kas republikonų partija? 

Tai monopolistinio kapitaliz
mo partija, tai Hooverių- 
Wandenbergu - Taftų parti
ja, siūlanti mūši] krašto liau
džiai skurdą, nelaimes ir im
perialistini karą!

★ ★ ★
1944 m. šių žodžių rašyto

jui teko dalyvauti SLA sei
me. Įvyko ten ir bankietas, 
kuriame adv. Olis buvo pa
kviestas kalbėti. Jis maž daug 
šitaip sakė:

— Jūs, kurie rūpinatės Lie
tuvos išvadavimu, privalote 
žinoti, kad tik republikonų 
partija ją išvaduos; ji savo 
suvažiavime tai užtikrino.

KlausoVai gardžiai pasijuo- 
f kė iš naivios p. Olio galvose

nos.
Amerikos lietuviams darbo 

žmonėms privalo būti vienas 
aišku: toki Oliai ir kiti sme- 
tonininkai siekiasi juos į- 

\ traukti j reakcinę republikonų 
\ partiją jų pačiii didžiausiai 

nelaimei.
Todėl tenka pasisaugoti!

Toje pačioj Dirvoj skaito
me sekamą “tragingą” žinią:

“Šiandien Danijoje jau visi 
pabėgėliai verčiami prievar
tos būdu darbą dirbti. Tik se
niai pabėgėliai ir vaikai tebe- 
aprūpinami Danų Raudonojo 
Kryžiaus seniau praktikuota 
tvarka...

“Pabėgėlių darbo potvarkį 
paskelbus, dar buvo galima 
darbą pasirinkti, bet dabar 
darbo kontoros jau nebeatsi- 
žiūri pabėgėlių norų ir bemaž 
visus skiria į kaimą, ūkio dar
bus dirbti. Darbas nelengvas, 
todėl dažnokai kai kas iš ūkio 
darbų savavališkai pasišalina. 
Tokius ‘pabėgėlius iš darbo* 
patalpina į darbo lagerius...”

★ ★ ★

Argi tai ne tragedija! Da
nijos vyriausybė nemaitina pa
bėgėlių be darbo — verčia 
juos duoną užsidirbti. Na, tai 
pabėgėliai tuomet bėga, nes 
žemės ūkio darbai jiems

ITALU FAŠISTAI 
VĖL UŽPUOLĖ 
JUGOSLAVUS
Užpuolikai Sveikino 
“Duče” (Mussolini)

Gorizia, Italija. — Italų 
govėdos, šaukdamos: “Du
če! Duče!” (Mussolini) ir 
su fašistiniais rankų suim
tais, užpuolė demokratinių 
jugoslavų ir italų susirin
kimą Gorizijoj, arti Tries
te. Fašistai sužeidė 15 iki 
20 žmonių.

Amerikonų - anglų kari
nė vyriausybė iš anksto da
vė leidimą tam priešfašisti- 
niam susirinkimui atvirame 
ore (bet neapsaugojo susi- 
rinkimo). Areštuota 17 
riaušininku, v

Kongresmanas Siūlys Visai 
Nekontroliuot Kainu

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Jesse 
Wolcott žada įnešt pasiūly
mą visai panaikint Kainų 
Administraciją, kai tik su
sirinks nauja kongreso se
sija. Wolcott yra žymus 
finansinės kongreso komi
sijos narys.

Reakcininkai Geidžia 
Gen. MacArthuro, kaip 
Amerikos Diktatoriaus

New York. — čionaitinis 
sekmadienio laikraštis In
quirer spalių 6 d. atsišau
kė į fašistuojančių laikraš
čių leidėją Wm. R. Hearstą 
pasidarbuot, kad generolas 
M a c A r t h uras būtų par- 
kviestas iš Japonijos ir pa
sodintas Washingtone kaip 
Amerikos valdovas. O /Pra
maną su jo valdininkais In
quirer perša išgabent į Ja
poniją. Tas laikraštis ap
šaukia dabartinę valdžią 
“Maskvos mylėtojais,” kal
tiną ją už mėsos stoką; sa
ko, kad milionai amerikonų 
jau badaują; ragina per- 
vest visą valdžią MacArthu- 
rui ir tvirtina, kad jis ap
valytų Washingtona nuo 
“viso to jovalo.”

Chinijos tautininkai su 
amerikiniais lėktuvais puo
la chinų komunistus ties 
Paotingu.

Amerikos Bombanešio Kelionė 
Rodo, kad Galimi Karo Žygiai 

Per Šiaurinio Poliaus Srytį 
B-29 iš Hawaii Vienu Pradėjimu Atlėkė pro 

Šiaurinį. Žemės Ašigalį į Kairo, Egipte
Kairo, Egiptas. — Didy

sis Amerikos bombanešis 
Pacusan Dreamboat, B-29, 
praeitą sekmadienį > atlėkė 
vienu pradėjimu iš Honolu
lu, Hawaii, į Kairo. Jis per Į 
39 valandas ir 36 minutes 
atskrido 10,854 mylias.

Toje kelionėje Pacusan į 
Dreamboat perlėkė per dalį 
Pacifiko Vandenyno, per 
Alaskos kampą, šiaurvaka
rinę Kanadą, per magnetinį 
šiaurės polių (žemės ašiga
li), Greenland!ją, Islandiją, 
taipgi per Angliją, Franci- 
ją, Šveicariją, Italiją ir Vi
duržemio Jūrą.

Chrysler Paleidinėja 
Darbininkus prieš 
Derybas del Algų

Detroit. — Prieš prasėdė
siant deryboms dėl algų 
priedų, Chryslerio automo
bilių korporacija pranešė, 
kad ji paleis dar tūkstan
čius darbininkų.

Mėty darni darbininkus, 
fabrikantai nori paspaust 
juos, kad nereikalautų algų 
pakėlimo. CIO unija nuro
do, jog reikia priedų, kad 
atsvertų gyvenimo pabran
gimą. Ji taip pat reikalau
ja užtikrint pilną 40 valan
dų darbo savaitę.

Dar dirbantieji Chrysle
rio darbininkai nuo karo 
pabaigos vidutiniai gavo po 
$29 už 30 valandų darbo 
savaitę.

Švedijos valdžia žada 
greit pasirašyt prekybos 
sutartį su Sovietais.

Amerika Gabena Atom- 
Bombas į Angliją

11 ‘ ' •

Washington. — Radijo 
komentatorius Drew Pear
son sakė, kad Jungtinės 
Valstijos davė Anglijai ato
minių bombų, kurios krau
namos į sandėlius šiaurinė
je Anglijoje.

Maskva Įtarė, jog Tokie 
Pratimai Atkreipti 
Prieš Sovietus

Bomb anešio komandie- 
rius, pulkininkas C. S. Ir
vine pareiškė:

“B-29 įrodė, kad jis gali 
atlikt savo darbą bet ku
rioje pasaulio dalyje.”

Washington.— Jungtinių 
Valstijų oro jėgų galva, 
generolas Carl A. Spaatz, 
s v e i kindamas bombanešio 
B-29 kelionę, sakė, tai yra

DARBININKAI KOVOS 
UŽ TAIKĄ, PAREIŠKĖ 
CIO GALVA

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray’ įr Sovietų 
darbininkų vadas M. P. Ta
rasovas išleido bendrą pa
reiškimą. Jiedu sako:

Jungtinių Valstijų ir So
vietų Sąjungos darbo žmo
nės “yra pasiryžę išlaikyti 
taiką, ir jie kovos prieš vi
sas reakcijos jėgas, kurios 
bando ardyti vienybę tarp 
tautu.”

Pare iškimas reikalauja 
panaujint didžiųjų talkinin
kų sutartinę.

J. LEWIS TAPSIĄS 
D. FEDERACIJOS 
PIRMININKU

Chicago. — Pirihadienį 
atsidarė metinis Amerikos 
Darbo Federacijos suvažia
vimas. Iš dalyvaujančių jos 
viršininkų sužinotą, kad da
bartinis Federacijos pir
mininkas William Green ke
tina 1947 metais užleist sa
vo vietą Johnui L. Lewisui, 
Jungtinės Mainierių Unijos 
pirmininkui. Su tuo sutin
ka dauguma Federacijos 
centro vadų. Lewis dabar 
Washing tono ligoninėje 
sveiksta po apendiko opera
cijos.

įrodymas, kad tinkamai 
įrengti lėktuvai gali dary
ti karinius veiksmus per 
L e d i n iuotojo Vandenyno 
dykumas, šiaurinio poliaus 
srityje.

Kiti kariniai Amerikos 
specialistai teigė, kad tas 
žygis patvirtino, jog priešo 
lėktuvai galėtų per šiaurės 
polių užpulti Jungtines Val
stijas.

(Maskvos spauda ne kar
tą įtarė, jog kariniai ame
rikonų pratimai šiaurinio 
poliaus apylinkėse atkreipti 
prieš Sovietų Sąjungą.)

Abejotini Rinkimai 
Anglijos Valdomoj 
Vokietijos Dalyj

Hamburg.-.— Vieni ki- 
tieins prieštarauja rinkimų 
skaitmenys, kuriuos anglai 
paskelbė savo valdomoj Vo
kietijos srity j. Taip antai, 
vokiečių monarchistų par
tija gavus 1,101,518 balsų 
ir “laimėjus” 5,044 vietas 
miestų valdybose. Už ko
munistus paduota 1,015,556 
balsai, bet jiem pripažinta 
tiktai 718 vietų miestinėse 
tarybose.

V o k i e č ių monarchistai 
reikalauja ne tik karaliaus 
valdžios, bet ir glaudžių ry
šių su Anglijos imperija. 
Taigi anglai ir padėjo mo- 
narchistam rinkimuose. Už
tat jie visaip trukdė dar
bininkiškas partijas nuo ap- 
sivienijimo rinkimams.

Irano armija atmušė su
kilėlius nuo Shirazo.

Pranašauja Nedarbo 
Krizę Amerikoj 1947 m.

f

Washington. — Naciona- 
lio Planavimo Sąjungos vy
riausias ekonomistas Ev. 
Hagen lemia, kad 1947 m. 
bedarbių skaičius Amerikoj 
padidės 2-3 milionais.

PRAVDA ATMETA BYRNESO 40 METU 
SUTARTIES PASIŪLYMĄ; VADINA 
BYRNESĄ “VOKIETIJOS GLOBĖJU”

Soviehj Komunisty Laikraštis Rašo, kad Byrnes Norįs 
Gaišuoti Dar 40 Mėty iki Vokietijos Nuginklavimo

Maskva. — Vyriausias 
Sovietų komunistų laikraš
tis Pravda atmetė Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
James Byrneso pakartotą 
siūlymą, kad Jungtinės Val
stijos sutinka padaryti 40 
metų sutartį su Sovietais, 
Anglija ir Francija dėlei 
Vokietijos n u g i n klavimo. 
Byrnes savo kalboj praeitą 
ketvirtadienį Paryžiuje sa
kė, jog tokia sutartis, gir
di, turėtų įtikint Sovietus, 
kad jie būsią apsaugoti nuo 
naujo užpuolimo iš Vokieti-

Amerikonai Neleisią iš 
Naujo Areštuot 3 Nacius

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė pasižadėjo 
neleist patiem vokiečiam 
areštuot trijų nacių vadų, 
kuriuos talkininku teismas 
išteisino Nurnberge. Bava
rijos premjeras Hoegner, 
sako, juos dabar vokiečiai 
turėtu teisti, v

Sovietai Reikalauja 
Apsvarstyt Amerikonu- 
Anglu Armijas Svetur

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko Saugumo Tary
boje pasiūlė, kad ateinantis 
visuotinas Jungtinių Tautų 
susirinkimas svarstytų apie 
Amerikos ir Anglijos armi
jas ir karines bazes drau
giškuose kraštuose, kaip 
kad Chinijoje, Islandijoje, 
L o t y n i š k ojoj Amerikoj, 
Graikijoj, Irake, Trans jor- 
danijoj ir Egipte.

Jau rugsėjo 24 d. Sovie
tai reikalavo, kad Amerika, 
Anglija ir Francija praneš
tų, kiek jos laiko savo ka
riuomenės talkininkiškuose 
kraštuose. Tada Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba 
dauguma balsų atmetė So
vietų reikalavimą.

New York. — Ligoninėje 
mirė nuo kraujo ligos Gif
ford Pinchot, buvęs Penn- 
s y 1 v anijos gubernatorius, 
81 metų amžiaus.

jos pusės.
Pravdos rašytojas Evge- 

nij Žukovas sako, ameriko
nai turėtų, pagal Potsdamo 
sutartį, greitai nuginkluot 
vokiečius ir panaikint na
cizmą amerikinėj Vokieti
jos dalyje, o ne laukt 40 me
tų, iki tatai bus padaryta.

Pravda atranda, kad 
Byrnes, pirmiau kalbėda
mas Stuttgarte, dėjosi “Vo
kietijos globėju... pirso 
greit atgaivint pramoninę 
Vokietijos galybę ir jokių 
rimtų veiksmų nežadėjo, 
kaip galima būtų sulaikyt 
Vokietiją, kad jinai netap
tų naujo užpuolikiško karo 
baze.”

Baisus Vėsulas Šėlsta 
Floridoje

Miami, Florida. — Nuo 
Kubos atpleškėjo viesulas, 
kuris jau siaučia Floridos 
pajūrio ruožte su 100 my
lių smarkumo per valandą. 
Jo sukeltos bangos plačiai 
užliejo pakraštinius mies
tus ir sodybas. Key West 
mieste tapo uždarytos mo
kyklos ir kitos įstaigos. Gy
ventojai bėga į aukštesnes 
vietas. Viesulas su potvi- < 
niais gręsia padaryt šimtus 
milionų dolerių nuostolių 
orindžiams ir kitų vaisių 
derliui.

Greitai Bus Užbaigta 
Taikos Konferencija

Paryžius. — Pilnasis tai
kos konferencijos susirin
kimas priėmė Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
pasiūlymą užbaigt konfe
renciją iki spalių 15 d. Tuo 
tarpu turės būti galutinai 
pagamintos sutartys su 
penkiais buvusiais nacių 
bendradarbiais kare — su 
Italija Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir Suomija. Nu
statyta, kad svarstymuose 
niekas ilgiau nekalbėtų, 
kaip po pusę valandos.

ADMIROLAS RAEDER 
PRAŠO SUŠAUDYT JĮ

“persunkus” (Danams, mat, 
tai lengvi!).

Vadinasi, šitie pabėgėliai
*yra dubeltavi: jie pirmiau
bėgo iš Tarybij Lietuvos, bijo
dami, kad ten reikės dirbti; 
dabar jie bėga iš darbi] Dani
joje!

Turbūt Danija jau visai su- 
bolševikėjo, jeigu ji verčia 
ponus ir ponias darbą dirbti! 
Bene ir Danija pateko už 
“geležinės uždangos” ?!

Tai, koki laikai užgriuvo!
Kas bus, kas bus, ponai pa

bėgėliai ?!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadai mojasi sukelti (iš ka
talikų darbininkų) $250,000 

^ždą “pabarėliams gelbėti.”
Aukokite, žmoneliai, savo 

surfkiai uždirbtus centus, kad

REPUBLIKONŲ VADAS TAFTAS RAUDA DEU NUSMERKTŲ NACIŲ
---------------------------- Q ----------------------------------------------------------------- H------------------------------------------------------

Nurnberg. — Nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos, na
cių admirolas Erich Raeder

Gambier, Ohio. — Milio- 
nierius republikonų senato
rius Robertas Taftas šešta
dienį graudžiai gailėjosi 
Goeringo, Rosenbergo, Kei- 
telio, Franko ir kitų nacių 
vadų, kuriuos talkininkų 
išgelbėjus pabėgėlius iš nau
dingo darbo!

Turime atsiminti, kad ir 
Vokietijoje ne visuomet pabė
gėliai dvimečio veršelio balse
liu bliaus; anksčiau ar vėliau 
ir ten jie kur nors bus stato
mi prie darbų.

Koks tuomet bus dantį] 
griežimas ir ašanj liejimas! 
Oi, oi, oi!...

Sen. Taftas Maldauja Ne Kart Hitlerio Sėbrus, 
Bet Laikyt Juos Vokiečių Tautos Vadais

teismas Nurnberge nusmer- 
kė pakarti.

Čia kalbėdamas Kenyon 
Kolegijoj, sen. Taftas, va
dovaujamojo repu blikonų 
koihiteto pirmininkas, pa- 
reiškė, jog nuosprendis 
prieš nacius buvęs “dau
giau rusiškas, rtegu ameri
koniškas.” Taftas sakė, su 
tais hitlerininkais reikią 
elgtis, kaip su “vokiečių 
tautos vadais,” o ne kaip su

kriminalistais.
Taftas prašė “nekeršyt” 

Hitlerio sėbrams - vadams, 
o skirtąją jiem bausmę jis! 
vadino “negražia dėme Am-( 
erikos rekorduose.” Pasak 
Tafto, tai amerikonai turė
sią “ilgai gailėtis dėl tos 
dėmės.”
Taftas nuo Seniai Palankus 

Fašistams
Taftas nuo* 1940 metų 

kalbėjo už fašistinę Ašį. Jis

pasakojo, kad Amerikai ne- 
gręsiąs karas iš Vokietijos 
pusės. Taftas nematė pa
vojaus iš japonų pusės. Jis 
1940 m. pabrėžė, kad Japo
nijos santvarkoj esą “gerų” 
dalykų. Visą tą laiką Taf
tas skelbė, kad Sovietų Są
junga esanti pavojingiausia 
šiai šaliai. Jis dalyvavo 
priešsovietinių lenkų susi
rinkimuose karo metu.

1942 m. Taftas parašė

prijautimo laišką Geraidui 
P. Winrodui, traukiamam 
teisman amerikinių fašistų 
vadui. Jis teigė, kad Win- 
rodo įkaltinimas statąs Am
erikos laisvę į pavojų.

Dabar Taftas vadovauja 
kovai prieš Kainų Adminis
traciją. Jis r e i k a lauja 
duot visą valią “laisvajam 
verslui” (brangininkams).

prašė talkininkų kontrolės 
tarybos, kad verčiau jį su
šaudytų.

PALEIDO ĮTARIAMĄ 
AMERIKOS ŠNIPĄ

Washington. — Praneša
ma, jog žymiai palengvėjo 
liga Cordell Hull’o, buvu
sio valstybės sekretoriaus 
prez. Roosevelto valdžioje.

Belgrad. — Jugoslavijoj 
buvo areštuotas ameriko
nas inžinierius Robert Bur
nup, UN R RA pareigūnas, 
kaip nužiūrimas karinis 
šnipas. Dabar jugoslavų 
valdžia paleido Burnupą, 
bet liepė jam tuoj išsikraus- 
tyt iš Jugoslavijos.

ORAS. — Būsią šilta.
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>. Kova “Prieš Komunistus”—Kova Prieš 
Darbininką Interesus

Besiartinant CIO metiniam suvažiavimui, čia ir ten 
tūli raudonbaubiai t. v. darbininkų vadai, organizuojasi, 
kokusuoja, mobilizuoja savo pasekėjus. Kam jie tai 
daro? Gal kovai už bendruosius darbininkų reikalus? Gal 
kovai už šviesesnį mūsų kraštui rytojų? Ne!

Jie mobilizuojasi kovai “prieš komunistus”!
Neseniai New Yorko mieste susirinko keli desėt- 

kai raudonbaubių ir nutarė organizuoti pajėgas “už ap
valymą CIO nuo komunistinės įtakos.”

Šitiem raudonbaubiam (red-baiteriams) talkon stoja 
socialistų, klerikalų ir kapitalistų spauda, plačią!

' liarizuodama jų “žygius,” garbindama tuos, 
dideles gerkles ir smarkiai bliaudama “prie^ komunis
tus.” Katalikų dvasiškija taipgi juos laimi

Tenka manyti, kad CIO suvažiavime jie/šį klausimą 
kels kaip labai svarbų.

Jau dabar kalbama ir rašoma, būk Philip Murray iš 
CIO prezidento vietos pasitrauksiąs iA tuomet jis pra
dėsiąs “griežtai kovoti” komunistus. Kiti mano, būk 
Murray bus priverstas suvažiavime išstoti raudonbau- 
biams talkon.

Jeigu Murray tai padarytų, jis pasitarnautų ne dar
bininkų judėjimui, bet reakcijai, keliančiai galvą mūsų 
krašte.

Jeigu Murray tai padarytų, jis- užduotų didelį smūgį 
pačiai CIO organizacijai, — smūgį, kuriuo džiaugtųsi 
fabrikantų sąjunga, fašistai ir toki, kaip ADF vadai— 
Green’as, Woll’as, Lewisas ir kiti.

Bet mes nemanome, kad šitos randonbaubių “no- 
diejos” pasitvirtins. Masės eilinių darbininkų — mi- 
lionai jų—puikiai žino, jog komunistai, kur jie veikia, 
veikia ištikimiausiai ir nuoširdžiausiai tik tam, kad dar
bininkų unijos būtų tvirtos, kad darbininkai pasiektų 
juo didesnių laimėjimų, tiek ekonominiame, tiek politinia
me frontuose.

Niekas negali užginčyti, kad CIO ir ADF unijose 
yra komunistų ir kad jų čia ir ten yra vadovybėse. Taip
gi niekas negali užginčyti to fakto, kad komunistai yra 
ištikimi savo unijoms ir visiems darbininkams. Net re- 
publikonų organas Herald-Tribune priverstas pripažinti 
tą faktą. Jeigu taip, tai kuo vadovaudamiesi reakci- 
ninkai kelia “trivogą” prieš komunistus?

Girdi, komunistai “atsidavę kitai valstybei” ir “kri
zini” užėjus, jie tai valstybei tarnaus. “Ta valstybe” re
akcininkai turi galvoje Tarybų Sąjungą. “Krizių” jie 
skaito busimąjį pasaulinį karą, kuriam Amerikos impe
rialistai prakaituodami ruošiasi.

Praeitojo karo metu Amerikos komunistai atsida- 
vusiau už kitų krypčių žmones dirbo mūsų pergalei pri
artinti. Jeigu Ameriką kas nors užpultų, aišku, jie gin
tų mūsų kraštą pasiaukojusiai. Tačiau, jeigu mūsų kraš
to imperialistai ką nors užpultų dėl savo naudos, tai 
milionai Amerikos darbo žmonių tokiam jų žygiui nie
kad nepritartų. Tai aiškiai šiandien sako toki žymūs 
vyrai, kaip Wallace, kaip Pepper’is, ir kt.

Turėkime vilties, kad visi raudonbaubių pasimoji- 
mai kelti triukšmą, bei organizuotam darbininkų judėji
mui ardyti, nepavyks.

Prieš keletą savaičių Milwaukeje įvykęs apvienytų 
elektros darbininkų (UE) unijos suvažiavimas aiškiai 
pasisakė prieš raudonbaubius ir jų piktom užmačiom 
uždavė skaudų smūgį.

Tikėkime, jog ir CIO suvažiavime bus panašiai pa- 
daryta!

opu-
urie turi

a.

Mūsą Vajus ir Literatūros Draugija
Lietuvių Literatūros Draugijos nariai visada buvo 

veiklūs platintojai dienraščių Laisvės ir Vilnies ir sklei
dėjai apšvietos. Mes pasitikime, kad Draugijos nariai 
ir šių metų mūsų vajuje energingai dalyvaus.

Jeigu pirmiau daug kliudė lietuvių pasiekimui stoka 
gazolino, tai dabar tos kliūties nėra. Reikia aplankyti 
lietuvius ne vien savo mieste, bet ir tuos, kurie gyvena 
mažesniuose miesteliuose arba ant ūkių.

Iš kitos pusės, platindami Laisvę, mūsų vajininkai 
privalo neužmiršt ir Liet. Literatūros Draugijos. Dar 
•daug lietuvių gali rasti vietą šioj kultūros ir apšvietos 
Draugijoj. • Duoklė metams tik $1.50, gi narys už tai 
gauna per visus metus žurnalą Šviesą ir tų metų išleistą 
knygą.

Už 1946 metus Draugijos nariai gaus labai svarbią 
knygą “Prisikėlusi Lietuva,” kurią parašė Draugijos pir
mininkas Antanas Bimba, grįžęs iš Tarybų Lietuvos.

Metiką tafo tesako
BĖGO IR GLAUDĖSI 
PRIE DARIAUS IR GI
RĖNO NUžUDYTOJŲ

S L A o r g a nas Tėvynė 
(spalio 4 d.) prisimena Da
riaus ir Girėno žuvimą. Esą 
surasta tikru daviniu, kad V C 7
tuodu drąsuoliu nušovė vo
kiečiai hitlerininkai. Tėvy
nė rašo: t

“Trylika metui atgal 2 nar
sūs lietuviai lakūnai leidosi 
per Atlantą, “nugalėti vėjo 
ir jūrų audras” ir tuo pačiu 
Lietuvos sostinę Kauną pa
siekti. Jų skridimas buvo pa
sekmingas, kol pasiekė žemę
— Vokiečių teritoriją Pome
raniją, Soldino miškeli, šio
je vietoje jie žuvo ir iki šiol 
nebuvo tikrų įrodymų to žu
vimo priežasties, nors vis bu
vo spėliojama, kad tai buvo 
vokiečių darbas. Dabar ši vi
sos lietuvių tautos tragedija 
paaiški.

“Neseniai iš Europos at
vykęs ir dabar Waterbury 
gyvenantis Kauno universite
to anatomijos profesorius 
Jurgis Žilinskas pasakoja, 
kad “vokiečiu kulkos numu
šė ir užmušė du Chicagos 
(reiktų sakyti visų Ameri
kos lietuvių — red.) lakū
nus 1933 metais.” Po šių 
mūsų tautos karžygiui žuvi
mo, prof. Žilinskas buvo įpa
reigotas pravesti pomirtinį 
lakūnų tyrinėjimą, ir jis tvir
tina radęs kulkų jų žaizdose.

“Prof. Žilinskas Amerikos 
spaudai pareiškė, kad jis 
turėjo progos ištirti žuvusių 
lakūnų — Dariaus ir Girėno
— lavonus, kai jie buvo at
vežti į Kauno universiteto 
anatominę kliniką ir kai bu
vo liepta paruošti juos palai
dojimui.

Jis sako, kad tyrinėjimas 
parodęs, jog vienas lakūnų
— jis neprisimena, kuris — 
buvo sužeistas į galvą. Sa
ko, kad žaizda buvo panaši 
į kulkos padaromas žaizdas. 
Kitas lakūnas buvo panašiai 
sužeistas į kojas.

“Taipgi dr. Zacharino pra
vestas tyrinėjimas X-spindu- 
liais patvirtino šį įsitikinimą
— fotografijos rodė sulau
žytus kaulus, tvirtina prof. 
Žilinskas.

“Jis sako, kad tyrinėjimo 
laiku nerasta kulkų, bet at
rodė, kad į lėktuvą buvo pa
leistos kulkos iš apačios. 
Prof, toliau tvirtina, kad vo
kiečiai norėjo išgauti Pūdy
mą, būk mirtis įvyko ne nuo 
vokiečių kulkų, bet jis. nesu
tikęs tokio liūdymo pasira
šyti.

“Taigi, o tais laikais, kada 
mūsų karžygiai — Darius ir 
Girėnas — laimingai per
skrido’ Atlantą ir jau buvo 
netoli Kauno ir taip netikė
tai žuvo ,— Amerikos lietu
viai ir visa lietuvių tauta ste
bėjomės ta nelaime, kuri 
įvyko “prie pat Lietuvos 
slenksčio.”

“Paaiškėjus, kas tuos 
sų karžygius iš gyvųjų 
po prašalino, ar lietuvių

> ta bent kuomet galės užmirš-

mū- 
tar- 
ta ii-

ti šį vokiečių nežmonišką pa
sielgimą? Niekados!”

Šis Žilinsko ir Tėvynės 
jau seniai visiems žinomos 
tiesos pakartojimas nieko 
naujo nepasako. Įdomu tik
tai tas, kad šis “atidengi
mas” dar labiau sustiprina 
mūsų atsinešima linkui 
smetonininkų ir pabėgėlių 
Vokietijoje. Aišku, kad 
Smetona ir jo klika žinojo 
šią hitlerininkų kriminalys- 
tę, tačiau slėpė. Tas parodo 
Smetonos pataikavimą hit
lerininkams. Antra, ko ver-

siunčiamus iš 
lėktuvus ir lai-

visas tas blofas

me-

Prieš kiek laiko mūsų ša
lyj turčių spauda buvo pa
kėlusi didelį skandalą, būk 
Sovietų Sąjungos karo lai
vai ir lėktuvai kasdien da
ro apžvelgimus Alaskos pa
kraščių, būk Sovietai “ne
pripažįsta” to, kad Alaską 
Rusija pardavė Amerikai, 
būk jie “ruošiasi ją atimti 
nuo Amerikos.”

Blofino Hearsto, Howar- 
do - Scripps ir kiti laikraš
čiai. Po to Washingtone bu
vo paskirta didelės sumos 
pinigų įrengimui Alaskoj 
naujų karo bazių, orlaukių 
ir pravedimui kelių. Tie 
projektai prarys daug pilie
čių taksais sumokėtų pini
gų.

Alaska yra didelis kraš
tas. Ji užima 586,500 ket
virtainių mylių, arba yra 
didesnė du kartu už Fran
ci ją, bet ten gyventojų yra 
tik apie 75,000. Alaska — 
turtingas kraštas, bet ma
žai ištirtas. Senovęj ji 
priklausė Rusijai. Rusijos 
caras ją pardavė Jungti
nėms Valstijoms 1867 
tais tik už $7,200,000.

Alaską nuo Sovietų Są
jungos — Sibiro skiria apie 
50 mylių pločio Beringo 
Pertaka. Šioj vietoj Ame
rika ir Senasis pasaulis yra 
labai artimai siiėję. Alas
koj gyvena rusų kilmės 

ti pabėgėliai iš Lietuvos, i žmonių, daugiausiai buvu- 
kurie bėgo iš savo gimtinio i siu kazokų. Ten ir vietovės 
krašto ir jieškojo pagalbos I dar vadinasi rusų vardais— 
ir globos pas Dariaus ir Gi- Sitka, Aleksandrovsk, JL 
rėno nužudyto jus!

Tėvynės redaktorius dar 
niekur nėra pasmerkęs lie
tu v iš k Ui j ų. hitlerininkų. 
Priešingai, jisai tuos hitle
rininkus sušilęs gina ir už
taria. Jis pasmerkia kiek
vieną, kuris drįsta abejoti 
pabėgėlių nuoširdumu, kai 
jie šiandien .purvais drabs
to Lietuvą ir reikalauja 
Amerikos lietuviuose užta
rimo. Ar gali Amerikos 
lietuviai simpatizuoti tiems, 
kurie bendradarbiavo su 
Dariaus ir Girėno nužudy
to jais?

Skaitytojų Balsai
DĖL KORESPONDEN

CIJŲ
Korespondencijos yra ge

rai skaityt ir žinot, kas vei
kiama, kas daroma mūsų 
lietuviškose kolonijose ki
tuose miestuose. Korespon
dencijų yra įvairių: iš susi
rinkimų, iš parengimų, iš 
prakalbų ir taip toliau. Ne
it u r i o s korespondencijos 
trumpos, aiškios — pasaky
ta tai, kas reikia, kas turė-i 
tų būt pasakyta. Bet randa
si ir perilgų korespondenci
jų, perdaug plačiai aiški
nančių, mažai vertės turin
čiu.

Draugai, vieta yra labai 
brangi mūsų dienraštyje, 
taip pat yra brangus dar
bas mūsų redakcijos ir 
spaustuv. darbininkų. Tad, 
draugai, rašykit tik tai, kas 
būtinai reikalinga, kad 
dienraštis nebūtų apsunkin
tas nereikalingais, be nau
dos, darbais.

Aš prašyčiau nuo savęs, 
kad jūs, geri draugai, mū
sų korespondentai, nepyk- 
tumėt ir nesibartumėt ant 
Laisvės redakcijos už patai
symą ir patrumpinimą jūsų 
korespondencijų, ir aš pra
šau Laisvės redakcijos, kad 
jūs, draugai, būtinai pasi- 
galąštumėt žirklutes, kad' 
galėtumėt jomis pakarpyt 
perilgas ir įnašai vertės tu
rinčias k o r espondencijas. 
Atminkim, draugai, trum-

Ro
manso v, Kiška, Andrėj e vs- 
ki ir Michail kalnas.

Taikos ardytojai ir karo 
p r o v o katoriai pasirūpino 
panaudoti Alaską kursty
mui prieš Tarybų Sąjungą. 
Kada jie jau išgavo šimtus 
milionų dolerių karo prisi
rengimams Alaskoj, kada 
nuodų buvo “užtektinai” 
paskleista, tai rugsėjo 7 d., 
1946 m., iš Attu salų, Jung
tinių Valstijų armijos ir ka
ro laivyno viršininkai pas
kelbė, kad jie “abejoja, jog 
Sovietai darė kokius 
Alaskos apžvelgimus.” 
pranešimas tarpe kitko sa
ke:

Anksti rugpjūčio mėnesį 
buvo pastebėtas lėktuvas 
15,000 pėdų aukštumoj. Iš 
karto manyta, kad Sovietų 
apžvalginis, bet vėliau pa
sirodė, kad tai buvo Ame
rikos dumotorinis lėktuvas 
iš Shemya.

Tris kartus karo laivyno 
žmonės raportavo, būk jie 
girdi ore rusų per radiją 
pasikalbėjimus, bet vėliau 
paaiškėjo, kad tai buvo

piais su Sovietais, o Aleuti- 
nių salų srityj buvo iki 15,- 
000 Sovietų oficierių, kurie 
priimdavo 
Amerikos 
vus.”

Reiškia,
apie kokius tai Sovietų “ty
rinėjimus Alaskos pakraš
tyj” buvo išgalvotas mūsų 
šalyj politikierių ir turčių 
spaudos.

Bet tai paruošė paskiri- 
mą milžiniškų sumų pinigų 
Alaskos apginklavimui ir 
paruošimui Amerikos impe
rialistų karo bazių, taipgi 
visokius karinius manevrus 
Šiaurių krašte, kas tik blo
gina mūsų šalies ir Sovie
tų Sąjungos santykius.

Amerikoj buvo pakeltas 
skandalas prieš Sovietus, 
kada ten jokio jų pasiruo
šimo nebuvo daroma. Bet 
kaip Sovietai gali atsinešti 
į Jungtinių Valstijų kari
nius pasiruošimus? -

Rugsėjo 26 d. New York 
Post išspausdino savo spe
cialių korespondentų Mr. 
Charles Devanter ir Jean 
Lightfoot * pranešimą iš 
Washingtono, kurie rašė, 
kad mūsų armijos ir laivy
no vadai siunčia į Alaską 
didžiuosius “B-29” atomi
nių bombų mėtytojus bom- 
bininkus ir tuos pat žmo
nes, kurie mėtė atomines 
bombas ant Japonijos mies
tų Hiroshima ir Nagasaki, 
taipgi kurie mėtė atomines 
bombas prie Bikinio salų iš
bandymams.

Jie .rašė, kad Alaskoj yra 
paruošta daugybė karo ba
zių, kad ten sutraukiama C 7

didžiausi bombininkai, ku
rie gali skristi iki 10,000 
mylių atstumo, kad ten į-
rengiama oro apžvalgos i nios.

stotys, kad karo bazes Ladd 
Field, Fairbanke, yra tik 
4,100 mylių nuo Maskvos, 
kad Adako bazės yra tik 
1,200 mylių nuo Sovietų 
Kamčatkos. Jie rašė, kad iš 
Alaskos bazių Amerikos 
atominiai bombininkai gali 
užpulti visą Sovietų Sąjun
gą. Amerikos orlaivyno ko- 
mandieriai laiko Alaską 
No. 1 karo frontu prieš So
vietus.

Minėti korespondentai ra
šė, kiad šių jų patyrimų po
litikai ir karo vadai Wa
shingtone nei neužginčijo, 
nei nepatvirtino. Jie sako, 
kad'neužginčijo todėl, kad 
tai yra faktai, o nepatvirti
no todėl, kad tas daroma 
didelėj slaptybėj.

Bet kaip matome, tai ta 
“slaptybė” jau yra viešai 
paskelbtas dalykas ir Tary
bų Sąjungos spauda kietai 
kritikuoja Wall stryto im
perialistus, kad jie Alaskoj 
atlieka karinius prisirengi
mus prieš Sovietų Sąjungą. 
Suprantama, tas privers 
Sovietų Sąjungą imtis žy
gių jos sienų apsaugai, o to
kios lenktynės nėra sveikas 
dalykas, nei Amerikos, nei 
Sovietu Sąjungos žmonėms!'

D. M. š.

Vokiečių spauda sovieti
nėje Berlyno dalyje reikala
vo pakart visus 22 teistuo
sius nacius.

Atlantic City, N. J.—Jtfai- 
nierių suvažiavimas reika
lauja pakelt algą minkštųjų 
kasyklų darbininkams.

Rūpi jums atomines 
bombos, vitaminai? —Lais
ves Įvairumuose aiškiausia 
tas aprašoma.

Svarbu jums, kaip Lietu
voj žmonės gyvena?—Lais
vėj tikriausios apie tai ži-

tai 
Ju

Amerikos lakūnų pasikal- 
i bėjimai.

Dar daugiau. Kad rusai 
nedaro jokių apžvelgimų, 
tai patvirtino Amerikos 
kraštų apsaugos laivas 
“Surveyor”, kuris mėnesį 
laiko išbuvo jūroj visai 
prie Sovietų sienos ir jis ne
pastebėjo jokių Sovietų lai
vų nei lėktuvų toj.srityj.

“Prie to, — toliau sako 
tas Amerikos karo laivyno 
ir armijos pranešimas, — 
rusai mažai ką galėtų nau
dos turėti iš tokių tyrimų. 
Jie gerai žino šioj srityj 
jūrų gilumą ir salas. Šio 
karo pradžioj Amerikos ka
ro laivai ir orlaiviai dau
giausiai ir naudojomės ru
sų paruoštais žemlapiais ir 
kitais planais, tūlais dar 
nuo 19-to šimtmečio. Kita, 
karo sąlygose Amerikos ka
ro laivynas dalinosi žemla-
pinant raštus, visiems išeis 
naudon ir tai duos daugiau 
vietos kitiems raštams.

V. Kazlauskas.
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LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų 

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947 
KARTU UŽTIKRINIMAS DIENRAščJUI 

LAISVEI 1947 METAMS BIUDŽETO
Vajaus Laiku Turime Sukelti 

Už Prenumeratas $20,000 
Parengimais ir Aukomis $10,000 
Laisvės Bendrovės Šerais $2,500

Pradžia vajaus graži. Kurie jau stojo į vajų turi 
puikaus pasisekimo. Tik gaila, kad dauguma kolonijų 
vėlinasi. Atsiminkite Benjamin Franklino posakį: 
“Ankstyvas paukštis pirmas pagauna slieką.”

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN: 
~ Punktų

322 
288 
258 
234 
216 
188 
148 
130 
120 
118 
116’ 

. 98 
. .55 
. 52

A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn .......
V. Ramanauskas, Minersville ......................
P. Pilėnas, Philadelphia.................................
J. J. Bakšys, Worcester ...............................
Geo. Shimaitis, Brockton .............................
Hartford Vajininkai, Conn............................
A. Matulis, Jersey City .................................
A. Stripeika, Geo. Kudirka, Elizabeth .......
LLD 25 Kp., Baltimore ....... ........................
L. L. D. 20 kp. ir Moterų Skyr., Binghamton 
P. Šlekaitis, Scranton ..................................
P. Baranauskas, J. Mockait:s, Bridgeport .. 
S. Puidokas, Rumford ..................................
V. J. Valaitis, New Britain ...........................

Laisvės Biudžeto Užtikrinimui 1947 metams Fondas 
eina sekamai:

Brooklynas turi sukėlęs 
Philadelphia, Pa. turi 
Scranton, Pa. pradėjo su 
Pittston, Pa.

$47.00
$25.00

$2.50
50c

Kiekviename organizaci jų susirinkime, kiekviename 
parengime, kiekvienoje pasilinksminimų sueigoje turė
kime mintyje savo dienraščio vajų. Kurie jau turite blan
kas aukų rinkimui ir Laisyės bendrovės Šerų pardavimui 
rūpinkitės jas pripildyti.

Kiekvienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo rimtai darbuotis, kad gauti Laisvei naujų skai
tytojų. Kurie neturite progos gauti naujų skaitytojų, 
tai nors stambiau paaukokite į biudžeto užtikrinimo 
Fondą. Pasirūpinkite įsigyti Laisvės bendrovės serų.

Kolonijų veikėjai žinoki',e, jog kiekviena kolonija tuzj 
ri kį nors surengti Laisvės naudai. Nors 'kartą savo 
gyvenime tikrai rimtai paimkime savo dienraščio sustip
rinimo reikalą.

IMI SOHmIM



Antradienis, Spalių 8, 1946

Baltimore, Ml
Lietuvių, Rusų ir Ukrainų 

Organizacijų Bendras Kom. 
Medikalės Pagalbos USSR, pa
skyrė $50 Vilniaus Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui. čekį pasiunčiau į 
LPTK Centrą, Finansų Sek)-, 
vardu, L. Kavaliauskaitės.

Lietuvių, Rusų ir Ukrainų 
Bendras Kom. rengia koncer
tą, spalių-Oct. 20, 8:30 v. v., 
labai didelėj salėje, The Bal
timore Lyric Theatre. Yra 2,- 
700 sėdynių. Programą išpil
dys Russian Stars of Opera. 
Pereitą metą, pirmukart Bal- 
timorėje, tie patys artistai bu-
vo Lietuvių Salėje. Nors ma
žai publikos dalyvavo, bet ku
rie girdėjo juos dainuojant, 
tai net ir dabar nepamiršta. 
Be jokių perdėjimų, tai pirma 
grupė, kurią aš girdėjau taip 
puikiai sudainuojant operiškas 
ir naujas sovietines dainas.

Tikslas šio koncerto yra su
pažindinti amerikiečius su so
vietine kultūra ir tuo pačiu 
sykiu suteikti medikalę pagal
bą sovietų žmonėms, kurie
tiek daug yra nukentėję nuo 
karo.

Taigi, draugai baltimorie- 
čiai, pasistengkime užpildyti 
tą didžiulę salę. Patys pirkite 
bilietus ir raginkite kitus pirk
ti. Tikietų yra 5 skirtingos 
kainos, pradedant su $3.62 ir 
baigiant su $1.21. Tikietus ga
lima gauti pas The Bonny 
Concert Bureau, 327 N. Char
les St. ir pas Komiteto na
rius: Russian, Lithuanian & 
Ukrainian United Committee.

Stanley Raymond.
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Trečias Puslapis

cijas, kliubus, sporto arba dai
lės grupės. j

Kad koordinuotus lietuvių 
veikimas ribose Conn, valsti
jos, išrinkta komitetas, ku
riam palikta atlikti didelės 
užduotys lietuvių judėjime. 
Matėsi pas draugus, drauges 
pageidavimas, kad netolimoje 
ateityje būtų sušaukti pana
šūs susirinkimai, pasitarimai, 
kuomet iškylą svarbesni gy
venimo reikalai. Abelnai im
ant, šis susirinkimėlis • tikrai 
atneš naudos.

Visi dalyviai geram ūpe iš
siskirstė tęsti pasibrėžtus dar
bus pagal geriausią išgalę.

Draugas.

So. Boston, Mass. bet yra reikalavimas, kad pa- Patorshynsky, dainininkas, be

šeštadienių vakarais Liet. 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
iniciatyva vakarėliai gražiai 
pavyksta. Geros gaspadinės 
užkandžių pagamina ir atsi
lankiusieji labai esti patenkin
ti.

šiuo laiku drabužių patal
poj nemažai ir darbo yra, tik, 
deja, po vasaros karščių dar 
vis nejsisiubuojam, kad suėjus 
visoms - visiems ir užbaigus 
darbą ir tuomet užbaigtuves 
atšvęstu m ėm.

Nors labai jau suvėluota,

skelbti vardus tų, kurie prisi
dėjo įvykinti Russian Relief, 
Inc. pikniką, kuris davė pelno 
netoli tūkstančio dolerių, štai 
jie: A. Grigaliūnienė, M. 
Krasauskienė, M. štasienė, J. 
Gicius, A. Buividas, D. Raup- 
lenienė, J. Reinardienė. Wor- 
cesteriškės: M. Sukatskienė, 
A. Vasilienė ir M. Deksnienė, 
monteliškis K. Baniulis ir Ta-Į 
raškai iš Lawrence, Mass.

Praneša
j

Mass. Council of American-j 
Soviet Friendship, Inc., kad > 
pribuvus yra delegacija iš So
vietų Sąjungos Ukrainų Res
publikos, susidedanti iš: Ivan

ritonas, Ukrainų Valstybės 
Operos, turįs titulą USSR 
liaudies artisto; Zoya Iladay, 
soprano Ukrainų Valstybinės 
Operos; Andrew Malyshka ir 
Luką Palamarchuk, rašėjai, ir 
Semion Stefanyk, Jurispru
dencijos profesorius Lvovo 
Universitete, taipgi narys 
Aukščiausiojo Sovieto Sovie
tų Sąjungos. Dėl Semion Ste
fanyk rengia pasitikimą 17 
d. spalių Bostono Barristers, t. 
y., organizacija teisėjų ir ad
vokatų. O penktadienį, spalių 
18, 8 vai. vakare, visi bus 
Symphony Hall ant Hunting
ton avė., Bostone. Taigi, 18 
spalių verta atlankyt Sympho-

Šypsenos >
Sėdinti Kalba

Moteris iš dalies yra to-1 
kia ypata, kuriai, kalbant! 
telefonu, reikalinga kėdė.

kimūs mes abudu! Aš už
dirbu gerą pėdę, pakaks 
tau — gyvensi, kaip ponia!

— Pilnai tikiu, kad pa
kaks man, bet, tokiame at
sitikime, iš ko gyvensi pat
sai ?

BMoan

Kame Dalykas!
Meilė gali būt spanga, bet 

kaimynai — ne.

Ir Daug—Permažai
— Agotėle brangi, ženy-

Kas Yra Sau m y lys
Ne todėl, kad jis perdaug 

manytų apie save, bet dėl
to, kad permažai mano apie 
kitus, — asmuo vadinamas 
egojistu.

ny Hali, išgirsti gražių dainų, 
muzikos, prakalbų. Vietinis 
kalbės ’Mr. Richard Lauter- 
back. Aist.

Niekam nepersunku gauti 
dienraščiui Laisvei nors vieną 
naują skaitytoją.

Padėt jums greit pasiųst daugiau maisto giminėms ir draugams Europoj...

GARSUSIS ’mn MAISTO PAKAS

Waterbury, Conn

garsūs šūkavi-

Mat, kaip yra 
apie demokra- 
kaip sunku jo

MHW.<

Vyrai, moterys iš augesnio 
ir jaunesnio amžiaus, visi par- 

• ti j iečiai iš ke lėtos didesnių 
Conn, valstijos miestų laikė 
pasitarimą misingio gamybos 
centre-Waterburyje 22 d. rug
sėjo.

Apart iš apylinkės būrelio, 
čia lankėsi pora draugų iš 
Nacionalio Lietuvių Centro 
Biuro, kurie pateikė platų pa
aiškinimą apie lietuviij komu
nistų užduotis veikloje. Cent
ro Biuro draugai vaizdingai 
nušvietė šių dienų pasaulinę 
padėtį ir Amerikos-Anglijos 
“kietą politiką“ prieš Sovietų 
Sąjungą ir kitas demokrati-1 
nes valstybes, kas sudaro sun-' 
kias sąlygas atsteigti taiką. I 
Be to, lengva suprasti, kodėl ! 
imperialistų apetitai didėja 
linkui naujo pasaulinio karo, 
nes praeitam kare turčių fab
rikantų iždai keleriopai padi
dėjo, kuomet jaunimas auko
jo savo gyvastis, kad sunaiki
nus hitlerizmą.

Mūsų šalies vyriausybės, 
pryšakyje su prezidentu Tru- 
man’u, kalbėjimas apie de
mokratiją neparodo to žo
džio prasmėj, jog elgiamasi 
demokratiškai. Tai liudija iš
metimas iš atsakomingos vie
tos Henry A. Wallace’o. Ir už 
ką tokis, kaip Wallace, iš
mestas iš kabineto? Nagi už 
tai, kad jis pasisakė už taiką 
ir prieš karą, 
lengva kalbėt 
tiškumą, bet, 
laikytis.

Imperialistų
» Tnai apie trečią pasaulinį ka

rą veda į pagundą ir mūsų lie
tuviškus tarybininkus kelti 
skandalą prieš pažangesnius 
žmones, prieš komunistus iržmones, 
Tarybų Lietuvą, jos piliečius- 
inteligentiją.

Šiame susirinkime buvo 
daugiausiai dėta svarbos, kaip 
atmušti tarybininkų suktą po
litiką ir persergėti visus lietu
vius, kad jie nesiduotų suve
džioti saujalei politikierių. O 
kad lietuvių komunistų darbo 
vaisiai būtų našesni, nusitar
ta įtraukti daugiau lietuvių į 
Komunistų Partiją, p Paplėšti 

^pažangiuosius dienraščius ir 
abelnai visą spaudą, auklėti 
lietuvių darbininkų organiza
cijas, kurti jaunimo organiza-

Pirmiau $15, DABAR TIK

//v 1

Didelis 1/3 kainos numušimas
dabar palengvina jums tuoj pasiųsti

šį BE-PELNO, VALDŽIOS
VŽGIRT^ maisto bar genų

mylimiesiems Europoj!

Pristatymas Užtikrintas 
arba pinigai jums atgal! '

Taip, kad jūs ir kiti amerikiečiai 
galėtumėte tuojau pasiųsti daugiau 
ir geresnio maisto žmonėms Europo
je, CARE, pagal sąlygas pertaisytos 
sutarties su Karinio Turto Adminis- 

i nupigintų pergabeni- 
no lėšų, dabar pateikia 
rų balansuoto maisto 
acingai žema $10 kai-

mo ir pristatyi 
šiuos 29 sva 
siuntinius sent 
na, kuri galioja nuo Spalių 1 d. Di
džiausias Amerikos maisto bargenas 
Europai!

Nusiųskite savo giminėms arba drau
gams Europoj tiek daug už taip ma-

žai! Vartokite CARE planą suteikti 
jiems extra maisto. Dabar tuojau yra 
taip būtinai reikalinga padėti papil
dyti jų menką minimum mitybą šiais 
gardžiais, maistingais valgiais. Jeigu 
jūs neturite giminių nei draugų užsie
nyje, tai galite pažymėti ligoninę, 
našlaičių prieglaudą, mokyklą ar jū
sų užsiėmimo žmonių grupę .. . bet 
kurioje iš 11 šalių. Arba pavesti bet 
kokiai iš 25 CARE’s dalyvių-įstaigų, 
kurios parinks vieną ar kitą vargin
gą šeimą ir pristatys jai jūsų siuntinį.

SIŲSKITE MAISTĄ J ŠIAS ŠALIS
Austria — Belgium
Finland
tlierlands — Italy. — Norway — Poland — 
Germany (J. V., Prancūzų ir Anglų zonas 
ir j visą Berlyną).

Czechoslovakia — 
France — Greece — The Ne-

Kaip CARE Pristatymo Planas Veikia
Visi pristatymai yra greitai Įvykdomi iš sandėlių, kurie nuolat 
papildomi, kai jūsų užsakymai išsiunčiami. Visas darbas atlieka
mas tiesioginėje priežiūroje specialaus/ CARE atstovo.

COOPERATIVE FOR AMERICAN
REMITTANCES TO EUROPE, INC.

(A Non-Profit Organization)
Donald M. Nelson, Honorary President 

Murray D. Lincoln, President 
Lt. General William N. Haskell, Executive Director 

E. G. Borland, Deputy Executive Director

50 BROAD STREET, NEW YORK 4, N. Y
PARTICIPATING AGENCIES

American Christian Committee for Refugees, Inc.; American Friends Service Committee; American Jewish Joiqt Distribution 
Committee, Inc.; American Relief for Czechoslovakia, Inc.; American Aid for France, Inc.; American Relief for Norway, Inc.; 
American Relief for Poland, Inc.; Church World Service; Committee on Christian Science Wartime Activities of The Mother 
Church; Congregational Christian Service Committee; Cooperative League of the U.S.A.; Greek War Relief Association, Inc.; 
International Rescue and Relief Committee, Inc.; Labor League for Human Rights, AFL; Mennonite Central Committee; 
National CIO Community Services Committee; Paderewski Testimonial Fund, Inc.; Save the Children Federation, Inc., Tolstoy 
Foundation, Inc.; United Ukrainian American Relief Committee; Unitarian Service Committee; United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc.; United Yugoslav Relief Fund of America; War Relief Services—National Catholic Welfare Conference;
YWCA-World Emergency and War-Victims Fund, '

I

I
Joks kitas maisto siuntinys nesuteikia visų šių 

išimtinų CARE gerumų!
pristatąs tiek daug 
tiktai už $10. Di-

Vienintėlis pakas 
maisto j Europą 
džiuliame 49 svarų CARE siuntinyje 
yra 25 svarai gryno sveiko, maistin
go valgio ... IR DAR muilo, cigare- 
tų, druskos ir kitų naudingų dalykų. 
Suteikia 4-rių šeimai po extra paval
gį kasdien per 2 savaites. Ir jis yra 
be pelno. . _
Pristatymas Užtikrintas arba pinigai 
grąžinami. Jūs gaunate 2 kvitas: 
vieną už jūsų čekį ar money orderį; 
kitą, pristačius, nuo priimančio 
siuntinį asmens.
Jūsų maisto užsakymas yra oro paš
tu persiunčiamas tiesiog j sandėlius 
Europoje. Nėra jokio gaišavimo. Jo
kių ceremonijų. Jokių muitinių in
spekcijų. Nėra taksų nei muitų.

Tik Padarykite Šiuos Tris Žingsnius!
Street, New York 4, N. Y. 
jūsų užsakymas gaunamas, 
paštu pasiunčiamas j Europą, kur 
Amerikiniai CARE’s atstovai pasirū
pina greitu pristatymu.

Greitas pristatymas jūsų giminėms 
ir draugams iš maisto sandėlių, esa
mų 11 šalių Europoje. Šis siuntinys 
neatima Europiečiams jokių 
navimo punktų!
Apsaugotas jums stipriais, 
merkiamais, nepraimamais 
Aukštos rūšies maistas supakuotas 
pagal griežtus J. V. armijos patvar
kymus.
CARE yra valdžios užgirta—be-pel- 
no organizacija 25 Amerikinių lab
darybės, darbininkiškų, kooperaty- 
vių ir religinių įstaigų, užsiimančių 
pašalpomis užsieniams. Užgirta Val
stybės Dept., Žemdirbystės 
Prezidento Karinių Pašalpų 
lės Tarybos.

racio-

neper- 
pakais.

Dept. ir 
Kontro-

1. Panaudokite tą kuponą apačioj 
arba paprašykite CARE Maisto Pa
ko Orderio savo banke, darbo unijoj, 
kooperatyve, arba religinėje ar lap- 
daringoje dalyvaujančioje įstaigoje.
2. Įrašykite savo vardą ir adresą ir 
vardą ir adresą giminės ar draugo, 
kurj jūs norite pašelpti.
3. Paštu pasiųskite su čekiu ar mo
ney orderiu $10 j CARE, 50 Broad

Kuomet 
jis oro

Jūsų užsakymas yra oru persiunčia
mas į Europą, kur Amerikiniai 
CARE’s atstovai pasirūpina greitu 
pristatymu.

50 Broad Street, New York 4, N. Y.
..... už kuriuos malonėkite 
po $10 už paką.

CARE,
Čia įdėta □ čekis ar □ money order $.............
pristatyt................... CARE Maisto Paką (-kus)

Siuntėjo vardas ir adresas (druku)

VALSTIJA

VARDAS

GATVĖ ir NUMERIS

MIESTAS

827

Kam pristatyt maistų (druku)

VARDAS

GATVĖ ir NUMERIS

ŠALIS

SIUNTĖJO PARAŠAS METAI IR MEN. DIENA

Jeigu jūs neturite giminių ar draugų užsienyje, tai pažymėkite įstaigą arba grupe 
arba nurodykite bet kurią CARE’s dalyvę-įstaigą, kad ji parinktų vargingą Šeimą.
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
X Kai dėl jo, tai tikrai ne
žinau: gal jis kartais ir ne- 
užuodžia, — neklausinėjau. 
Bet kai dėl manęs, tai aš 
tiek tų pašėlusių automo
bilio dujų prisikvėpavau, 
nors ir labai stengiaus nosį 
laikyt vis nukreiptą į langą. 
Vis viena, kai parvažiavom 
vėl atgal Adolfo “dvare
liu,” man galva dar sunkes
nė buvo, negu išvažiuo
jant... Žmona pradėjo ką 
ten su Adolfu kalbėt, o aš 
tyliai, nežymiai ir įšliaužiau 
vėl atgal Rufaus kamba- 
rėlin, užsidariau duris ir; tina. Sudiev, iki pasimaty- 
bumpt .lovon. Bandysiu gi mo j 
kiek primigt, atsiteist. už 
menkai miegotą naktį. Gal 
geriau tada jausiuos. Gal 
galva bus tada lengvesnė.

Guliu ir girdžiu: maniš-| 
kė susiėmė su savo atkak
liuoju jaunesniuoju broliu 
Adolfu apie politiką disku- 
suot. Maniškė išvadžioja, 
kaip dabar dalykai yra ir 
kaip turėtų būt Amerikoj ir 
kitur. O Adolfas atsikapo- 
ja. Jis atkakliai varo sa
vąją. Nei šiaip nei taip, be 
logikos, ana rchistiškai... 
Bet jau rėkt, tai rėkia, — 
rėkte užrėkia maniškės 
lengvą balsą — na, ir ima 
viršų... Maniškė, jaučiu, 
mato, kad čia tuščias dar
bas ir tu jo neįtikinsi, ne
perkalbėsi, tai ji, dar kiek 
pasikivirčijusi,’ girdžiu iš- 

Mūlino virtuvėlėn brolienei 
pietų taisyt padėt.

O man ramiau liko silsė
tis. Guliu ir mąstau. Ir 
įdaryk tu, žmogau, ką darąs. 
/Jau nebepirmi metai mudu 
su žmona užprenumeravom 
ir Adolfui ir dar gal kokiai 
dvylikai giminių Teksuose 
“Workerj,” “In Fact”, ki
tiems ir dar šį tą: tegul gi 
žmoneliai po truputį akeles 
krapštos, tegul apsišvie- 
čia.... Bet čia, matyt, grū
dai pataiko ant uolingos 
žemės...

Pasistiprinom pietų. Šiuo 
kartu Adolfas nors ir valgė 
nemažiau už vakarykščią, 
bet jau nebeparodė tokio 
savo arklinio jumoro ir 
šiaip buvo lyg mandages
nis. Ar kartais jam vie
nam jo žmonelė nepasi
skundė ko ?....

Štai ir vėl čia Renoldas, su 
savo automobilium ir su 
pačiuke. Vadinas, važiuo
jam. Puikiai. Atsisveiki-

nom, atsiprašėm už pada
rytą “turbaciją.” Maniškė 
nuošaliai ir taktiškai įglau- 
dė šeimininkei delnan po
pierinę, ir paskui abi pasi
bučiavo. Matau, pataikė į 
tašką, nes Adolfienė atrodė 
pradžiugusi ir nušvitusiu 
veideliu. Rufui maniškė ir
gi padovanojo gerą auksinį 
laikrodėlį: mums jis netaip 
jau buvo reikalingas. Rufui 
irgi nušvito akys, nabagė
liui. Taip sau, tik vasarop- 
šilčiai pasikratėm rankas 
su Adolfu, bet pasibučia- 

I vom su Rufum ir su jo mo-

Važiuojam atgal į Berk- 
lėrio pakraštį, pas vyres- 

‘ niąją svainę. Sėdim vėl taip 
pat, kaip ir vakar: moterė
lės užpakaly, mudu su Re- 
noldu iš pryšakio. Važiuot 
geriau, Renoldo automobi
lis geresnis ir nerūksta, — 
dujų nejaučiu. Pat pirma 
pradėjau giliai, giliai, visa 
krūtine, visu pilvu kvėpuot. 
Renoldas tik akim į mane

— O ką čia sveikas taip 
pūkštau ji?

Aš jam ir išpasakojau 
mūsų šio ryto ekskursiją su 
Rufum, kaip ten jo auto
mobiliukas dujų prileidžia į 
vidų, — mane visą apsvai
gino, net buvo užėję ožiu
kus lupt... vos vos susilai
kiau... Papasakojom kai ką 
ir iš įgautų pas Adolfus 
įspūdžių. Maniškė santū
riau, netiek, kiek aš. Ji net 
mane sudraudė: girdi, at
sargiai, perliuosai nekalbėt, 
kad paskui, aplinkiniais ke
liais, Adolfas neišgirstų, — 
būtų tik nesmagumo... Re
noldas gudriai mostelėjo 
ranka ir reikšmingai nusi
juokė: žinom mes, girdi, ži
nom gerai, visi žino Adolfą, 
bet jis nieko nežiūri,—vi
siems rėžia savąją. Akižara 
ir gremėzdas. Tuščia jo. 
Niekam nemalonus tokis ti
pas. Nuo jo šalinas ir jo 
paties broliai ir seserys. 
Gyvena, girdi, vienas, kaip 
vilkas. Tinginys ir velta- 
ėdis. Net ir savo žmonelę, 
girdi, baigia užvarinėt, ir 
savo tą sūnų Rufų...

Taip, keistas, atkarus ti
pas. Girdi, visiems vis nu
siskundžia, dirbt nieko ne
galįs: nugarą jam skau-

t

Nepaprasta programa penkių žymiųjų artistų 
Rusi;, Baltarusių ir Ukrainu Dainose-muzikoj: 

NADINE RAY, Sonrano
STEPAN KOZAKEVICH, Baritonas
ZINAIDA ALVERS, Mezzo-Soprano
ILYA TAMARIN, Tenoras
ANTIN RUDNITSKY, Pianistas-Kompozitorius 

RENGIA AMERIKOS RUSŲ BROLIŠKA DRAUGIJA, I. W. O. 
AKRON, OHIO 

šeštadienį, Spalių 12, 8 P. M.
SOUTH HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 30 W. Thornton 

įžanga $1.25, jimant taksus. 
* * * 

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, Spalių 13, 2 P. M.

CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM, K. «th St. ir Lakeside Ave. 
įžanga: $1.50 ir $1.00, jimant taksus.

* * *
PHILADELPHIA, PA. 

šeštadienį, Spalių 19, 8 P. M. 
FLEISHER AUDITORIUM, Broad ir Pine Streets, 

įžanga: $2.25; $1.75; $1.20, jimant taksus.
* * * 

BALTIMORE, MD. 
Sekmadienį, Spalių 20, 8:30 P. M. 

THE LYRIC THEATRE
įžanga: $3.62; $3.02; $2.41; $1.81; $1.21, jimant taksus.

Rengia Jungtinis Baltimorės Komitetas dėl Medikalės Paramos 
Sovietų Sąjungai. 

, * * * 
BINGHAMTON, N. Y.

Penktadienį, Spalių 25, 7:30 P. M.
CENTRAL HIGH SCHOOL AUDITORIUM, Main Street 

įžanga: $1.00, jimant taksus. 
Rengia Amerikos Slavų Broliškos Pagalbos Komitetas.

* * * 
ERIE, PA. 

šeštadienį, Spalių 26, 7:30 P. M. 
STRONG VINCENT HIGH SCHOOL AUDITORIUM, West 8th 

įžanga: $2.00; $1.50; $1.00, jimant taksus.
Rengia Amerikos Rusų Broliška Draugija, I. W. O. Kuopa 3018.

Street.

St.

da... O pažiūrėt, vyras, 
kaip kupeta... M a n i š kė 
dar dadėjo, kad jis veikiau
sia fašistiškai nusiteikęs. 
Paėmęs rankon In Fact, pa
vartęs, susiraukęs ir pasa
kęs maniškei, kad čia tik 
esanti propagandą, tik akių 
dūmimas. Jis, girdi, viską 
žinąs iš šventraščio, švent
rašty visa kas išpranašau
ta, nusakyta iš anksto, kaip 
ir kada kas bus...

Ilgai man vis akyse sto
vėjo nusipenėjusi, savim 
patenkinta, pašaipi, įžūli ir 
gramozdiška mano jaunes
niojo svainio Adolfo Vag
nerio figūra. Ir dažnai 
mes paskui, susiėję su ki
tais giminėmis, užsiminda- 
vom karčiai apie šitą juo
dąją Vagneriu šeimos ave
lę — black sheep of the fa
mily. ..

Pravažiuodami pro Vic
toria miestelį, stabtelėjom 
ties vienu garažu, kur dir
bąs Adolfo sūnus Vilburas. 
Pasiklausėm. Išėjo lainas, 
rankas išsipuišinęs 
kas.
minučių, atsisveikinom su 
Vilburu ir drožiam toliau. 
Kelione dar tolima, kol pa
sieksime Berklėrio apylin
kės sodybą.

Važiuodami tai pasikal
bant kiek, tai snuduriojam. 
Akis, ir taip jau įvargintas 
netikusiai miegotos nakties 
ir tos du j notos su Rufum 
ekskursijos, dar labiau var
gina nuolatinis kelio bliz
gesys ir automobilio sping
sinčios dalys. Kai pavargu
siam, tai ir pakelės gamto
vaizdžiai nelabai telimpa. 
Kelionė atsibodo. Vieškely s 
nelabai koks. Vietomis iš
rausytas, duobėtas, liūčių 
išgraužtas. Vietomis tai
somas, platinamas. Pake
liui vis daugiausia tie pa
tys nuobodūs sukiužę krū
mokšliai, išsikėtoję kaktu
sai, kukuruzų sklypai, med
vilnės, bulvių žali lopiniai...

Pravažiavom ir Goliad 
miestelį. Šį tą maniškė čia 
pasipirko iš daržovių ir vai
sių, kad dapildžiūs mono
tonišką farmų dietą. Vaka
re, jau sutemus, pasiekėm 
ir pažįstamą vietą. Renol
das mudu su žmona išlydėjo 
iki pat namų, o pats su sa
viške pasuko į savo gūžte
lę. Pasimatymo! Susieisi
me dar nekartą. Maniškė ir 
Renoldui delnan įglaudė po
pierinę, kad geriau ratai 
važiuotų...

Kai ką persakėm Herma
nui ir jo senutei motinai iš 
įgytų įspūdžių. Ir susitarėm 
anksti rytą važiuot į Bishop 
miestelį, gal apie 75 mylias, 
ir aplankyt ten vieną ma
niškės giminaitę. Gerai. Tai 
eime gult. Pasilsėkime bent 
šią naktį žmoniškiau.

Nors aš ir jutau tą įkirų 
kojos niežėjimu, bet susi
valdžiau nuo kasymo. Ma
no užmigta' ir pamiegota 
nieko sau. Per antrąjį gai- 
džiagystį paskirdau, pasi- 
mankščiau gerai prie atvi
rų durų, — ir tuoj akys ge
riau nušvito ir pasidarė 
linksmiau. Krau j ūkas išsi
judino geriau bėgiot. Kūliu 
man po aslą besivartalio
jant, išbudo ir maniškė. Na, 
kelkis, miegale: turim ank
sti išvažiuot ir suplūkt di
delę kelionę ten ir atgal, tą 
pačią dieną...

O rytas išsišvietė puikus, 
gražus. Saulė kaitriai kai
tina. Šilta, trošku, bet 
bent to lietaus nėra... Her
manas — čiuinas žmogynas. 
Pats jau seniai apsiliuobė 
su gyvuliais, apsitaisė, apsi- 
skuto ir mudu vis ragina.

vyru-
Pasikalbėjom keletą

, atsisveikinom

Papusryčiavę ir išvažia
vom. Tai ketvirtadienis, ge
gužės mėn. 23 diena. Per- 
siritę iš lengvėlio per tuos 
kaimiškus kelelius, įvažia
vom, kai dėl Teksu, tai ir 
gan gerą vieškelį į pietus, 
link Corpus Christi miesto.

Hermanas, kaip ir jo 
jaunis brolis Renoldas, au
tomobilį valdo gerai. Ma
niškė net sudraudžia, kad 
nevažiuotų taip greit, o aš 
paraginu, kad greičiau. Ge
rai išsimiegojusiam, ir visa 
kas atrodo geriau. Kelionė 
visu keliu buvo gyva. Ka
dangi ir pats Hermanas ir 
jo motina jau labai senai 
kada besimatė su savo gi
ni i n ė m i s Lina ir Willie 
Roe we, tai ir važiuojam vi
si keturi. Namie nieko ne
pasiliko. Galvijus prižiūrėt 
apsiėmęs Renoldas.

V a ž i u o j am, dairomės, 
kalbamės. Pervažiavom ap
skrities miestą Beeville. 
Esama nieko sau miesčio- 
ko, — plokščiastogio, vie
naaukščio, plačiai išsimė
čiusio po apžėlusią skaro
tais medžiais lygumą. Tru
putį čia pasiganėm*, užsi- 
kandom pietų ir vėl kre
olam toliau. Blizga prieky 
saulės spiginamas kelias, 
dirgina akis, kad jos net 
prisimerkia. .0 čia dar tie 
atspindžiai nuo automobi
lio. Abiem šonais kelio ei
na elektros pravadai. Ke
lios vielų eiles ištemptos ant 
gana menkų medinių stuob
relių. Klausiu Hermano, ko-

Nors Londono valdžia buvo 
įsakiusi policijai nepraleisti 
maisto žmonėms, susikrausčiu- 
siems j tuščius palocius, tačiau 
maistas praėjo. Čia matome 
sargybinius patogiai nusisukus 
i šalį, kada praeivis įsviedžia 
maisto savo draugams.

PHILADELPHIA, PA.

kie silpnučiai, net iš šonų 
p a r a. m s t yti pagalbiniais 
kuolais. Egi, sako, taip pa- 

’ t o g i au: pigiau. atseiną... 
Gal ir taip. Bet juk jūsų 
čia teksiški viesului gali iš- 
laužyt tuos stulpelius...

—Ką, ar viesulai?... Vie
sulas, jei kur užeina, tai ne
tik tokiuos stulpelius, bet ir 
medžius ir namus šluote nu
šluoja, išrauna, išdraiko pa
keliui ...

—Blogi tie jūsų čia orai, 
—patėmiju Hermanui: — 
Karšta, trošku, ar tau sau
le ar lietus, o dar užeidinė- 
ja ir tie sūkuriai, viesulai, 
tvaniškos liūtys...

—Taip, tai taip. Toks 
jau klimatas. Ir prie jo 
mes vis”*'dėlto pripratę... 
Tai ir gyvenam.

(Bus daugiau)

šie bethlehemiečiai jaunuo
liai sugrįžo iš kariškų parei- 
f»’ų: Kumpauskas, Žukauskas, 
Matonis, Abramavičius, žavis.

Klaidos pataisymas: Lais
voje tilpusioj korespondenci
joj’ iš Kaštono pasakyta, kad

Kuržinsko Laidotuvės
Buvo pašarvotas Jos. Kava

liausko koplyčioje, žalvario 
grabe, tarpe puikiausių gėlių, 
ir Amerikos vėliava nuo ve
lionio blauzdų kibojo per gra
bą, kas padarė labai puikų ir 
imponuojantį įspūdį. Sekma
dienio vakare pey kokį tai lai
ką du legijonieriai ramiai su 
šautuvais prie grabo pagarbo
je stovėjo. Paskiau keturi ar 
daugiau įėjo ir pasakė atsi
sveikinimą.

Ryte buvo bažnytinės pa
maldos ir po to nulydėtas į 
kapines. Tonais vėl legijonie
riai laukė jojo grabo, kuris 
buvo apdengtas su vėliava ir 
šeši profesionalai nešėjai nešė 
jį į jo amžiną vietą. Grabui 
leidžiantis žemyn, legijonie
riai vėl pasakė “Farewell 
comrade” ir tris sykius iššovė 
— po to trubelė liūdnai už- 
triubavo, ir dingo gabus kar
žygiškas Jono Kuržinsko kū
nas šv. Kryžiaus kapinėse, 
kurios labai panašios į jojo 
gimtinės, Tryškių miestelio 
kapines.

Ilsėkis, mielaširdingas vi
siems dėde, ir tegul būna jums 
Philadelphijos žemelė kuo- 
lengviausia.

Velionis" paliko liūdinčią 
žmoną Domicėlę Kuržinskie- 
nę, dvi seseris — Anna Yeniš- 
kevičienę, Rintgown, Pa., ir 
Eugeniją Ivoškienę, Jester, 
Pa., ir du brolius — Stasį ir

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

o turėjo būti F. P. žavis.
F. Žavis.

San Francisco. — Ameri
konų Legiono suvažiavimas 
maža balsų dauguma atme
tė sumanymą, reikalaujantį 
pensijų karo veteranams.

Washington. — Vis dar 
tebėra pavojuj gyvybė Cor
dell Hull’o, sunkiai sergan
čio buvusio valstybės sek
retoriaus.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

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 ii4 svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

-<v< Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi 
me modemišką patarna 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
sūsitp oatenkinti

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Manager
JOHN A. PAULEY .

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenin 
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-B770

Mykolą Kuržinskus, Maha- 
n,oy City, Pa., ir keturioliką 
anūkų.

Atvažiavo iš Tryškių mies
telio, Šiaulių apskr., su virš 40 
metų atgal. Išgyveno visą lai
ką beveik Mahanoy City, Pa., 
ir paskiau Philadelphijoj.

Bronė.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju gimi

nėms ir draugams už dalyva
vimą mano velionio vyro, Jo
no Kuržinsko, šermenyse ir 
laidotuvėse, kurios atsibuvo 9 
dieną rugsėjo. Taipgi, labai 
dėkui tiem, kurie prisiuntė 
puikių, visokių rūšių gėlių, ir 
už užuojautas.

Labiausiai esu dėkinga gra- 
boriui Jos. Kavaliauskui už 
tokį jausmingą, malonų pa
tarnavimą visame kame. Taip
gi legijonieriams dėkoju už 
tokį puikų patarnavimą kop
lyčioje ir kapinėse.

Iš širdies dėkui visiem,
Domicė Kuržin»kiėne.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryt*, 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy- 
kite i dirbtuvę. Kainas 2-oz $1.00 
4-oz $2.00 Ekstra didelė dėžė
«-n7 $5.00 *

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A

BUYAUSKAS
laidotuvių Direktoria-'

VEVVARK N J
126 Lafayett^e Stree*

PEL MARKET 2-51

Patogu^ laidotuvių tiamnr 
su dviem koplyčion o 
grabų parodos kambariu

GREEN STAR BAR & GRIL1
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □ □

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

RONKONKOMA
8634

telephone
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs ik) paskutiniai* 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie 
nuošė tiiri Oil Burners Kuro Reikalu prašom

Tru-Ember Fuel Co
496 Grand Street 

Telefonas EVergreen 7-1661

savo nė
u ......

inc.
Brooklyn, N. Y
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PATARIMAS TINKAMAI PRIŽIŪRĖTI 
GRŪDUS SANDELIUOSE

Ir iškultas derlius reika-1 
lingas nuolatinės ir stro
pios priežiūros. Grūdai turi 
savyje gyvus gemalus. Jų 
gyvybės palaikymui naudo
jamos grūde esamos me
džiagos. Juo smarkiau ge
malas pareiškia gyvybės 
žymes, tuo stipriau vyksta 
medžiagų 
Rezultate 
grūdų kvėpavimas. Atsi
randa grūdų krūvoje daug 

» šilto oro ir drėgmės. Nuo 
f to mažėja grūdų svoris, 

grūdai įkaista ir sudrėksta. 
Nuo vidujinės grūdų šilu
mos ir drėgmės prasideda 
jų degimas, pelėjimas, šuti- 
mas. Drėgni ir įkaitę grū
dai pradeda dygti. Per ke
letą dienų toki grūdai visiš
kai sugenda ir netinka ne 
tik maistui, bet ir pašarui.

Sausi ir vėsiai laikomi 
grūdai mažiausiai genda ir 
mažėja svoriu. 100 kg grū
dų prie 14 procentų jų: 

r drėgnumo ir prie 10 laips- I 
'riių šilumos per 10 dienų 
nustoja tik | gramo svorio.: 
Bet jeigu grūdai 20 procen
tų drėgnumo, tai prie 18 
laipsnių šilumos 100 kg per 
10 dienų nustoja net 250 
gramų svorio. Taigi nuosto-! 
liai padidėja net 1000 kar
tų. ;

Saugoj ant grūdus nuo su
gedimo ir perdidelių nuos
tolių, kurie susidaro grū
dams kvėpuojant, grūdus i 
sandėlin pilti reikia tik sau-l 
sus, — sandėlis taip pat tu
ri būti ‘sausas ir vėsus.

Grūdų drėgnumas parei- 
na nuo grūdų prinokino ir 

y ųšdžiovinimo lauke pėduose. 
™ Mažiau prinokę grūdki, 

drėgmės turi net iki 40%. 
Gerai prinokę grūdai drėg
mės teturi 16 nuošimčių.

Netinkamai išdžiovintus 
ar neprinokusius grūdus iš
kalus, reikia tuojau valyti. 
Valant grūdus, galima

panaudojimas, 
vyksta gyvas

drėgnumą žymiai sumažin
ti. Tuo tikslu grūdus reikia 
ilgiau ir stropiau vėtyti 
fukteliu. Pastarasis, lei
džiant grūdus plonu sluoks
niu, smarkiai grūdus ap
džiovina. Be to, vėtymo me
tu neprinokę grūdai, kaip 
lengvesnieji, išsiskiria nuo 
prinokusių. Tas žymiai pa
lengvina tolimesnę grūdų 
priežiūrą, nes neprinoku
sius, atskirai juos laikant, 
galima apsaugoti nuo su
gedimo.

Išvalyti grūdai, stropiai 
juos prižiūrint, sandėliuose 
galima visiškai išdžiovinti 
ir apsaugoti nuo gedimo. 
Pirmiausia pats sandėlis 
turi būti gerai sutvarkytas. 
Jis turi būti švarus. Lubo
se, sienų plyšiuose, grindų 
skylėse, aruoduose neturi 
būti dulkių, voratinklių, se
nų grūdų liekanų. Plyšiai, 
skylės reikia moliu, cemen
tu užlipdyti, sienas išbaltin
ti, kad grūdų kenkėjai būtų 
sunaikinti.

Norint, kad sandėlyje 
grūdai džiūtų ir jokiu būdu 
labiau neatidrėktų, negali
na grūdų pilti pastogėse, 
int tvartu lubu ir tokiose 
įtalpose, kuriose negalima 
•eguliuoti drėgmės ir šilu

mos. Jeigu grūdai gauna iš 
tvarto garų arba iš oro pa
tenka drėgmė, jie sudriks 
ir pradės gesti. Grūdams 
laikyti patalpoje priešingo
se sienose turi būti įtaisyti 
langai, pro kuriuos galima 
būtų 'sudaryti stiprų skers
vėjį vėdinimui ir džiovini
mui. Langai turi būti pa
kankamai dideli, kad suda
rytų nemažiau, kaip šeštą 
sienų ploto dalį.

Iškulti ir išvalyti grūdai 
sandėlyje reikia laikyti ne
storu sluoksniu, drėgnes- 
nius laikyti atskirai nuo 
sausesnių. Juo grūdai drėg
nesni, juo plonesnių sluoks-

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING T 
REPAIRING CO.

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

niu juos reikia laikyti. Dau
giau kaip 17% drėgnumo 
grūdai laikomi 20-30 cm 
storumo sluoksniu. 15-17 
nuošimčių drėgnumo grū
dai pilami į 30-60 cm storu
mo sluoksnį. Sausesni, kaip 
15 nuoš. drėgnumo grūdai 
galima laikyti 70-80 cm sto
rumo sluoksniu.

Sandėlyje laikomi grūdai 
r e i k a 1 i ngi nuolatinės ir 
stropios priežiūros. Jie nuo
lat turi būti vėdinami ir 
džiovinami. Tuo tikslu juos 
reikia dažnai žarstyti. 'Žar
stant grūdai džiūsta ir vė
dinasi. Ką tik supilti į san
dėlį grūdai žarstomi kas
dieną. Vėliau žarstymas 
kartojamas 2-3 kartus per 
savaitę. Ir tik užtektinai 
grūdams pradžiūvus, žar
styti pakanka vieną kartą 
per mėnesį.

Grūdus žarstant, reikia 
taip dirbti, kad grūdai kuo 
g e r i a u s iai prasivėdintų. 
Todėl mediniu ar metaliniu 
kastuvu pasemtą grūdų 
porciją sviedžiama bent per 
metrą toliau į naują krūvą 
ir plona srove, kad kuo 
daugiau grūdai pagautų 
šviežio oro. Taip perkasa
mi grūdai ne tik džiovina
mi, bet ir atvedinami.

Grūdai krūvoje privalo 
būti nuolat ne tik sausi, bet 
ir nesukaitę. Todėl nuolatos 
reikia tikrinti grūdų krūvos 
temperatūrą. Pradėjus grū
dams kaisti, prasideda jų 
nykimas, gedimas. Tempe

ratūros kontrolei pravartu 
turėti termometras. Jo ne
sant, temperatūrą reikia 
tikrinti ranka, giliai ją 
įsmeigus į krūvą.

Daugelyje vietų turima 
jaujos linų džiovinimui. Jo
se labai gerai galima išdžio
vinti ir grūdus. Vienoje 
jaujoje per savaitę galima 
išdžiovinti labai didelius 
grūdų kiekius. Jomis turė
tų naudotis plačiausios val
stiečių masės.

Grūdų sandėliai nuolat 
turi būti ..vėdinami, 
atidarant duris ir langus, 
kad susidarytų kuo didžiau
sias skersvėjis. Sandėlius 
vėdinti tiktai giedriam orui 
esant. Lietingu ir ūkano
tu metu sandėlio langai ir 
durys turi būti sandariai 
uždaryti.

Daug nuostolių grūdams 
sandėliuose padaro žiurkės, 
pelės ir kiti grūdų gadinto
jai. Su jais reikia kovoti 
nuolat ir labai stropiai.

Dideliu triūsu užaugintas 
ir surinktas turtas — javai 
—turi būti išlaikytas be jo
kių nuostolių.

Agr. K. Saulėnas.
Iš Valstiečių Laikraštis.

Laisve—Liberty, Lithuanian DaflX

“Ir tas, kuris pralauš pikieto linija pirmiausia, gaus 
ekstra dieną pasilsio.”

0 ■ ■ - - -

Žinios iš Lietuvos
Neseniai Vilniuje pasibai

gė dvi dienas trukęs apskri
čių kultūros - švietimo dar
bo skyrių vedėjų suvažiavi
mas. Respublikinio kultūros 
švietimo darbo įstaigų ko
miteto pirmininkas drg. A. 
Guzevičius savo pranešime 
iškėlė svarbius respublikų 
kultūros darbuotojų užda
vinius ryšium su kadrų pa
rinkimu ir kultūros įstaigų 
darbu penkmečio vykdyme. 
Kitais klausimais išsamius 
pranešimus padarė Respub
likinių Liaudies Kūrybos 
Namu direktorius Galdikas 
ir VKP(b) CK lektorius 
drg. Zinojevas.

Suvažiavimas priėmė įsi
pareigojimą nuo rugpiūčio 
mėn. 1 d. iki spalio 1 d. or
ganizuoti plačią derliaus 
valymo ir grūdų pristatymo 
valstybei kampaniją, įtrau
kiant į tarpusavio lenkty
nes klubus — skaityklas, 
bibliotekas ir kitas kultūros 
— švietimo darbo skyriams 
priklausančias įstaigas.

Kauno Kariniai - Istori
niame Muziejuje, Didžiojo 
Tėvynės karo skyriuje ruo
šiamas 70 puslapių didelio 
formato Lietuvišk. Raudo
nos,ios Vėliavos Klaipėdos 
vardo šaulių divizijos kovų 
albumas. Jame bus įdėtos 
nuotraukos, a p r a š ymai, 
brėžiniai, vaizduojantieji di
vizijos nueitąjį kovos kelią 
nuo Oriolo ligi Klaipėdos.

Greitu laiku Klaipėdoje 
bus atidaryti inteligentijos 
namai. C/a bus įrengta skai
tykla, biblioteka, poilsio, 
žaidimų, sporto salės. Prie 
inteligentų namų steigia
mas ir rašytojų sąjungos fi
lialas, kuriam vadovaus ra
šytojas Butkų Juzė.

Šiomis dienomis pradėjo 
darbą Klaipėdos ,Muzikinis 
Dramos Teatras. Jis parodė 
pirmąją premjerą, pastatęs 
K. Jūrašiūno inscenizuotą 8 
paveikslų liaudies pasaką 
“Egle žalčių karalienė.” 
Teatras numato suruošti 
pasirodymų ir eilėje pajū
rio miestų.

Į Vilniaus bei Kauno val
stybinių universitetų pir
muosius kursus šiemet bus 
priimama 1,800 žmonių. 
Vilniaus Pedagoginis Insti
tutas priims 330 žmonių, 
Klaipėdos Mokytojų Insti
tutas 150 žmonių, Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademija — 
300 žmonių.

Tūkstančiai naujų stu
dentų mokysis Vilniaus bei 
Kauno institutuose ir kon
servatorijose.

Didinamas taip pat priė
mimas į technikumus ir 
mokytojų seminarijas.

Iš “Valst. Laikraštis”.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

YRA DAUG GERŲ DARBŲ
MOTERIMS

Amžiaus 18 iki 40.
Pakavimo Departmente

DIENINIŲ 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)V: ........................... . -- ■■■ ■ ' ' ' ■ -rJ

New Haven, Conn.
Filmą-Judžią Lankytoją Žiniai

“Specter of the Rose’’ pra
dėjo rodyti spalių (Oct.) 4-tą 
d., Lincoln Teatre, New Ha
ven. Apie filmos vertę čia ne
aiškinsiu, nes dar ir pats ne
mačiau, bet visiems bus įdo
mu filmą matyti, dėl to, kad 
filmoj vaidina svarbią rolę 
mūsų gerų visuomeninkų dr. 
J. J. Kaškiaučių sūnus Ivan 
Kirov. Mes esame daug skai
tę ir girdėję apie Ivan Kirov. 
Apie jį daug rašė angliškoji 
spauda, na, i]’ progresyviška 
lietuviška spauda. Dabar Iva
ną galime pamatyti lošiant.

M. Antanuk.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. Moterų susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalių 10 
d., 8 vai, vak., 318 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite, nes turime 
svarbių reikalų aptarimui. Atsives
kite ir naujų narių. — Valdyba. 
Nepamirškite pasitarti Laisvės va
jaus reikalu. (226-227)

WATERBURY, CONN.
Laisvės skaitytojų susirinkimas 

įvyks spalių 9 d., apatinėj salėje, 103 
Green St., 7:30 v. v. Kviečiame vi
sus Laisvės skaitytojus, vietinius ir 
įš apylinkės dalyvauti šiame susirin
kimo. Kaip pastebėjote- Laisvėje, 
daugelis miestų jau turėjo susirinki
mus, dienraščio vajaus reikalu. Mes 
vvaterburiečiai biskį pasivėlinom, ta
čiau subruzdę dar galėsime pasivyti 
ir dar pralenkti kitus miestus. Šia
me susirinkime dalyvaus dienraščio 
Laisvės atstovas P. Buknys, kuris 
paaiškins apie naujus šio vajaus pla
nus. Tad prašome visuš dalyvauti.— 
Kom. (225-226)

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

spalių 9 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Draugai, būtinai visi da
lyvaukite susirinkimo ir užsimokė
kite mėn. duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti. — V. K. Shcralis, sekr.

(225-226)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks. »

NORTHWAY7 PIIARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
P. O. Box 666, Newark 1, N. J. 
DEKEN’S OINTMENT CO.

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas
Vakacijos Su Alga 
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės 
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine.
MICHELIN BUILDING 

MILLTOWN, N. J.
(228)

I

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 AVĖ., 

Glen Ridge, N. J.
(229)

RANKINES SIUVĖJOS
Patyrimas nereikalingas. Lengvas 

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

(226)
ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ. Papras
tas virimas. Patyrusi. 6 rūmų apartmentas. 
Guolis ant vietos. Atskiras kambarys ir 
maudynė. Lengvus ' skalbiniai. Maža šeima. e
1 Vaikas, 10 metų. Aukšta mokestis. Šaukite 
NEVINS 8-7280. (X) ¥

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
DU PILNAI PATYRŲ

PRIE STALŲ MOULDERIAI
Geležinėje Foundrėje, Standardinė MokeAis 
distriktui, priskaitant bonus už produkciją.

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 Chester, N. Y.

PORT CHESTER 1800.
(228)

A

Chester, Pa.

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 tablete 
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-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletelės 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 tabletelės į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75. ' '
^.^Vitaminus .siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif,

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat ;
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn ;

Albumą ruošia kovu dalyvis 
majoras Daugėla.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.
Fotografas

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

Kuomi jūs prisidėjote prie 
užtikrinimo Laisvei 1947 me
tą biudžeto?

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampai Broadway ir Stone Avi. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

“Jūsą tiesa, Bill, ko mums reikia, tai daugiau produkcijos.”

Spalių 3 d., 7 vai. vakare, 
čia įvyko baisi tragedija, kuo- 
met eksplodavo Marcus Hook 
Sun Oil kompanijos aviacijos 
gazolino rezervų tankai. 6 
kompanijos darbininkai ir vie
nas ugniagesys 'sudegė ant vie
tos, 5 randasi kritiškame pa
dėjime ir 200 sužeisti — 66, Ii 
dikčiau sužeisti guli ligoninė- Nt 
se, o kitus, mažiau sužeistus, 
ligoninių slaugės aptvarstė 
žaizdas ir paleido namo. 
Chester ir Crozer ligoninės li
ko užpildytos ligoniais. Tai 
buvo baisiausia tragedija 
Chesterio apylinkėj; Marcus 
Hook miestelis randasi už 4 
mylių nuo Chesterio. Kuomet 
eksplozija įvyko, šviesa buvo 
matyti už 30 mylių tolumo.

Sun Oil Co., turbūt didžiau
sias — $13,000,000 — aliejaus 
rezervas - fabrikas pasaulyje. 
Ponas J. Howard Pew, prezi- - \ 
dentas Sun Oil Co., apskai
čiuoja, kad yra padaryta již 
$300,000 nuostolių. Bet po
nas Pew neapskaitliuoja tų sa
vo vergų darbininkų kančių. 
Ponui Pew tas neapeina. Vie
nas darbininkas iš darbo —- 
kitas į darbą!

P. Šlajus.

Laisvės Talkoj Visiems 
Vietos Yra!

.-Til) liftitflfcr**..'
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Iš LDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko spalių 
3 d., Laisvės svetainėje. Na
rių atsilankė skaitlingai. Val
dybos raportas priimtas be 
diskusijų.

Laiškų skaitymas: Iš Chica- 
gos, Vilnies administracija 
prašo mūsų kuopos pasidar
buoti Vilnies dienraščiui, gau
ti naujų skaitytojų. Biskį dis- 
kusavo. Laisvės patri.jotai ar
gumentavo, kad mes, pirmoje 
vietoje, turime rūpintis savo 
dienraščiu Laisve, kurios da
bar eina talka už gavimą nau
jų ir atnaujinimą senų skai
tytojų. Taipgi 
aukomis, Šerais 
dais.

sukelti fondą
ir kitokiais bū-

"f <

“PRIES SROVE”
Piliečiu Registracija New 
Yorke Prasidėjo Pirmadienį

Nuotaka Mirė Eidama 
Prie Altoriaus

Kronikine trijų veiksnių, šešių paveikslų drama.

Stato Scenon Liet uvių Meno Sąjunga

JONAS VALENTIS REŽISIERIUS
Kiekvienas pilietis, kuriam 

sueis 21 metai amžiaus, taip
gi • naturalizuoti piliečiai, ku
rie jau gavo taip vadinamas 
antrąsias popieras.

Išgyvenę valstijoje ne ma
žiau vienų metų, mieste 4 mė
nesius, rinkimų distrikte 30 
dienų. Laiko taisyklės nelie
čia grįžtančių iš karinės tar
nybos.

Laikas skaitosi iki rinkimų 
dienos, lapkričio 5-tos, ne iki 
registracijų.

Ka Reiškia Enrollment?
Kiekvienas norintis balsuo

ti turi registruotis. Bet užsi
rašymas partijų balsuotojais 
(enrollment) nėra privalomas. 
Gali užsirašyti balsuotoju bile 
kurios ant gauto baloto įrašy
tos partijos, ties tos partijos 
emblema padedant kryžiuką. 
Gali ir visai neužsirašyti jo
kios partijos balsuotoju.

Neužs^rašymas partiniu bal
suotoju nesumažina balsuoja
mosios teisės rinkimuose.

Užsirašymas partiniu 
suotoju reiškia tiktai tą, 
jūs galėsite balsuoti tos
tijos kandidatų nominacijose 
pirm kitų rinkimų.

Užsirašymas partiniu bal
suotoju neverčia jūsų balsuo
ti už tos partijos kandidatus,

išvados, kad

kad per jį

Ligonių nė-

Rep.

DIENRAŠČIO LAISVĖS

KONCERTAS

parengimas 
metų. Vietą 
kuopos val-

Laisvę visiems me- 
Grabauskas aukoje 
į popieros fondą ir

1 naują skaitytoją

16- tą, 
liamsburg 
Montrose 
way.

17- tą,

Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10

Prieita prie 
mes turime darbuotis ir Vil
niai. Pavest Laisvės va j in in
kams Brooklyne ir apylinkė
se darbuotis dėl abiejų dien
raščių.

Apie Laisvės vajų paaiškin
ta žodžiu, kodėl šiemet vajus 
skirtingas nuo kitų, pirmiau 
buvusių. Skirtingas todėl, kad 
viskas pabrango ir visko trū
kumą. Galimas daiktas, kad 
pritrūks ir popieros. Todėl 
Laisvės bendrovės direktoriai 
nutarė vajų su fondo sukėli
mu popieros ir kitų netikėtų 
lėšų atsargai.

Tuojau, ant vietos, LDS 1- 
mos kuopos nariai pasižadėjo 
gauti naujų skaitytojų. A. 
Velička, kuopos prezidentas, 
į popieros fondą aukojo $1 ir 
užrašo savo broliui Antanui 
Veličkai 
tams. P. 
dolerinę 
užtikrina 
Laisvei. J. Grubis $1 aukojo 
ir prisižadėjo darbuotis gąųtį 
naujų skaitytojų, o mes vis’ 
gerai žinome — ką Grubis pri
žada, visuomet šimtu procen
tų atlieka. Jam gerai sekas’ 
LDS narių gavime, seksis ir 
Laisvei skaitytojų gauti.

Beje, draugas J. Z ai d as 
pasirašė pirkti 4-ris Laisvės 
šėrus.

Draugas J. Kovas priklau
so visose progresyvėse organi
zacijose, yra ilgametis veikė
jas, prižadėjo, 
Laisvei ateis $25.

Kuopos metinis 
įvyks pirm naujų 
ir laiką paskelbs 
dyba.

Kuopos stovis: 
ra. Eina prie susispendavimo 
8. Gerbiami, būkite sau geri, 
ateikite užsimokėti susirinki
me. O jeigu čia nespėjote, se
kretorius Senkevičius randa
mas kas dieną Laisvės pasto
gėje, 427 Lorimer St.

Jurgis Kuraitis, 
Korespondentas.

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

K

šeštadienį, Laisvės įstaigon 
užėjo brooklynietis Ignas 
Gribauskas. Jis perdavė LPTK 
fin. sekr. L. Kavaliauskaitei 
drabužių Lietuvos žmonėms ir 
tuo pačiu reikalu paaukojo-$5.

Širdingai dėkojame jam už 
gražią auką.

BROOKLYN 
LABOR LYCEUM

- I 1 * J t

949 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y.

bal- 
kad 
par-

jeigu rinkimų dieną, tie kandi
datai pasirodys neverti jūsų 
balso, 
niekas 
savote.

Tai

Balsavimai yra slapti, 
nežino, už ką, jūs bal-

dėl ko prašo-ragina 
kiekviena partija užsirašyti 
.jos balsuotojais?

Užsirašykite Darbo Partijos 
Balsuotojais!

Didžių skaičių piliečių užsi
rašymas partijos balsuotojais 
duoda partijai prestižo, spė
kos ir vilties.

Lai šioje registracijoje Dar- 
po Partijos balsuotojų skai
čius paanga bent dvigubai. 
Jūs pamatytumėt, kiek nuo
lankiau su darbininkų reika
lavimais skaitytųsi darbininkų 
priešai ir ant kiek lengviau 
būtų gauti darbininkų judėji
mui naujų draugų. Daleiskim 
sau, kad tūli iš tų naujų drau
gų tebūtų tik gražaus oro 
draugais, tik laikinai talkin
tų darbininkams, tai visgi nuo
latiniams darbininkų judėjimo 
darbo nešėjams būtų proga 
lengviau atsidusti ai* daugiau 
nu dirbti.

Taigi registruokitės patys, 
raginkite kitus registruotis ir 
užsirašyti (enroll) darbo par
tijos — American Labor Par
ty — balsuotojais.

įėjo į bažny- 
I. Staiga tė- 
jinai pasviro, 
kad jai pasi-

Pamatykite gyvenimą ir kovas su auk štąja kunigija liaudies prieteliaus ir au
toriaus giesmės “Pulkim Ant Kelių Visi Krikščionys”—kun. Strazdelio.

Patikrinkite Krūtinės Išėjo į Militarišką
Sveikatą | Tarnybą

I
žemajame Williamsburge i Ilgamečių dienraščio 

bus proga patikrinti savo t vės skaitytojų Juozo ii’ 
krūtinės sveikatą su X-Ray1 celės šukaičių sūnus Alexan- 
paveikslais. Dienos: spalių 14,! der išėjo į militarišką tarny- 
15, 16, 17 ir 18-tą. Ims ne- Į bą. 
mokamai, Sveikatos Depart
ment© su Brooklyn Tuberculo-Į 
ris and Health Association ir' 
msiedijos organizacijų pa
stangose iš susiedijos praša- 
’inti džiovą.

Tie patys paveikslai paro
do ir širdies nesveikatas.

Džiovą parodo vos tik pra
sidėjusią, kada žmogus pats 
dar nei nežino esąs sergančiu. 
O išgydymas džiovos galimas 
tiktai pradžioje ligos. Taigi, 
paveikslai gali būti ta svars- 
tykle, kuri nusvers, ar jus 
greit mirsite ar dar pagyven
site.

Praeitą žiemą daug kas iš 
lietuvių pasinaudojo Moterų 
Apšvietos Kliubo suruoštu 
traukimu, paveikslų (tuomet 
mokėjome nupiginta kaina, po 
$1). Tačiau vertėtų ir tiem pa-' 
sinaudoti, nes per metus daug 
kas galėjo pasikeisti 'mūsų 
sveikatoje. Sveikatos autorite
tai pataria pereiti nuodugnų 
sveikatos egzaminą kas me
tai.

Paveikslus Trauks:
14- tą, nuo 10 ryto ligi 5, 

Williamsburg Housing Pro
jekte, 228 Graham Ave., ne
toli Grand. St.

15- tą, nuo 3 vai., ten pat.
nuo 3 iki 9, Wil-

Settlement, 17
Avė., netoli Broad-

Lais-
Mar-

Rose De Fabrizio, 21 m., tu
rėjo susituokti su John Mas- 
tantuono, vaikystes dienų my- 
lėtiniu, neseniai sugrįžusiu iš 
karinės tarnybos po ištarnavi- 
mo tris metus. Spalių 6-tą tu
rėjo būti ta jų diena ii’ buvo, 
beveik. . .

Pasipuošus, viską surengus, 
su visomis ceremonijomis ir fo
tografais, nuotaka su tėvu, ly
dima palydovių, 
čia, Inwood, L. 
v as pajuto, kad 
Tėvas pamanė,
pynė po kojų ilga suknele. Bet 
sekundomis vėliau jinai jau 
gulėjo ištisa bažnyčios asloje, 
išsigandusiems tėvui ir paly
dovams jieškant pagalbos.

Pašaukta gydytojas, pašauk
tas gaisragesių nepaprastos 
pagalbos būrys, bet nuotakos 
neatgaivino. Sakoma, kad ji
nai mirus iš susijaudinimo. 
Tuo tarpu šeima tikrino, kad 
ji buvusi skaitoma sveika, jo
kių širdies nesveikatų neturė
jusi ar bent nesiskundusi ne- 
sveikatomis. šeima nežinojus, 
kad jinai pavojuje.

Jaunasis, kuris turėjo būti 
įvestas bažnyčion vėliau, per 
kitas duris, ilgą laiką nera
miai laukė apeigų, manyda
mas, kad nuotakos grupė šiaip 
susitrukdė ai- kas nors nepa
ruošta apeigoms. Jam ir nesa
kė, tikėdamies nuotaką atgai
vinti, iš karto manydami, kad 

j jinai tik 
pagaliau, 
mirusios, 
sąmonės, 
kėjo.

apalpo. Kada jam, 
pasakė, nuvedė prie 
jis irgi sukniubo be 
bet paskiau atsipei-

Spalių 1-mą tapo priim- 
ir 4-tą išvyko eiti parei- 
marinuose, So. Carolina

tas 
gas 
valstijoje.

Laisviečiai ir visi jo drau- 
gai-giminės linki jam sėkmin
gos tarnybos ir laimingai su-

464 
lie-

Pas tėvus, gyvenančius 
Columbia St., Brooklyne, 
kasi namie jaunesnis sūnus 
Victor, tebelanko mokyklą.

Buvo Sugrįžusi 
Vasara

Preitą sekmadienį newyor- 
kiečiai dar šauniai pasilinks
mino parkuose ir pajūriuose, 
pasidžiaugė saulėta šiluma. 

^Temperatūra buvo pakilusi iki 
86.7 laipsnių. Tačiau diena 
neįgijo naujo rekordo, 1941 
metais tą dieną buvę 89 laips
niai šilumos.

Šimtai tūkstančių miestiečių 
dieną praleido Coney Islande, 
Rockaway ir kituose pajūrio 
rezortuose.

nuo 3 iki 9, Child 
Health Station, 142 North 1st 
St., netoli nuo Bedford Ave.

18-tą, 3 iki 9, Eastern Dis
trict YMCA. 197 Marcy Ave., 
prie pat Marcy stoties ant 
Broadway.

Pranešime sako, kad prie 
šios mašinos nereikėsią net nu- 
sirengdinėti. Praeitą sykį rei
kėjo nusivilkti viršutinius- iki 
juosmens, jeigu drabužiai bu
vo ne marškoniai.

Suruošime šio traukimo ko
operuoja daugelis organizaci
jų ir įstaigų. Nuo lietuvių su- 
siedijos sveikatos komiteto 
darbuojasi K. Petrikienė.

Anthony Mazurkewitz, 40 
metų, sulaikytas po areštu. Jį 
kaltina atlikus 230 vagysčių. 
Jis policij'ai skundęsis, kad jis 
iŠ to vos pragyvenęs.

63 m., 
sūnaus

Kiekviena kolonija, didelė 
ar maža, privalo darbuotis ga
vimui Laisvei naujų skaityto
jų. Privalo ruošti parengimus, 
pardavinėti Laisvės bendrovės 
šėrus ir rinkti aukas užtikri
nimui savo dienraščiui 1947 
metams biudžeto.

susi-

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

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

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)

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 transportacijos linijų. 
Tel. EVergreen 7-6868.

(225-227)

Čia atvaizdas visų vaidylų veikale “Prieš Srovę,“ iš kairės į dešinę stovi: P. Grabauskas, Po
vilas Rainys, Uršulė Bagdonienė, Juozas Byronas, Anelė Ventienė, Jonas Lazauskas ir P. Venta. 
Sėdi: Adomas Dagis, Jonas Juška, Elena Feiferienė, režisierius Jonas Valentis, Juoz. Kačergis, 
Adelė Rainienė ir Juozas Judžentas.

VAIDINIMAS ĮVYKS

Sekmadienį Spalių-Oct. 13-tą
NEW NATIONAL 1IALL

261 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 3-ČIĄ VAL. PO PIETŲ. vPO VAIDINIMO ŠOKIAI

Įžanga $1.50 ir $1.00. Tik šokiam 75c.

li**-

Mrs. Adah Zerfas, 
nusišovus su policisto 
revolveriu, sakoma, dėl blo
gos sveikatos.

B A R & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
puiki šaltuke su atskiru įėjimu,

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGuNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Uaujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

„ - , ( 9—12 ryteValandos: j x_8 vakare

Penktadieniais Uftdaryta

S

s

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

8!

BULOVĄ!

DEAN
15 jewels . . . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių. Daiktų

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devde Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

kr
ito

m

PATRICIA
, $247S

CAMBRIDGE 
x . $2975

MATRJCt 
b .. .

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

j




