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O jie bėgo su tais šunimis. 
Vėl šmugeliaus.
Kanadiečiams.
Pagarsinimas veltui.
Chinija ir Jungtinės Tautos.
Bet liaudis laimėjo.

Rašo A. BIMBA.
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--------  -------- No. 243
Viename laiške iš Vokieti

jos skaitome: “Paskutinėmis 
dienomis vokiečiai Lietuvoje 
tiesiog siuto, kaip kokie šu- j 
nys pasiutę. Žandarmerijos , 
būriai apsupdavo miestus, su- ' 
gaudydavo iki paskutinio vy
ro ir išveždavo 
ją . . . ” (Keleivis,

UŽGINČIJA GANDUS APIE 
VOKIEČIU ‘DEPORTAVIMĄ’ 

Ij SOVIETŲ SĄJUNGĄ
j Vokieti-1 Berlin. — Vokiečių so- 
.spalių 23 į cialdemokratai paskleidė 

į gandus, kad Sovietai, girdi,
Tūkstančiai taip išvežtu lie-, perkrausią ištisus fabrikus 

irtuviu jau sugrįžo Lietuvon. j§ Vokietijos
Prievarta išvežtųjų Vok.etijoj, «depol.tuoja» vokiečius me. 
belikę vienas kitas, patekėsi , 1 .. J r , , . . .r .. / ’ - chamkus ir darbininkus ifašistų propagandos pries Lie- ■ . v . v..‘
tuva įtakon. , Sovietus. Sovietai užginčijo

Bet kaip reikia žiūrėti j. gandus ii sake, jog vokie- 
tuos, kurie savanoriai iš Lie
tuvos pabėgo su tais pasiutu- dirbti, pagal laisvas sutar- 
siais vokiškais šunimis? O tis iš anksto. Tuos gandus 
kaip tik tokius tų vokiškų šu- užginčijo 
nų talkininkus kun. Končius ! unijų vadai, 
ir Bendrasis Fondas globoja. |----------------

Keleivis irgi už juos galvą ' rv • v 1 1 • • 1 •'✓I
fp'i- rnesdarbininkiskas

★ ★ "Ac

-X1 Republikonų Rekor-
Ii su namais?

Istorija pasikartoja. Pasiro
do, kad Končiaus Bendrasis; 
Fondas nusitarė pirkti namą 
bent už $15,000!

čiai patys važiuoja ten

ir keli vokiečiu v

das Kongrese

1
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ANGLŲ UNIJOS ŠAUKIA 
VALDŽIĄ SUTRAUKYT 

RYŠIUS SU FRANKO
Unijistų Vadai, Tačiau, Įpiršo 

Attlee Politikos Užgyrimą

montuoti, kaštuos 
negu pats namas.

Kam nors 
naudos!

New York. — Republiko- 
reikės re- nų kongresmanų ir senato- 

daugiau,: rių veikla ir politika — tai 
“nuolatinis jų priešingumas

iš to bus gražios | darbininkams ir darbinin- 
1 kėms,” pareiškė Herbertas 

★ * i H. Lehmanas, buvęs New
dienos Liaudies , yorko valstijos gubernato- 

Balse skaitau pranešimą Ka-. r|u Q ja];)ar demokratu ir 
nados Lietuvių Nacionalio Ko-; 
miteto sekretoriaus J. Barčo. • 
Jis kalba apie aukas..... ........
žemės Ūkio Akademijos para
mai.

Pranešimas gana pesimistiš
kas. Beveik sakyte sakoma, 
kad numatytų dešimties tūks
tančių dolerių kanadiečiai ne
besu k eis. 
baigtas lapkričio 15 dieną, o 
iki šiol tesukelta $7,000. 

O man atrodo, kad kana
diečių pasidarbuota jau labai 
gražiai. Aš netikėjau, kad 
jie tiek daug turi surinkę. 

Reikėtų, draugai, pasibrėž- 
tas tikslas pilnai atsiekti. Ma
nau, jog tatai nebūtų sunku 
padaryti. Galėtumėte vajų 
pratęsti iki pabaigai lapkričio. 

Ką sakote?

Dotnuvos Jungtinių Valstijų senatą.
Lehmanas, be kitko, nu

rodė sekamus republikonų 
darbus kongrese:

Jie priešinosi sumany
mui, siūlančiam užtikrinti 
bent 65 centus algos dar
bininkui per valandą. Re- 
publikonai sudarkė pasiūly
mą dėl teisės darbininkui 
pilnai turėti darbo. Jie pa
sidarbavo, kad būtų atmes
ti sumanymai dėlei visuo
menės sveikatos ir gyvena
mųjų namų statymo su val
džios parama.

vajus bus

Nebepaimsi laikraščio bei 
žurnalo i rankas, kuris nebū
tų “išpuoštas” antgalviais ir 
raštais apie komunistus. Kai 
kuriuos tų raštų skaitydamas 
žmogus pamanai: Kas pasi
darė? Ar tie pakvaišėliai ne
beturi ką daugiau rašyti, apie 
ką kitą meluoti?

Komunistai už tai neturėtų 
pykti. Juos veltui išgarsina.

Atmestas Amerikos Planas 
Rinkimams Bulgarijoj

NIEKŠIŠKI PLĖŠIKAI 
ATĖMĖ IR KRIUKIUS 
IŠ VETERANO

LA1SVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Brighton, Anglija. —Ang
lų Darbo Unijų Kongresas 
priėmė rezoliuciją, kuri 
šaukia premjerą elementą 
Attlee sutraukyt ryšius su 
fašistine Franko valdžia Is
panijoje. Ši rezoliucija už- 
girta tokia delegatų balsų 
dauguma, kaip 3 prieš 2, tai 
yra, dauguma delegatų, at
stovaujančių 2,000,000 na
riu.

Diena pirmiau, tačiau, 
Attlee ir dešinieji unijų va
dai įpiršo atmest rezoliuci
ją, smerkiančią Anglijos 
politiką dėlei Graikijos, Is
panijos ir, Vokietijos.

Rezoliucija prieš Franko, 
tarp kitko, nurodė tokius 
dalykus:

Fąšistinė Ispanija išlei
džia kariuomenei ir žandar
merijai pusę visų valdžios 
pajamų. Naciai yra įvesdi
nę didžiules pinigų sumas 
į fabrikus ir kasyklas Ispa
nijoj ir jie turi svarbų bal
są jos pramonėj. Naciai 
kontroliuoja 60 žibalo dir- 
byklų Ispanijoje.

Ši rezoliucija įspėja Ang
liją nesiduota Amerikai į- 
traukt į naują.karą.

Atlantic City, N. J. — 
Dauguma Žydų Sionistų 
suvažiavimo delegatų pasi
sako prieš Anglijos planą 
suskaidyt Palestiną į žydiš
ką, arabišką ir anglišką da
lis.

ANGLIJA SULAIKOPo 1,000 Išvietintų
Lenką Kasdien Grįžta PASKOLĄ CECHAMS

Namo iš Vokietijos
Washington. — UNRRA 

pašalpų organizacija pra
nešė, jog dabar vidutiniai 
po tūkstantį išvietintų len
kų kasdien grįžta iš Vokie
tijos į Lenkiją. UNRRA duo
da grįžtantiems tiek mais
to, kad užtektų per 60 dienų. 
Teikiama maisto atsarga 
paskatino daugiau lenkų 
namo keliauti. Bet žydai at
sisako grįžt Lenkijon. Jie 
bijo žmogžudiškų užpuoli
mų iš lenkų fašistų pusės.

Vokietijoj tebėra 1,000,- 
000 pabėgėlių, daugiausia 
amerikinėje globoje.

London. — Anglija buvo 
žadėjus Čecholovakijai $10,- 
000,000 paskolos - kredito. 
Čechoslovakija būtų už tą 
kreditą pirkus iš Anglijos 
atliekamus nuo karo daik
tus. Bet kai Amerika at
šaukė savo žadėtą Čecho- 
slovakijai $90,000,000 kredi- 
tą-paskolą, tai jau ir Ang
lija neužtikrina čechoslova- 
kam paskolos.

(Amerikos valdžia supy
ko, kad čechoslovakai taipgi 
primetė Amerikai “doleri
nę diplomatiją”.)

Sofija, Bulgarija. —Pirm) 
įvyksiant Bulgarijos seimo 
rinkimam sekmadienį, A- 
merika pasiūlė t savo planą 
balsavimam prižiūrėti, bal
sus patikrinti ir ginčus 
spręsti. Sovietų generolas 
Biriuzov, talkininkų kont
rolės komisijos narys, at
metė amerikinį planą. Kiti

ARMIJOS ŽURNALAS 
NUSIGANDĘS DĖL NA

CIŲ KORIMO

CHIANG KAI-SHEK ĮVEDA 
GRIEŽTESNĘ CENZŪRA

Bėda tik tame, kad po tuo-. komisijos nariai yra A- 
mi redbeitinimu slepiasi bjau-Į merikos ir Anglijos karinin- 
riausis fašizmas. Hitleris anti- voiVsio vien fviin

Dabar kiti

tais pačiais

komunistiniais* šūkiais apga
vo pusę svieto ir beveik už
kariavo pasaulį.
panašūs niekšai siekia to pa
ties tikslo po 
ūbaisiais.

Reikia tikėtis, kad jie ka
da nors susilauks tokio pat li
kimo, kokio susilaukė Hitleris, 
Goebbelsas, Goeringas ir visa 
ta prakeiktoji ruja.

Chinijos demokratija šau
kias į Jungtines Tautas. Ji 
prašo paramos. Ji sako: Te
gul Jungtinės Valstijos išsi
traukia armiją ir laivyną iš 
Chinijos! Tegul Jungtinės 
Valstijos nustoja ginklavu
sios Chiang Kai-sheką!

Ar Jungtinės Tautos šį bal
są išgirs?

Čilės respublikoje pažan
giųjų remtasis kandidatas 
Videla tapo šalies prezidentu. 
Rinkimuose jis gavo balsų 
daugiau, negu kuris kitas kan
didatas. Dabar respublikos

kai. Būtų reikėję visų trijų 
sutikimo su Amerikos pa
siūlymu.

Bulgarų Komunistų Par
tija turi 400,000 narių.

Algų Mažėjimas ir 
Reikmenų Brangimas
Washington. — Valdinis 

Darbo Statistikų Biuras 
pranešė, jog darbininkai 
dabar gauna vidutiniai $2.- 
10 mažiau algos per savai
tę, negu pernai sausio mė
nesį; o nuo rugpjūčio mė
nesio pernai iki rugsėjo mė
nesio šiemet gyvenimo reik
menys pabrango 13 nuošim- 
v • cių.

seimas jo išrinkimą užtvirti
no.

Fašistų suokalbis nepavyko.
Čilės liaudis laimėjo.

Washington. — Armijos 
ir Laivyno Žurnalas pikti
nasi, kad talkininkai pako
rė nacių vadus Niurnberge. 
Sykiu jis gąsdina, kad jei
gu kas ateityje sumuštų A- 
meriką, tai “pakartų prezi
dentą” ir karinius šios ša
lies vadus.

Shanghai, Chinija.—Pra
sidėjus Nankinge naujoms 
deryboms dėl karo paliaubų 
tarp Chinijos valdovo Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
ir chinu komunistu, valdžia v £7

dar paaštrino cenzūrą prieš 
kairiuosius laikraščius ir 
žurnalus. Policija uždraudė 
pardavinėt tris demokratų 
žurnalus ir vieną komunis
tu, v

JANKIŲ ŽIAURUMAI PRIES 
GRĮŽTANČIUS LENKUS

Varšuva. — Lenkijos 
valdžia užprotestavo Jung
tinėms Valstijoms, kad A- 
merikos kareiviai labai 
žiauriai elgiasi su lenkais, 
kurie grįžta namo per ame
rikonų valdomą Austrijos 
dalį. Varšavos protestas sa
ko, jom amerikonai muša, 
plėšia ir visaip niekina len
kus, grįžtančius iš Italijos 
ir Vidurinių Rytų. Tokį 
Lenkijos skundą patvirtina 
Hugh Gray, amerikinis 
UNRRA (tarptautinių pa
šalpų organizacijos) atsto
vas Varsa vo j.

Gray sako: “Tie (Ameri
kos) kareiviai elgiasi su 
grįžtančiais lenkais, kaip su 
kriminalistais. Aš dar nie-

Los Angeles, Calif. —Du 
vyrai automobilyj pasisiūlė 
pavėžint sužeistą karo vete
raną William Brooke, ėjusį 
su pagalba kriukių. Paskui 
automobilyje jie nunėrė 
jam marškinius, atėmė fon- 
taninę plunksną, išplėšė $15 
ir toli numetė jo kriukius. 
O be kriukių jis negalėjo 
paeiti, ir taip išbuvo kelias 
valandas naktį, iki praei
viai rado jį ir atnešė jam 
kriukius.

Auto. Darbininkai 
Ragina Panaikint 

Algų Kontrolę
Detroit, Mich.— CIO Au

tomobilių Unijos pirminin
kas Walter P. Reuther pa
siuntė paraginimą prezid. 
Trumanui, kad visai panai
kintų valdinę algų kontrolę. 
Reuther nurodo, jog po ka
ro tolyn labyn brangsta 
gyveninio reikmenys, o val
džia su savo kontrole al
goms bando sulaikyti dar
bininkų algas toje pačioje 
vietoje.

CIO unija reikalauja, kad 
automobilių fabrikantai 
tiek pakeltų darbininkams 
algas, kad jos atitiktų gy
venimo pabrangimą.

“Nepirkite!” Ragina 
Buvęs OPA Galva

Chicago. — Chester Bow
les, buvęs Kainų Adminis
tracijos galva, atsišaukė į 
šeiminiu ke s : “Nepirkite, 
kol tokios plėšikiškos kai
nos lupamos už mėsą!” Jis 
kalbėjo pokily j e demokrati
nių piliečių politinių komi
tetų. Bowles kritikavo ir 
klampojančiu valdžios poli
tika dėl kainu, v V

Nacių Šnipas Chinijoj
Skundžia Amerikoną

• Shanghai. — Nacių šnipų 
vadas Wolfgang Schenke 
skundžia a u k š tesniajam 
Chinijos teismui amerikoną 
korespondentą Walt erį 
Rundle už “apšmeižimą.” 
Nes Walteris rašė, kad 
Schenke — karinis vokiečių 
kriminalistas. Žemesniaja
me teisme Walteris buvo 
atrastas nekaltu.

SOVIETAI SUTIKO, KAD 
51 TAUTA SVARSTYTŲ 

VETO KLAUSIMA
Bet Višinskis Įspėjo, kad Būtų 

Pavojinga Ardyt Veto Teisę
Flushing, N. Y.—Sovieti-1 ti Penkių Didžiųjų veto yra 

nis delegatas Andrius Vi-i “labai pavojingi”:, jie grę- 
šinskis pranešė Jungtiniu ' patiems Jungtinių Tau- 
Tautu seimui, jog Sovietai 1^ "'ganizacijos pagrin-

,. ; , j • dams. O su tokiais pasimo-sutinka, kad seimas svars-... • • . . nirmini-
tytu klausimą apie kiekvię-. <ai KQbos‘ .f Aus.
nos didžiosios valstybes tei- „ os del ataL 
sę vetuoti - atmesti dau- j 6 Tautu č
gumos nutarimus. Taigi vi- ■ H * tei turj kiekvie_
su 51-nos autos atstovai j • jš nuolatiniu
gales pareikšti savo nuomo-Tarybos narių _ 
nes apie veto. 1 Ąmel.jj<a) Sovietų Sąjunga,

•Bendrasis, vadovaujantis! Anglija, Francija ir Chini- 
seimo komitetas už tai svei-. ja. Sovietiniai delegatai pa
kine Sovietų delegatą Vi-1 brėžė, jog ta teisė būtinai 
šinskį. Pirm paskelbdamas 1 reikalinga, jei norima už- 
sutikimą su veto teisės tikrint šių didžiųjų valsty- 
svarstymu, tačiau, Višins- bių viebalsią vienybę veiks
lais įspėjo, kad siūlymai pa- mams dėl tarptautinės tai- 
naikinti bei griežtai aprėž- kos išlaikymo.

NAUJOS MIRTINOS
RIAUŠĖS INDIJOJ

Japonų Seime Esą Karo 
Kriminalistų, Sako So

vietų GenerolasNew Delhi, Indija. —Be- 
švenčiant “pagoniškiem” 
indusam savo naujus me
tus, kilo naujos kruvinos 
riaušės tarp mahometonų ir 
indusų. Kalkuttoj, Bombay 
ir kituose miestuose už
mušta 11 žmonių iš abiejų 
pusių.

Riaušėse tarp mahometo
nų ir indusų per kelis pas
kutinius mėnesius žuvo, 
daug tūkstančių žmonių; i esą palaikomos ir japonų 
buvo sudeginta didelis skai- .karininkų 
čius namų, išžagta daugy- Derevianko taipgi tvirtina, 
be moterų ir išplėšta bei su- kad patys seimo rinkimai 
naikinta daug turto.

Tokio. — Sovietų genero
las Kuzma Derevianko, tal
kininkų tarybos narys Ja
ponijai, kaltino amerikonų 
komandą, kad jinai nekliu
do daugelio japonų karinių 
kriminalistų. Derevianko 
sako, jog nemažai tokių 
kriminalistų yra išrinkta į 
dabartinį Japonijos seimą; 1 1 • •

organizacijos.

i rinkimai 
amerikinėje priežiūroje bu

lvę nedemokratiniai įvykdy- 
ČECHOSLOVAKIJA EISIANTItL 
“VIDURKELIU”

Praga. — Čechoslovaki
jos prezidentas Eduardas 
Benes sakė koresponden
tams, kad jo šalis laikysis! 
vidurkelio tarp Sovietų Są-

DVEJŲ METŲ PLANAS 
ČECHOSLOVAKIJOS 
PRAMONEI ATKURTI

Praga. — čechoslovakijos 
jungos ir vakarinių valsty-j se^mas užgyrė komunisto 
biu. “Mes negalime visai | premjero Klemento Gott-bių. “Mes negalime visai 
atsiskirti nuo vakarų, —pa- ■ waldo dvimetinį planą at- 
reiškė Benes, — bet atsi- ‘ kurti pramonėms; kurios 
mindami Miunichą, mes tu- per karą suardytos. Atkūri- 
rime būti ištikimi Sovietų• mo darbam paskirta $1,- 
Sąjungos talkininkai.” į 250,000,000.

ĮKURTA BENDRA LAIKINĖ 
INDUOS VALDŽIA

t

kur nebuvau matęs trauki
niuose tokių žiaurumų, ko
kius šie kareiviai parodė 
prieš lenkus. Tatai begali
niai žemina amerikonų var
dą ir įtaką.”

Miss E. R. Hartnett, ame
rikinė UNRRA pareigūnė, 
liudija, kad amerikonai ka
reiviai traukinyje net dur
tuvais badė grįžtančius len
kus ir, be kitko, išplėšė 14 
jų laikrodėlių. Amerikonai 
nuplėšia net drabužius nuo 
grįžtančių ' lenkų nugarų; 
neduoda jiems maisto ir ki
taip juos vargina.

Tokie žygiai atgrasina 
daugelį kitų lenkų nuo grį
žimo namo.

Statybos Medžiai Bus
Be Muitu Įleidžiami

Washington. — Prezi
dentas Trumanas įsakė pa
naikint muitinius mokes
čius įgabenamiems iš užsie- 

' nio medžiams dirbiniams, 
kurie reikalingi namų sta
tybai Jung. Valstijose. Pre
zidentas sako, tatai padės 
ir namų statymui vetera
nams.

Pranešama, kad Chiang 
Kai-shek įsakė sulaikyti o- 
fensyva prieš chinų komu
nistus.

New Delhi, Indija. —Ta-i karaliaus pavaduotojas tu- 
po sudaryta bendra laikino-' rėš galią tvirtinti ar atmes- 
ji Indijos valdžia, pagal ti indėnų valdžios nutari- 
Anglijos karaliaus pava- mus.
duotojo pasiūlymą. Į Indi-; Anglija kalba apie sutei- 
jos m i n i s t r ų kabi- kimą Indijai visiškos nepri- 
n e t ą įeina septyni Indi-! klausomybės “kada nors”, 
jos Kongreso Partijos at- bet pageidauja, kad Indija 
stovai, 5 Mahometonų Są-I liktų anglų imperijos dalim 
jungos nariai, 1 krikščionių su dominijos laipsniu, su 
atstovas ir 1 parsių tautos tokia savivaldybe, kaip Ka- 
žmogus. Užsienio reikalų i nados, Australijos ir kt. 
ministras bus Jawaharlal! — 
Nehru, Kongreso Partijos London.
vadas; finansų — Liaquat 
Ali Khan, Mahometonų Są
jungos sekretorius, ir t.t.

Gruodžio mėnesį bus su
šauktas steigiamasis visos 
Indijos seimas konstitucijai 
pagaminti. Tuo tarpu anglų

Prudential 
Assurance (a p d r audos) 
kompanija nupirko visą 
mažą Cockington miestelį.

čechoslovakija pakorė H. 
Joeckelį, buvusį nacių kon
centracijos stovyklos vadų.
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Kainos Kyla, o Kaip su Algomis?
Pragyvenimo kainos kasdien lipa į kalną. Jeigu 

ant vieno daikto keli centai nupuolė, tai ant kitų dar dau
giau pakilo ir tų pat daiktų sunku gauti. Juoda rinka 
pilnai viešpatauja. Pelnagrobiai paslepia reikmenis, o 
paskui apiplėšia visuomenę iki gyvojo kaulo!

Štai New Yorke, dvi dienos atgal, duonos miltai bu
vo $5.16 už 100 svarų, o rašant šiuos žodžius, jau yra 
$6.50, gi rytoj gal būti bus dar brangiau. Prie to, jaučia
ma miltų didelė stoka.

Apelsinai, kurių dėžė buvo $6.71, tai į dvi dienas pa
kilo net iki $14.12 už dėžę. Mr. C. Grutzner rašo, kad 
kada buvo OPA kainų kontrolė, tai apelsinų dėžę buvo 
galima net juodoj rinkoj gauti už $9 arba $9.50; gi da
bar oficialė kaina jau yra didesnė, negu net buvo juodoj 
rinkoj.

Mėsos 100 svarų, savaitė laiko atgal, dar galėjai 
gauti už $50 ar $55, gi šiandien jau yra ta pati mėsa $62 
arba $64. Žinoma, spauda šaukia, kad mėsos kainos jau 
“smarkiai puola žemyn”, bet vyriausiai tas “puolimas” 
yra dar tik ten, kur pelnagrobiai kainą buvo iškėlę net 
iki $1.50 už steiko svarą. Kitas dalykas tenka pastebė
ti, ka'd mėsą parduoda visai neaptaisytą su visais tau
kais ir mėsgaliais, kurią pirmiau nors kiek aptvarkyda
vo. Žmogus, nusipirkęs du svarus tokios mėsos, gauna 
valgomosios tik apie svarą.

Taip kyla kainos ant pragyvenimo produktų New 
Yorke, panašiai yra ir kituose miestuose. Viskas brang
sta, daugelio dalykų net negalima gauti. Gi tuo pat kar
tu darbininkų algos stovi ant vietos. Jeigu kur darbi
ninkai iškelia algų reikalavimus, tai turčių spauda juos 
tuojau apšaukia “komunistais”, “raudonais” ir “nepatri- 
jotaiš”.

Ar ilgai tokia padėtis galės tęstis? Argi tokis vi
suomenės apiplėšimas ir vyriausybės į tai žiūrėjimas per 
pirštus neatveš šalį prie didelių sukrėtimų? Juk liaudis 
negalės vien dirbti tam, kad saujelė turčių krautųsi di
džiausius pelnus ir besaikiai skriaustų darbo liaudį.

Bando Apgauti Buvusius Kareivius

Jau buvo rašyta apie reakcininkų American Action 
Inc. grupę, kurie, sukėlę milioną dolerių, siekia lapkričio 
5 d. pravaryti reakcininkus į kongresą, senatą, guberna
torius ir kitas valdiškas vietas.

New Yorko mieste susiorganizavo lokalinis komite
tas priešakyje su pulkininku Ed. D. Gray, kuris daro 
viską, kad pasiekti kuo daugiausiai buvusių kareivių ir 
patraukti juos, kad jie balsuotų už reakcinius kandida
tus. Į minimą komitetą įtraukta visa eilė turtingų žmo
nių, kurie buvo karinėj tarnyboj, kad tuo apgavus buvu
sius darbininkus, farmerius, smulkius biznierius ir inte
ligentus kareivius.

Mes manome, kad mūsų šalies liaudis gerai pažino 
velionio Roosevelto politiką. Mes manome, kad liaudies 
pasitikėjimą gali turėti tik tie kandidatai, kurie nuošir
džiai veikė iš vien su Rooseveltu, kurie ir dabar yra pa
silikę ištikimi tai politikai. New Yorke tokius kandida
tus remia Komunistų Partija ir Amerikos Darbo Parti
ja. Kitose valstijose taip pat liaudies pareiga yra bal
suoti tik už tuos žmones, kurie gina liaudies* demokrati
nes teises namie ir trokšta taikos pasaulyj.

NUSIVYLIMAS 
“BALF” SEIMU

Kaip matyti iš fašistinės 
spaudos, tai iš Bendrojo 
Fondo (BALF) seimo, įvy
kusio New Yorko puošniam 
viešbutyje spalių 18-19 die
nomis, išėjo tiktai vienas 
didelis “piš”. Suvažiavę iš 
kolonijų delegatai neturėjo 
nei balso, nei teisių. Jiems 
viską iš anksto nutarė ir 
iškepė Amerikos Lietuvių 
Tarybos čyfai Grigaitis, Ši
mutis ir Vaidyla.

Buvę prieš seimą many
ta, kad į seimą delegatai 
susiveš dideles krūvas do
lerių ir kun. Končiui paau
kos. Bet kai prasidėjo aukų 
rinkimas, tai vadams ausis 
kaito iš sarmatos. Per di
džiausi maldavimą ir spau
dimą pavyko iš delegatų 
išsunkti vos pustrečio tūk
stantėlio doleriu.

Pats seimas nusitaręs per 
metus sukelti pusę miliono 
ir dvidešimt penkis tūks
tančius dolerių! Bet patys 
seimavotojai netiki, kad 
nors geroką dalį tos milži
niškos sumos jie sukels tar
pe Amerikos lietuvių. Dar, 
beje, jie tikisi iš paleistojo 
National War Fund gauti 
$120,000. Pagal tą milžiniš
ką sumą prašvilps, aišku, 
BALF vadai turės gražaus 
darbo. Gal vėl sugalvos ku
nigui Končiui kokią nors 
kelionę po platųjį svietą 
pamandravoti.

Kun. Končius turėjo sei
mui duoti didelį pranešimą 
iš savo ilgos kelionės po Eu
ropą. Bet Vienybėj A. S. 
Trečiokas rašo:

“BALF pirmininko kun. 
J. B. Končiaus pranešimas 
iš kelionės Europoje — il
gas, bet tuščias raštas. Ja
me nėra žinių, kiek kelionė 
kaštavo, kam jam buvo rei
kalinga net 10 mėnesių, kai 
panašios misijos atlieka
mos i 3—4 mėnesius.”

Kodėl nuo visuomenės 
slepiamos kun. Končiaus 
kelionės išlaidos? Ar jos to
kios milžiniškos, jog jas pa
skelbus pasipiktintų BALF 
rėmėjai?

Dabar palyginkime prie 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto. Jo pirmininkas 
irgi buvo Europoje, būtent, 
Lietuvoje. Kelionėje ir Lie
tuvoje išbuvo penkis mėne
sius. Tuojau jam sugrįžus 
ir jo kelionės išlaidų atskai
ta .buvo viešai paskelbta.

JŪS SUDEGKITE TĖVY
NĖS MEILE, O JIS PAS 
HITLERININKUS 
ANT BURDO.

Į Amerikos Lietuvių Ka
talikų Kongresą atsiliepė ir 
didysis Lietuvos liaudies 
mulkintojas kun. Krupavi
čius. Tai tas pats kunigėlis, 
kuris 1926 metais padėjo 
Smetonai smurtu nuversti 
Lietuvos valdžią ir įkurti 
fašistine diktatūra.

Ir dabar kun. Krupavi
čius rašo ne iš Lietuvos, bet 
iš Vokietijos. Pasirodo, kad 
ir jis, kaip Skipitis ir visa 
toji juodoji fašistų gauja, 
atėjus Lietuvoje hitlerinin
kų viešpatavimo ir siautė
jimo galui, galvatrukčiomis 
nešdinosi pas Hitlerį ant 
burdo. Hitlerininkams dirb
damas ir hitlerininkų glo
bojamas, kun. Krupavičius 
dabar piškina amerikiečiam 
laišką ir reikalauja, kad 
jie “degte degtų karšta tė
vynės meile, kurią reiškiate 
ne tik gražiais žodžiais, 
bet darniais ir tikslingais 
darbais.” Jis paspruko iš 
Lietuvos pas didžiuosius 
lietuvių tautos priešus, pas 
tuos visos žmonijos neprie
telius hitlerininkus, jiems 
dirba ir tarnauja, o jūs, a- 
merikiečiai, sudegkite Lie
tuvos meile! Ir drąsa ir a- 
kys šito kunigužio!

pasitvirtino, kad jei kur 
jaunimo į darbą neįtraukia
me, tai vyriausia dėl to, kad 
nepataikome kaip tai dary
ti.

Šis suvažiavimas — Me
no ir Kultūros festivalis — 
tikrai pakels Amerikos lie
tuvių meninį ir kultūrinį 
veikimą. LMS vardas, orga
nizacijos-įtaka žymiai pa
kils.

Jei kas iki šiol žiūrė
jo į šį suvažiavimą per pir
štus, dabar turi tą pažiūrą 
pakeisti. Tai tikrai svarbus 
darbas visiems Amerikos 
lietuviams.”

Darbininkų
Sveikata

ŠIENLIGE
Drauge gydytojau, man 

vis rudeniop užeina šienli
gė. Gydytojas pripažino, 
kad man kenkia žolių dul
kės. Patarė išvažiuot kur į 
pajūrį, kur tų žolių nėra. 
Ar negalima kaip nors iš
vengt tos žolinės slogos, ar
ba bent kaip ją palengvint? 
Patarkite per “Laisvę.” La
bai dėkui.

Kam Ginkluoja Turkiją?

Jei dar nesate Laisves ben
drovės dalininku, tai tuojau 
įsigykite Šerų. Už $10 galite 
patapti savininku dienraščio 
Laisvės.

LMS SUVAŽIAVIMAS
'Vilnis rašo:
“Chicagoj eina Lietuvių 

Meno Sąjungos suvažiavi
mas. Jis yra daugiau kaip 
paprastas organizacijos su
važiavimas. Visą savaitę 
vakarais duodama dainos ir 
muzikos programos.

Pirmą dieną ir vakaras 
praėjo geriausiu pasiseki
mu. Pirmoje sesijoje disku
sijos buvo gražios, objek- 
tingos, nors dar ne visi de
legatai suspėjo atvykti. Va
kare buvo gražus koncer
tas.

Atrodo, kad LMS po šio 
suvažiavimo tikrai ims 
daug veikti ir gerokai pa
kils.

Pažymėtina ypač šie da
lykai :

Meno kūrinių parodon 
prisiųsta daugiau negu 
bent kas iš didžiausių opti
mistų tikėjosi.

Meninių jėgų, ypač iš čia- 
gimių lietuvių pasirodė dau
giau, negu paprastai pas 
mus dalyvauja.

Jaunesnė karta pasirodė 
labai veikli darbe, kuris jai 
patraukiamas. J a u n ieji 

1 žmonės pasirodė veiklūs ir 
sumanūs. Čionai geriausia

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947

Vajaus Laiku Turime Sukelti
Už Prenumeratas $20,000 

Parengimais ir Aukomis $10,000 
Laisvės Bendroves Šerais $2,500

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
2 Punktų

K. Žukauskienė, Newark ..........................................  2604
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn .................... 2327
A. Stripeika, Elizabeth....... ........................................ 866
Hartford Vajininkai, Conn........................................... 818
M. Svinkunienė, Waterbury ....................................... 813
V. Ramanauskas, Minersville................................... 720
P. Pilėnas, Philadelphia .............................................. 710
L. Bekešienė, Rochester............................................ 648
A. Dambrauskas, So. Boston ................................... 006
J. J. Bakšys, Worcester............................................ 572

416
382

382
360
308

300

286
224
216
208
174
156
156
142

.142
138
130

P.
F.

S.
H.

P. Šlekaitis, Scranton ......
S. Sharkey, Easton ...........
LLD 145 kp., Los Angeles
Adam Kupstas, E. St. Louis .... 104 

Šlajus, Chester ................ 104
Wilkas, Wilmerding ............. 104
Padgalskas, Mexico ....'...........  96
Sharkey, Easton ...................... 69
Žukienė, Binghamton ........... 66

S. Puidokas, Rumford .............  55'
V. J. Valaitis, New Britain ..... 52

Slekiene, Gardner .................. 52
P. J. Martin, Pittsburgh ............  52
M. Paulauskas, Pittsburgh ....... 52
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 28
J. Blažonis, Lowell ........................ 26
J. Bimba, Paterson ..... ................. 26

M.

Jis rašo, kad Anglijos ir Jungtinių Valstijų kariniai 
štabai sutiko perleisti Turkijai daug įvairių ginklų. Kaip 
žinome, britai imperialistai pasiuntė Turkijon savo karo 
specialistus ir lavina jos armiją.

Pasirodo, kad Anglijos imperialistai ir Wall stryto 
politikai ginkluoja Turkiją. Jungtinės Valstijos suteikė 
Turkijai $25,000,000 paskolą. Tas buvo padaryta, kad ji 
galėtų daugiau ginkluotis.

Pirmiau turčių spauda pasakojo, kad būk Turkijos 
“armija labai galinga, turkai sumuštų Sovietų armiją.” 
Bet dabar reakcininkas C. Brown ir kiti Washingtono 
spaudos kolumnistai pradėjo šaukti, kad būk “turkų ka
ro laivai seni... orlaiviai seni ir negreiti... armija prastai 
ginkluota... keliai prasti... reikia trokų ir džypų.”

Jimmy ir Frank Fahy, unijistės Molly Fahy dvy
nukai sūneliai, džiaugiasi pirmajai gimtadienio sukak
čiai minėti unijos dovanotu pyragu. Jie biivo pirmieji 
dvynukai, gimę po Hotel & Club Employees Lokalo 6-to 
laimėtu apdraudos planu.. Tai už tų pirmenybę jie val
go unijos pyragų. '■

Atsakymas. — šienligė— 
tai alergija, ypatingas jaut
rumas link tam tikrų pro
teino medžiagų. Bet kokia 
alergijos liga susidaro dėl 
įvykusių kūne mitybinių 
trūkumų. Paveldėjimas turi 
reikšmės, bet stoka tam tik
rų vitaminų ir mineralų y-' 
ra pats tas ligos pamatas.

Šienligė (žolinė sloga, 
“hay fever”), dusulys 
(“asthma”), galvoskaudis 
(“migraine”), ekzema, tam 
tikri vidurių nemalimai, pa
tinimai (“angeio - neuraotic 
edema”), nosų varvėjimas, 
dažnai taipgi nosies urvų 
sloga — “sinusitis” — vis 
tai alergiškos ligos. Visos 
jos paeina dėl mitybinių 
trūkumų.

Dar už poros mėnesių 
pirma susirgimo, gerai yra 
užsigrūdint prieš šienligės 
antpuolį. Gerai keletą sa
vaičių vaitot pieno kalkių 
ir vitamino D: Calcium lac
tate 10 grs., 100 tablets — 
po 2 ar 3 tabletes 3 kartus 
kas diena. Ir tuo “patim 
kartu Vitamin D 1000 un
its, 100 pills, po vieną piliu
lę irgi 3 kartus kas diena.

Jei liga vis dėlto pradeda 
pasireikšti, tai ją galima 
palengvinti su vitamin C ir 
kalijaus druską: potassium 
chloride 5 grs., 100 tablets, 
vieną tabletę ištarpinkite 
stikle vandens ir išgerkite. 
Gerkite taip po 1 tabletę 
vandeny 3 kartus kas diena. 
Ir tuo patim kartu nurykite 
po vieną didelę vitamino C 
tabletę: vitamin C 250 mg., 
100 tablets — po 1 tabletę 
3 kartus kas diena.

Jei šienligė ar kitokia a- 
lergijos liga vis viena 
smarkiai vargina, tai štai 
greičiausias būdas jai pa
lengvint:

Ascorbic acid 250 mgs
Thiamin hydrochloride 

10 mg.
vacephedrine 25 mg. 
theophylline 100 mg.
M. fac capsulas tales No. 

30.
Imkite po vieną kapsulę 

tris kartus kas diena, kol 
antpuolis pereis. Ir per vi
są laiką gerai yra vartot 
multiple vitamins, po 1 tab
letę tris kartus kas diena.

Dr. J. J. Kaškiaučius

S. Penkauskas, Lawrence .....
L. Pruseika, Chicago ..............
LLD 20 kp. ir Moterų Sk.,

Binghamton .........
Geo. Shimaitis, Brockton .....
LLD 4 Apskr., Pittsburgh ....
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

Bridgeport .................
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck 286 
S. K. Mazan, Cleveland ..............
LLD 136 kp., Harrison-Kearny 
LLD 25 kp., Baltimore ..............
P. Šlajus, Chester ....................
J. Simutis, Nashua ....................
J. Rudman, New Haven ............
C. K. Urban, Hudson ................
M. Smitrcvičienč, Detroit ...........

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai:
Brooklynas .............
Waterbury, Conn. .. 
Philadelhpia, Pa. ... 
Binghamton, N. Y. .. 
Chester, Pa................
Scranton, Pa.............
Rochester, N. Y. ... 
Hudson, Mass............
Jewett City, Conn. .. 
Cleveland, Ohio.......
Brockton, Mass. . 
Portland, Oregon ... 
Stamford, Conn.........
E. St. Loius, Ill.........
Elizabeth, N. J.........
Mexico, Me.................
Hartford, Conn.........
Seattle, Wash...........

115.00 
$79.45* 

37.00
.31.00 
25.00

21.50
20.50 
20.00 
17.00
15.50
15.00
13.50
12.00
11.50
10.00
6.50
5.50

Kaip matot, vajininkai 
gražiai darbuojasi. Punktai 
kyla. Iš Patersono mums 
rašė J. Bimba, kad jis var
giai galės pasidarbuoti va
juje, nes neseniai turėjo 
operaciją ir dar vis esąs 
silpnas, bet tikisi, kad gal į 
pabaigą vajaus galės bisku- 
tį pasidarbuoti, todėl jis 
prašo kitus draugus pater- 
soniečius stoti į darbą gavi
me naujų skaitytojų ir pa
gelbėti padidinti Laisvės 
biudžetą. Prisiuntė prenu
meratą.

Šerų įsigijo: Irene Leva- 
nienė, Brooklyn, N. Y., už 
$10, Mike Sapiega, Brook
lyn, N. Y., už $10, Jonas 
Laurinaitis, B’klyn, N. Y., 
už $10, Jonas Zove, Mexico, 
Me., už $10 ir Povilas Šla
jus, Chester, Pa., už $20.

Naujų skaitytojų prisiun
tė: A. Daukša, Grand Ra
pids, Mich., Joe Belush, 
Earlville, N. Y., A. Stripei
ka, Elizabeth, N. J., (6), 
Geo. Kudirka, Elizabeth, 
N. J., Geo. Kuraitis, B’klyn, 
N. Y., L. Žemaitienė, Hart
ford, ‘Conn., V. Ramanaus
kas, Minersville, Pa., S. 
Penkauskas, Lawrence, 
Mass.

Naujai į vajų įstojo: J. 
Stankevičius, Wilkes-Barre, 
Pa., V. Padgalskas, Mexi
co, Me., C. K. Urban, Hud
son, Mass., S. K. Mazan, 
Cleveland, Ohio, D. P. Le
kavičius (už ALDLD 4-tą 
Apskr.), Pittsburgh, Pa.

Panaikinta kainų kontro
lė mažesniem virtuvių reik
menim.

Aukų gavome nuo: J. Ko
vas, B’klyn, N. Y., $18.50.

S. Kazulionis, Cleveland, 
Ohio $13.50. _

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
Hudson, Mass., $10.

Po $5: Povilas Šlajus, 
Chester, Pa., Mikolas Bui
ka, Dickson City, Pa.; Geo. 
Wareson, B’klyn, N. Y., 
Jurgis šidląuskas, Hudson,

5.00
5.00
5.00
3.50
3.50
3.50

Lawrence, Mass..........
Dickson City, Pa. ....
Saginaw, Mich...........
Minersville, Pa...........
Oakland, Calif............
Detroit, Mich..............
Luther, Mich...............
Rockford, Ill................
Newark, N. J.............
New Britain, Conn. ..
Bridgeport, Conn........
Easton, Pa..................
Wilkes-Barre, Pa. .,.
Washington, Pa..........
Plymouth, Pa..............
Worcester, Mass..........
New Haven, Conn. ... 1.00
Pittston, Pa................... 50

3.50
2.50 
2.00 
2.00 
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50

Mass., K. K. Urbanai, Hud
son, Mass.

V. Romondai, Cleveland, 
Ohio, $3.50.

Po $1.50: V. Usidilas, 
Plymouth, Pa., B. Praslaus- 
kas, Worcester, Mass.

Po $1.00: M. J. Para- 
gis, Montreal, Canada, 
Paul Jonikis, Easton, Pa., 
S. Sharkey, Easton, Pa., 
Antanas Linkus, Brooklyn, 
N. Y.

Po 50c: C. Markūnas, 
Pittsburgh, Pa., M. Dovido- 
nis, Lawrence, Mass., A. 
Večkys, Lawrence, Mass., 
Louis Pocius, Beacon Falls, 
Conn., P. Vaitekūnas, Hud
son, Mass.

Laukiame daugiau gra
žių aukų, kaip matote čia 
pažymėta. Tikimės, kad ko
lonijose rūpinasi dienraščio 
Laisvės reikalu ir tam tiks
lui ruošia parengimus, kad 
sukelti aukų biudžetui..

TUZINAI VALSTIEČIU 
NUŽUDYTA ITALIJOJ

Roma, spal. 25. — Prane
šama, kad Po upės klonyje 
išžudyta tuzinai vidutinių 
ūkininkų. Dabar ten pasių
sta tūkstančiai policijos. 
(Fašistinė propaganda įta
ria “komunistus.”)

Ragina Pasiųst Jungt. Tau
tų Delegatus į Chiniją 
New York. — Chinų ko

munistai per radiją prašė, 
kad Jungtinių Tautų sei
mas pasiųstų savo atstovus 
į Chiniją, kad jie ten ištir
tų, kaip Amerika su savo 
kariuomene kišasi į nami
nius chinų reikalus.

Valdžia tarpininkauja 
taikymui streikuojančių la
kūnų su kompanija.
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STEINMETZ-DIDIS MOKSLININKAS 
IR SYKIU PAPRASTAS ŽMOGUS

Tvirtinama, kad Atom- 
Bomba Ne Sekretas

SALA, KUR MOTERYS VIEŠPATAUJA 
IR DIRBA, O VYRAI VAIKUS DABOJA

Charles Proteus Steinmetz 
atmenamas yra ne tik-kaip 
didis mokslininkas - išradė
jas elektrinėje srityje. Jis 
minimas ir kaipo žmonišku
mo pavyzdys.

Savo išradimais jis pra
skynė kelią šiandieninei e- 
lektronikai (radarui, televi
zijai - tolimatai ir kt.). Kai
po išradėjas, Steinmetzas 
buvo pramintas moksliniu 
“burtininku. ”

Jis gimė 1865 metais Bre
slau mieste, tuometinės Vo
kietijos sienose, bet di
džiuosius darbus atliko A- 
merikoj, atvykęs 1893 me
tais. Labiausiai Steinmetz 
išgarsėjo kaip General El
ectric įmonių inžinierius 
Schenectady, N. Y., kur jis 
buvo ir elektrinės inžineri
jos profesorium Union Uni
versitete.

Dar penkių metų amžiaus 
būdamas, Steinmetz skai
čiavimų moksle pralenkda
vo dvylikos metų mokinius. 
Vidurinėje mokykloje min
tinai išmokęs lapų lapus 
graikiškų ir lotyniškų eilė
raščių, jis ir po 30 metų 
lengvai juos deklamuodavo.

Kupriukas
Jis apsigimę kaip kreivas 

kupriukas ir visą amžių li
ko neužauga.

Šių žodžių rašytojui teko 
matyt Steinmetzą Philadel- 
phijoj, kuomet jis nuo vie
nų pagrindų kalbėjo su kitu 
didžiu išradėju Edisonu. 
Steinmetzo smakras siekė 
tik vidutinės kėdės nugaros 
viršų. b

Visapusiškai Veiklus 
Studentas

Nežiūrint mažiuko ūgio, 
Steinmetz, kaipo studentas 
vokiečių Breslau Universi
tete, neužsidarė kambaryje 
jtik su knygomis. Tiesa, jis 
vienu kartu mokėsi eilės to
kių sunkių dalykų, kaip 
aukštosios matematikos, as
tronomijos, teorinės fizikos, 
chemijos, medicinos ir elek- 
ros inžinerijos, pasižymėda
mas visose tose mokslo ša
kose. Bet tuo pačiu laiku 
Steinmetzas dalyvavo teat
riniuose studentų vaidini
muose ir chore, nors balsas 
jo buvo prastas.

Steinmetz savo moksle ir 
veikloje buvo > taip visapu
siškas, kad studentai pra
minė jį Protėjam. O Protė
jus tai pasakiškos senovės 
graikų dievas - pranašas 
kuris galėdavo bet kuriuo 
gyvūnu pavirsti ir daug 
skirtingų rolių vaidinti. Tą 
pravardžiavimą Steinmetz 
paskui oficialiai prisiėmė ir 
vadinosi Charles Proteus 
Steinmetz, nors buvo pa
krikštytas Carl August Ru
dolph.

Jis buvo neturtingos šei
mos sūnus ir lankydamas 
universitetą uždarbiavo, ki
tus mokydamas.

Revoliucionerius
Tas menkas kupriukas 

jaunuolis įstojo į Socialistų 
Revoliucinę Partiją 1880- 
siais metais. Kuomet val- 
diža sumetė partijos laikra
ščio Liaudies Balso redak
torius į kalėjimą, Steinmetz 
tapo to laikraščio redakto
rium. Bet persekiojimai 
priverte jį bėgti į Šveicari
ją, kur jis taipgi tęsė mok
slą.

Į Ameriką jis atvyko, 
kaip sakoma, “be cento.” 

New, Yorke jis gavo darbą 
pas vieną vokietį fabrikan
tą ir išradėją, o per jį ne
trukus pateko į General El
ectric kompaniją, kaip pa
tariamasis inžinierius.

Geniališkas Inžinierius
Kada grupė kitų inžinie

rių vargdavo per valandas, 
nepajėgdami kokio keblaus 
uždavinio išrišti, Steinme
tzas tik pažvelgdavo, savo 
mintyje greit išspręsdavo 
uždavinį ir tik padiktuoda
vo jiems atsakymus surašy
ti. Paskui jie vėl ištisas va
landas p r a k a i t u odavo, 
stengdamiesi patikrint, ar 
taip, ir galų gale atrasdavo, 
jog Steinmetzas nepadarė 
klaidos.

Išradėjas
Jis išrado dirbtinę perkū

niją, pirmą sėkmingą elek
trinės lempos “arką”, toli
muosius elektros perlaidus 
ir padarė daugiau, kaip 
šimtą kitų išradimų.
Vaikų ir Gyvulių Mylėtojas

Steinmetzas mylėjo vai
kus, o jie jį. Vaikai vadin
davo jį “dieduku” ir drau
giškai apie jį sugužėdavo, 
kai jis pasirodydavo gat
vėje ar parke. Bet jis neve
dė žmonos — bijojo, kad ne
gimtų toks kupriukas, kaip 
jis pats.

Steinmetzas buvo ir gy
vulių mylėtojas. Naminia
me savo žvėrinčiuje laikė 
beždžiones, krokodilių, pe

Margumynai Keisti ir Rimti, 
Faktais ir Tikrove Paremti

George Washing tono 
plaukai

Niekas tikrai nežino, ko
kios varsos buvo plaukai 
pirmojo Amerikos prezi
dento, George Washingto
no. Vieni sako, kad jo plau
kai buvę tamsiai rudi, kiti 
sako — raudoni. Tačiaus 
vienas dalykas apie Wash
ingtono plaukus tikrai yra 
žinoma — jis niekad nene
šiojo parūko (wig), nors 
daugelis mano, kad parūką 
nešiojo.

Raud. Kryžiaus ir 
Šveicarijos vėliavos

Šveicarijos vėliava yra 
beveik tokia pat, kaip Rau
donojo Kryžiaus. Skirtumas 
tik tame, kad Raud. Kryž. 
vėliava yra balta, su raudo
nu kryžium viduryje, o 
Šveicarijos vėliava yra rau
dona, su baltu kryžium vi
duryje.

Kentucky Derby 
arklių lenktynės

Kentucky Derby arklių 
lenktynėse tik 3 metų ark
liai tenaudojami. Todėl šio
se lenktynėse tas pats ark
lys niekad antru sykiu ne
laimi, nes tik sykį jis yra 
ten leidžiamas bėgti.

Atlyginimas kanuolės 
ir parako išradėjui

14-tame šimtmetyje vo- 
kietys pranciškonas vienuo
lis, Berthold Schwartz, bu
vo pirmas kanuolės išradė
jas. Jis taipgi išrado ir pa
raką. šis vienuolis savo pir
mąją kanuolių dirbtuvę į- 
steigė Venicijoj ir jo dar
bas buvo taip labai įvertin
tas, kad Venicijos Taryba iš 

lėdas, voveres, juodvarnius 
ir kt. Vieną juodvarnį jis 
net šnekėt išmokino, pana-’ 
šiai kaip papūgą.

Be Jokio Pasipūtimo
Schenectady jis paprastai 

dėvėdavo darbiniais mėli- 
nais marškiniais, dažnai su
lopytais. O kai reikėdavo 
pasipuošti, tai užsidėdavo 
guminę apykaklę, kurią 
pats nusimazgodavo. Nors 
jis gaudavo $100,000 ar 
daugiau algos per metus, 
nemandraudavo ir nespor- 
taudavo.

Vasaros metu Steinme
tzas paprastai gyvendavo 
bakūžėje, kurią pats pasi
statė Mohawk upės pakran
tėje.

Viena jo silpnybe tai bu
vo nuolatinis stiprių cigarų 
rūkymas.

Pirmojo Pasaulinio karo 
metu jis gabiai tarnavo A- 
merikai, kaipo valdžios ek
spertas. Jis gerbė Sovietų 
Sąjungą, ypač jos kūrėją 
Leniną. Jis ir susirašinėda
vo su Leninu.

Pavargęs ilgame prakal
bu maršrute vakarinėse 
valstijose 19 2 3 metais, 
Steinmetz susirgo ir mirė 
nuo širdies išpūtimo, sulau
kęs tik 58 metų amžiaus. 
Kiek jis savo žinyboje turė
jo turto, tai paliko našlai
čiams. O kiek jo neatsiim
tos algos liko, tai tik Gene
ral Electric viršininkai ga
lėtų pasakyti. C. K.

Dešimties nusprendė nukir
sti jam galvą—kaipo atly
ginimą už tai. Joks kitas 
atlyginimas, esą, nebūtų 
turėjęs tokios pilnos vertės.

“Kidnapinimai”
pas skruzdės

Kai kurios skruzdės išva
gia kitų skruzdžių jaunik
lius ir užsiaugina juos savo 
vergais. Vienok, tokios 
“kidnaperės” skruzdės pa
vogtuosius skruzdžiukus 
labai gerai globoja ir turi 
slauges jų auginimui ir la
vinimui.

Kaip DDT 
vadinasi pilnai

Mirtingiausio vabzdžiams 
naikinti chemikalo pavadi
nimas DDT yra sutrumpin
tas. Pilnas šio chemikalo 
pavadinimas yra toks:

Dichlorodiphenyltrichlo- 
roroethane.

Dabar kiekvienam gali 
būt aišku, kodėl panašūs 
chemikalų pavadinimai bū
na sutrumpinti .ir žinomi 
tiktai keliomis didžiosiomis 
raidėmis.

Sostiniai Europos miestai 
Prie Dunojaus upės

Trys skirtingos sostinės 
Europoj randasi prie Duno
jaus upės, tai — Austrijos 
sostinė Vienna, Vengrijos 
— Budapeštas ir Jugoslavi
jos—Belgradas.

Apgavingos 
žirafės kojos

Žiūrint į žirafę, jos prie
šakinės kojos atrodo ilges
nėmis už užpakalines, ta
čiaus tikrenybėje jos nėra 
ilgesnės — tik taip atrodo.

Amerikonų d i e n r aštis 
Chicago Sun rašo:

— Atominė bomba nėra 
“sekretas”, kaip kad parodo 
neseniai atėjusi dramatiška 
žinia. Tai žinia, kurią pra
nešė prof. Philip Morriso- 
nas. Jis yra vienas iš jau
nųjų atominių Amerikos 
mokslininkų, kurie gamino 
atom-bombą. Paskui jis su 
pirmutine tų mokslininkų 
grupe nuvyko į Hiroshimą 
stebėt, kaip atominė bomba 
suardė tą miestą.

Pasiekęs Hiroshimą, Mo- 
rrisonas sutiko Yošio Niši- 
ną, Japonų Fizikos ir Che
mijos Instituto profesorių.

Prof. Nišina darė tyrinė
jimus namie įrengtoje labo
ratorijoje, kurios įtaisymas 
“lėšavo mažiau kaip 20 do
leriu.” Nišina niekuomet 
nebuvo matęs Smythe’o ra
porto apie atominius ameri
konų darbus. Tas raportas 
yra oficialis Amerikos karo 
department© išleistas do
kumentas, kuris atidengia 
daug atominių sekretų, bet 
ne visus. Profesorius Niši
na galėjo studijuoti tiktai 
pasekmes, kokias atominė 
bomba padarė, sunaikinda
ma jo miestą.

Tačiaus, sako prof. Mor- 
risonas, Nišina surinko 
svarbiausius faktus apie 
atom-bombą. O kas stebėti- 
niausia, tai jis pats surado 
tam tikrą skaičių faktų, ku
rie dar ir dabar laikomi di
džiausiais sekretais Ameri
koje.

Be to, profesorius Nišina 
susekė beveik visas gijas, 
vedančias j atominės bom
bos pagaminimą. Ir visa tai 
jis padarė su įrengimais, 
kainuojančiais tiktai $20, 
tai yra mažiau, negu lėšuo- 
ja kai kurių vidurinės mo
kyklos mokinių naminės la
boratorijos Amerikoje.

Morrisonas, viešai pa
skelbdamas tą žinią, norėjo 
pabrėžti, jog visur pasauly
je yra tokios rūšies moksli
ninkų, kaip tas japonų pro
fesorius Nišina. Su tinka
mais įrengimais jie trumpu 
laiku gali sužinoti viską, 
kas tik bet kur žinoma a- 
pie atominę jėgą.

Prof. Morrisonas duoda 
aiškią pamoką, — kad nėra 
jokių sekretų, kas liečia a- 
tominę bombą. Taigi vie
nintelė pasauliui apsauga 
nuo atominio karo pavo7 
jaus yra sukontroliuot ir 
uždraust atominius pabūk
lus visame pasaulyje.

Taip kalba ne kokie 
“raudonieji”, bet patikimas 
savo valdžiai amerikonas 
mokslininkas, ir jo praneši
mas įtalpintas komercinia
me Chicagos laikraštyje 
Sun.

Demokratijos 
įsikūrimas Graikijoj

Atėnuose, Graikijoj, s de
mokratija tapo priimta 509 
metuose pirm Kristaus.
Liepsna iš 
dviejų skiedinių

Supylus alkoholį ir chro
mic acid skiedinius į krūvą, 
tuojaus pasidaro iš jų liep
sna.
Kur kriminalistai 
pasirenka sau mirtį

Utah valstijoj pasmerk
tas mirti kriminalistas turi 
teisę pasirinkti sau kartu
ves, arba sušaudymą.

Parūpino P. K—nas.

Tai ilga žaliuojanti sala 
už penkių desėtkų mylių 
nuo pietinės Korėjos. Seno
vėje Che ju-do saloj mote
rys visame kame pilnai vie
špatavo, bet ir šiomis die
nomis moterys'viršininkau
ja tos salos žmonių gyveni
mui, kaip rašo amerikonas 
William P. Gray.

Dabar Che ju-do sala yra 
amerikonų užimta. Ir jan
kiai vadina ją “vieta, kur 
moterys atlieka įvairius 
darbus, o vyrai prižiūri kū
dikius.”

Padavimas
Senovinis tos salos gy

ventojų padavimas sako:
“Kddaise, labai seniai, 

baisiai sujudo jūra... Pakilo 
milžiniškas kalnas ir spjau
dė ugnim” (reiškia, išsiver
žė ugniakalnis). Nustojus 
kalnui ugnim spjaudyti, at
sivėrė žemėje trys skylės, ir 
išlindo trys vyrai. Bemirk- 
čiodami, jie pamatė tris 
moteris, tik ką atplauku
sias žėgliniu laiveliu. Susi
tuokė trys vyrai sti tomis 
moterimis; taip iš jų ir kilo 
šiandieniniai Che ju-do sa
los gyventojai, sako tas pa
davimas.
Moterų Sukilimas Prieš 

Neištikimus Vyrus 
Jūreivius

Jau prieš porą tūkstan
čių metų Che ju-do salos 
vyrai buvo plačiai paskilbę 
kaip jūreiviai. Bet kiekvie-

Kas Teisybe, tai Ne Melas, 
Tiesa — Opiausias Idealas

Teisybės kartumas, kaip 
ir motinos pabauda, — yra 
skaudus saldumynas.

Iš visų dorovių teisybė y- 
ra skaudžiausia. Tik todėl 
ji kartais būna nuslepiama.

Nurodant tik tai, kas yra 
gera ir kodėl gera—yra tin
kamesnis būdas kitą pamo
kinti, negu smerkianti nu
rodinėjimai jo silpnybių.

Ne kiekvienas gali tiesiai 
žvelgti teisybei į akis. Tam 
reikalingas tikras vyrišku
mas.

Jeigu nebūtų teisybės, tai 
vagiui nebūtų degančios ke
purės.

Darant ką nors gero, sun
ku žinot, ką darai—niekas, 
paprastai, tau nieko nesa
ko. Bet pabandyk daryt ką 
blogo — tuojaus visi su
žino ir šneka ir tau pasako. 
Pasako—ir dar kaip!

Asilišką asmenį galima 
pašiepti, pavadinant jį liū
tu; nes ir asilas žino, kad 
jis.nėra liūtas.

Nors didysis Amerikos 
prez. Rooseveltas, jau mi
ręs, bet dvasiniai jis tebėra 
gyvas. Ir tas jo dvasinis 
gyvumas gali laimėti demo
kratam būsinčius rinkimus.

Aršėjant orui, paaršėjo ir 
sveikata, — skundžiasi li
gonis drg. J. Burba, iš Hol
brook. Tenka dikčiai dau
giau vaistų sunaudoti... Ar
gi negalėtumėm kaip nors 
išsiųsti to gero žmogaus į 
pietus, geresnin klimatan? 

name svetimo krašto uoste 
jie, palikę savo žmonas, su- 
sirasdavę daugiau mylėti- 
nių. Jie buvę skandališkai 
neištikimi savo moterims.

Che ju-do salos moterys 
sužinojo apie tuos savo vy
rų- jūreivių prietikius; su
kilo jos prieš vyrus abelnai 
ir pasigrobė visą salos val
džią į savo rankas. Mote
rys pradėjo išdidžiai vieš
patauti, o vyrus taip žemai 
laikė, kaip kirminus po ko
jomis, ii’ vijo juos iš salos.

Įsigabena Kavalierius
Bet visiškai be vyrų apsi

eiti ir jos negalėjo. Todėl 
kas metai pavasarį jos val
telėmis plaukdavo į Korėją 
ir parsigabendavo parinkti- 
nių vyrų “dėlei meilės sezo
no.” Nepasidalindamos vy
rais, tada moterys mušda
vosi, už plaukų tąsydavosi 
ir vulkaniškais akmenimis 
viena kitai dantis išbelsda- 
vo, kaip sako senoviniai 
metraščiai.

Kadangi moterys taip 
griežtai viešpatavo prieš 
vyrus, tai ir jų parsigabenti 
kavalieriai sprukdavę iš sa
los, kai pasibaigdavo meilės 
sezonas.

Moterys, girdi, ištremda- 
vo svetur ir visus berniu
kus, kai tik jie sulaukdavo 
13 metu amžiaus. Jos neno- 

: re jo, kad priaugtų daug vy
rų, nes tuomet jie galėtu

Pati pirmoji ir svarbiau
sia kantrybės lekcija yra iš
mokti nutylėt, nepaisant, 
kaip nemalonus reikalas 
tam priešginiautų.

Visokie šiurkštumai, vul
garizmas, taip darbe, taip ir 
mene — yra ženklas necivi- 
lizuotumo.

Tas naujas dešimtukas, 
su Roosevelto atvaizdu, yra 
toks malonus ir širdžiai ar
timas, kad jokiu būdu nesi
nori jo išleisti. Reiškia, ge
ras asmuo ir po mirties mo
kina vis gero — taupumo.

Pataikavimas, saldliežu- 
viavimas ir politikavimas— 
dažnai yra vis tas pat veid
mainiavimas.

Gelbėti reikia ne kokį 
vieną ar kitą nelaimėje 
esantį draugą; reikia gelbė
ti lygiai visus pagalbos rei
kalingus. Bet pirmiausia tu
rėtumėm bent vienu tinka
mai pasirūpinti.

Įsiklampinimas iki ausų 
kokiame nors naudingame 
darbe yra geriausias išsi
gelbėjimas nuo visokių blo
gybių ir žalingų papročių.

Vienas rašo, kad kur tai 
kapuose užtikęs daug lietu
viškų pavardžių ant antka
pių. Kitas “vturavoja” ir 
nusistebi: Ir kur tų lietuvių 
nėra? Trečiam verta pa- 
kartot: Ištikrųjų! Net ka
puose !

Tai netikslumas rašyboje 
—kartais neišvengiamas.

Naciai, pagaliaus, gavo 
ko buvo pilnai verti — kaip 

paveržt viešpatavimą iš 
moterų.

Bet vis tiek moterys ne
pajėgė amžinai išlaikyt pil
ną savo viešpatavimą. Ko
rėjos valdovai apie tą lai
ką, kai Kolumbas atrado A- 
meriką, pradėjo siųsti poli
tinius kalinius į Che ju-do 
salą. Tarp kalinių dažnai 
būdavo ir turtingų žmonių, 
kurie su savo šeimynomis 
persikraustydavo į Che ju- 
do salą. Taip neišvengiamai 
maišėsi vyrai su moterimis 
ir silpnėjo moterų galia sa
loje.

Moterys ir šiandien 
Pirmauja

Che ju-do moterys dabar 
nėra taip pavergusios vy
rų, kaip senovėje. Bet mo
terys vis dar vaidina svar
besnį už vyrus vaidmenį sa
los gyvenime. Be to, mote
rys ir skaitlingesnės. Kiek
vienam šimtui moterų atsi
eina tik 87 vyrai.

Pačioje Korėjoje įvairiais 
įstatymais ir papročiais su
varžytos merginos ir mote
rys. Bet Che ju-do saloj jos 
turi pilną laisvę keliauti, 
kur nori, ir pasirinkti užsi
ėmimą, koks jom patinka.
Narūnes, Perlų Graibytojos

Vienas iš garbingiausių 
užsiėmimų toms moterims 
tai perlų graibymas iš jūros 
dugno. Bent 10,000 stiprių, 
atletiškų Che ju-do moterų 
užsiima tuo amatu. Jos va
dinamos hah-nyuh. Kuomet 
japonai buvo užėmę tą sa
lą, jie taipgi samdė mote
ris kaip gabiausias narū
nes, perlų “žvejotojas.”

Jos taip pat graibo mais
tui tinkamus jūrų augalus 
ir gyvius. Taip jos vasarą' 
ir žiemą darbuojasi, apsi
tempusios paprastais mau
dynių kostiumais, rodos, 
nepaisydamos darganų ir 
šalčių.

Moterys Užlaiko Vyrus
Kuomet moterys uždar

biauja ir parūpina sau ir 
šeimomsk maistą, tai jų vy
rai namie sukinėjasi ir pri
žiūri vaikus. Kada mažas 
kūdikis išalksta, tai vyras 
neša jį į pajūrį, kad moti
na kūdikį pažindytų.

Che ju-do saloje kalbama, 
kad vyrai “negalėtų” atlai
kyti tokio sunkaus darbo, 
kaip nuolatinis narstymas į 
jūrų dugną. Bet vyrai ne 
linkę ir į lengvesnį darbą, 
palikdami jį m o t e r ims. 
Taip antai, vyrai ir mote
rys eina sykiu į rinką, 
bet ne vyrai, o mote
rys neša naštas ant pečių. 
Jos neša po šimtą svarų ir 
daugiau per kelias mylias, 
kuomet vyrai tik taip sau 
eina su jomis.

Japonai buvo privertę ir 
vyrus dirbti. Bet nuo to lai
ko, kai japonai išvyti iš 
Che ju-do salos, tai vyrai 
iki šiol tik ilsisi ir tęsia 
savo “atostogas.”

Moterys didžiuojasi savo 
stiprumu ir atletiškais ga
bumais. Sutingę vyrai to 
joms nepavydi ir dar pagi
ria, kad tik patiems nerei
kėtų dirbti. J. C.

šunys tapo pakarti!
Bet tai dar nereiškia ga

lo nacizmui, kuris turi būti 
sodorotas taip pat, kaip ir 
tų pakartųjų prakeikti pa
laikai—kad pasaulyje gero
vė viešpatautų.

Pr. Krienas.

L
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Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
• (Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Nors labai ir nesijaudi

nau, bet ir nelindau kam į 
akis su klausimais. Laukiau 
sau filosofiškai, kol būklė 
savaime išsiaiškins. 0 lauk
ti, bra, karšta. Oho, kad čia 
spirgina saulelė! Išėjau be 
skrybėlės, tai ilgai saulėj ir 
pastovėt negalėjau: turėjau 
kur pavėnio ieškot. Ir vis 
žiūrinėju, argi neateis tas 
mūsų kažkur dingęs trauki
nys.

Kur jis buvo dingęs, tik
rai nepasakysiu, neklausi
nėjau. Bet gal už kokio pus
valandžio pamačiau, kad 
garvežis vežioja tik po kelis 
vagonus ir vis į skirtingus 
bėgius juos sustato. Pama
čiau ir maniškė pro langą Į 
save moja, o jos vagoną 
skubiai garvežis kur tai nu
tempė pro šalį. Galų gale 
koks stoties perdėtinis pa
statė prie vieno perono., pa
rašą — girdi iš čia išsiju
dins traukinys į Los Ange
les kaip 4 vai. 45 min. Jei
gu šitaip, tai ir gerai. Tie
sa, būčiau norėjęs tuojau 
grįžti į savo vagoną: ten 
vėsu, galima sau ramiai 
skaityt, o čia tu kepinkis, 
kaip vėžys. Bet kur tu da
bar tą mūsiškį vagoną su
sigaudysi? Reikia laukt, 
kaip ir kiti daro... Kelionės, 
mat, prietykiai...

Galiausiai susikombinavo 
traukinys. Tūlus vagonus 
nukėlė kiton linkmėn, trau
kinys pasidarė gal ir dar 
ilgesnis, nes prie jo prikabi
no iš kitur pribuvusio trau
kinio dalis. Ir štai vėl viduj. 
Na, gerai, važiuojam.

Vis dažniau matėsi kal
nai. Regis, vis važiuojam 
kloniu, o ten toliau, iš abie
jų šonų, stūkso kalnai, vi
sas jų retežis. Vietomis jie 
dūluoja iš tolo, o vietomis 
prisiartina. Mūsų sąkeleivis 
karininkas sako, kad dabar 
važiuojam p r o Naująją 
Meksiką. Vakarop įvažiuo
siu) į Arizonos valstiją. 
Sutemo, nebesimato nieko 
pro langus. Apie 10 vai. va
kare traukinys sustojo prie 
“Tucson” stoties. Nors jau 
vėlu ir maniškė ruošėsi 
gult, aš išlėkiau to Toksono 
stotin pasižiūrėt. Tuoj puo
liau, nusipirkau keletą atvi
rukų su kalnų ir dykumų 
vaizdeliais ir moviau atgal, 
nes buvo sakyta, kad trau
kinys sustos neilgam.

Maniškė pamatė atviru
kus ir subarė, kam aš jų 
daugiau nenusipirkau: to
kie jie gražūs, ir sau reikia 
jų pasilikti, atminčiai... Ne
be ką padarysi. Kitą kart. 
Dabar nebesuspėsiu sulaks- 
tyt.

Štai ir ketvirtadienio ry
tas, birželio 6 diena. Po 
pusryčių pradedam po tru
putį rengtis. Į Los Angeles, 
sako, pribūsim apie 11 vai. 
Pro langus vis kalnai, vie
tomis uolingi, pliki, o vieto
mis rudi ar žali, apžėlę 
augmenija. Gamta pradeda 
atrodyt gražesnė, labiau 
jau suvaldyta, prijaukinta. 
Farmelės ir didesnės far- 
rnos, miškeliai, vaismedžiai. 
Štai gražiai eilėmis susta
tyti, tamsiai žaliais blizgan
čiais lapais pasipuošę apel
sinų medžiai. Ir apelsinai 
matos, dar neprisirpę, žali 
arba gelsvi. Matos ir citri
nų trakeliai ir citrų. Vieto
mis aplink apelsinmedžių 
dirvą stūkso, kaip kokia 
aukšta gyvatvorė, eukalip
tų medžiai. Tokie jie statu- 
lingi, dideli.

Mūsų sąkeleiviams pasi
sakėm, kad važiuojam pas

savo vaikus. Susidomėjo. 
Parodėm žurnaluose jų ap
rašymus ir atvaizdus. Slau
gė ypač susidomėjo. Ji va
žiuoja namo, į “San Fran
cisco” miestą. Panoro pasi
matyt ir susipažint su vai
kais stoty. Gal bus galima, 
nes traukinys kiek užtruk
siąs Los Angeles stoty.

Porteris apšluostė ir iš
nešiojo į vagono galą če
modanus. Matyt jau didelio 
miesto namai. Tuoj ir su
stosime. Eime artyn prie 
durų. Sumizgime ir spūsty 
pasimetėm, nebepasimatėm 
su karininku ir sudieu ne- 
pasisakėm. Bet slaugė vis 
čia pat. Na, kaip ji žadėjo, 
argi ji gaus progos taip 
drąsiai, kariškį ant stoties 
pakšt ir pabučiuot, prie jo 
žmonos?... Deja, tokios pro
gos nebuvo. Kariškio nebe
simatė. Kažkur jis dingo, 
kaip kamparas. Stačiai ste
bėtina... kaip jis taip šaltai 
persiskyrė su savo sąkelei- 
ve! Mudu išeinam, atsidė- 
kojam paslaugiam porte
riui, pavedam raudonkepu- 
riui daiktus pristatyt į sto
tį. Einam ilgu peronu, dai
romės, kur gi čia susitiksim 
vaikus. Siuntėm jiem teleg
ramą, regis, dar iš San An
tonio stoties. Su mumis 
žingsniuoja ir slaugė. Svari 
ir drūta mergina, bet eit 
moka sparčiai, nesutižus. 
Simpatiškas sutvėrimėlis.

Einam, žiūrim: didelis 
žmonių būrys anapus vir
vės. Gi štai ir mūsų sūnus 
Jonas. Aukštas toks; o dar 
ilga ranką iškėlęs, mojuo
ja. Matyt jis mus pirma už
matė. Prie jo ir Lucilė. Pa- 
silinkę, perėjom šiapus vir
vės, pasisveikinom. Kaip 
jiedu diržingai atrodo! Jo
nas tik rainu megstinėliu 
apsitempęs, n u p 1 e škėjęs 
saule, vienaplaukis, plaukai 
jam, kaip Apolono. Lucilė 
tartum iš Argentinos atva
žiavus : tokiais varsotais 
rūbeliais apsitaisius! Su- 
pažindėm su slauge. Labai 
malonu pažinti!

Štai mūsų ir čemodanai. 
Štai ir taksiukas. Sunešėm 
daiktus, sudieu pasakėm 
slaugei, susėdom — ir rie
dam nepažįstamo didmies
čio gatvėmis. Maniškė visa 
net spinduliuoja, taip ji 
džiaugiasi, kad su vai
kais!... Smagu ir man. Kal
bamės. Kaip kelionė, ar ne- 
pavargom? Ne, kur tau pa
vargsi. Bet kaip bus su ap
sigyvenimu? Kur mes ap&i- 
stosim? Dar Galvestone bu
vom iš Jono gavę telegra
mą: radęs mudviem būstinę 
kur ten “Lagūna pajūry”. 
Tačiau dabar toji proga iš
slydo, nes mes perilgai už
trukom Teksuose.

Jonas sako, laimei, susi
radęs neseniai visai pato
gią vietelę: keturi kamba
riai ir dar ir dalelė penkto 
kambariuko. Abu su seseria 
persikėlę gyvent. Tai gal ir 
mudu sutilpsime kartu. Ne
reikės. baladotis, visi būsi
me prie vietai... Puiki nau
jiena! Kaip puikiai! Gi štai 
ir apsistojam. Jonas atsitei
sia su taksiuku. Velkam la
gaminą į vidų. Gatvė šva
rutė, rami. Nameliai vis 
vieno aukšto, atrodo Kali- 
forhiškai: nedideli, gražūs, 
balti, vis fantastiškai išran
gyti, išdailinti, skirtingai 
nuo kitų.

Mūsiškio namuko prieky 
— mūrinė tvora. Iš gatvės 
pusės pievelė, daug medelių 

'aplink namą. Už tvoros 
kaip ir kiemelis. Patogi sū

puokime sofa. Galima bent 
trims atsisėst arba vienam 
atsigult. Metalinis stalas, 
suolelis.

Į vidų. Priekinis kamba- 
ris — tai Jono darbinis ka
binetas. Nemažas. Keturi 
langai, vienas labai didelis. 
Baldai standūs, masiški, 
didelė plati sofa, kelios kė
dės, tvirtas didelis stalas-. 
Ant sienos keli Jono piešti 
paveikslai.' Tai čia bus mu
dviejų būstinė. Gulėsime 
ant sofos. Bus gerai. Vie
tos pakaks.

Šalimais kitas, mažesnis 
kambaris — Lucilės. Kitam 
šone — Jono miegamasis. Iš 
ten durys į virtuvę, kurios 
viena dalis pertverta per
pus: nedidelis valgomasis ir 
skalbyklėlė, kur stovi šaldy
tuvas. Tarp Jono ir Lucilės 
miegamųjų yra sandėlis, 
skalbiniams, rūbams. Iš ten 
durys į maudynę.

Tai kaip jūs radot šią vie
telę, klausiu Jono. O, tai 
retas, laimingas supuoli
mas. Namuko savininkė, 
rusė — irgi filmų studijų 
artistė — susirgo. Turėjo 
išgulėt ligoninėj tūlą laiką. 
Tai ir priversta buvo išnuo- 
muot savo namuką, pasili
kusi sau du kambariu iš už
pakalio. Per draugus, per 
pažįstamus Jonas kaip tai 
apie tai dasižinojo. Bet 
kambariai buvo labai aplei
sti, nevalyti. Tai jiedu pa
tys — Jonas ir Lucilė dir
bo, pliekęs, tąsės porą sa
vaičių. Visa ką viduj nuda
žė. Vietomis turėjo cemen- 
tuot, kur, maudynėj, vieto
mis kitaip užlopyt plyšius 
bei skyles. Ir visa tai jie at
liko mielu noru, džiaugda
mies ta reta proga, kad su
sirado kambarius. Visą tą 
darbą jiedu pakėlė savo pe
čiais ir savo kišene. Pas
kui net nesijautė gerai — 
nuo tų visų dažų, chemikalų 
ir nuo nuovargio. Ir man 
teko padėti jiem atsigaut ir 
pasitaisyt.

Tai tokia istorijukė' su 
būstine. Kambarių ir namų 
visur trūksta, o ypač Kali
fornijoj.

Visa tai Jonas su Lucile 
nupasakojo, dar taksiuku 
bevažiuojant. O dabar, kai 
jau atvažiavom ir apsidai- 
rėm ir apžiūrėjom kiekvie
ną kampelį ir jautėm mau
domajam dar ne' visai iš
džiūvusių dažų kvapą, pasi
darė taip lengva, gera: ke
lionės galas, bent tam kar
tui... Džiūgavimų, kompli
mentų buvo tiek ir tiek, iš 
tų ir iš tų pusės... “Family 
reunion”... šeimos vėl krū
von susiėjimas... Na, ir, ži
noma, tuoj mudu vaikai pa
vaišino, saviškai, kalifor- 
niškai. Pavalgėm visi susė
dę nedideliam, jaukiau), 
saulės nušviestam valgoma
jam.

Maniškė nespėjo vaikam 
pasakot apie savo kelionę, 
apie savo gimtuosius Tek- 
sus, apie tą ar kitą varga
ną farmelę, apie vaikų dė
des ir tetules ir pusbrolius 
ir pusseseres... Savo ruožtu, 
vaikai irgi turėjo daug ko 
papasakot apie tą stebėtiną 
saulės nubučiuotą Kalifor
niją. Iš pirmos pažiūros re
gis egzotika, romansas, pa
sakiška šalis... Maniškė pra
dėjo kraustyt iš čemodanų 
savo toli apvežiotą mantą ir 
dėstyt kur į stalčius, į ko- 
modę, į indaują’. Kraustinė
ją ji su Lucile, čiauškia, 
tarška, Jdkena... Džiugesio 
kupinos pirmosios pasima
tymo valandos !... Ekstazė, 
beveik...

Mudu su Jonu išnėrėm 
truputėlį miesto apžiūrėt, 
Holivudo. Numėžėm trejetą 
kvartalų, sėdom į autobu
są, važiuojam. Visa kas at
rodo taip kitoniška, saulė
ta, spalvinga, gryna ir gra
žu! Kitas pasaulis, kita na
mų architektūra, kitokie 
medžiai, gėlės, daržai, dar
želiai. Vietos čia daug. Na
mukai, baltučiukai, fantas
tiškai išvedžioti — lėlių na
mukai — tolokai nuo. vienas 
kito, skendėja vešlioj žel
menį jo j. Gyvenamo j miesto 
srity beveik visi jie viena
aukščiai. Ir protą rpiais 
dažnai matosi tušti skly
pai: yra dar daug vietos 
naujiems namukams, kad 
tik būtų pakankamai stato
mųjų medžiagų plačiai pri- 
einamom kainom... To, de
ja, toli gražu dar nėra ir 
kažin, kažin kada bus...

Pavažiavom keletą minu
čių Beveidės bulvaru, o gi 
štai ir Fėrfeks bulvaras, 
sankryža, kampas. Lipam 
lauk, mėžiam po dešinei. Iš
tolo matyt parašas ant iš
keltos arkados: “Farmers 
Market” — ūkininkų preki- 
vietė, kermošius, turgus, 
mugė, rinka ar kaip sau no
rit. Eime, sako Jonas, čia 
pasišvaistyt, — labai įdo
mi vieta, kas tokio nepapra
sto. Na, gerai, eime. Teisy
bę sakius, aš nelabai užsi- 
puolau čia eit, vazotis, 
stumdytis po kokią
dančią kermošiaus maiša- 
tienę. Bet Jonas tempia, sa
ko, eime: čia tau ne kokia 
“tolkučka” ar smardynė. Į- 
domi ir gyva čia Vieta. Kas 
tokio labai nepaprasto. 
Niekur kitur, sako, tokios 
vietos nesu aš matęs...

Nagi ir iš tikrųjų! Stebė
tina vieta! Kaip sistematiš- 
kai, kaip gražiai ir švariai, 
stačiai artistiškai visa kas 
čia sutvarkyta, sustatyta ir 
vedama! Regis, visa kas čia 
surinkta, dailiškai sugru
puota jums ant parodos, ne
tik iš čia pat, iš saulėtos 
Kalifornijos, bet ir iš visų 
plataus pasaulio kampų. Ei
nam iš pirmo tik pasižiū
rėt, kas ir kaip čia dedas. 
Einam tuoj iš krašto, po 
dešinei. Čia vaisių, uogų ir 
daržovių skyrius. Skalinė- 
lėse, pintinėlėse, vokelėse, 
kraitelėse arba ’ stačiai ant

didelių stalų ir lentynų su- 
kraustytos eilių eilės viso
kios augalinės gėrybės. 
Kainos, parašai tau padeda 
orientuotis, ko tau kada tik 
norėtųs nusipirkt.

Kitam alėjos šone—pauk
štiena, vištiena, vis po stik
lais, didžiuliuose šaldytu
vuose. Tolėliau visokios žu
vys, ir šviežios ir konser
vuotos. Paskui pieno ’pro
duktai, visokiausi sūriai, 
net iš Graikijos, iš Itali
jos, jau neminint šveicariš
kų ir vietinių rūšių. Pa
čiam dešinės alėjos gale di
džiulė mėsos pardavykla. 
Taip pat, eini sau aplinkui 
ir po stiklais matai, ko tik
tai norėtum, visokių kainų, 
visokių rūšių mėsos pro
duktų. Viduje tam didžiu
liam ketvirtuotam gardiny, 
gal bent dešimt vikrių bal
tai apsisiautusių pardavėjų 
tik spėja tau svert ir vy- 
niot tą ir kitą mėsos rūšį. 
Eilių eilės pirkėjų apstoję 
aplinkui stovi, su numeriuo- 
tais bilietukais, laukia savo 
čergos.

Greta mėsos pardavyklos 
— didžiausia “grosernė”. 
Vaikšto žmonės, patys sau, 
ko nori, pasirenka, susi
krauna į ten pat pastaty-
tus vežimukus ir, išeidami, 
užsimoka. Valgomųjų daik
tų pasirinkimas stačiai ne
ribotas. Ir ko tik ten nėr?

Kitam šių dviejų alėjų

Žinios iš Lietuvos

kibž ^e’ iš pryšakio eina ke- 
J~ i pyklų skyriai. Čia irgi viso 

ko, pradedant pačia stam-
biąja juoda, rūpiai malta 
duona ir baigiant pačiais 
prašmatniaisiais išdailintais 
paštetais ir išdaigiais pyra
gaičiais. Ten vėl eina alė
jos, ir iš abiejų šonų tik 
spėk, sveikas, žvalgytis. Ir 
visokių saldainių, riešutų, 
virinių, konfitūrų. Jų ir iš- 
skaičiuot ^negalėtum. Ogi, 
koks puikus vaisių ir dar
žovių syvų skyrius! Čia 
pat tau ant vietos, švariai, 
gražiai, mikliai ir sparčiai, 
kaip matai, bežiūrint, iš
spaudžia presais kokių tik 
nori sunkų ir gerk ant svei
katėlės. Jonas man tuoj už- 
fundino dar niekad pirma 
neragautų egzotiškų sunkų, 
po vieną, po kitą taurę. 
Mauk ir džiaukis. Vitami
nai, mineralai net tau čirš-

PAS ŠIAULIŲ 
ODININKUS

Šiauliai. — Nusiėmę dar
bo drabužius, ilgas odines 
prijuostes “Stumbro” fabri
ko darbininkai skuba į nau
jai įrengtą klubą. Ateina 
r a u g i n t o j ai, mirkyto j ai, 
mechanikai , inžinieriai ir 
tarnautojai.

Gražią kalbą pasakė įmo
nės direktorius Butrimavi- 
čius. Jis nušviečia 3 Vil
niaus gamyklų kreipimosi 
svarbą ir ragina kolektyvą 
atsliepti į vilniečių pasiūly
mą pradėti spalines socia
listines lenktynes.

žodžio paprašo valcuoto- 
jąs Š 1 u t k u s. Paaiškinęs 
draugams spalinių socialis
tinių lenktynių reikšmę, jis 
kviečia visus prisidėti prie 
mūsų respublikos pramo
nės ugdymo.

Rauginimo skyriaus dar
bininkas Einingis nėra per
daug iškalbus, už jį kalba 
išdirbio rodikliai. Pastaruo
ju metu jis kiekvieną dieną 
duoda'80 nuošimčių gamy
bos viršum normos.

—Draugai,— sako Einin
gis, — mes turime išpildyti 
ir viršyti paskirtą mums 
programą. Mes tai atliksi
me.

Dirbantieji pilnai sutin
ka su kalbėjusiais drau
gais ir pritaria jiems. Skai
tomas Valstybinio odų fab
riko “Stumbras” įsipareigo
jimas: įvykdyti 11 mėnesių 
gamybos programą iki lap
kričio 7 dienos.

Ypatingai didelę paramą 
bibliotekai teikia Tarybų 
Sąjungos kultūros įstaigos, 
kaip TSRS Mokslų Akade
mijos leidykla, Lenino var
do biblioteka Maskvoje ir 
k t. Vien tik nuo š. m. pra
džios iki šiol iš broliškųjų 
respublikų gauta apie 9,000 
naujų knygų. Kad skaityto
jai galėtų su naujai gauto
mis knygomis susipažinti, 
gautos knygos tuojau per
duodamos į bibliotekos skai
tyklą. Ten jos pagal mokslo 
šakas išdėstomos vitrinose. 
Be tarybinės mokslinės li
teratūros ir žurnalų, aka
demijos biblioteka gauna 
knygas bei žurnalus iš už
sienio, daugiausia anglų ir 
prancūzų kalbomis.

172.9 NUOš. METINIO
KŪLIMO DARBŲ PLANO

Šiauliai. — Didelę para
mą valstiečiams kūlimo 
darbų srityje suteikė Už
venčio MTS.

Ši MTS kūlimo darbų 
planą įvykdė 172.9 nuoš. i

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

ka per gerklę eidami...
(Bus daugiau)

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

Lietuvos Mokslų Akademi
jos Bibliotekoje

VILNIUS. — LTSR Mok
slų Akademijos biblioteka 
savo fonduose turi gana 
turtingą, retai kur sutinka
mą, inkunabulų ir senų 16- 
18 amžiaus knygų rinkinį.

Matthew A.
BUJAUSKAS

•

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR.,
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172
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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 ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisninotas Gr abortus
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.

<♦>

<♦>

•>
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<♦>

>

<♦)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661
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Spalių 10 d., ALDLD 50 
kp., įvyko susirinkimas. Pir
mininkui atidarius susirinkimą 
ir perstačius dalyką, kad iš 
Chicagos garsiausi daininin
kai ir dainininkės — P. Stogis, 
J. Kenstavičius, A. Kenstavi- 
čienė ir K. Abekienė — va
žiuoja su maršrutu — kad 
surengti koncertą spaudos 
naudai. Diena yra paskirta 
trečiadienį, 13 d. lapkričio 
(November).

Nors susirinkime buvo daug 
diskusijų, kad diena nėra pa
ranki, vidumedėlis, bet buvo 
prieita prie . išvados palikti 
kuopos valdybai. B. Černiaus
kas parašė laišką chicagie- 
čiams gauti daugiau informa
cijų. Gavus greitai atsakymą, 
pasirodė, kad bus galima su
rengti koncertą. Taigi komite
tas greitai griebės už darbo. 
Plakatai ir tikietai jau spau
doj.

Taigi, mes prašome visų 
Laisvės ir Vilnies skaitytojų ir 
bendradarbių talkos, kad šį 
koncertą išgarsinti kuo dau
giausia.

Šiais metais Laisvės vajui 
išrinkom antru sykiu vajinin- 
ku P. J. Anderson. Jis pra
eitais metais laimėjo devintą 
prizą $10 ir dar per jo pasi- 
d a r b a vi mą buvo surengta 
draugiškas vakarėlis su už
kandžiais ir gėrimais. Ir jis 
už tą dešimtinę nupirko alaus 
bačką ir pavaišino savo kos- 
tumerius ir simpatikus. Tie
sa, už valgius ir gėrimus tu
rėjo užsimokėti kostumeriai. 
Bet iš to mažo būrelio drau
gų, padarė pelno $116.50. 
Graži parama buvo mūsų 
spaudai. Tai galima pava
dinti tokį vajininką čempijo- 
nu.

Beje, šiemet jam darinko du 
pagelbininkus — G. švedą ir 
J. Stanley. 

* * *
Mūsų 50 kuopa nutarė pa

sveikinti kultūros ir meno su
važiavimą su $5. 

* * *
9 d. lapkričio yra rengiama 

penkių draugijų vakarinė — 
DLK Gedemino, LDS 11 kp., 
ALDLD 50 kp., L. P. Kliubo 
ir Mezgėjų Kliubo, pagerbi
mui veteranų, kurie tarnavo 
Jungtinių Valstijų karinėse 
jėgose, arba kurie tebetarnau
ja. Komisija prašo tikietus 
pasipirkti iš anksto, kad žino
tų, kiek gaminti valgių. Ti- 
kietas tiktai $1 ypatai. Nuo
širdžiai kviečiama pablika da
lyvauti, kaip šio miesto, taip 
ir eastrochesteriečius.

Beje, bus ir šokiai ir gera 
orkestrą.

N e p a m irškite, vakarienė 
prasidės 6 v. vak.

Rengimo Komisija.

Veikimas jau prasidėjo ru
dens sezone. Spalių 1 dieną 
įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 16 kuopos susirin
kimas. Narių suėjo nedaug, 
bet kurie buvo, tie parodė su
sirūpinimą veikimu. Nutarta 
surengti vakarienę lapkričio 
17 d. Vakarienė įvyks Lietu
vių Salėje, 243 West Front 
St. Todėl LDS 16 kuopos na
riai nepraleiskite šio svarbaus 
parengimo. Vakarienėj da
lyvauti kviečiami visi New 
Haveno lietuviai.

Susirinkimas taipgi nutarė 
samdyti busą ir važiuoti į 
Laisvės koncertą, kuris įvyks 
Brooklyne, lapkričio 10 d. 
Ir busas jau nusamdytas, tal
pina 34 pasažierius. Bušo 
tvarkymo komisijoj yra B. 
Medley ir E. Rudmanienė.

Spalių 15 dieną įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
32 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimas buvo geras. Visi 
draugai rengiasi prie žiemos 
veikimo. Susirinkimas išrinko 
komisiją surengti teatrą arba 
perstatymą ir darbas jau ei
na.

Lapkričio 17 dieną New 
Havene įvyks 3-čio apskričio 
konferencija. Prašome visus 
delegatus konferencijon nepa
vėluoti. Atminkite, kad tą 
dieną įvyks vakarienė, tai bū
site patenkinti.

B. M.

savo kaičią nori suverst ant 
pirmininko.

Per eilę metų man būnant 
pirmininku, niekados nesu mė
ginęs pakenkt jokiai organi
zacijai, tai kodėl dabar ‘Kal
vis’ išgalvojo, kad aš norėjau 
pakenkt partijos parengimui?

šį trumpą pareiškimą da
rau ne dėl to, kad norėčiau 
polemiką vesti ir dienraštyj 
vietą užimti, bet tik norėčiau, 
kad visi žinotų tą įvykį, kurį 
jis vadina net “pirmu mūsų 
organizacijos istorijoj.”

Aš taipgi kviečiu visus L. S. 
ir D. B. Draugijos narius ir 
nares lankyt ateinantį susirin
kimą ir nuominuot teisingus 
žmones j komitetą, kurie su- 
pranta organizacijos reika
lus, kurie moka draugiškai su
gyvent su nariais.
L. S. ir D. B. Draugijos pirm.

‘ J. Norvaiša.

New Britain, Conn. LICENSES 
Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

.:«■■•■■' ■’ ■' ‘ •. :»rWR®ĮW?W: ’ Wf^7’9?^|IK \?-'J

r Penkias Puslapis

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

Pittsburgh, Pa.

Worcester, Mass.

Jeruzalė. — Anglai tardo 
150 žydų už sprogimų kai- 
šioj imą po keliais.

Pirmadienį (spalių 21 d.), 
Laisvėj tilpusioj iš Worcester 
korespondencijoj, kur aprašo
ma susirinkimas Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Broliškos Drau
gystės, padaryta labai netei
singos ir užgaunančios pasta
bos tos draugystės pirminin
kui. Ten pasakyta, kad pir
mininkas uždaręs susirinkimą, 
nedavęs balsuot, ar įnešimus 
daryt, kad Olympia Parko už
darymo vakarienė būtų nukel
ta ant toliaus, nes tą pačią 
dieną yra rengiama partijos 
parengimas, svetainėj, 29 En
dicott St. * Korespondentas 
“Kalvis” čia nori draugijos 
pirmininką pastatyt kaipo mė
ginusį pakenktį partijos . pa
rengimui.

Apie partijos įvykstantį pa
rengimą Bakšiui buvo praneš
ta tada, kada susirinkimas 
jau buvo uždarytas ir dauge
lis narių buvo apleidę svetai
nę, pasilikę buvo tik keli, to
dėl pirmininkas ir nesutiko su 
Bakšio reikalavimu pradėt 
susirinkimą iš naujo.

Čia nėra kaltas pirminin
kas, bet kalti tie, kurie patys 
užregistruoja svetainę parti
jos parengimui, kišeniuose ne
šioja to parengimo bilietus ir 
atsimina tik tada, kada susi
rinkimas pasibaigęs. Paskui

Spalio, 29, antradienį, bus 
svarbus pasitarimas, šių die
nų svarbiais klausimais. Drau
gas Pv. Mizara, Laisvės redak
torius, dalyvaus pasitarime.

Jis daug ką svarbaus turi 
mums pranešti. Kad žinojus 
tą viską, dalyvaukite pasitari
me ir išgirskite ypatiškai iš -Pv. 
Mizaros lūpų.

Taigi visi Pittsburgho ir 
apielinkės draugai ir draugės 
prisirengkite po valandą ar 
kitą sau miego nutraukti ir 29 
spalio, kaip 8 valandos vaka
re, dalyvaukite LDS 142 kp. 
name, 3351 W. Carson Str., 
Pittsburgh, Pa. (prie pat 
McKees Kocks). Iš vidaus 
Pittsburgho galima imti gat- 
vekarius num. 23, num. 25 ar 
num. 26, kurie eina išilgai W. 
Carson Str.

Kviečia Draugai.

East St. Louis, HL
Svarbus Pranešimas!

Mūsų apielinkėj lankos su 
prakalbomis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo preziden
tas J. Gasiūnas, iš Brooklyn, 
N. Y.

Jis pasirengęs išaiškinti, 
kas kursto naują pasaulinį ka
rą, kas dėjosi Paryžiaus tai
kos konferencijoj, kaip Lietu
vos reikalai stovi ir kitus bė
gamus klausimus.

Visiems svarbūs viršminėti 
klausimai. Būkite prakalbo
se, 30 d. spalio, 7 vai. vakaro, 
Czech National Hali, 11 and 
Exchange Ave.

Kviečia LDS 92 kuopos
Komitetas.

Už dienos kitos įvyks rinki
mai. Kaip visos šalies pilie
čiai, taip ir mūsų miesto žmo
nės atiduos savo balsą už tuos 
kandidatus, kurie išrodys tin
kamiausi. Šiuo laiku, kaip 
niekados pirmiau, republiko- 
nai užsuko savo mašiną nie
kint bent kiek pažangesnius 
kandidatus. Jie, kaip Hitle
ris darydavo, gązdina pilie
čius komunizmu. Jie bando 
atgrąsint balsuotojus nuo ati
davimo balso • už pažangius 
kandidatus. Jie norėtų palikti 
miestų, valstijų ir visos šalies 
“bosais.” Nežinia, ar darbo 
liaudis bus tokia atsilikus, 
kad duotųsi suvadžioti viso
kiais baubais.

Vietos P.A.C. užgyrė pa
žangesnius kandidatus, jų tar
pe veiklų CIO unijų veikėją 
Nicholas J. Tomassetti į vals
tijos senatą. Dirbančioji liau
dis, sykiu ir lietuviai, privalėtų 
atiduoti savo balsą už pažan
gesnius iš demokratų partijos 
kandidatus ir savo klasės uni- 
jistą, veikėją Nic. J. Tomas
setti.

Komunistų Partija irgi iš
statė keletą kandidatų iš ke- 
letos distriktų, bet jos mieris 
yra išrinkti Michael A. Russo 
del Congressman at Large ir 
kitus, pažangius kandidatus, 
kad -jie pravestų tinkamus 
darbo žmonėm įstatymus. Ko
munistų Partijos programa 
yra plati ir aiški, tai vis tuo- 
jautiniai žmonijos reikalavi
mai. Iš visų vyriausi yra ko
va už taiką, demokratiją ir 
užtikrinimas saugaus gyveni
mo.

Darbininkam tokie reikala
vimai pirmiausiai prie širdies, 
todėl lapkričio penktą reiktų 
kožnam atiduot balsą už ko
munistų kandidatus.

New Britain’o Laisvės drau
gai, padėkite vajininkam laik
raštį praplėsti, gaudami nors 
po vieną naują skaitytoją, ži
nokite, kad be dienraščio Lai
svės nežinotume, kas dedas 
Lietuvoje, niekas nenurodytų, 
kaip darbininkai per apšvie- 
tą gali pagerint savo gerbūvį.

A. B. C.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 672 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the: Alcoholic BeveraRe Control Law at 
771 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinpfs, to be consumed on the 

.premises.
YETTA SILFEN

771 Sutter Avenue Brooklyn, N. Y.

BYRNES TAIPGI REIKA
LAUJA PRIIMT ŽYDUS

I PALESTINĄ
Washington. — Amerikos 

valstyb. sekretorius James 
Byrnes nuoširdžiai parėmė 
prez. Trumano siūlymą, kad 
Anglija priimtų stambų 
skaičių benamių Europos 
žydų į Palestiną apsigy
venti.

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

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

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skan 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg. Broth galima- padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
ir po kiekvienų valgių gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio 
užtenka per visus metus sų 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. 5Q0 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 atbukus 
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.

London. — žydai teroris
tai praeitą menesį Palesti
noj užmušė 5 anglų karei
vius bei policininkus.
r-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8M2

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus > 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
327-329 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK SANDERS SCHUMSKY
& JACK GOODY 

327-329 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18269 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1399 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNEST. GUIDO & ATTILIO MARI 
1399 Broadway Brooklyn; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK POLANSKY AND 
MAXWELL BOROWSKY

409 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 492 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
97-1 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1706 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEVY
1087 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
526 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA SHERRY
526 Livonia Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
^he Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL KOCH 
(Wythe Ave. Rest.)

580 Wythe Avo. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2351 hass been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6105—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE VLAHOS AND 
ANASTASIA J. BALLIS 
(New Economy Market) 

6105—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511—9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER CONIGLIO
511—9th St. Brooklyn, N. Y.

8 Mirė nuo Juodosios Rin- 
' kos Maisto

Berlin. — Leipcige, Vo
kietijoj, mirė 8 žmonės nuo 
maisto, pirkto iš juodosios 
rinkos. Maistas buvo che
miniai užnuodytas, kad il
giau išsilaikytų.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GREENBERG & 
CHARLES WEINGROFF

1503 Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES FULLER
703 Rosers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10493 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 De Witt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX LIEBER
442 De Witt Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10660 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3910—15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDFARB 
3910—15th Ave. Brooklyn, N. Y.

AUDĖJAI
PATYRĘ PRIE AUTOMATIC DRAPER STAKLIŲ 

NUOLATINIS DARBAS. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS.
AUKŠTOS ALGOS SU GERAIS ŠIFTŲ BONAIS.

WORLD BESTOS CORP.
52 COURTLAND ST.

PATERSON, NEW JERSEY
(247)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

40 valandų — 5 dienų savaitė.
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

APMOKAMOS VAKACIJOS
Nuolat, gera proga pakilimams, 

kreipkitės
ESTRO CHEMICAL CO., INC.

151 East 126th St.; N. Y. C.
(Tarpe Lexington & 3rd Avės.)

(243)

POPIERINĖS DĖŽĖS
STRIPPER & TURNER-IN

TAIPGI MOKINES

STOEHR & LAUTEN
5104 HUDSON BLVD., 

WEST NEW YORK, N. J.
(243)

VIRĖJA
Kuri gali padaryti itališkus valgius 

restauracijos virtuvėje.
ROLLO TRANSIT CORP., 

KEYPORT, N. J.
Busas išvažiuoja kas dešimt minučių nuo 

Greyhound Bus Terminai, tarpe 7 & 8th 
Avės., New York.

(247)

SANDĖLIO 
MERGINOS

5 Dienų Savaitė 
Išskirtina 5th Avė. Krautuvė 

APMOKAMOS VAKACIJOS 

Nedirbama Šventadieniais

GUNTHER
666 5TH AVE.
 (244)

REIKIA

DAILYDŽIŲ
1 METUI DARBAS

9 valandų diena, 5 dienų savaitė

Unijinės mokestys, 
$1.50 į valandą.

Dubeltavai mokama 
už viršlaikius.

Kreipkitės

GEORGE A. FULLER CO.
126 WEST STREET, 

NORTHAMPTON, MASS.
_______________________________________ (246)

REIKIA VYRU 
DARBININKU

MOLDERIAI — PRIE STALO 
IR ABELNAM DARBUI 
FOUNDRRS PAPRASTI 

DARBININKAI
MAŠINŲ OPERATORIAI 

CHIPPERS 
SNAGGERS

PAPRASTI DARBININKAI

ŠIFTAI 7:00 A. M. IKI 4:00 I’. M. 
4:00 P. M. IKI 12:00 P. M.

KREIPKITĖS—PERSONNEL 
DEPARTMENT

WHITIN MACHINE WORKS 
WHITINSVILLE, MASS.

(245)

MOLDERIAI
Patyrę prie Joint Casting Mašinų. Nuola

tinis darbas, gera alga, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės

CASKEY FOUNDRY 
Richmond & York Sts., 

Philadelphia, Pa.
 ,(245)

NOTIČE is hereby given that License No. 
GB 11610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
687 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADELE SYSOL AND 
CHARLOTTE CZARNECKI

687 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
665 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

ABRAHAM BOKSER
665 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
GB 1805 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK KLEINERMAN
638 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1038 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSE A. MONTALVO
1038 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10619 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
112—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PARK SLOPE GROCERS, INC. 
112—7th Avenue Brooklyn, 'N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
694 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off .the 
premises.

MICHAEL SPRINGER
694 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas dienraštį Laisvę 
mylintis žmogus privalo būti 
Laisvės bendrovės dalininku. 
Tik už 10 gali būti Lai»vės 
leidėju.

MALE and FEMALE -------- VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

Columbia Protektosite Co., Inc.
631 Central Avenue Carlstadt, N. J.

(249)

Į SPALIŲ ŠVENČIŲ SO
CIALISTINES 
LENKTYNES

Kupiškis. — Kupiškio ap
skrities valsčiai, paskelbda
mi tarpusavio socialistines 
lenktynes, įsipareigojo iki 
29-jų Spalio revoliucijos 
metinių visiškai baigti grū
dų, pieno, vilnų ir šieno me
tinių planų vykdymą.

Apskrities partinių bei 
tarybinių organų nutarimu 
greičiausiai šias paruošas 
įvykdžiusiam valsčiui bus 
įteikta LKP (b) Kupiškio 
apskrities ir vykdomojo 
komiteto pereinamoji Rau
donoji vėliava.

Reiunatiški 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 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 

TDEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz, $2.00. Elkstra didelė dėžė 
16-oz $5,00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 66$, Newark J, N. t.

REIKIA PATYRUSIŲ 
RANKOM 

DEKORATORIŲ 
PRIE INDŲ

Keturiasdešimt valandų savaitė. 
Alga priklausys nuo jūsų gabumo. 

Linksma darbo aplinkuma.

GOLDSCHEIDER’S
280 3RD ST., TRENTON, N. J. 

(Cass, Centre Street Bus)
 (244)

OPERATORIAI
FINIŠERIAI, DRAPERS, nric gciesni-8 

rūšie* suknelių
NUOLATINIS DARBAS. AUKŠTOS ALGOS.
2 HERZOG PLACE, HICKSVILLE. U L 

TELEFONAS HICKSVILLE 1039

SPALIO SOCIALISTINĖS
REVOLIUCIJOS METI
NIŲ GARBEI

S k i e m o n ių, Anykščių, 
Utenos valsčiai pirmauja 
valstybinių prievolių vyk
dyme Utenos apskrityje. 
Paskutiniu metu šių valsčių 
valstiečiai, norėdami atitin
kamai atžymėti 29-tąsias 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos metines, sa
vo susirinkimuose įsiparei
gojo atlikti visų rūšių vals
tybines prievoles ne vėliau 
kaip spalio 10 dieną.
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NewWto^-iM^fcrZinfcg AFL Lokalas Remia
Thompson^ ir Davis

PABĖGO NUO 30 VYRŲ

Pažangiąją Lietuvių 
Rinkimą Komitetas 

Išleido Lapelį
Stanley Teatre Nepa 

prasta Nauja Filmą

TEATRAI
jos, Paryžiuje. Nacių šulų 
pirm-mirtiniai pasimatymai su 
šeimomis. Windsoru sugrįži
mas į Angliją.

Darbietis Kritikavo 
Dewey o Atsinešimą 

{Veteranus
Norintiems patarnauti 

bininkų judėjimui, progresui 
ir demokratijai abelnai, ver
ta įsigyti Pažangiųjų Lietuvių 
Rinkimų Komiteto išleistą la
pelį, paskleisti jį tarp lietuvių 
visur, kur susieiname.

Lapelis kalba už Amerikos 
Darbo Partijos kandidatus, 
kuriais yra ne tiktai darbie- 
čiai, bet taip pat ir demokra
tų tie kandidatai, kuriuos dar
bo žmogus gali remti esamose 
sąlygose. Specialiai pasisako 
už vyriausius darbiečių - de
mokratų bendrus kandidatus i 
gubernatorių ir

Lehman.

ar-

senatorių — 
ir Herbert II.

pataria pa- 
gy-

ir

New 
naują 

Point,”

Bendravo Su Naciais
Jiems Ne Draugas

Lapelis taipgi 
remti darbininkų reikalų 
nėjus Robert Thompson 
Benjamin J. Davis, kandida
tuojančius į kontrolierių ir 
prokurorą komunistų tik i etų.

Akcija prieš Reakciją
Po tuom obalsiu ruošiamas 

masinis mitingas Madison Sq. 
Gardene ateinanti trečiadienį, 
spalių 30-tą.

Rengėjuose dalyvauja: Am
erikos Darbo Partija; Nepri
klausomo Meno, Mokslų ir 
Profesijų Piliečių Komiteto 
newyorkietis skyrius; New 
Yorko Piliečių Veiklos Komi
tetas; New Yorko miesto 
valstijos industrinių unijų 
rybos (CIO).

Kalbės senatorius James
Mead, Herbert II. Lehman, 
F. H. LaGuardia, Elliott Roo 
sevelt, Jacob S. Potofsky, Ha
zel Scott.

Hollywood© ir 
žvaigždės, su Earl 
priešakyje, pateiks 
tą meno programą.

Tikietai nuo 60 c. iki $3.60 
gaunami iš anksto Gardeno 
kasoje, darbo partijos kniu
buose ir unijų raštinėse, taip
gi viešbučio Forrest tikietų 
kasoje.

ir 
ta-

M

Broadway
Robinsonu
nepapras-

Spalių 26-tą Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., 
Yorke, pradėjo rodyti 
filmą “The Turning 
kuri skaitoma viena
miausių Tarybų Sąjungos do
kumentai iškų filmų, užrekor- 
duojančių karo strategiją.

“The Turning Point” buvo 
apdovanota Stalino Prizu. Ji 
taip pat buvo pripažinta svar
biausia tos rūšies filmą ir 
Tarptautiniame Filmų Festi- 
v a 1 c, nes eniai Įvykusiame 
Cannes, Francijoj.

Filmą parodo tą vadinamą
jį Tarybų Sąjungos “top sec
ret,” kuris leido jiems kariau
ti, atlaikyti Stalingrade daug 
didesnes aršaus priešo karines 
jėgas, jas sunaikinti ir pasuk
ti karo eigą net po to, kada 
Hitleris paskelbė miestą pa
imtu. Parodo, kas darėsi už- 
frontyje, kur suplanuojama ir 
iš kur pradedama vykdyti ka
ro strategija.

Frederick Ermler, nuo se
niau amerikiečiams pažįsta
mas iš direkcijos filmų “Pea
sants,” “The Great Citizen,” 
“No Greater Love” buvo di
rektorių ii' šios filmos. Scena
rijų parašė Boris Chirskov. 
Fotografija — Arcady Kalt- 
saty. Muzika Gregory Po
povo. Angliškąjį aiškinimą pa
gamino Charles Clement.

Filmą gaminta Lenfilm Stu
dijose, Leningrade. Jos paga
minime kooperavo Raudono
sios Armijos Leningrado Ge
nei-a lis štabas.

Mikhail Derzhavin, pagerb
tas artistas, vaidina pulkinin
ką generolą Muravjevą: Pa
vel Andrievsky — pulk. gen. 
Vinogradov©. Kitose žymių 
kariškių rolėse Yuri Tolube- 
vev, Andrei Abrikosov, Alexei 
Zrazhevsky, Mark Bernes, 
Pavel Volkov.

Filmą įdomi, 
kiekvienam. Ji 
įvertinta 
buvo 
tai ė. 
'ristų 
lių
džiaugsmu ir 
kada žinios- apie tą posūkį 
tturning point) karo prie Sta- 
ingrado' pasiekė pasaulį.

Tas posūkis reiškė atsaky
mą į klausimą, ar pasaulis dar 
bus laisvas.

MIRĖ
76
Broad- 
spalių

m.William Bittinaitis, 
amžiaus, gyveno 1009 
way, Brooklyne, mirė 
25 d., Kings County ligoninė
je. Laidotuvės įvyks spalių 
28-tą, 2 vai. dieną 
kapinėse. Kūnas 
grab. J. Garšvos 
kuris rūpinasi ir 
pareigomis.

Mt. Olivel 
pašarvotas 
koplyčioj 
laidotuvių

Na- 
vadovaujama 

apdova- 
Frederic

Fran c i j os Intelektualų 
cionalė Unija, 
garsaus moklininko, 
noto Nobelio Prizu,
Joliot - Curie, atsišaukė j Am
erikos artistus, kad 
draugautų su 
riu ir veikalų

Tary-

Į 
dis- 

smerkė 
ve- 
Al-

jie ne- 
francūzų akto- 
rašėju Sacha 

isai atvyks į

pa-

AFL Painters Lokalas 905 
užgyrė kandidatūras komu
nistų Robert Thompson© ir 
Benjamin J. Daviso. Vienas iš 
jų renkamas i valstijos kon
trolierius, kitas į prokurorus.

Lokalas taipgi
remti Amerikos Darbo Parti- ( 
jos kandidatus su James M. į 
Mead į New Yorko Valstijos j 
gubernatorius ii1 Herbert H. : 
Lehman į J. V. senatorius. Ir 
atsišaukė į savo visus narius, 
draugus ir rėmėjus visomis 
pajėgomis darbuotis už išrin
kimą darbininkų ir progresy
vių kandid atų.

pamatyti n a 
bus aukštai 

kiekvieno, kuriam 
svarbu talkininkų per-
Filma gyvai primena fa- 
ištysusius veidus ir mi- 

ž m on i ų u ž e 1 e k tri z a vim ą 
nauja energija 

tą

Roxy Teatre
Teberodo “Margie,” 

ą, linksmo liuoslaikio 
scenoje teatro baletas
čiai dainininkai-aktoriai.

Joseph Karnagis, 63 m. am
žiaus, gyveno 2509 — 43rd 
Ave., Long Island City, N. Y., 
mirė spalių 23 d. Kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos kop
lyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
spalių 29 d. šv. Jono kapinė
se. Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. J. Garšva.

ku džiaugamuARTKINI 
perstato 
STALININES 
DOVANOS EILMA 
diriguotą 
Frederick© Erniler 
PAGAMINTĄ SOVIETŲ 
SĄJUNGOJ

Mrs. Ruth Stone, grįždama 
pasivaikščiojimo, pamačiu- 
vagį savo bute. Ji pašaukė 

policiją. Vienu kartu pribuvo 
25 uniformuoti ir 5 slapti po
licistai, apsupo apartmentna- 
mį, 222 Hikes St. Užsivijo va
gį ant stogo, bet jaunas va
gišius nušokęs 20 pėdų ant 

pasisakė i E’ret>mo namo stogo ir ištrū- 
Niekas iš gaudytojų ne- 

> rizikuoti suaugusių 
tokiam briediškam šo-

Margaret Hughes, 82 m. ir 
Mrs. Catherine Reitmeier, 72 
m., rastos mirusios namie,

si

kęs. 
norėjo 
kaulų 
k i m u i.

1520 E. 15th 
rokuoja, kad 
pirma, trūkus 
antroji mirusi 
m o.

St. Policija ap- 
Hughes mirusi 
kraujagyslei, o 
iš susijaudini-

Ameriką.
Ta pati organizacija savo 

rezoliucijoje, nupeikė Franci- 
jos valdžią, kad jinai nepa
traukė Guitry atsakomybėn 
už jo bendravimą su naciais 
laike jų siautėjimo Francijoj 
ir visoj Europoj.

Paskutinės Trys Savaitės 
Gero Veikalo

Išbuvęs ant Broadway virš 
metus laiko, socialiai reikš
mingas veikalas “Deep Are 
The Roots” nutrauksiąs vaidi
nimą už trejetos savaičių. Ka
da jį pradėjo vaidinti, socia- 
lėmis temomis veikalams prie
šiški kritikai rašė, būk veika-

New Y or k o M i esto 
bos narys Eugene P. Connol
ly, darbietis, kandidatas 
kongresmanus iš 21-mo 
trikto, New Yorke,
gub. Dewey apsiejimą su 
teranais jiems nuvykus į 
ban,v praeitą šeštadienį.

Connolly savo kalboje, 
sakytoje per radiją iš stoties
WMCA, spalių 23-čią, pareiš
kė, kad gubernatoriaus nesi
teik imas matytis su veteranų 
delegacija net per 22 su virš 
valandas, rodo jo “nepaken
čiamai didelį pasipūtimą.” 
Taipgi sakė, kad “Dewey ir 
Republikonai atstovauja de
presiją ir rak ai iškurną.”

Spalių 24-tą New Yorke 
vo 77 laipsniai šilumos, 
lygstant 1900 metų rekordui, 
šalčiausia 24-ta buvo 34 laips
niai, 1884 metais.

pri-

las nieko vertas, negyvuosiąs. 
Bet žmonės manė kitaip.

Vaidina kas vakaras 8.40 
vai., apart pirmadienių, šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
yra popietiniai perstatymai.

Bob Hope ir Joan Caulfield, žvaigždes linksmoje ko
medijoj “Monsieur Beaucaire,” dabar Brooklyn© Para
mount Teatre, Flatbush ir DeKalb Ave. Taipgi rodo 
“Swampfiere.”

spalvo
simą, 

ir sve-

New Yorko Paramount
Toliau rodoma Irving 

'in’o “Bluė Skies,” su 
Crosby, Fred Astaire, 
Caulfield.

Ber-
Bing
Joan

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

ateičių* bu naujausiais paisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Svečiai
jstai-

Globe Teatre
Rodoma komiškai-dramatiš- 

ka “Angel On My Shoulder,” 
nauja filmą.
Embassy Newsreel Teatruose

Vaizdai, ištraukos kalbų iš 
užbaigos Taikos Konferenci-

DIDIS RUSIJOS SEKRETAS, 
PAGALIAUS, PARODOMAS!

“Stebuklas,” kuris sustabdė 
Hitlerį Stalingrade!

STANLEY 7th Avė.bet.42&41 Sts. IRPAY

LEONARD BERNSTEIN

d i r e k t o rius New Yorko 
Miesto Symfonijos, koncer
tuojančios pirmadieniu ir 
antradienių vakarais mies- 
tavame City Center, 131 W. 
55th St., New Yorke.

BULIŲ KARAS MIESTE

Vežant sunkvežimiu per 
miestą galvijus į skerdyklą, 
trys, buliai taip susigrūmė 
tarpusavyje, kad vežikas tu
rėjo pasukti į tuščią lotą, ten 
išleisti peštukus 
Paskui būrys 
virš valandą 
musią bandą 
sunkvežimį.
po karo nesikėlė, bet kad jų 
kelio galas vistiek buvo sker
dykloje, tad vežikui nuostolių 
nebuvo.

ir karves, 
vyrų darbavosi 
laiko kol apri
šu varė atgal į 
Vienas bulius iš

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

TONY’S
□JpHf UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer SU. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Trečiadienį, Laisvės 
gon užėjo buvęs brooklynietis, 
Kazys Degutis. Jis dabar ap
sigyveno Albany, N. Y., ir te
nai darbuojasi prie restaura
cijos - bar - & - grill biznio, 
kartu su broliu savininkai. 
Brooklyne svečiavosi nuo sek
madienio iki galo savaitės. Jis 
užsimokėjo už prenumeratą 
metams ir sakės, jeigu galės 
vėl pasiliuosuoti ’ nuo biznio 
pareigų, tai gal dalyvaus ir 
Laisvės koncerte, lapkr. 10 d.

KEISTAS SUPUOLIMAS
Brook lyno policija buvo pa

šaukta beveik vienu kartu at
siųsti pagalbą i 11 St. Marks 
Place ir 11 St. Marks Ave. 
Policistai pamanė, kad čia kas 
jiems šposauja, tačiau pagal
bą pasiuntė. Vienoje vietoje 
rado moteriškę gulint ant 
grindų mirusią, kitoje pavo
jingai apsinuodijusią migdo
maisiais vaistais.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys, arba 2 ar 3 nefornišiuol i kam
bariai Williamsburgho. Gali būti ga
ru šildomi ir nešildomi. Prašome 
kreiptis j Liet. Am. Piliečių Kliubą, 
pas gaspadorių J. Zakarauską, 280 
Union A v.. Brooklyn, N. Y. (243-244)

Reikalinga moteris kuri galėtų at
likti lengvą namų darbą ir kartu bū
tų draugė savininkei. Alga nelabai 
didelė, bet namai geri ir patogūs. 
Vieta randasi Huntington. L. I. Pra
šome kreiptis pas: Mrs. Veronica 
Stankus. 69-46 Grand Ave.. Maspeth, 
L. I. .'241-243)

PARDAVIMAI
Bargenas — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos $225 į mė
nesį, uždarbis $100 j mėnesį. Kaina 
$5500 kiekvienas. Smith, APplegato 

17-0760 — 7 iki 10 P. M. (244)

Gatvėje gimusio kūdikio 
sveikata gerėjanti.

DIENRAŠČIO LAISVES

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkr.-Nov. 10
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave 

Brooklyn, N. Y.

REKORDAI
POLKOS - VALGAI 

POPULIARŪS

Gražiausios
ARTIFICIALfiS GfcLfiS

“Geriausios Mieste”
MELODY LANE CO.

465 Lorimer St., Brooklyn, N. V.
Vienas blokas nuo Laisvės.

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

V AL ANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5566

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

1 9—12 ryte Valandos: j i_ 8vakare

Penktadieniais Uždaryta

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingu laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyve miesto.
TeL Virginia 1-M99

fen

‘V 'l W < W> Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
R II E I N GOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas ,

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
' Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8003

BULOVAI
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |*wel» . . . $2473

PATRICIA 
17 . $2473

CAMBRIDGE
A 15 ... I'

aiii^^
g ROBERT LIPTON, Jeweler 
ji 701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
H TeL ST. S-2178. _(Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




