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skandalus, kaip 
Jugoslavija ?

kiek ture iuPamename, 
spauda prikėlė skandalo apie 
“Sovietų šnipus” Kanadoje. 
Kaltinimai buvo daromi Ta
rybų Sąjungos žmonėms tuo 
laiku, kada Kanadoj SSSR at
stovu buvo George Zarubinas.

Dabar Sovietų Sąjunga tą 
patį G. Zarubiną paskyrė sa
vo atstovu į Angliją ir Anglija 
priėmė. Reiškia, ponai Lon
done žino, kad vienas dalykas 
bliauti turčių spaudoj, o kitas 
ką nors faktais paremti. Jeigu 
jie turėtu faktus apie bent ko
kius G. Zarubino prasikalti
mus, tai jie nesutiktų, 
jis būtų Sovietu atstovu 
toj Ottawos, o Londone.

kad 
vie-

mi-
Wi-

Demokratinės Lenkijos 
licijos vadas generolas J. 
tokias pareiškė, kad milicija 
yra sunaikinusi 87-nias fašis
tų grupes, kovoj užmušė 2,000 
fašistų, žinoma, ir milicija ne
teko apie 2,000 žmonių, ku
riuos fašistai iš pasalų nužu
dė. Bet milicija kentėjo ta
da, kada jos jėgos buvo ne
skaitlingos. Dabar liaudies 
milicija turi 66,000 žmonių, o 
greitai bus jos eilėse iki 100,- 
000. Fašistinis banditizmas 
bus galutinai išrautas.
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Reikalauja Priverst Skerdyklas 
Tuojau Gaminti Mėsą

doma, jog mėsos trustas ir 
kitų didieji galvijų augintojai 

su vykdo savo sąmokslą ne- 
atsto- siųsti tų gyvulių į skerdyk- 

vais paskelbė “Kryžeivišką | las.
D a r b i ninku - vartotojų 

kon ferencijos pasiuntiniai 
norėjo pasimatyti ir su pre
zidentu Trumą nu. Bet Tru
manas jų nepriėmė. Jis, gir
di, buvo perdaug užsiėmęs 
pasikalbėjimais su kitais 
valdžios nariais apie mėsos 
krizį.

70 delegatų iš rytinių ir 
vakarinių valstijų pareiškė: 
Jei kitaip negalima gauti 
mėsos, tai valdžia turi už
imt skerdyklas. Tapo iš
rinktas septynių narių ko
mitetas vadovauti kovai dėl 
mėsos tuojau.

Washington.— CIO sker 
dyklų darbininkai ir 
unijų delegatai kartu 
vartotojų draugijų

Žygį dėl Mėsos Dabar.” Jų; 
konferencijos išrinkta dele
gacija nuėjo pas kainų ad
ministratorių P. Porterį ir 
į žemdirbystės departmen- 
tą ir pareikalavo, kad val
džia priverstų siųst gyvu
lius į skerdyklas ir 
prispirtų skerdyklas tuo- 
jaus gamint mėsą.

Konferencijos delegacija 
taipgi atsilankė pas genera- 
lį prokurorą T. Clarką ir 
ragino patikrint, kaip šim
tai tūkstančių mėsinių gal
vijų yra tyčia laikomi ga
nyklose ir žardžiuose. Paro-

kad

j tffAT TRUSTWIIMI

žmonių, nešini plakatais panašiais šiems, pi-Šimtai
kietavo Chicagos viešbuti, kuriame posėdžiavo Ameri
can Meat Institute konvencija. Tuo pat sykiu Kansas 
City OPA tarybos pirmininkas iškėlė kaltinimą mėsos 
pakuotojams ir perkupčiams, kad jie susigrobę laiko 
11,700,000 svarų mėsos.

B t'

A'5»

g

. ^8 ..T ■ MK

Numatoma, jog Prez. Truman 
Naikins Mėsos Kainų Kontrolę

Du reakieniai New Yorke 
dienraščiai “Daily News” ir 
“Mirror” nesusikalba. Kada 
didelis bombininkas nuskrido 
iš Hawaii salų į Kairo miestą 
per šiaurių plotus, tai 
News” suriko: 
Held Proof U. 
Attack.”

Gi “Mirror”
Shows B-29 Can Defend U. S. 
All Over World.”

Išeina, kad iš tokių redak
torių išvadų skaitytojas tiek 
turi naudos, kaip iš ožio pie
no. ★ ★ ★

Atrodo, kad Mr. Byrnes su 
savo “kieta politika” linkui 
Tarybų Sąjungos paskleidžia 
daug neapykantos ir blogina 
santykius abiejų šalių, bet 
praktikoj mažai ką atsiekia.

Pamename, kaip jis “vaja- 
vojo,” kad Iranas nepadarytų 
su Tarybų Sąjunga draugiš
kos sutarties žibalo reikalais. 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos posėdžiai buvo per mė
nesį laiko paversti j skanda
lus. Vienok tarpe Irano ir So
vietų sutartis tapo pasirašyta.

Kaip tik sužinojo, kad Šve
dija ir Tarybų Sąjunga taria
si dėl prekybos reikalų, tai 
vėl buvo protestai ir Švedijai^ | 
ir Sovietams. Bet ir tos šalys; 
prekybos sutartį pasirašė. An-■ 
gi ne laikas būtų išmokti, kad 
mažiau bandyti bosauti kitų 
šalių reikalais? į

Washing ton. — Prez. 
Trumano pasikalbėjimai su 
jo kabineto nariais apie mė
sos reikalą dar “nedavė nė 
kaulo,” kaip pastebi vienas 
korespondentas. O f i daliai 
neskelbiama, ką Trumanas 
planavo su savo ministrais. 
Jis žadėjo toliau padaryti 
savo sprendimą. Tuo tarpu 
pasklido kalbos, jog prezi
dentas su savo kabinetu 
svarstė, kad reikėtų pakelt

mėsos kainas arba palikt 
jas visai be jokios kontro
lės.

CIO Skerdyklų Darbinin
kų Unijos p i r mininkas 
Ralph Helstein įspėjo, kad 
Trumanas gal nusileis mė
sos trustui. Helstein sakė: 
“Aš gavau įspūdį iš aukštų
jų valdininkų, kad valdžia 
ruošiasi panaikint kainų 
kontrolę mėsai.”

3 VETERANAI SUIMTI Už “ATOM- 
BOMBOS” FOTOGRAFIJAS

Amerika Remia Tur
kus Dardanelluose 
Prieš Sovietus

Netekę Kalgano, Chinų 
Komunistai Žada Juo 
Smarkiau Kovoti

Washington. — Valdžios 
agentai areštavo tris ka
ro veteranus už tai, kad jie 
siūlė už $7,000 parduoti 
“atominės bombos” foto
grafijas Baltimorės. laik
raščiui News-Post. Jie yra 
J. B. Rike, buvęs kapitonas; 
M. F. Daubenheyer, buv. 
laivyno oficierius, ir G. W. 
Comer, eilinis lakūnas.

Pasirodė, jog tai ne pati

JUNGTINES VALSTIJOS 
ŽADA GINT GRAIKIJA 

NUO “UŽPUOLIKŲ”
Klausimas, ar Graikija Gaus 

Bulgarijos Sklypą?
Paryžius. — Jeffersonas “apsisaugoti ir apsiginti” 

Caffery, Jungtinių Valstijų nuo Bulgarijos.
a m b a s a dorins 1?rancijai, 9 delegatai, jų tarpe Am- 
pareiškė, kad Amerika pa-Įerikos ir Sovietų atstovai, 

I rems* Graikiją, pagal “iškil- balsavo palikti tą pačią sie- 
mingus Jungtinių Tautų į na, kaip kad yra nuo 1941 
pasižadėjimus,” jeigu bet i metų iki šiol. 12 delegatų 

i kuri šalis užpuls Graikiją, nedalyvavo šiame kohferen- 
Kalbėdamas taikos konfe-; cijos posėdyje. Posėdžio pir- 
rencijoj, Caffery sakė, jog mininkas James Byrnes to-" 
užtikrinti Graikijai saugu- dėl patvarkė, jog tokiu bal- 
ma tai esą “didžiai 
bus dalykas.”

Graikijos d elegatas, 
premjeras Tsaldaris reika
lavo “pataisyt” kalnų sie
ną tarp Graikijos ir Bul
garijos taip, kad bulgarų 
žemės ruožas būtų 
jungtas Graikijai. Tsalda
ris teigė, kad tas ruožas vo, kad 
esąs reikalingas Graikijai Bulgariją.

svar- savimu konferencija nepa
darė jokio tarimo dėl Grai
kijos - B u 1 g a r i jos rube- 
žiaus. Taigi klausimą vėl 
spręs pati Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų taryba, 
kuri jau pirmiau užgyrė tą 

pri- sieną.
Graikijos delegatas deja- 

karas sustiprino

Taikos Konferencija Užgiriu 
Planą Sutarčiai su Bulgarija

atominė bomba nufotogra
fuota, bet svarbūs jos 
sprogdinimo prietaisai, še
šis tų prietaisų paveikslus 
nutraukė Comeris ir keturi 
kiti eiliniai kariai 1945 m. 
vasarą Tinian saloje.

Suimtiems gręsia vieni 
metai kalėjimo ir iki $1,000 
piniginės baudos. Dabar jie 
paliuosuoti iki teismo už 
$1,000 užstato kiekvienas.

Paryžius. — Taikos kon- 500 jūreivių, 70 kovos ir 20 
ferencija be diskusijų priė
mė 13 politinių posmų pla-, 
no dėl sutarties su Bulgari
ja. O 13 balsų prieš 6 ir I 
dviem susilaikant, priimta 
pasiūlymas, kad Bulgarija 
sumokėtų Jugoslavijai ir 
Graikijai $125,000,000 kari
nių atlyginimų. Nutarta, 
kad Bulgarija gali laikyti į 
56,800 vyrų armija, 7,200:
tonų karinio laivyno su 3,-j Vengrija.

transporto lėktuvų su 5,200 
lakūnų ir padėjėjų.

Į planą sutarties su Bul
garija anglai - amerikonai 
taipgi įterpė reikalavimą, 
kad Dunojaus upė būtų 
tarptautiniai kontroliuoja
ma. Dunojaus klausimas 
dar bus svarstomas ryšium 
su planu dėl sutarties su

Amerikonai Perša

Washington.— Jungtinės 
Valstijos per savo ambasa
dorių gen. W. B. Smithą 
Maskvoj pakartojo, kad ši 
šalis remia Turkiją prieš 
Sovietų reikalavimus dėlei 
Dardanellų sąsiaurio. So
vietai reikalavo, kad Turki
ja išvien su Sovietų Sąjun
ga gintų tą sąsiaurį ir kad 
D a r d anellus kontroliuotų 

I tik tie kraštai, kurie betar- 
i piškai prieina prie Juodo
sios Jūros. Dabartinis Am
erikos pareiškimas sako, 
kad ir jinai turi teisę dėl 
Dardanellų kontroliavimo.

t Nanking. — Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkai 
atėmė iš chinų komunistų 
Kalganą, kariniai svarbų 
miestą šiaurinėje šalies da
lyje. Komunistų vadai dėl
to pareiškė, jog dabar jie 
išjudins visas savo jėgas 
žūt-būtiniam karui prieš 
Chiang Kai-sheką. Jis tik
tai suvadžiojo chinų komu
nistus, neva norėdamas tai
kytis su jais per ameriki
nius tarpininkus, sako 
munistu vadai, v

ko-

iš-

Keisti tie mūsų diplomatai. 
Neseniai jie šimtu nuošimčių 
užgyrė Austrijoj “nacionaliza
ciją” fabrikų. Mat, ten re
akcinė austrų vyriausybė “na
cionalizavo” tuos karinius fa
brikus, kuriuos Sovietai siekia 
išsivežti, kaipo atlyginimą už 
nuostolius.

Bet Štai, Lenkijoj demokra
tinė vyriausybė nacionalizuoja 
fabrikus liaudies naudai, tai 
mūsų valstybės departmentas 
pasmerkė tą nacionalizaciją. 
Matot, “nacionalizacija,” kad 
fabrikai pasiliktų kapitalistų 
rankose, tik pridengti “nacio
nalizacija,” tai patinka, bet, 
kada tikra nacionalizacija 
pravedama liaudies * naudai, 
tai jie kelia protestus.

HESS GAUNA PER
DAUG MĖSOS

Nurnberg, Vokietija. — 
Nuteistas iki gyvos galvos 
kalėti, Rudolfas Hess, bu
vęs Hitlerio įpėdinis, skun
dėsi, kad amerikonai per
daug mėsos jam duoda.

Per New Yorką yra 
gabenama milionai svariu 
arklienos į Europą. Tai blo
gų, išstipusių arklių mėsa, 
sakė UNRRA direktorius 
LaGuardia.

SUSTABDĖ NAUJOKU 
DRAFTAV1MA IKI 
NAUJU METŲ

Washington. — Kadangi 
beveik milionas jaunų vyrų 
savanoriai įstojo į Jungt. 
Valstijų armiją, tai sustab
dytas naujokų draftavimas 
iki naujų metų.

Karo departmentas pra
nešė verstino rekrutavimo 
direktoriui generolui L. B. 
Hershey, kad nereikės šie
met stoti į tarnybą ir tiems 
35,000 vyrų, kurie buvo šau
kiami spaliui ir lapkričiui. 
O jei pasirodys gana sava
norių, tai anie bus visai pa
liuosuoti. Armija per spau
dą ir radiją kviečia daugiau 
savanorių.

I MĖSOS PORCIJOS 
ARMIJAI PUSIAU 
SUMAŽINTOS

Karei-Washington 
viams dabar skiriama apie 
pusė mažiau .mėsos, negu 
pirma (prieš skerdyklų sė
dėjimo streiką). Amerikos 
kariuomenė dar gauna mė
sos per 5 dienas savaitėje, 
bet porcijos pusiau mažes
nės. Dvi dienas kareiviai 
turi tenkintis žuvim.

(Karinė vyriausybė Wa
shingtone neseniai sužinojo, 
kad Amerikos kareiviam 
užjūriuose tik sykį per sa
vaitę tenka mėsos. Ameri
ka prašė, kad Anglija pas
kolintu 20,000,000 svaru 
mėsos jankiam. Anglija 
atsisakė.)

Graikijos Valdovai 
Šluoja Demokratinius , Duotj Vengrį jai 
Žmones is įstaigų i ČechoslaviĮ Žemės

Athenai.— Karališkai-fa- ■ 
šistinė Graikijos valdžia 
įsakė išvalyt iš valdinių 
įstaigų visus “kairiuosius.” 
Taigi tuzinais kasdien šluo
jama laukan demokratiniai 
žmonės - respublikiečiai iš 
valdžios raštinių ir civilių 
darbų.

Valdžia pranešė, jog 
nas žymus profesorius 
mestas iš vietos dėl to, 
jis sakė, jog, karaliui
žus, tapo įvestas fašizmas 
Graikijoje.

vie- 
is- 

kad 
grį-

Chinų komunistų radijas 
pranešė, jog Chiang Kai- 
sheko tautininkai vartojo 
Amerikos bombanešius ir 
kitus naujovinius pabūklus 
atakoms prieš komunistus 
Kalgane.

Paryžius. — Amerikos 
delegatas taikos konferen
cijoje siūlė atimt iš Čecho- 
slovakijos vieną pasieninį 
jos ruožtą ir paskirt jį Ven
grijai. Jisai sakė, jog ta
me ruožte nuo senovės gy
veną didelis skaičius veng
ru.

(Čechoslovakija jau ku
ris laikas nori perkraustyt 
200,000 vengrų į Vengriją 
mainais už čechoslovakus, 
kuriuos Vengrija turėtų 
a t i d u o ti Čechoslovakijai. 
Amerika ir Anglija prieši
nosi vengrų perkrausty- 
mui.)

ŽYMIAI PABRANGINTA
LAIKRAŠTINĖ POPIERA

AMERIKA PROTESTUOSIANTI JUGOSLAVIJAI PRIES 
ARKIVYSKUPO STEPINACO ĮKALINIMU

MACARTHUR KELIA
MAS Į “DIEVUS”

Tokio. — Kai kurie japo
niški pataikūnai pradėjo 
generolą MacArthurą “die
vu” vadinti. Japonų laikraš
tis Jiji Shimpo rimtai aiš
kina, kad MacArthuras vis 
tiek ne dievas.

Washington.— Valstybės 
s e kretoriaus pavaduotojas 
Achesonas sakė, Amerikos 
valdžia svarsto, ar pasiųst 
protestą Jugoslavijai dėl to, 
kad jugoslavų liaudies teis
mas nuteisė katalikų arki- 
vyskupą Al. Stepinacą 
16-kai metų į sunkiųjų dar
bų kalėjimą. — Achesonas 
pranešė, kad Amerika tyri-

nės, ar teisingai buvo veda
ma bylą prieš Stepinacą. 
Jis pripažino, jog negražu 
būtų kištis į svetimos šalies 
dalykus, bet, girdi, reikią 
ginti pilietines teises (Ju
goslavijoj); tai esą svar
biausias dalykas.

(Arkivyskupas. ’Stepinac 
nuteistas už tai, jog i karo 
metu bendradarbiavo su

naciais, o ir paskui veikė iš
vien su fašistiniais teroris- 
tais-ustašiais prieš maršalo 
Tito vadovaujamą Jugosla
vijos valdžią.)

New Yorko kardinolui 
S p e 11 m anui vadovaujant, 
pagaminta prašymas prezi
dentui Trumanui — reika
laujant, kad Jugoslavijos

valdžia tuojau paliuosuotų 
arkivyskupą Stepinacą ir 
sugrąžintų jam visas teises. 
Po tuo prašymu pasirašę 
300,000 New Yorko diece
zijos katalikų.

Paryžius. — Jugoslavijos 
delegatas reikalavo atsaukt 
Amerikos karo laivus iš 
Graikijos.

Washington.—Kainų Ad
ministracija leido dar 10 
dolerių pabrangini toną lai
kraštines popieros. Taigi už 
jos toną reikės mokėti jau 
$84. O dar 1943 m. kovo 
mėnesį laikraštinė popiera 
kainavo tik $50 tonui.

T ū k stančiai amerikonų, 
gyvenančių netoli Kanados, 
pereina per sieną šeštadie
niais ir sekmadieniais, kad 
gautų pavalgyt Kanadoj 
mėsos.
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Puikiai Pasiruošė Vajui

Gydytojai, Meldžiu Talkon!

*

P. Buknys.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

.4

Baigiamas atsteigti Dnieprostrojus

Arba:
Tito

0 kuriam savo pažįsta
mam galėtum dabar užra
šyt Laisvę?

Svarbiausis Laisvės tal
kos punktas — nauji skai
tytojai: — Gaukim jų kuo- 
daugiausiai!

CIO ir AFL laikraštininkai bendrai pikietuoja Hears- 
to Herald Express ir Pacific Press. Pirmajame Įsistei
gė CIO, antrajame AFL, bet jie laiks nuo laiko ateina 
talkon vieni kitiems ir ketina veikti bendrai ateityje.

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

nepakviestas, taip pat 
artimų ryšių su nauja 
reakcininkų organizaci-

šie American
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Kur Dingo “Mažų Tautų Užtarėjai?”
Pradžioj taikos konferencijos Paryžiuj labai šumi- 

no Anglijos kolonijų atstovai — Australijos, Naujos Ze
landijos, Kanados, Pietų Afrikos ir toki, kaip Holandi- 
jos, kurie laiko savo naguose milžiniškas kolonijas su 
britų pagalba. Jie triukšmavo neva gindami mažų tautų 
reikalus.

Jie buvo reikalingi Mr. Bevinui ir Mr. Byrnes’i#, kad 
ardyti tuos susitarimus, kurie buvo pasiekti dviejų mė
nesių konferencijoj tarpe keturių užsienio ministrų — 
Jungtinių Valstijų, Britanijos, Sovietų Sąjungos ir Fran- 
cijos. Mr. Bevinas ir Mr. Byrnes juk negalėjo atvirai 
prieš visus susitarimus išstoti. Jiems buvo ir negražu 
ir negalima tai padaryti. Todėl jie susirado tokius, kaip 
Mr. Evattas, kurie rėkė, kaip alkani ožiai.

Bet štai, taikos konferencija pradėjo formuoti, 
arba geriau sakant daryti priedus prie taikos sąlygų 
Bulgarijai, Rumunijai, Vengrijai, Italijai ir Suomijai. 
Tuojau pasibaigė ir ta komedija su “mažų tautų” ap
gynimu. Mr. Bevino ir Mr. Byrnes’o šalininkai nori 
kuo daugiausiai padėti Italijai, nors ji yra viena iš di
džiausių buvusių Hitlerio talkininkių šalių. Jie pagatavi 
iki kaulo apskusti Bulgariją ir Rumuniją, net nesigaili 
mūsų talkininkių Čechoslovakijos ir Jugoslavijos. Jie, 
naudai Wall stryto ir Londono imperialistų, siekia “in
ternacionalizuoti” Dunojaus upę.

Tarybų Sąjungos delegacijos vadas V. Molotovas 
pareiškė: “Kodėl mes dabar negirdime čampionų balsų 
už mažąsias tautas? Mes negirdime net Australijos bal
so! Bet Tarybų Sąjunga šioj konferencijoj gynė ir gins 
mažųjų tautų reikalus ir neprisidės prie nežmoniško 
linkui jų nusistatymo.”

Kas dėl “internacionalizavimo” Dunojaus, tai Mo
lotovas sakė:

“Jeigu jau mes kalbame apie lygybės principą, tai 
kodėl nepritaikyti jo ir kituose atsitikimuose, pavyzdžiui 
internacionalizavimui Panamos ir Suezo kanalų, su ku
riais daugelis valstybių turi reikalų? Kodėl nepritaikyti 
to taip labai norimo lygybės principo ir ten taip pat?”

Žinoma, tie, kurie norėtų laisvai plaukioti Dunojaus 
upe, bosauti Bulgarijoj, Rumunijoj, Vengrijoj, Jugosla
vijoj^-Austrijoj, Čechoslovakijoj ir net Tarybų Sąjungoj, 
tai nenori nei girdėti apie Panamos ir Suezo kanalų 
internacionalizavimą. Jie viską daro, kad Bosforo ir 
Dardanellų pertakas laikyti uždaras Bulgarijai, Rumuni
jai ir Tarybų Sąjungai. Aišku, kad ši politika Taikos 
Konferenciją padarė ilgą, nuobodžią ir nuo pat pradžios 
paneigė lygybės ir susitarimo principą, kurio Molotovas 
reikalavo laikytis. s
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VILNIS APIE “AM
ERICAN ACTION, INC.”

Dienraštis Vilnis šitaip 
rašo apie neseniai įkurtą 
reakcininkų politinę grupę, 
pavadintą “American Ac
tion, Inc.”:

“Tie patys seni veidai. 
Tie patys politiniai maklio- 
riai. Tik šiuo kartu jie pasi
vadinę ne America First, bet 
American Action, Inc.

“Chicagos Sun korespon
dentas Carroll Kilpatrick 
praneša iš Washington o, kad 
ta nauja organizacija jau 
surinkus virš milioną dolerių 
politines veiklos tikslams. Jos 
šulai pasiryžę kovoti prieš 
visus ir kiekvieną bent kiek 
progresyviškesnį senatorių ir 
kongresmaną.

“Įvardinti
Action, Ine., pilioriai: Gene
rolas Wood, buvęs America

pirmininkas, Ernest 
plieno magnatas, II.

du

First 
Weir, 
McCormick, Lamont 
Pont, Merwin Hart.

“Visi jie gauruoti reakci
ninkai. Tūlus iš jų galima va
dint fašistais. Visi jie varta- 
liojasi turtuose, kaip inkstai 
taukuose.

“Oficialiai jų sąstatan neį
eina pulkininkas Lindbergh. 
Sakoma, betgi, kad jis pil
niausia pritaria tai klikai. 
Gerald Smith, nors oficialiai 
dar 
turįs 
ultra 
ja.

“Pinigai pilsis, kaip iš gau
sybės rago, kad ateinančiuo
se rinkimuose laimėtų reak
ciniai republikonai.

“Jau nei mėnesio nebeliko 
iki rinkimu dienos, v

“Progresyviai A m e r i kos 
žmones ir jų organizacijos 
turi Įtempti visas jėgas, kad 
atmušus reakcininkų ir fa
šistų atakas. Reikia kuo stro
piausia skleisti politine ap- 
švieta.

“Mūsų visų vyraujantis šū
kis turi būti: Išrinkim pro- 
gresyvĮ Kongresą! Kitaip 
Amerikos demokratija atsi
durs rimčiausiame pavojuj.”

Taip, šių metų kongresi
niai balsavimai turės di- 
d ž i u 1 ė s reikšmės visam 
kraštui, dėl to balsuotojai 
privalo darbuotis ir balsa
vimo dieną balsuoti, kad ne- 
įleidus j kongresą ir kitas 
atsakomingas vietas fašisti
nių reakcininkų ir jų agen
tų, iš republikonų ir “Ame
rican Action, Inc.,” pasto
gių !

Sovietų Pozicija Linkui Japonijos
Japonijos imperializmas buvo parblokštas po to, kai 

Tarybų Sąjunga kirto jai smūgį. Net atkakliausi šovi
nistai Washingtone po numetimo atominės bombos ant 
Hiroshimos, aiškino, kad, jeigu Sovietai neateis Ame
rikai į pagalbą kare prieš Japoniją, tai mažiausiai mi- 
lionas Amerikos karių dar turės žūti, kol Japonija 
bus parblokšta. Tada jie reikalavo Sovietų karo prieš 
Japoniją, kad “išgelbėjus milioną amerikiečių.” Bet da
bar tie patys elementai pasakoja, būk atominė bomba 
viską padarė ir nori Japoniją paversti į karo bazę prieš 
Tarybų Sąjungą.

Tarybų Sąjungos pozicija Japonijoj yra aiški, kaip 
ir kitur. Karo teisme, kurį sudaro vienuolika valstybių 
ir kur yra teisiami karo kriminalistai, Sovietų prokuro
ras S. A. Golunski reikalauja patraukti atsakomybėn 
visus japonus imperialistus, kurie suplanavo ir pradėjo 
karą prieš Ameriką. Dabar gi, generolas MacArthur 
net neareštavo barono Kurusa, kuris vedė apgavingas 
derybas Washingtone tuo pačiu kartu, kada Japonijos 
imperialistai paruošė užpuolimą ant Perlų Uosto, kur už
mušė ir sužeidė apie 10,000 amerikiečių, kur uždavė 
mums didelį smūgį.

Jungtinių Tautų taryboj, sudarytoj Japonijos rei
kalais, Sovietų generolas Kuzma Derevenko sako, kad 
gen. MacArthuras visai nekovoja, kad išnaikinus fa
šizmą, kad japonų armijos branduolys yra palaikomas 
čielybėj.

Jis reikalauja: (1) Uždaryti buvusį generalinį Ja
ponijos armijos štabą. (2) Likviduoti korpusų ir divizijų 
štabus. (3) Sulaikyti karinį mokinimąsi.

Jis pateikė iš 21-no punkto programą Japonijos su- 
demokratinimui, žemių perdavimui valstiečiams, pąge- 
rinimui darbininkų ir žvejų sąlygų, traukimui demokra
tinių japonų į tvarkymą savo šalies reikalų.

NEPASITENKINĘ 
NURNBERGO TEISMO 
SPRENDIMU

Žinių agentūra ONA pra
neša, kad visi reakciniai 
vokiečių kalba leidžiami lai

yWashington. — Praeitai 
kongreso sesijai buvo įneš
ta 160 sumanymų prieš dar
bininkų teises

kraščiai Amerikoje reiškia 
didelio n e p a s i t enkinimo 
Nurnbergo teismo sprendi
mu, pritaikytu nacių karo 
kriminalistams. Tie laikraš
čiai smerkia teismą, kam 
jis tūlus nacių lyderius su
rado kaltais ir vienus jų 
nusmerkė pakorimui, o ki
tus — kalėj iman.

Netenka stebėtis vokie
čius reakcinės spaudos nu
sistatymu. Turime atsimin
ti, kad ji, kai Hitleris valdė 
Vokietiją, šventai rėmė tą 
galvažudį ir jo kliką. Da
bar jie gina kriminalistus 
ir, jei tų laikraščių redakto
riai turėtų galią, tai pasta
tytų naują Vokietijoje Hit
lerį!

Argi tik vieni vokiečių 
laikraščiai taip daro? An
tai, republikonų senatorius 
Taftas taipgi pasmerkė 
tarptautinį tribunolą, pa
smerkusį nacių kriminalis
tus.

Taftas, be abejo, tai pa
darė viešai, bet yra mažes
nių taftųkų, — jų daugybė 
republikonų partijoje —ku
rie mano tą patį.

Dėl to mes nuolat sako
me: busimuosiuose kongre
siniuose rinkimuose (lap
kričio mėn. 5 d.) Amerikos 
darbo žmonės privalo dabo
ti, ‘kad joki nacių agentai, 
joki iš republikonų pasto
gės reakcininkai nebūtų iš
rinkti į kongresą neigi į ki
tas atsakomingas vietas.

NEI VIENAS NEI DU!
Chicagos klerikalų Drau

gas rašo:
“Dabar jau aiškiai mato

ma, kad Tito, patraukdamas 
arkiv. Stepinac į komunistiš
ką teismą, savo tikslo ne
pasiekė. Tai bus kelintas jo 
nepasisekimas. Gal būti, kad 
ir pati Maskva tokiu Tito žy
gių nepasisekimų, ilgai ne
toleruos.”

Na, ir kodėl gi Draugo 
redaktoriaus i š mintinga 
galvelė primetė čia marša
lui Titui “nepasisekimą”? 
Ką gi Tito valdžia tokio 
“nepasisekusio”’ atliko ?

Jugoslavijos valdžia sua
reštavo arkivyskupą Stepi- 
nač, kaipo liaudies priešą, 
kaipo tarnavusį Hitleriui, 
kaipo kriminalistą. Stepi- 
nač’as buvo teisiamas, su
rastas kaltu visuose kaltini
mo punktuose ir nubaustas 
16-kai metų kalėjiman.

Pasirodo, kad paties Ste- 
pinačo padėjėjai, žemesnie
ji dvasiškiai liudijo prieš jį, 
— nes, būdami teisinges- 
niais, jie negalėjo nuginčy
ti to, ką bandė užginčyti

pats Stepinačas.
Teismas buvo atviras, — 

visas pasaulis žinojo, už ką 
Stepinačas kaltinamas ir 
kokia jam bausmė skiria
ma už jo kriminalystes.

Tai kame čia Tito 
sisekimas” ?
Maskva tokiu 
nepasisekimų 
ruoš.” Kodėl?

žygių 
netole- 

Ką, pagaliau, 
Maskva turi bendro su Ti
to? Juk Tito yra Jugosla
vijos didvyris, to krašto 
žmonių pastatytas pačioje 
valdžios viršūnėje, tai kur 
čia įeina Maskvos dalykas? 
Kiekvienam aišku, kad vis
kas priklauso nuo Jugosla
vijos tautų: jei Tito joms 
netarnautų, tuomet jos jį 
pašalintų.

Kodėl gi Draugo redak
toriai plepa nei vieną nei 
du? Todėl, kad jie labai į- 
tūžę prieš Jugoslavijos vy
riausybę ir prieš T. Sąjun
gą. Įmanytų, laše vandens 
jas prigirdytų.

Klerikalams nepatinka, 
kam Jugoslavijos liaudies 
teismas paėmė už keteros 

kivyskupas galima teisti,— 
tai katalikų bažnyčios įžei
dimas!

Bet jie “pamiršta” tą fak
tą, kad demokratinėje Ju
goslavijoje prieš įstatymus 
visi žmonės, visi to krašto

dvasiškis, darbininkas, vai- į metus. Savo reguliario mi- 
stietis, biznierius ar profe- Į tingo dieną pavedė Laisvės 
sionalas, jei tik jis nusižen- ■ reikalui. Gražiai valdybos 
gė krašto įstatymams, turi ■ pasidarbuota mokesčių iš- 
už tai atsakyti. i rinkimu.

Kiekvienas demokratinio ■ Drg. Svinkūnienė, vyriau- 
nusiteikimo žmogus tik pa- šia Laisvės vajininkė, pra- 
sidžiaugs tuo, ką atliko ju-! nešė, kad ji viena rūpinasi 
goslavų liaudies teismas atnaujinimu visų Laisvės 
hitlerininko Stepinačo bylo- ‘ prenumeratų, kurios yra iš- 
je! Isibaigusios ir kurios išsi-

Diena nepaprastai graži, 
—saulėta, šilta; taip ir no
ri žmogus išeiti laukan pa
sivaikščioti — tyro oro pa
kvėpuoti. Bet pareigos ne
leidžia; turi sėdėti ofise, 
egzaminuoti ligonius, duoti 
patarimą ir tt. Koks skirtu
mas — aš senis 76 metų, o 
ligonis, kurį egzaminavau, 
tik 40 metų senumo. Man 
norisi šokti, juokauti, bėgti 
laukan p akvėpuoti tyru 
oru; o jam bėduoliui ilsėtis 
lovoje atsigulus, reikia prie- 
dan žiūrėti į laikrodį ir 
gurkšniuoti: kas valanda 
po arbatinį šaukštelį kar
čių vaistų! Už ką bėduolis 
turi taip kamuotis? Ugi už 
tai, kad nebojo apie sveiką 
užsilaikymą. Nedabojo svei
kas būdamas savos sveika
tos!...

Priėmimo ligonių kam
barys ištuštėjo. Atsistojau 
prie lango ir žiūriu, stebiu 
į gatvėje praeivius. Matau 
motiną, kuri stumia kūdikio 
vežimėlį, šalia, už kvartu- 
ko įsitvėręs penkmetinis 
vaikutis eina; o motinos yš- 
čiuje trečias auga, kuris 
už mėnesio kito suriks iš iš
gąsčio pamatęs šį netvar
kų pasaulį. Nestebėtina, 
kad jaunos motinos pražy
la, pasensta nelaiku. Gyve
na mūsų motinos instinkto 
stumiamos, — neprotauja; 
nesirūpina ateičia kūdikių 
ir savo sveikata. Suskaudo 
mano jausmai — atsitrau
kiau nuo lango!...

Taip, liuošas; ligonių 
laukimo kambary nėra. Ga
liu išeiti ir kvėpuoti tyru 
oru, bet skausmais suspaus
ta mano krūtinė;—motina, 
stumianti kūdikio vežimėlį, 
prieš mano akis stovi. Kiek
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Spalių 9-tą, teko dalyvaus 
ti Laisvės skaitytojų susi
rinkime Waterbury, Conn. 
Buvo gražus susirinkimas. 
Po trumpo pranešimo apie 
mūsų dienraščio stovį, 1947 
m. biudžetui sukelta $79.45.

Kadangi šis susirinkimas 
įvyko Literatūros Draugi
jos kuopos iniciatyva, tad 
kuopos organizatorius, drg. 
Meisonas pranešė, kad jų

Dievas duos, tiek turėsiu 
vaikų; ne tiek, kiek pajėg
siu išauklėti mažutėlius!...

Gerbiami gydytojai! Ar 
jūs nematot netvarkos mū
sų socialiam gyvenime? 
Dėlko tylit? Ar ligonių pra
rasti gaila? Dėlko nutolot 
nuo Dr. V. Kudirkos pasta
tytų gairių?

Dr. A. L. Graičūnas.

• ELEKTRIFIKUOTI 
KAIMAI

Šiauliai. — Šiaulių Rajo
no Energijos Valdyba nuc 
praeitų metų rudens pradė
jo elektrifikuoti kaimus, e- 
sančius artimesniame ats
tume nuo elektros jėgainės. 
Iki šių metų Il-ro pusmečio 
pradžios įvesta elektros 
šviesa šiuoss kaimuose: 
Karpiškių, Vaišnėgalikės, 
Vaišnėgalos, Gilvydžių, Kai
rių, Zapalskių, Žvigų, Vige
lių, Šilėnų, Monkiškių, Juk- 
niškių, Margų, Pikmiškių. 
Bačiūnų, Rekyvos, Lingai- 
lių, Mikolaičių, Šukių, Pa
kapės, Vyžų ir Vileikių.

Šiuo metu daugiau kaip 
20 kaimų apšviesti elektros 
šviesa. Visuose minėtuose 
kaimuose yra virš 470 abo
nentų. Valstečiai elektros 
šviesą įsivedė gyvenamuose 
namuose, tvartuose, klėtyse 
bei kituose trobesiuose. 

baigs vajaus laiku. Ji kvie
tė visus į talką gavimui 
naujų skaitytojų ir padėji
mui sukelti dienraščiui se
kamiems metams biudžeto. 
Ji patarė susitarti ir po du 
eiti į namus pas žmones ir 
kalbinti užsisakyti dienraš
tį Laisvę. Jos kalba buvo 
atydžiai išklausyta ir dau
gelis pasižadėjo darbuotis.

Drg. Meisonui paprašius į

» (aukojusiųjų vardai 
bus vėliau paskelbti). Ketu
ri asmenys nusipirko. Lais
vės bendrovės šėrų:

K. Denusevičius už $10
A. Antanaitis už $10 
M. Strižauskienė už $10 
K. Jankeliūnienė už $10. 
Charles Astrauskas pasi

žadėjo pirkti Laisvės ben? 
droves šefų už $10 ir Namo 
bendrovės už $50.

Klementina Jankeliūnie
nė, kaip aukščiau matėme, 
pirko L. bendrovės šėrų už 
$10 ir pasižadėjo pirkti Na
mo bendrovės šėrų už $50. 
Abu pažadai yra rimtų 
žmonių ir pilniausia patiki
mi.

Drg. V. Jakubonis pasi
vėlino i susirinkimą. Ta- 
čiaus jis remia biudžeto su- 

, kėlimo planą. Jis pareiškė, 
kad aukomis sukelti $10,000 
per tris mėnesius, tai reikia 
aukoti stambesnėm sumom. 
Tad jis paaukojo $10.

Daugelis w a terburiečių 
dirba naktimis, tai susirin
kimas nebuvo labai skait
lingas, tačiau gana kon
struktyvus. Kontestantai, 
kurie norės pralenkti Wa
terbury, turės sunkiai pa
dirbėti.

PRADeJO VEIKTI PO
PIERIAUS FABRIKAS 
Klaipėda.— Po įvykusių 

bandymų, prasidėjo atsta
tomojo Celiuliozės ir Popie
riaus Kombinato pirmosios 
mašinos nuolatinė eksploa
tacija. Fabrikas jau pradė
jo gaminti popierių. *

Prie mašinos dirba viena 
darbininkų pamaina. Kom
binate jau paruošta antro
ji ir r u o š ia m a trečioji 
pamaina. Tokiu būdu po
pierius bus gaminamas išti
są parą. Lygiagrečiai at
statomos popieriaus maši
nos Nr. 2 ir 3. Dirbančiųjų 
kolektyvas įsipareigojo at
likti šitą darbą ligi Didžio
sios Spalio socialistinės re
voliucijos metinių.
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plaukioti laivams iki 250 to
nų kėlimo galios. Nevėžį 
galima būtų naudot laivams
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WK. ENDING JUNE 29 WK. ENDING JULY 20 WK. ENDING AUG. 3 WK. ENDING SEPT. 7
OPA Controls Lifted June 30 OPA Sets New Meat Ceilings Aug. 20

Alydžiai peržvelgęs šį braižinį skaitytojas pastebės, kaip stambiųjų skerdyklų sa
vininku ir galvijų perkupčių apetitai ant pelno sudarinėjo dirbtiną stoką mėsos, ka
da tas jiems buvo reikalinga. Tą supratus, bus aišku, dėl ko dabar susidaro tokia pat 
stoka.

Sheep . gs 
29,787

Sovietiniai Mokslininkai 
Išrado Gana Sėkmingus 
Čiepus nuo Vėžio Ligos

Sovietiniai mokslininkai 
Georgij Roskin ir Nina 
Kliujeva pagamino pirmuo
sius pasaulyje čiepus, kurie 
naikina vėžio skaudulius 
žmogaus kūne, bet neken
kia pačiam kūnui. Tie čie- 
pai tirpdyte su tirpdo vėžio 
celes (arba narvelius), ne
kliudydami sveikųjų kūno 
organų.

Naujieji čiepai pavadinti 
KR, kad pagerbt jų išradė
jus, kurių pavardės prasi
deda raidėmis K ir R. Pir
mą kartą jie buvo išbandyti 
žmonėms pernai Maskvoje. 
Bandymams vadovavo žy
mūs sovietiniai profesoriai 
Trutnevas, Jegorovas ir 
Liampertas.

Šie mokslininkai patikri
no, kad čiepai smarkiai nai
kina vėžio skaudulius gerk
lėje ir moterų krūtyse, gim- 
tuvėje ir gimtuvės kaklely
je (cervixe), nors prieš o- 
dos vėžį menkai teveikia.

Kaip čiepai Atrasti
Jau prieš daugelį metų 

Roskinas atkreipė dėmesį į 
mažytį, vienos celės gyvū
nėlį trypanosonna kruzzi, 
kuris mirtinai apkrečia gy
vulius ir žmones. Roskinas 
įleido tų gyvūnėlių į kraują 
sergančioms vėžiu pelėms. 
Ir štai ką jis atrado. Trypa
nosonna kruzzi įsiskverbia 
į pelės vėžio skaudulį, vei
siasi ir ryja vėžio celes. 

«

Roskinas 1939 m. davė 
Ninai Kliujevai čiepų, ku
rie buvo pagaminti iš gyvų 
trypanosonna kruzzių, kad 
jinai plačiau juos išbandy-

Kliujeva savo bandymam 
pavartojo 13,000 pelių, ir 
patikrino, kad tie čiepai 
naikina vėžio skaudulius. 
Bet sykiu ji patyrė ir viena 
negeistiną reiškinį. Pasiro
dė, jog kai gyvūnėliai sury
ja vėžio celes, paskui jie 
pradeda naikinti pelės kū
ną.

Kliujeva ėmė ieškoti pa
keitimų, kad tie gyvūnėliai 
tiktai vėžį naikintų, bet 
neliestų sveikųjų kūno da
lių. Pagaliaus, Kliujeva pa
gamino čiepus iš numarin
tų tokių gyvūnėlių, ir atra
do ieškomąjį dalyką. Nu
marintų gyvūnėlių čiepai, į- 
leisti į pelės kraują, rinko
si į vėžio skaudulius; naiki
no vėžio celes, tirpydami 
jas, o sveikų kūno audinių 
visai nekliudė.

Šį naują ginklą prieš vė
žį paskelbė amerikonas 
daktaras Robertas L. Les
lie praeitą trečiadienį. Jis 
yra Amerikos - Sovietų Gy
dytojų Draugijos narys. So
vietiniai mokslininkai pasi
žadėjo atsiųsti tų čiepų į 
Jungtines Valstijas, kad ir 
šio krašto mokslininkai ga
lėtų juos išbandyt ir patik
rint.

Margumynai Keisti ir Rimti, 
Faktais ir Tikrove Paremti

Paukštis — kirminų 
apgavikas

Naujojoj Zelandijoj yra 
toks paukštis, Kiwi vadina
mas, kuris prisimedžioja 
sau kirminų kojomis stuk
sėdamas į žemę. Šitaip jis 
apgauna kirminus, kurie 
tuomet mano, kad lietaus 
lašai krisdami žemėn stuk
si. Kirminai pradeda lysti į 
viršų, o Kiwi tada juęs pa
čiumpa ir suryja.

Sūrio kulkomis laimėtas 
laivyno mūšis

1840 m. buvo pietin. Ame
rikos respublikų, Urugua- 
jaus ir Argentinos, laivynų 
mūšis, kurio metu Urugua- 
jaus laivynui pritrūko amu
nicijos — kulkų. Bet jie tu
rėjo daug džiovinto sūrio 
rutulių ir panaudojo juos 
vietoj kulkų — ir laimėjo V •musp

Paminklas ant, 
tuščio kapo

Garsusis muzikos kompo
zitorius Mozart’as mirė la
bai biednas ir buvo palaido
tas kaip elgeta—niekas ne
žino kur. šiandien jam pa
minklas Vienoje stovi virš 
tuščio kapo.

Iš kur buvo daugiausia 
Jungt. Valst. prezidentų

Daugiausia prezidentų 
Jungtinės Valstijos yra ga
vusios iš Virginijos, kuri 
davė aštuonis prezidentus.

Kas atsitinka su 5 
širšėmis žiemą

Artėjant šalčiams, visos 
širšės nugaišta, išlieka tik 
jų motina, širšė-karalie- 
nė.
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VANDENS JĖGOS NAUDOJIMO IR ŽEM.ES 
GERINIMO MOKSLAS LIETUVOJE

Kauno Universitete 1940 
metais buvo įsteigtas ir da
bar veikia hidrotechnikos ir 
žemės gerinimo (arba me
lioracijos) skyrius. (Hidro 
yra gaikiškos kilmės žodis. 
Hydor — vanduo graikų

Augalinis 
dramblio kaulas

Pietinėj Amerikoj auga 
taip vadinama dramblinio 
kaulo paima, kurios riešutų 
branduoliai yra minkšti, 
sultingi, tinkami mitybai, 
kuomet pilnai nunokę, bet 
kai sudžiūsta — sukietėja 
taip, kad būna panašūs 
dramblio kaului. Tuomet jie 
būna gera medžiaga išdir- 
bimui sagų, ir daugiausia 
tam ji naudojama.

Kokia stiklinė geriau 
atlaiko karštį

Kadangi plona stiklinė 
greičiau perkaista kiaurai, 
tad ir karštį geriau atlaiko, 
nesutrūksta, kaip kad sto
resnis stiklas, kurio viena 
pusė įkaitus, o kita dar šal
ta būna priežastim suduži
mo. ?

Tas skyrius dabar ruošia 
specialistus vandens ūkiui 
tvarkyti. O vandens ūkiu 
vadinama visi tokie darbai, 
kurie siekia panaudot van
denį įvairiems žmogaus rei
kalams arba apsaugot nuo 
žalingų vandens veiksmų. 
Apie tai rašo inžinerijos 
prof. J. čeičys laikraštyje 
Tarybų Lietuva:

• — Vanduo yra gamtos 
turtas. Jis reikalingas žmo
gaus gyvybei palaikyti ir 
jo buities reikalams aprū
pinti. Vanduo yra jėgos šal
tinis. Jis tarnauja važiuo- 
tei, žemės ūkiui, pramonei, 
žuvininkystei ir t.t.

Lietuvos vandens ūkis 
pirmiau nebuvo planingai 
tvarkomas. Didžiausią šiam 
darbui kliūtį sudarė trūku
mas savų šios srities spe
cialistų. Socialistinėje vals
tybėje, kur visas tautos 
ūkis tvarkomas planingai, 
tai skiriama ypatingas dė
mesys vandens ūkio reika-

Keturios kozyrų dalys — 
ką jos reiškia ir 
kaip susidarė

Keturios kozyrų dalys — 
vynai, gilės (kryžiai), bul- 
kos (bubnai) ir čirvai — 
simbolizuoja keturis skir
tingus žmonių luomus vi
duramžiuose.

Vynai originaliai reiškė 
bajoriją. Angliškai vynai 
vadinasi “spades”, nuo ispa
niško žodžio “espada”, reiš
kiant kardą, —kadangi ba
jorai nešiodavo kardus.

Gilės, arba kryžiai, origi
naliai buvo trys žolynla- 
piai, reiškiant kaimiečius.

Buikos, arba bubnai, ori
ginaliai turėjo prasmę ke
turkampės čerpės, reiškiant 
pirklybą, pirklių luomą.

Čirvai gi simbolizavo dva- 
siškiją, kurios simboliu ta-syvus.

po per klaidą, ir štai kokiu 
būdu: Francijoj dvasiškiai 
buvo vadinami “Gens De 
Choeur”, arba “Choro Vy
rai”, bet žodis “De Choeur” 
tarmėje skamba kaip fran- 
cūziškas žodis “širdis”. Tai
gi nuo to čirvai gavo ang
lišką pavadinimą “hearts” 
(širdys), reiškiant dvasiški- 
jos luomą.

Legenda apie 
Filipinų Salas

Kai kurių filipiniečių 
tarpe yra susidaręs šito- 
kis padavimas apie jų salų 
atsiradimą: Vieną dieną, la
bai tolimoj praeityje, koks 
tai milžinas sviedė didelį ak
menį į jūrą, kur tasai ak
muo sudužo į tūkstančius 
dalelių ir taip, esą, susidarė 
7,083 Filipinų Salos.

Pirmieji gurno 
gromuliuotojai

Amerikoje labai madoje 
gromuliuojamas gumas 
(chewing gum) savo pra
džią gavo iš Aztekų indėnų, 
kurie pirmieji pradėjo šį 
paprotį, gromuliuodami Sa- 
pota medžio sukietėjusius 

Parūpino P. K.

lams.
Vienintelis neišsemiamas 

gamtinės jėgos šaltinis Ta
rybinėje Lietuvoj yra upės.

Durpynų plotai yra ribo
ti, o miškų negalima naudo
ti jėgos' gaminimui, nes 
Lietuvoje jau labai mažai 
miškų teliko. O įjungus į 
darbą Lietuvos upes, pasta
čius vandens jėgaines (van- 
den - elektros stotis), būtų 
vidutiniai gaunama 300,000 
kilovatų jėgos galingumas. 
Vienas klovatas yra 36 nuo
šimčiais daugiau už vieno 
arklio jėgą.

Dabar gi iš Lietuvos upė
se esamos energijos kiekio 
išnaudojama tik apie 4 
nuošimčiai. Tuo būdu be
veik visas darbas yra prie
šakyje. Darbas nepaprastai 
svarbus, nes nuo jo priklau
so Lietuvos elektrinimas — 
miesto ir kaimo aprūpini
mas šviesa, pramonės išvy
stymas, žemės ūkio našumo 
pakėlimas.

Specialistų Reikalas
Upių ir užtvankų staty

bos vietų tyrinėjimui, jė
gainių suplanavimui, staty
bos darbų vedimui bus rei
kalingas didelis skaičius 
aukštai išlavintų inžinierių- 
hidrotechniku.

Sykiu turės būti spren
džiamas ir vandens kelių 
klausimas.

Vandens Keliai
Geras susisiekimas yra 

viena iš pagrindinių sąlygų 
krašto gerovei kilti. Van
dens keliai kai kuriais at
žvilgiais turi pirmenybę ir 
prieš sausumos kelius, bū
tent: kai reikia pervežti 
daugmeniškus k r o v i nius 
(statybos medžiaga, anglis, 
grūdus ir kt.), kuriems ne 
tiek svarbu greitas, kiek 
pigus pergabenimas.

Lietuvos upės tiekia daug 
galimumų vandens trans
portui (važiotei) išvystyti. 
Nemunas ne tik jungia Lie
tuvą su Baltijos Juta, bet 
jis gali sujungti Lietuvą ir 
su kitomis Tarybų respubli
komis, net su sostine Mas
kva. O Maskva, beje, ne be 
pagrindo vadinama penkių 
jūrų uostu, jų'tarpe ir Bal
tijos uostu.
Neris (Vilija), Nevėžis ir 

šventosios Uostas
Nemunas yra numatytas 

pritaikyti vidaus laivams 
iki 1,000 tonų kėlimo ga
lios. Nėris (Vilija) iki Vil
niaus galima pritaikyti

reikalą sujungti ir su Tary
bų Latvijos vandens keliais.

Pridėjus prie paminėtų 
darbų Klaipėdos uosto pra
plėtimą ir šventosios uosto 
užbaigimą, matome, kad 
šioje srityje laukia 
nierių - hidrotechnikų dide- 

darbai.
žemės Ūkio Gerinimai
Pagrindiniai žemės ūkio 

pagerinimai (kitaip tariant, 
melioracija) dikčiai pakeltų 
Lietuvos žemės ūkio našu
mą. Čia pirmoje vietoje sto
vi žemės plotų nusausini
mas.

Lietuvos Tarybų Respub
likoje priskaitoma apie 2,- 
700,000 hektarų šlapių, že
mės ūkiui naudojamų plotų, 
iš kurių apie du trečdalius 
sudaro šlapios dirvos, o vie
ną trečdalį — pelkės, šla
pios pievos ir ganyklos.

Tų didžiulių plotų nusau
sinimui reikalinga sutvar
kyti vandens pravedimus į 
upes, upelius ir iškasti būti
nuosius kanalus.

Prieš Didįjį Tėvynės ka
rą buvo nusausinta apie 
12,000 hektarų ploto, o viso 
reikia nusausinti apie 
500,000 hektarų.

Tarybinė Lietuva yra 
mės ūkio kraštas, todėl 
mes ūkio našumo pakėli
mas yra pirmaeilis klausi
mas.

Įvykdžius minimus page
rinimus, taipgi patobulinus 
žemės dirbimą, tręšimą ir 
t.t., Lietuvos žemės našumą 
galima būtų du-tris kartus 
padidinti.

O'tiem darbam reikia ne 
dešimčių, bet šimtų specia
listų hidrotechnikų, ku
riems plati darbo sritis 
taip pat yra miestų ir mie
stelių gyventojų aprūpini
mas geru vandeniu (van
dentiekiu) ir panaudoto 
vandens pašalinimas (kana
lizacija).

Tokių specialistų paruoš
ti ir stengiasi Kauno Uni
versitetas. Jiems nustatyta 
penkeri mokslo metai. Išė
jusiam skirtą mokslą, išlai
kiusiam kvotimus ir apgy
nusiam diplominį darbą 
(tezę) yra suteikiama dip
lomuoto hidrotechnikos ir 
melioracijos i n ž inieriaus 
vardas su teise planuoti ir 
vykdyti minimus įrengi
mus.

Kai kurie fizikos mokslo, tų, kaip visatiniai - kosmi- 
pirmūnai žiūri j paprastą 
atomų ardymą jau kaip į 
nusenusi dalyką. Toks ato
mų ardymas, kaip atominė
se bombose, bendrai <atske- 
lia tiktai vienas nuo kitu 
sudėtines atomo branduo
lio daleles— protonus ir ne
utronus, o jų pačių neskal
do. Taigi -atominėje bombo
je tik mažiukė medžiagos 
dalis pavirsta į gryną jė
gą (energiją). Mokslininkai 
Amerikoje ir Sovietų Są
jungoje todėl planuoja bei 
stato tokias mašinas,
rios galėtų suskaldyti ir pa
čius atomo protonus ir ne
utronus. Iš tokio suskaldy
mo išeitų tūkstančius sykių 
daugiau atominės jėgos.

Visatiniai Spinduliai
Sovietų mokslininkai yra 

pasižymėję kaipo visatinių, 
kitaip vadinamų kosminių, 
spindulių tyrinėtojai. Tais 
spinduliais jie dar karo me
tu paskaldo šiek tiek atomų 
švino bei kitu metalu, v c-

Amerikos mokslininkai, 
ypač paskutiniu laiku, krei
pia didelio dėmesio į visa
tinius spindulius. New Me
xico valstijos dykumose bu
vo į aukštą erdvę laidomos 
rakietos, robot-bombos V-2, 
nuo vokiečių pagrobtos, o 
tų rakietų nosyse buvo įdė
ta jautrūs moksliniai in
strumentai, kurie atžymė-

niai spinduliai veikia dide
liuose aukščiuose.

Mesonai
Gauti patyrimai rodo, jog 

visatiniai spinduliai skaldo 
oro atomus 19 iki 40 mylių 
aukščiuose. Menama, kad 
jie išmuša greituosius pro
tonus iš oro atomų bran
duolių; tie protonai paskui 
smogią kitiems atomų bran
duoliams, ir tai]) gaminą 
smulkesnes daleles — mėso
mis. Viena mesonų rūšis y- \ 
ra 200 kartų sunkesnė už 
elektroną, o kita rūšis 1,000 
kartu. Bet mesonas išsilai
ko taip trumpai, kaip kad 
padalintum sekundą į 500 
tūkstančių dalelių. Jis visas 
tuo jaus pavirsta į gryną jė
gą, tampa savotiškais ener- • 
gijos spinduliais. Mesonai 
lekia tokiu smarkumu, kaip 
šviesa.

Visatiniai spinduliai dau
giausia mesonų padaro 20 
mylių aukštyje nuo žemės, 
o aukščiau jie silpniau vei
kia.

Karinė Amerikos vyriau
sybė uoliai bendradarbiauja 
su savo mokslininkais, pa
deda jiems gilintis į visati
nius sipndulius ir mesonus. 
Ligšiolinė atominė bomba 
karininkam atrodo jau per- << 
silpna. Jie akstiną moksli
ninkus išrasti tūkstančius 

| kartų smarkesnę meson- 
i bombą. J. C. K.

Bėgamais Įvykiais Buities 
Krieniški Kirčiai iš Peties

Ir 
kuliantai—: lai pabrangsta 
mėsa ! Mes pikietus pasta
tėm tada. Ir vėl jie tarė: 
lai pasislepia mėsa! Ir mėsa 
pasislėpė. O mes sakom: Lai 
maisto kontrolę perima val
stybė! Ką dabar jie tars? 
Liaudies valdomam krašte 
prie sienos pastatyti būtų 
jie!

daug šlykštynės prieš kita
taučius (rusus). Tokio bru- 
do galit rasti Amerikos Lie
tuvio laidos sapnininke. Bet 
to visko nėra didžiūno ir 
Kubiliuno išleistame sapni
ninke, sveikesniu sensu ir 
logika suredaguotame.

Kaip grybų lietingame 
sezone, taip dabar visokių 
“geradarių, biednųjų užta
rėjų ir žmogmylių” atsira
do. Rinkimai! Ir registruo- 
jamės, ir renkame, ir vis iš- 
renkam “ne tuos.” Bet ka
da nors gal pataikysim ir 
išrinksime tikrai gerus val
dininkus, ne šmugelninkus 
ir Wall stryto pakalikus. 
Todėl registruotis reikia ir 
balsuoti privalome!

Propozicijai, kad Truma- 
nas būtų išgabentas Japo- 
nijon ir £en prezidentautų, 
mano manymu, japonai iš 
tolo šauktų “No, no!” (ne, 
ne!). Kaipo karo pralaimė
tojai, jie ir taip jau yra nu
bausti.

Segu po raudoną rožę 
prie krūtinių dd. M. Svin- 
kūnienei, iš Waterbury, ir 
L. Bekešienei, iš Rocheste- 
rio, kaipo pirmoms žvaigž
dėms, puikiai pasirodžiu
sioms didžiojo Laisvės va
jaus horizonte!

Ar jūs žinot, kad ir sap
nininkas nėra tokia jau “ne
kaltos” rūšies fonių knyga, 
kaip daugelis mano.— Ten 
yra pakankamai propagan
dos už fanatiškus prietarus,

Prieš tūlą laiką Brookly- 
no Bukšnaičių Vitalis pūtė 
trūbą, keldamas tautininkų 
menininkus ir choristus “iš 
letargo”, šaukė juos stoti 
kompeticijon prieš pažan
giuosius, žinoma, niekinda
mas mūsų menininkus. Vel
tui jis, nabagas, trūbijo! 
Mirusius tik Mykolo Arka- 
niolo trūba beprikels!

Too bad, too bad!

Gaila Antonetės Killma- 
nienės, geriausiuose savo 
amžiaus metuose, taip ank
sti, nuėjusios į amžinystę. 
Gili užuojauta jos našlaitei 
dukrelei Rūtai, giminėms ir 
draugams bostoniečiams, 
netekusiems taip darbščios 
ir aktyvės visuomeniniame 
gyvenime dalyvės!

Šiomis dienomis pro že
mę prabėgo milžiniško di
dumo kometa, vilkdama sa
vo “uodegą” perpus arčiau 
žemės, negu atstumas į mė
nulį. Bet dabar niekas ne- 
siskerėčiojo dėl “pasaulio 
pabaigos”, kaip kadaise se
niau. Tokių isterijų gadynė 
jau praėjo.

Vietoj “menas menui” —■ 
obalsio, bergždžio ir seno, 
Grožis, Tiesa, Laisvė — šū
kis mūsų meno.

Pr. Krienas
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
— Tai kas jis toks tas 

birželio vabalas? Ar jis pa
vojingas, ar jis įkanda? — 
klausinėju su apmaudu ir 
kiek nusivylęs, kad čia be 
reikalo turėjau tiek gero 
kraujo sugadint.

— Ne, jis nekanda. Jis 
— vegetaras. Iš kokiu gė
lių, iš žiedų syvus geria. 
Paleist jį.

Paėmė sau gražiai pirš
tais, išnešė ant gonkų ir pa
leido, o tas vabalas ir nu
skrido sau... Tai matot, re
gis, tik juokas, bet man ta
da nebuvo juokas. Ir kaip 
jis, šelmis, man į batą pa
taikė. Tur būt, kaip batu, 
einant, nusibraukė nuo žo
lės ir įkrito į batą. Tuščia 
jo, o pridarė man nevidonas 
triukšmo... Išgąstis paskui 
išgąstį...

Paskui, kai aš išpasako
jau savo tą prietikį su “ta
rantula” išvietėj, Irvinas 
skeptiškai pakraipė galvą. 
—Na, ne, — ne tarantula. 
Kur čia ji bus? Greičiausia 
tai galėjo būt koks žiogas, 
o gal ir škėras. Jų čia daug, 
bet jie irgi vegetarai, labai 
rajus, bet kąst jie nekan
da...

Vat tai tau, kad norėjai... 
Tai ir čia būta be reikalo 
baimės ir kraujo daug su
gadinta? O, antra vertus, 
kas gi žino? Gerai nema
čius, juk negalima tvirtinti. 
Bandžiau aš teisintis, bet, 
Irvino pakedentas, ir anas 
mano prietikis subliūško.

Na, gerai, tegul. Bet tai 
dar ne visa. Toli gražu ne. 
Ir šiuokart tai jau iš tikro 
baisus daiktas. Paklausy
kit. Spręskite patys.

Pavalgėm mes gražiai 
pusryčių, pasikalbėjom. Lu- 
jizė patelefonavo kam tai 
vokiškai. O ten laukuose, 
tokie keisti senybiniai tele
fonai. Atsikišę nuo sienos 
garkso. Pirma tu rankeną 
turi gerai pasukti ir tik ta
da, ragelį paėmęs, gali kal
bėt. Šeimininkė sakėsi tele- 
fonavu.s savo sūnam, kad a- 
bu ateitų ant vakarienės, 
pasimatyt su tolimais sve
čiais.

Na, jeigu šitaip, tai aš 
vely nusiskusiu ir galvą nu
simazgosiu, kad pridarniau 
būtų. O Irvinas pasiūlė pa
rodysiąs jis mum savo far- 
mą, ganevas, kokį ten iš
kastą tvenkinį ar kūdrą. 
Sėdam ir važiuojam. Girdi, 
dar ir slyvelių labai gardžių 
stačiai nuu medžio prisi- 
skinsim.

Kaip ir visada, maniškė 
sėdi užpakaly, kaip ponia, o 
aš prieky su “kurmonu” Ir
vinu. Jis, bra, apsitaisęs, 
kaip ant medžioklės. Diena 
karšta, o jis apsimovęs sto
rom kelnėm, apsiavęs ba
tais su aulais iki kelių. Sto
ri jam mėlyni darbiniai 
marškiniai, skrybėlė irgi 
veltinė, storos pirštinės. 
Klausiu aš, kam jis taip šil
tai apsivilkęs, tokiam kąrš- 
ty. O, sako, pas mus jau to
kia mada, kai važiuojam j 
laukus ko dirbt. Na, gerai. 
Tegul bus ir taip. Mada tai 
mada. O aš sau vienmarški
nis, lengvom kelnaitėm, že
mais bateliais, beveik šlepe
tėlėm, be skrybėlės, — ir tai 
man karšta. Bet... atsiėjo ir 
dar karščiau. Ai, ai, ai!...

Įvažiavom į tikrą raistą. 
Krūmokšliai, b r u z gynai, 
švendrės, šipšynai. Važiuo
jam be tako, bė kelio. Da
bar jau matau, kad storai 
apsivilkt čia ir visai nepro- 
šalį. Taip greit nesusidras
kysi, nesusižeisi.

— Va, ūt, matot, vanduo,

— tarė Irvinas, — tai ir’yr 
toji mūsų iškastoji užtvan
ka. Kai užeina sausra, yra 
iš kur galvijams atsigert. 
Vldžia atlygino mums pusę 
išlaidų ir dar davė mažyčių 
žuvelių, kad čia jų prileis- 
tume ir užveistame kūdra 
žuvim.

Sustabdė vežimą. Šast iš
šoko ir eina sau artyn prie 
tos kūdros, lipa ant aukšto 
pylimo. Na, eisiu gi ir aš. 
Čia, regis, vėsiau, gal nuo 
vandenio, gal nuo tų mede
lių. Iššokau, mėžiu ir aš... 
Vos tik spėjau, broliukai 
jūs mano, pažengt keletą 
žingsnių, kaip staiga pradė
jo man kojas kąst šimtas 
vabalų’... Aukštoj žolėj aš 
nebesusivokiau... Persigan- 
dau amžinai, net mane visą 
šaltu prakaitu apšovė. Rik
telėjau iš skausmo ir iš iš
gąsčio, pasverdėjau, — gal 
būčiau ir nuvirtęs, bet, kaip 
matai, Irvinas jau ir prie 
manim. Apsikabinau jam 
aplink kaklą, pakėliau vie
ną koją, kad nukratyt tuos 
baisius vabalus. Bet Irvinas 
sau ramiai, pirštais ima ką 
tai nuo mano kojinių ir mė
to žemėn.

— “Grass bin's” — žolia- 
dagiai — paaiaškino filoso
fiškai: — čia jų pilna. Pri
kimba nuo žolės dagų grū
deliai, perlenda per rūbą ir 
duria, degina. Ir nelengva 
jie visi išrankiot. Todėl mes 
gerai ir apsivelkam...

Šiek tiek atsipeikėjęs, jau 
ir aš pats išpešiojau keletą 
tų aštrių gumuliukų. Pas
kui jau labai atsargiai dė
jau kojas, vengdamas tam 
tikros rūšies žoliadagių. 
Užėjęs ant kapčiaus arba 
to pylimo, atsisėdau, nusi
aviau batelius ir akyliai ap
žiūrėjau, ar jau daugiau ne
beliko tų baisiųjų “vabalų.”

Šitas nuotykis taip smar
kiai mane sukrėtė, kad 
aš visą tą dieną jaučiaus, 
kaip nesavas. Ir nestebėti
na. Juk jau to paties ryto 
šiurpūs patyrimai su ta 
“tarantula” ir su tuo juod- 
vabaliu dar, nespėjo išsiva- 
dėt, — nervai tebebuvo su- 
baladoti ir vaizduotė įkai
tinta. O čia dabar ir vėl... Ir 
visai nelauktai, nesitikėtai, 
taip staigiai man į kojų rie
šus kas tai suleido savo 
dantis... Brrrl... Imk juos 
devynios tuos visus vabalus 
ir žoliadagius! Būtų dar 
buvę pusė bėdos ir įspūdis 
nebūtų buvęs toks žaibiš
kas, kad ne pirmiau įgyti 
Teksuose patyrimai: kad ne 
tas baisusis drugys, kurs 
man, prieš kokius 25 metus, 
pusę sveikatos suėdė... Nuo 
to nelemto įvykio aš baisiai 
bijau ir vengiu vabalų, uo
dų, vabzdžių.

Pasėdėjęs kiek saulėkai
toj ant to pylimo, atsikėliau 
ir su žmona ir Irvinu tėmi- 
jom ramų, gludų, kaip veid
rodis, vandens paviršių. 
Staiga mano akį patraukė 
koks tai keistas ribuliavi
mas. Įsižiūrėjau: rodos, 
kaip ir kas plaukia, net ma
žytės bangelės iš abiejų šo
nų sklinda ratų ratais.

—“Water snake” — van
deninė gyvatė, — paaiškino 
prisimerkęs Irvinas.

Ir iš tikrųjų, taip ir esa
ma. Plaukia iš tolo į mūsų 
pusę, galvytę įškėlusi, vin
giuodama vandeny savo 
miklia uodega. O va ten dar 
viena. Irgi plaukia mūsų 
link. Ten dar ir trečia ir 
ketvirta... Keturios vande
ninės gyvatės daro plauki
mo manievrus, išdidžiai de
monstruoja prieš mus savo

raumenėlių miklumą, savo 
vandeninio sporto gabu
mus... Gražu žiūrėt ir tė- 
myt tokius “cudus su prajo- 
vais.” Gyvačiutės kaip tai 
koketiškai išrodinėjo, ką 
jos gali. Visai iki kranto 
neatplaukė: pasisuko į šalį, 
o paskui ir vėl atgalios nu- 
vizgėjo.

— O ar jos kanda, tos 
vandeninės gyvačiūkštės ?— 
paklausiau Irvino.

— Taip, kanda. Jos pik
tos. Ne tokios nuodingos, 
kaip barškutės, bet reikia ir 
jų pasisaugot.

Priėjau visai arti į pa
kraštį, apaugusį kokiom vik 
svom ir vandeninėm leli
jom.' Matau, iš lengvo kas 
tai ropoja ant plokščio ak
menio. Parodžiau tam ži
niuoniui, prisimerkėliui Ir
vinui.

■— “Turtle” — turklys, 
želvys. Jų čia daug yra. O 
va, ar matai žuvytes?

Taip, matau ir žuvytes. 
Būreliais sau plaukioja. 
Dar nedidelės. Neseniai pri
leistos. Gražu tėmyt ramų, 
ribuliuojantį vandenį, aiš
kiai permatomą iki dugnui. 
Čia pilna visokio gyvio. Be- 
tėmijant, man kiek aprimo 
ir nuotaika, bet ne visai: 
sukrėtimas buvo perdaug 
jau smarkus ir daugmenin-, 
gas.... . . .

— Na, eime, vyrai, va
žiuojam. Rasime slyvelių, 
kriaušių, kokių uogų.

Gerai. Važiuojam. Susė
dom vėl, labai atsargiai pri
ėję prie automobilio. Dabar 
aiškiai matau, kam taip 
storai apsivilkęs tas prak
tiškas teksietis. Per jo sto
ras kelnes, per batų aulus 
neįdurs jam žoliadagiai, ne
įkąs vabalai arba net ir gy
vatės. Vis, mat, apsisaugo
jimas. O taip, lengvutėliai 
miestietiškai apsivilkusiam, 
kaip kad man, čia visai ne
tinka. Aš jau vely pasisau
gosiu ir taip lengvabūdiškai 
žolėn nebežengsiu.

Irvinas parodė apleistą 
seną nublukusią grįtęlę . ir 
porą pašiūrėlių, apaugusių 
g r a u m e nais ir šipšynais. 
Keli didelesni medeliai irgi 
žymėjo, kad tai būta seniau 
sodybėlės.

—Tai čia mano tėvelio 
namai: Pat pirma jis čia 
apsigyveno. Dabar apleisti. 
Niekas čia nebegyvena.

Liūdna matyt vėjo, liūčių 
ir laiko subaladotą lūšnelę. 
Išdaužyti langai, išsirietę 
sąsparos, skylėtas stogas. 
Kaž kaip ten viduj, — pa
rūpo pažiūrėt. Gal ten pri
viso gyvačiukų ar apuokd. 
Bet ne. Neisiu. O tai, ko ge
ra, ir vėl kur į kokį pavo
jų pataikysiu. Būsiu atsar
gesnis. Tai ir nėjau vidun, 
nors Irvinas ir norėjo pa
rodyt, kur stovėjo krosnis, 
kur dvi lovos, suolai ir kiti 
namų apyvokos baldai. Te
gul jie sau stovi. Važiuo
jam. Gal ten yra ir piktų 
vorų. Taip, Irvinas sutiko, 
kad čia pasimaišo ir nuo
dingų vorų; “black widow”, 
juodoji našlė esanti itin 
pavojinga.

Važiuojam kadai buvusiu 
patvoriu. Irvinas iššoko, 
pagriebė iš automobilio po
pierinį maišelį ir pradėjo 
nuo medžio skinti slyveles 
ir maišelin krauti. Padavė 
ir mudviem paragaut. Ne, 
taigi čia ne slyvos. Čia abri
kosai, armėniškos slyveles. 
Bet gardžios, ant medžio 
prisirpusios. Visai ne rūkš- 
čio, net salsteri. Būta jų 
daug prikritusių ir žemėn. 
Irvinas, žvaliai pasilenkęs, 
iš žolės pririnko kelias ries-

kučias. Dar paskui užėjo 
kokių uogų. Atrodo, kaip ir 
avietės, tik ne raudonos, 
bet juodos, ir rūkštokos.

Patvory pilna didžiulių 
kaktusų. Storos, plačios/ 
žalios ripės,' visaip sulipę 
viena prie kitos. Kuokštelė- 
mis styro ja aštrios adatėlės. 
Kraštais keža priaugę lyg 
kokios žalios kriaušės, irgi 
padengtos mažyčių dagelių 
taškeliais. “Prickly pears”, 
dagiosios kriaušės, — aiš
kina Irvinas. Jas labai mėg
stą ėst avelės. Ir žmonės 
jas valgą, kai esti prisirpę, 
raudonos. Jis su nuogom 
rankom priskynė keletą tų 
kaktusinių kriaušių. Dvi ar 
trys atrodė rausvos, gal 
jau pribrendę. Paragausim 
namie.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Atsišaukimas

Draugai ii- draugės, dienraš
čio Laisvės skaitytojai ir rė
mėjai visos darbininkiškos 
spaudos! Mes visi žinom, kaip 
yra svarbi ir reikalinga musu 
spauda, kuri pasako teisybę ir 
visuomet gina darbininkų rei
kalus. Mes biski gavome paty
rimo, kaip būtų bloga, jeigu 
darbininkiškos spaudos nebū
tų, kada Laisvė per astuonias 
dienas neišėjo. Visi skaitytojai 
buvo labai pasiilgę dienraščio.

Hartfordo pažangiosios or
gan izacijos išrinko komisijų 
surengimui pramogos mūsų 
spaudos naudai. Parengimas 
įvyks spalių 27 diena mūsų 
salėje, 155 11 ungeiTord St. 
šokiams bus gera muzika ir 
taipgi bus skanių valgiu ir gė
rimų. Mes kviečiame visus ir 
visas dalyvauti. Tu rosime ge
rus laikus, nes, kurie mylite 
pašokti, galėsite pasišokti, ki
ti galėsite pasidalinti minti
mis įvairiais dienos reikalais, 
palinksminsite nuliūdusia sie
lą ir parcmsito labai naudin
gą darbą.

Taipgi mes prašome,į kas ką 
išgalite, paaukoti -parengimui. 
Už tai komisija bus jums labai 
dėkinga. Mes tikimės, kad jūs 
tatai padarysite. Prašome tuo
jau pranešti komisijai, ką ma
note paaukoti, tada mes žino
sime, ką daryti, kaip pirksime 
valgius.

Komisiją sudaro šios ypa- 
tos: Šilkai, Giraitienė, Juškie
ne, Lapata, Barnett, Klimas, 
Kazlauskas, Repšys ir Iva
nauskas. Parengimo Komisija.

"...   I

Pasažieriniai Laivai Tarp Europos ir 
Amerikos Vėl Pradeda Veikti

Pasažieriniai laivai vėl 
pradėjo veikti tarp Euro
pos ir Amerikos. The Com
mon Council for American 
Unity padarė tyrinėjimą 
dėl kelionių per okeaną ir 
suteikia sekamas pastabas:

Šiuomi metu, daugumą 
pasažierinio judėjimo tvar
ko Amerikos laivų kompa
nijos, United States Lines 
ir American Export Lines, 
kurios dar ir dabar yra 

‘War Shipping Administra
tion agentai. U. S. Linijos 
operuoja laivus, kurie plau
kia į, Angliją, Vokietiją, Ai
riją, Belgiją, Šiaurės Pran
cūziją ir Ispaniją. Ameri
can Export Linijos operuo
ja Amerikos laivus, kurie 
plaukia į Šiaurės Afrikos 
uostus, Marseilles, Italijos 
uostus, į Jugoslaviją, Juo
dųjų Marių ir' Rytų uostus. 
Šis patvarkymas gali būti 
laikinas.

Laivų kompanijos įspėja, 
kad pasažieriams galima 
pasiūlyti tiktai karo meto 
sąlygas. Laivai turi tiktai 
vieną klasę, išskyrus tuos, 
kurie atveža išvietintus as
menis iš Vokietijos.

Kelios Europos laivų li
nijos irgi jau veikia, kaip 
Britų Cunard, White Star 
Limited, Holland American 
Line arba French Line.

Laivų kompanijų ofisai 
praneša, kad laivuose nėra 
vietos keliems mėnesiams, 
nes laivai, kurie keliauja 
Europon, perpildyti, kaip ir 
laivai, kurie vyksta Ameri
kon. Jie irgi įspėja, kad jo
kių prieškarinių komfortų 
nereikia tikėtis.

Nuo birželio 7 d. Holland 
American linija operuoja 
tiktai tavorinius laivus ir 
gali priimti tiktai mažą 
skaičių pasažierių. Taip pat 
ir su Prancūzų linijos lai-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
plmą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

vais. Queen Mary yra ge
ri a u s ias pasažierinis lai
vas Cunard White Star li
nijoj. Kiti tos linijos laivai 
tavoriniai ir karo transpor
tai.

Swedish American Line 
operuoja du laivus. Kelio
nės sąlygos tokios, kokios 
buvo prieš karą. New Yor- 
ko ofisas praneša, kad turi 
tiek daug užsakymų, jog 
negali daugiau priimti prieš 
1947 m. vasarą. Lengviau 
plaukti į vakarus. Linija 
siūlo vietas imigrantams iš 
kontinentinės Europos į 
Suv. Valstijas per Švediją.

Norwegian - American li
nija turi tik vieną laivą ir 
jis keliauja tik vieną kartą 
per mėnesį iš Norvegijos 
uostų į New Yorką.

Gdynia - America linija 
turi du laivus su modernine 
pirma klase. Keliauja tarp 
Copenhagen ir New Yorko. 
Netrukus operuos kitą lai
vą.

Belgian Line operuoja ta
vorinius laivus tarp New 
Yorko ir Antwerpo. Tik po 
kelis pasažierius gali ke
liauti šiais laivais. Yra 
daug užsakymų.

Grek Line turi tik tavo

rinius laivus, juose keliauti 
gali tik nuo 2 iki 6 asme
nų. Laivai keliauja tarp 
New Yorko, Lisbono ir Pi
ratus.

Iki birželio 7 d. Italian 
Line laivai neoperavo.

Kelios linijos iš anksto 
priima pinigus už kelionės 
tikietus, bet didžiuma lau
kia, pakol Amerikos konsu
lai užtikrina išdavimą im- 
migracijos arba pasporto 
vizų. #

Visos linijos įspėja, kad 
kainos gali būti pakeistos.

Amerikos “Flag Ships” 
War Shipping Administra
tion kontrolėje turi vieną 
kainą, nepaisant laivo didu
mo, kur kambarėliai randa
si, kiek žmonių kambarėly
je, t.t.

Cunard Line turi vieną 
kainą visiems pasažieriams.

Holland - American Lini
ja nustato kainą pagal lai
vą. Kiti laivai turi įvairias 
klases ir ratos keičiasi. Vai
kams kainos sumažintos.

Prie tikietų, pirktų New 
Yorke, prideda 15 nuošim
čių federal transport tax. 
Apart to, Francija ir Ispa
nija uždeda uosto taksus ir 
kartais dar transito taksus.

Informacijoš padengia tik 
svarbiausias linijas New 
Yorke. Jau dabar tos linijos 
turi daugiau laivų.

FLIS.

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 ir svetainė pokilims.

i CHARLES J. ROMAN i
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ; 
Direktorius J * 9

Liūdesio valandoj’ kreip- • 
kitSs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
viiną. Patogiai ir gražiai c 
moderniškai jruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St !
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 e

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktorių

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu,

- -
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

MATTHEW P. RALLAS

<♦>
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>

>

>

>

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompani j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis
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ŽINIOS IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
ST. PETERSBURG, Fla. — 

Visa Floridos valstija turi ne
pilnai apie du milijonus gy
ventojų, neskaitant svečių lan
kytojų žiemos laiku iš šiauri
nių valstijų. St. Petersburgas 
turi gyventojų apie 80 tūks
tančių, bet plotą žemės uži
ma didesni, negu šiauriniai 
miestai su milijonu gyventojų. 
Miestą perskiria per pusę biz- 
niava puošni Centralinė Avė. 
Viena pusė vadinasi šiaurinė, 
kita pietinė — North ir South. 
Ir kuone visos gatvės pava
dintos numeriais. Nuo pirmo 
numerio iki 94 numerio per 
abi puses Central Avė.

Skersai miestą pravestos 
gatvės vadinasi streets, o išil
gai — avenues. Gatvės visos 
labai plačios, norint apsisukt 
su auto mašina labai paranku 
bile vietoj. Ir kuone visos gat
vės raudonom plytom grįstos.

Pavažiavus kiek toliau nuo 
Central Avenue į pietų pusę, 
tuoj matai galybes tuščios že
mės, neapgyventas vietas, visi 
sklypai-lotai parsiduoda, ap
augę paškudnom laukinėm ir 
tropiškom žolėm, kur nei ko
jos negalima įkelti. Aišku, ten 
veisiasi daug gyvačių, scor- 
pionų • (nuodingas vabalas),

žmogus su šeima vargiai gali 
sudurti galą su galu, gauda
mas tik tokią algą. Norint 
kiek prašmatniau čia gyvent, 
reikia atvažiuot iš šiaurių su 
pilnu krepšiu dolerių, tai ga
lėsi šauniai pasimaudyti Pass- 
a-Grille byčiuje.

Kirpyklos-barbernės turi sa
vo uniją, kerpa plaukus už 75 
centus. Bet aš mačiau daug 
neunijinių barbernių ir ant 
langų užrašyta, kad kerpa už 
35 centus. Ten barberiai dir
ba išsijuosę, o unijinių šapų 
barberiai sėdi, čia jau labai 
prastas biznis, reiškia, unija, 
matyt, bespėkė, nieko negali 
padaryti čizlerių šapom. No
rint gauti barberio leidimą, 
reikia pasiųst į valstijos sosti
nę Tallahassee $27, o antrą, 
duot kyšių $25, nes kitaip ne
prašysi su egzaminų klausi
mais, kurių paduoda eibes ir 
labai painūs.

Miamės mieste, unijos se
kretorius, Henry Murdock, 
sakė, kad dar sunkiau, ten ir 
miesto ponams reikia sumokė
ti $50, apart tų $27. Ir jeigu 
egzamino neišlaiko, viskas nu
eina ant šunies uodegos.

Tampa turi pusėtiną indus
triją, ten budavoja laivus ir

rai pusėtinai gerai atrodo. Pa
sisuku į siauresnę gatvę ir tuoj 
vaizdas atsivėrė labai apverk
tinas : lūšnos, panašios į višti- 
nyčias ir tos pačios ąpirę, nie
kad “pelito” nemačiusios. Vai
kų, kaip skruzdėlių, visi basi, 
pusiau nuogi, skarmalai vos 
laikosi ant nugaros. Sustoju, 
išlipu ir pradedu klausinėti 
tokios ir tokios gatvės, sakau, 
paklydau. Apspinta negrai su 
negrėm ir pradeda aiškinti, 
mandagiai ir draugiškai, vis 
tiktai sir, sir. Puikūs žmones, 
jūs esate, sakau, aš ir kitą 
kartą atvažiuosiu pas jumis 
pasiteirauti truputį Svarbesnių 
dalykų.

Miesto centre, valgyklose, 
krautuvėse ir dešimtštoriuose 
dirba pusė negrų, pusė baltų, 
bet baltieji visur užima atsa- 
kingesnes vietas, negrai, kaip 
ir pastumti truputį į užpakalį. 
Visi tokie negrai, matyt; pa
rinktieji, nes gražiai nuaugę, 
gražiai apsitaisę, o paneles 
negrės gražiai “flat” plaukus 
susišukavusios. Patarnautojai 
nepaprastai mandagūs, tikrai ■ 
broliški. Bet su baltais, matyt, j 
jie nesidraugauja. Bet kiek; 
pastebėjau, tai tarpe savęs jie i 
veda rodąs ir juokus krečia.

Kitą kartą parašysiu apie I 
stubų biznį, pirkimą ir parda- Į 
vimą, “real estate.”

V. J. Stankus. I

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby siven that License No. 
RL 18289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4811 — Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE APOSTOL 
D-B-A A. P. Bar & Grill

4811 — Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1018 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROMUALD YUREWICZ & 
SOPHIE ANDRUSZKIEWICZ

1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

JACK KROLL, CIO Politi
nes Veiklos Komiteto (PAC) 
pirmininkas, pareiškė, kad be
giu trijų mėnesių PAC vado
vybėje jis patyrė, jog liaudis 
dabar už vis labiausia yra su
sidomėjusi kova už velionies 
Roosevelto principus. Nors 
jaučiamas atlėžimas rinkimi
nėje kampanijoje, kaipo ne- 
prezidentinėje, tačiau, sako 
Kroli, šiais rinkimais turimi 
išrišti klausimai yra persvar- 
būs, kad pasivelytume atlėžti. 
Tad, imkimės darbo išjudinti 
pilietiją i balsavimus! O tai 
reiškia jus ir jus ir mane — 
visus. Darbo rinkimuose yra 
visokio, visiems.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Thatford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK TURNER
157 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1909 has l^een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RALPH LEVY
2001 — Avenue U, Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRINĖKITE
NAUJAI PAKELTŲ UŽDARBIŲ PROGAS

kaipo
METALO POLIŠIOTOJAI 

SNAG TEKINTOJAI 
PRESŲ OPERATORIAI

KREIPKITĖS

MOORE DROP FORGING CO.
354 BIRNIE AVENUE SPRINGFIELD, MASS.

' ’ (231)

REIKALINGI VYRAI

skruzdėlių, žiurkių ir kitokių 
nuodingų vabalų. Uodų ir mu
sių nematyt.

Aš norėjau į tokias žoles 
įbristi pasižiūrėt, tai mano 
draugas tuoj sulaikė. Sako, 
bijok Dievo, scorpionas gali 
įkąst, tai kenks daugiau, ne
gu bitės įkandimas.

Miestas turi puošnias mo
kyklas, militarišką akademiją, 
Chamber of Commerce įstai
gą, kuri rūpinasi turistais, 
turi golfo laukus ir žaismių 
kliubus, du ežerus ir kelis par
kus, kuriuose yra duodami 
koncertai dėl vietinės publikos 
ir svečių turistų už dyką. Yra 
daug maudymosi byčių, vienas 

. byčius vadųiasi Pass-a-Grille, 
yra kelių mylių ilgumo, mau
dytis prieinamas visur kur už 
dyką.

Bet pragyvenimo produktai 
brangūs, tokie pat, kaip šiau
rėje. Svaras sviesto 92 cen
tai, kvorta pieno 22c. Grin
džių visai nėra, dar neužau- 
go-neprinoko.

Bet reikia priminti, kad čia 
darbininkai turi vergiškus, ap
verktinus uždarbius, toli gra
žu mažesnius už šiaurės dar
bininkų uždarbius. Įmonių-fa- 
brikų kaip ir nėra, tai nei tų 
unijų beveik nėra, žiūriu, 
žmogus kerta-piauna kietas 
laukines žoles, visas prakaitu 
apsipylęs. Toliau matyt palo- 
cius, puošnus, bagotas žmogus 
ten gyvena. O kiek gauni, 
žmogeli, į valandą? AtsJrhą: 
50c! Sakau: o kodėl nepra
šai daugiau, juk darbas sun
kus, o. ponas, matyt, bagotas? 
Atsako, kad visi kiti darbinin
kai dar už pigiau dirba.

kitką, bet ten nėra patogių 
maudynių-byčių. Apie tai ki- 
•ą kartą prisieis pakalbėti.

St. Petersburgas, su plačiom 
;atvėm, nėra taip gražus 
liestas. Pavažiavus kiek gi
lau į šiaurę, pamatai vienus 
ūktai palocius. Ten tikras ro
jus, išnaudotojų klasės rezi
dencijos, nieko gero nelemia 
darbininkų klasei, žioplinėda
mas ten be reikalo, dar į da
boklę gali pakliūti.

čia daugiausia baigia savo 
amžių tie senukai darbininkai, 
kurie turi užsitarnavę šiokias 
tokias senatvės pensijas, po 
šimtą dolerių ar kiek daugiau 
per mėnesį, poniškai gyvent 
jie negali, didžiųjų viešbučių 
durys jiems uždaros; valgo jie 
žemiausios rūšies valgyklose, 
kambarius randavojasi pietų 
pusėj. Kambarėliai mažyčiai, 
po $30 per mėnesį, o kiek 
puošnesni kambariai kaštuoja 
dvigubai daugiau.

Tokiem senukam ir margai 
publikai, prie kožnos krautu
vės pristatyta žaliai nudažy
tų benčių-sėdynių, bet, mano 
išrokavimu, ir čia ne senukam 
susimylėjimas, ale biznio išro- 
kavimas, nes ant sėdynių išra
šyta skelbimai.

Nei tas Floridos oras nėra 
toks sveikas, kaip kiti bara- 
banija. Kilo šaltesnis vėjelis, 
perpūtė suprakaitavusį žmo
gų, jau ir turi slogą ir dar 
ne bile kokią! Pastebėjau, ku

prio turi šienligę - Hay Fever, 
tai čiaudo į tvoras įsikibę.

Pasukom limoziną į negrų 
sekciją, stubos gražios, nuda
žytos, nuspalvotos; patys neg-

VITAMINŲ SANDELIS

Laiškas iš Lietuvos
A. Literskis, Worcester, Mass.

Mes, Jonas ir Juzė Fcdcra- 
vičiai, sveikiname jumis, Li- 
terskius ir linkime daug’ lai
mės jūsų gyvenime. Sykiu pa
dėka vo j ame tižiai š k ą, k u r į 
jūs parašėte. Tik atsiprašome, 
kad taip ilgai jums neprisi
rengėme parašyti.

Apie save turime pranešti, 
kad esame sveiki ir gyvi ir 
gyvename toje pačioje vieto
je. Vyras Jonas dirba draudi-i 
mo įstaigoje, o aš šeiminiu-i 
kauju ir po biskį siuvu. Dabar ! 
pas mumis pats vidurys vasa
ros ir dienos gana šiltos, tik 
šiemet gana lietinga vasara, 
tai javai gerai auga. Tikimasi • 
gero derliaus. Užaugo daug 
visokių uogų, kurios palyginti 
dabar nebrangios ir gali Kau- j 
no kiek nori jų nusipirkti kiek-: 
vienas. Visokių maisto pro-j 
dūktų Kaune labai daug. 
Kiekvieną dieną ūkininkai 
priveža pilnas rinkas. Nors ir ! 
brangoka, bet dabar jau žy
miai atpigo.

Kad ir daugumą fabrikų ir 
Įmonių hitlerininkai - vokie
čiai sugriovė, bet dabar dau
guma jų atstatyta arba atsta
toma. Tad kiekviena diena vis 
daugiau visko pagaminama ir 
žmonių gyvenimas vis gerėja.

Dabar norimo atsakyti į jū
sų užklausimus: Kaip klausia-

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio no 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.

C 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

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
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLeiunore 5-0191

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

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna', žiemą 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 į dieną, už 1000 tik $6.00.

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

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

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

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

v i

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

te apie Pūstapėdžių, tai tu
rime atsakyti, kad Vlado Li- 
terskio dar Lietuvoje nėra ir 
kur jis yra, mes nežinome. 
Juozas Liuterskis gyvena sa
vo ūkyje. Vincas Liuterskis 
taip pat gyvena savo ūkyje.

Paskui klausiate, ar Lietuva 
gavo iš Amerikos aukų ? Tai 
galime atsakyti, kad gavo ir 
dar gauna, žinoma, aukos pa
skirstomos daugiausia nuken
tėjusioms nuo karo. Mūsų nuo
mone, toks paskirstymas yra 
teisingiausias.

Turime pasakyti, kad mes 
buvome tame susirinkime, 
kaip buvo atvažiavęs redakto
rius Bimba. Buvo prisirinkę 
pilnas teatras žmonių. Jo kal
ba visiems gana patiko. Mums 
atrodė, kad jis labai teisingai 
kalbėjo.

Taigi daugelis lietuvių, ge
rų- patrijotų, nuoširdžiai dirba 
atstatomąjį darbą ir tikisi 
greitai sulaukti gerovės. O 
apie visokius buvusius “tautos 
vadus” dori lietuviai prisime
na su pasibiaurėjimu, nes jie 
Lietuvai pridarė gana daug 
blogo.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
karas pridarė žmonėms daug 
nelaimių, bot mes lietuviai ti
kime, kad šitai valdžiai esant, 
visos karo padarytos žaizdos 
bus greitai užgydytos ir visos 
neteisybės atitaisytos. O viso
kį smetoniški fašistai Lietuvo
je heras vietos. Tegul jie biz
nį varo Amerikoje ir turi Ju
lių Smetoną už prezidentą. Te
gul toks “prezidentas” pamė
gintų į Lietuvą koją kelti, tai 
mes'jam, kad paimtume gerą 
šluotą, tai jis nerastų durų.

Taigi, tųom kart užteks ra
šyti apie visokius reikalus. Ki
tą kartą gal bus kas daugiau 
naujienų, tai parašysime. Da
bar prašytume jūsų, gal kas 
naujo, parašykite laišką.

Su pagarba, Jonas ir Juzė 
Fedcravičiai.

1946m., liepos mėn. 16 d.
Kaunas.

Mano Adresas:
Juzė Federavičienė,
Kaunas,
Ugniagesių g-vė 13 bt. 25, 
USSR, Lietuva.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Utica Avenue, Boorugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK ST. ANGELO 
La Luna Rest.

133 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2076 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
468 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HALPERN
468 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 —- 16th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD H. BOCHONKO
81 — 16th St., Brooklyn*, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6217 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL KAPLAN
62)7 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6420 -- 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BROWN
6420 — 17th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
294 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FEDERICO FALBO
294 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5837 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
315 .Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA CARDINELLI
315 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1185 has Ixjen issued to the undersigned 
lo sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE NAHIRNY
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALKUS
266 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Im? consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
193 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

ičtniinui darbų dabar esamose vietose mūsų rolling* mill, dratų 
traukimo departmente ir tirpinimo ir nuliejimo dirbtuvėje. Reikalingi 
patyrę darbininkai taip kaip ir mokiniai. Mokiniams čia yra proga 
išmokti gerą skambų amatą. Visose vietose yra nuolatiniai pasitikimi 
darbai. Jūsų darbo sąlygos yra puikiausios ir jūsų aplinka švari. Virš
laikiai siūlomi prie visų darbų. Mokama bonai už visus naktinius dar
bus. Jei jūs interesuojatčs, užeikite pasikalbėti bile kada po 8:30 
A. M. pas

HANDY & HARMAN
1770 Kings Highway, FAIRFIELD, CONN.

(Arti Grasmere Avenue)
(234)

Binghamton, N. Y.
Lietuvos žmonėms, pagelbė

ti įrengti Vilniaus Inst., su
rinkta ant blankos $25. Pini
gus surinko H. žukienė. Au
kavo: Anna Tomiška, $10.

Po $5: Jonas Mašinauskas, 
John Yonkovice ir Helen žu
kienė. Pinigai pasiųsti LPTK 
Centran, Brooklyne.

Ig. Liužinas.

PATYRŲ OPERATORIAI 
3 iki 11 šiftai 
RADIAL DRILLS 

' TURRET LATHES 
RANKINES SRIUBŲ MAŠINOS 

MILLING MAŠINOS 
HORIZONTAL BORING MILLS 

BULLARD VERTICAL BORING.MILLS 
Kreipkitės laišku ar asmeniškai 

TAFT-PEIRCE MFG. CO.
32 MECHANIC AVE., 
WOONSOCKET, R. I.

(237)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Verta Pakartot
0

ir pakartoja KRIENAS

Anglijos tikslas yra val
dyti pasaulio vandenis ir 
turėti prekybos monopolį?

Thom. Jefferson.

Tėvynę aš turiu. Jos krau
jas — mano kraujas, ir 
nieks neperskirs mūs bran
gios draugystės: nei dyka
duonių ponų lėbaujančios 
gaujos, nei kruvinos vergi
jos rykštės.

Vytautas Montvila.

Tik tas artistas yra tik
ras artistas, kurs gauna 
nukęsti ir save nuskriausti 
dėl savo įsitikinimų. Pa
grindinė kiekvieno pašauki
mo sąlyga turi būti — ne 
meno meilė, bet žmonijos 
meilė.

Romėnas Rolanas.

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1008 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^aw 
at 2251 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be oensumed on the 
premises.

PASQUALE VITIELLO 
D-B-A Luigi’s Restaurant

2251 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
507-9 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN VOLPER 
(King Charles Food Center)

507-9 Ditinas Ave., Brooklyn, N. Y.

PATYRUSIOS
KILPŲ SUKĖJOS
(French System)
PATYRUSIOS 

DVIGUBINTOJOS
Nuolatinis Darbas 

Linksmos Darbo Sąlygos

GERA ALGA
KREIPKITĖS

MASUREL WORSTED 
MILLS, Ine.

SAMOSET STREET 
WOONSOCKET, R. I.

(233)

KOMPANIJA, įsisteigusi virš 70 me
tų, reikalauja jaunų moterų patar
navimo, lipdymui revizijų slipukų 
ant fire insurance mapų; N. Y. in
surance ofisuose;' alga laike mokini- 
mosi; proga padidinimui uždarbio 
dirbant nuo kavalkų.

SANBORN MAP CO.
10 CEDAR STREET, NEW YORK.

, (233)

MERGINOS-MOTERYS
B’ABRIKO DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
$30 Pradžiai — 5 Dienų Savaitė

Gali uždirbti iki $38 trumpu laiku.
MUZIKA LAIKE JŪSŲ DARBO 

APTARNAUJAMA KAVA 
OPPENHEIMER CASING CO.

430 Washington St., N. Y. C.
(Kami?. Vestry St., arti Canal St. stoties, 
7th & 8th Ave. Subvė, ar važiuokite Grand

Street Būsu iki West St.)
(236)

MERGINOS
GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ OPERATORĖS — 

80c I VALANDĄ
MERGINOS SUSTATYMAM — 

75c J VALANDĄ
PATYRUSIOS. 40 VALANDŲ—5 DIENOS 
APMOKAMA ŠVENTĖS IR VAKACIJOS 

ENDURA
429 KENT ‘AVE. BROOKLYN 

(B’way BMT Line)
(234)

NAMŲ DARBININKE. Guolis ant 
vietos, atskiras kambarys. Šeimoj 
yra du vaikai ir du suaugę. Turime 
skalbiamą mašiną. Nereikės virti. 
DEWEY 9-2109. (232)

Lietuviškas

TRAKTYKIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1,1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
359 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HARRY AUERBACH
359 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
102 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

„ MATTEO SPEZZANO
102 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ZUCK & ARTHUR JOSEPH 
371 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382% Pulaski Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BESTĘRMAN
382% Pulaski St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 1 1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

SALVATORE, FRANK. JOHN 
& MICHELE MASSTELLONE 

(Masstellone Bros.)
6224 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1543 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMANDUS JUNGE
244 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1614 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BOENING , 
1614 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1077 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 107 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 246 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 
246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 15 d., 7:30 v. v. po 2 West 
22nd St. Draugai, būtinai dalyvauki
te susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų. — P. Janiūnas, sekr.

(230-231)
Laisvė kviečia jus į talką vajaus 
metu.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų ruo

šos (darbo). Moteris norėdama tu
rėti puikų pragyvenimą ir gerą mo
kestį lai atsišaukia. Gali atsišaukti, 
kad ir iš toliau, aš su automobiliu 
parsivešiu. Eliz. Bekampienė, 
502 Chapel Ave., Merchantville, N. J. 
Telefonas Merchantville, 8-1082.

(227-232)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Pirmadienis, Spalių 14, 1946

Lankėsi Montreališkis 
Balčiūnas

t

Rugsėjo 11 d. susivedė 
Liudvina Meškėnaitė, brook ly- 
nietė, su Al. Valečka iš Brid
geport, Conn, šliūbą ėmė civi
linį. Pabrolys buvo Al. Maže
lis, o pamergė svetimtautė 
mergina, kurios pavardės ne-' 
teko sužinoti. Piršlys buvo P. 
Baranauskas iš Bridgeport, 
Conn.

Jaunavedžiai — abu pro
gresyvių tėvų vaikai ir yra na
riais LDS. Meškėnaitė pir
miau yra dainavus Broklyno; 
Aido Chore, o Valečka dar-i 
buojasi jaunuolių kuopoj 
Bridgeporte. Jaunavedžių tė
veliai taipgi nesėdi rankas su
dėję. Valečkienė darbuojasi ■ 
progresyviame veikime Brid-Į 
geporte, o Meškėnai darbu o-1 
jasi čionai, Brooklynė. Ypa-' 
tingai drg. Meškėnas yra ’ 
daug pasidarbavęs Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Centre, tai
syme ir pakavime drapanų. 
Darbuojasi ir kriaučių unijoje.

Vestuvių pokylis įvyko Vai- 
ginio-šapolo svetainėje, 147 
Thames St., Brooklyn. Svečių 
vestuvėse dalyvavo apie šim
tas ypatų. Daugiausiai tai bu
vo brooklyniečiai, bet buvo 
gerokas būrys iš Bridgeporto, 
jaunojo giminių ir draugų. 
Buvo keletas ir iš Yonkers.

Visi buvo gražiai priimti ir 
gausiai pavaišinti, nes valgių 
ir gėrimų buvo užtektinai. 
Gaspadinės buvo Augutienė ir 
Kanaporienė. Prie stalų pa
tarnavo Misevičienė ir Mali
nauskienė.

Po vestuvių jaunieji išvažia
vo į Niagara Falls ir Canada 
medaus mėn. praleisti.

L i n k ė tina jaunavedžiams 
linksmo, gražaus ir ilgo ženy- 
binio gyvenimo.

Koresp.

Astuoni tūkstančiai mąri- 
ninkų išėjo pikietuoti New 
York Times leidyklą praeitą 
t r e č i a d i enį protestuodami 
prieš ataką ant jų, pravar
džiavimą raudonaisiais, ban
dant sukiršinti vienus su ki
tais ir visuomenę prieš juos.

Užteko poros valandų to
kios demonstracijos, kad laik
raščio leidėjai apsigalvotų 
Įšokę į karštą vonią. Edwin 

redakto-
Hanson 

militaris
neatstovaująs Time-

J am es, atsak om asis 
rius pareiškė, kad 
Baldwin, lai k rašč i o 
kritikas, 

' s’o politikos.

Baldwin’o raštai neigė ma
rininkų karinį rekordą ir sa
kė, kad prekiniam laivynui 
esą reikalingi muštukai (buc
ko mates) išgelbėti marinin- 
kus nuo unijų, “jūrininkų ad
vokatų” ir komunistų, kurie, 
sakė jis, sunaikinę marininkų 
nuodarbumą ant jūrų.

Tūkstančiams demonstrantų 
pradėjus maršuoti ant 43rd 
St. tarp Broadway ir 8th Avė. 
policija bandė sulaikyti juos 
ant 4 3rd St. Bet jų susirinko 
perdaug ten sukimšti, tad pra
sidėjo maršavimas aplink visą 
bloką. Jie maršavo dainuoda
mi. O tuo tarpu jų delegacija 
lankėsi pas James’ą.

Tik pąsižadėjimas atšaukti 
ir išspausdinti marini . pa
reiškimą užbaigė pikietą. Po 
70 minučių pas redaktorių, 
delegacijai išėjus ir pranešus,

jog susitarta, pikietai pradėjo ! 
skirstytis.

i
Marininkų Rekordai

Greta nusineštų įrodymų i 
marininkų atsižymėjimo kare j 
prieš fašizmą, pati delegacija! 
buvo stipriu įrodymu.

Kapitonas Frank Marshall, 
pradėjęs keliauti vandenimis ■ 
1909 metais šaudė vokiečiui 
lėktuvus pirmame pasaulinia- ! 
me kare kaipo lėktuvo pilotas. i 
O šiame kare vadovavo lai-1 
vams kelionėse į Murmanską ■ 
ir kitais mirtingais jūrų ke-! 
liais.

Vyriausis inžinierius Char-i 
los J. Farish pradėjo plau
kioti 1908 metais ir yra vienu 
iš 8 išlikusių gyvais nuo tor
peduoto laivo šiame kare.

Kitas vyriausis inžinierius, 
Charles R. Bahrut buvo bom
barduotas iš oro, jo laivas bu-Į 
vo pažeistas.

Joe Byrne, marininkų virė
jų unijos nary.4, taipgi išlikęs 
tarp daugelio žuvusių ant jo 
laivo.

Herbert A. Scofield, Natio
nal Maritime Unijos narys, bu-; 
vęs torpeduotas tris kartus.

Ir taip kiekvienas iš dele- 
arti 
pa
jais 
aiš- 
Ma-

William Rušinskas, sūnus 
žinomųjų Kostancijos ir Jono 
Rušinskų, iš Jackson Heights, 
patekęs į garbės studentų są
rašą (Dean’s honor list) 
Brooklyno Polytechnikos In
stitute. William mokinasi in
žinierių, tikisi mokslą baigti 
po Naujų Metų.

Ann
Jackson Heights, turėjo gar
bės būti
patekusia i tą sąrašą. Seniau, 
mat, Poly buvo vien 
įstaiga.

Gunsolus, taipgi

pirmąja moterimi,

vyru

Samuel Bookman, 76 m., 
buvęs Columbia Universitete 
chemijos profesorius, mirė iš
šokęs ar iškritęs iš savo kam
bario 6-me aukšte, 21 E. 87th 
St., New Yorke, jo slaugei 
prasišalinus iš kambario.

gacijos ir, veikiausia, 
kiekvienas pikiete turėjo 
našius rekordus kare. Su

rėjo skaitytis. Rekordai, 
ku, buvo žinomi ir pirma, 
sinis pikietas juos tik pastipri- ’ 
no, paragino darbininkų puo- į 
likus į’tu03 rekordus pažiū-j 
rėti.

Filmos-Teatrai
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šiomis dienomis Brooklynė 
lankėsi A. Balčiūnas, iš Mon
realio, Kanados. Jis čia pa
buvojo keletą dienų, susipa
žino geriau su didmiesčiu, 
taipgi su Laisvės įstaiga. Jis 
parėmė dienraštį su $3 dova
na.

Beje, svečias dar žadėjo 
vykti į Waterburi aplankyti 
savo brolį.

SKELBKITĖS laisvėje

Sveikatos Komisionie- 
rius Atidarys Williams 
burge X-Ray Savaitę

Zita Miller, Conover mode
lis ir Michael Bartlett, filmų 
aktorius ir operų dainininkas, 
buvęs marinas bus pirmaisiais 
trauktis krūtinės paveikslus 
X-spinduliais ši pirmadienį, 
spalių 14-tą, Williamsburge, 
kada čia prasidės sveikatos 
savaitė.

Radio City Music Hall
“The Jolson Story,” nauja 

muzikališka filmą iš gyveni
mo Al. Jolsono, pradėta pir
mu kartu rodyti praeito ket- 

į virtadienio vakarą Radio City 
! Music Hall, prie 6-tos Avė. ir 
50th St., New Yorke, žvaigž
dėse Larry Parks ir Evelyn 
Keyes. Gaminta Columbia stu
dijose.

Ypatinga tas, kad 
filmoje yra įdainuotos 
velionies Jolsono, o 
Parks, atvaizduojąs
pritaiko veiksmus. Dainas, Jol- 
sonas įdainavo vaidindamas 
filmose ir scenoje per eilę 
metų pirm mirties.

Didžiojoje 
“All in a

ru užkarto Graikijos žmonėms 
monarcho grįžimu. Laivyno 
lėktuvai skraido aplink pasau
lį ir Idaho dykumose eksplo- 
duojami sprogimai ruošimęsi 
naujam karui. Iš Pittsburgh o 
streiko. Amerikos Legijono 
konvencija ir kitos žiniškos 
f ii mos.

dainos 
paties 
Larry 

jį, tik

Populiarus Piatnitskio choras scenoje iš filmos “Mos
cow Music Hall,” rodomo greta garsiosios “Russia On 
Parade,” Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., N. Yorke.

--------------  . . o------ —----------------------------- ----
Stanley Teatre i liausią lenkų dokumentališka

Nepaprastoji filmą “Russia | filmą “We Survived.”
On Parade,” visos 16-kos tary
binių respublikų spalvinguose 
sporto spektakliuose, pradėjo
6-tą savaitę Stanley Teatre,

New7th Ave. ir 42nd St., 
Yorke. Taipgi pasilieka toliau 
“Moscow Music Hall.” 
dams rodomos trumpos: 
Tales” su Josh White,
Geer ir Burl Ives, taipgi vė-

Daugelis mačiusiu “Russia 
I On Parade” sakosi laukią 
liuoso vakaro, kad dar kartą 
pamatyti.

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą, 
(pageidaujama, kad Restauracija tu
rėtų leidimą alaus). Gali būt bile 
apylinkėj, Brooklynė arba Lond Is
lande. Kas turite tokj biznj ir nori
te parduoti, prašau rašyti pas

W. Smith, 5422 — 3rd Ave.,
(c/o Delicatessen Store),
Brooklyn, N. Y. (227-232)
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Prie-I 
'‘Tali 
Will

NE TAIP TYKU LIETUVA! PARAMOS 
FRONTE, KAIP IŠ TOLO ATRODO

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

i

Bunkus, Čepulis ir Waresonas 
matosi. Galvojau, kad gal ko-, 
kie sveteliai iš toliau atvykę 
nusprendė išbandyti “lengvą 
centro ponų darbą,” kaip tai 
vadina vieni arba užvaduoti 
pavargusius draugus, kaip tai 
sako didžiuma žinančių darbo 
vertę. Išaiškino man, jog čia 
draugai latviai atėjo sukrauti 
savo dovanas Latvijos žmo
nėms, o mūsiškiai atėjo tiktai 
talkon jiems—pamokinti ir 
pagelbėti, kadangi latviai ta
me darbe dar nepatyrę.

Latviai irgi jau nuo seniau 
darbavosi, rinko, aukojo dra
bužius ir čeverykus, bet jie 
neturėjo savo įstaigos, kur su
pakuoti, tad viską atiduodavo 
tiesiai i Russian Relief. Latvi- , 
joje jų draugai, žinoma, dra
bužių vistiek gavo tam tikrus 
kiekius, bet ne tiesiog nuo 
amerikiečių latvių. Jie pasiry
žo tą tiesioginį ryšį gauti nors 
dabar. T-a.

Peter Kapiskas

JONAS LAZAUSKAS

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto drabužių centre, 417 
Lorimer St., Brooklyno, ne 
viskas taip tyku, kaip iš tolo 
galėtu atrodyti atsižvelgiant į 
aptilusį atbalsį spaudoje. Gru
pės draugų dirbama daug, 

| kaip kad ir seniau. Jiems tal
kinančių taipgi yra nemažas 
būrys, kaip matysitne iš že
miau paduoto sąrašo. Tas są
rašas toli nebus pilnas.

Daugeliui čia minimų daug
! kas bus nedadėta. Ne vienas 
i iš dirbusių visai “nepagau- 
' tas.” O taip pat daug mini
mųjų ir “nepagautųjų” ne 
kartą ir ne du buvo atėję 
dirbti, bet nerado darbo. Vie
ni rūbų ir čeverykų rinkėjai 
vis dar neišsijudino i darbą iš 
po vasaros. Dar kiti\geri žmo
nės paskendę rinkiminiame 
darbe, vaidinimuose, paruoši
me bendros veiklos ateinan
čiam sezonui, pasiruošime 
spaudos vajams, kurie jau įsi
siūbuoja. Tos pat problemos 
daugelį sulaiko ir nuo darbo 
centre.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 
DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

I

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141Brooklyno Paramount

“The Strange Love of Mar
tha Tvers” palikta trečiai sa
vaitei. Tebepaliekama ir fil- 

to a 
prie

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

ma “It Shouldn’t Happen 
Dog.” Teatras randasi 
Flatbush ir DeKalb.

BROOKLYNO LIETUVIŲ

scenoje vaidina 
Day,” Leonidovo.

Embassy
Rodo 

užbaigą, 
kai

Newsreel Teatruose
Nurnbergo teismo
Graikijos reakcinin- 

džiūgauja Anglijos tero-

r,#*

&
j.- - ----------AM

Apačioje: Gino Fratesi, Camilla Williams, Enzo Mas- 
cherini. Laszlo Halasz diriguoja muzikai ir vaidybai. 
Repertuare turi kelioliką garsių operų. Vaidina ketvir
tadienių, penktadienių, šeštadienių ir sekmadienių va
karais 8:15 ir šeštadienių ir sekmadienių popiečiais 
2:30. Kainos visiems prieinamos, nuo $1.20 ir aukštyn.

Keli iš daugelio žymių dainininku, dainuojančių New 
Yorko miestavoje operoje, City Center. Iš kaires viršu-

Vieta ir Valandos:
Spalių 14-tą atidarymas 10 

vai. ryto ir veiks iki 5 po piet, 
228 Graham Ave.

15-tą nuo 3 po piet iki 9 
vakaro, 228 Graham Ave.

Roxy Teatre
“Three Little Girls in Blue” 

pradėjo trečią ir paskutinę sa
vaitę praeitą trečiadienį. Sce
noje irgi tebepasiliko ta pati 
programa.

Teatro Gildijos Naujas 
Veikalas

“The Iceman Cometh,” Eu
gene O’Neill’o veikalas, Teat
ro Gildijos su Armina Mar
shall perstatomas Martin Beck 
Teatre, New Yorke. Pirmasis 
perstatymas įvyko praeitą tre
čiadienį.

Naujovė šio veikalo yra ta, 
kad jis perstatomas su per
trauka vakarienei. Veikalas 
yra ilgas, taikomas dviejose 
dalyse. Tad vietoje statyti at
skiromis 
vakarais,
ro. Pertrauka 
7:45 vakarienei, 
dinimas 
vakaro.

dalimis skirtingais 
pradeda 5:30 vaka- 

nuo 6:30 iki 
Paskui vai-

tęsiasi iki apie 11-tos

Jurgis

Antanas 
po 2 v.

Dirbo Drabužiu Centre c-

Pastarosiomis keliomis sa
vaitėmis (kreditai ne pilnai 
prirokuoti), dirbo:

Vincas Čepulis 7 vakarus.
Valis Bunkus 6 v.
Nastė Buknienė, Antanas 

Bimba, Jonas W. Thompsonas 
po 4 v.

Kazys Balčiūnas, 
Waresonas po 3 v.

Ona Čepulienė, 
Mureika, Pakalniškis

Matas Klimas, Irena Leva- 
nienė, Tarnas Lisajus, Jonas 
Rušinskas, William Skuodis, 
Mary Wilson, J. Vinikaitis, 
Eva Vitart po 1 v.
Draugai Latviai Irgi Pas Mus

Spalių 11-tos vakarą taikėsi 
užeiti į drabužių p ak u otų vę. 
Nustebau pamačius gražią 
grupę nepažįstamų žmonių 
talkoje. Iš pažįstamųjų tiktai

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5569

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

i
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New
Šeštą 

rodoma 
aucaire.’
ra ta pati programa.

Yorko Paramount 
ir paskutinę savaitę 
filmą “Monsieur Be- 

’ Scenoje taipgi tebe-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

i 9—12 ryte
) 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

iJ

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts.
BROOKLYN 9, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N.




