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Jeruzalė. Palestinos

Komunistų Partija rems
t
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Brooklyn, N. Y.

Auto 
šapu,
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Washington.— Veteranai 
studentai dovanai gaus 2,- 
000,000 knygų iš Veteranų 
Administracijos.

s
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Klausimas Komunistams 
Jų Atsakymas

Policija ir kompanijos mušeikos daužo ši CIO 
Workers .Lokalo 284-to narį prie Allis-Chalmers 
West Allis, Wis. Kompanija pasirūpino streiklaužių, o 
kad juos pravesti per pikietus, suruošė ant streikierių 
šią ataką. Apie 15,000 pikietų maršavo prie kompani
jos vartų firmos viršininkams atmetus unijos reikalavi
mą ginčą perduoti arbitracijai.

bena į koncentracijos 
vykias Cyprus saloje.

.-XX

savo pozicijas 
Mandžūrijoj.” 

ir komunistai 
kad tautininkai, 

prisidengdami pozicijų gy
nimu, vėl puls komunistus.

T]

Jau aiškiai Amerikon grįž
ta hūverizmo laikai. Republi
konų laimėjimas nedvejotinai 
sako mūsų veteranams: Jūsų 
laukia tokia pat padėka, ko
kią apturėjo Pirmojo Pasau
linio Karo veteranai republi- 
kono II00 veri o rankose. Budė
kite! Savo likimą suriškite su
darbininkų judėjimu. Tasai (žydai planuoja dar platesnį 
judėjimas vienintelė stipri at-( veikimą prieš anglus dėl to, 
spara prieš reakciją ir hūve- kad anglai deportuoja at

vykstančius slaptai žydus. 
Tokius ateivius anglai ga- 

sto-

N a u j a u s ias Amerikos 
Tęsiasi miesto transporto lėktuvas galįs 
—:1'—, 1 nešt 180 žmonių.

kagiškį Komunistų Parti
jos centrą, ar komunistai kiekvieną veiksmą ir judėji- į 
vadovavo veteranų susi- mą, kuris padės priversti 
kraustymui į minimus j prezidentą Trumaną,

«

Kvaila Politika. 
Nesuranda Pateisinimo. 
Grūmojimai Be Dantų. 
Atvirai Fašistiškai.

Rašo A. BIMBA

aišku, prie 
prezidentas 
demokratų 
neapdairus

Dabar visiems 
kokio bankroto 
Trumanas privedė 
partiją. Koks jis 
ir neapsukrus, parodo kad ir 
jo “konferencija“ su šimučiu

Ką jis tikėjosi tuomi atsiek
ti ? Kas nors, matyt, jam įkal
bėjo, kad šitie du amžinai su
sidėvėję politiniai
yra didelės įtakos vyrai ir de
mokratams padės laimėti rin
kimus. Jis nesivadovavo savo 
protu.

pamušalai

Su tokia vadovybe, aišku, 
demokratai toli negalėjo nu
važiuoti. Nuo to laiko, kaip 
Rooseveltas mirė, demokratai 

* aklai graibstosi. Trumanas ne
buvo ir nebus vadu. Per klai
dą ir nelaimę jis ton aukšton 
ir garbingon vieton pateko.

Kur link dabai- eis demo
kratai?

Visiems šis klausimas rūpi, 
bet niekas nežino. Aišku tik
tai tas, kad jie negali remtis 
Trumano vadovybe. Demokra
tus iš krizės ir chaoso galėtų 
išgelbėti tik tokie vyrai, kaip 
Wallace ir Pepper. Bet ar 
jiems pavyks paveržti demo
kratų partijos vadovybę?

Niekas dar nėra patiekęs 
rimto argumento pateisinimui 
Lietuvos pabėgėliui Vokietijo
je. Kodėl jie nešdinosi kartu 
su didžiaisiais Lietuvos ir vi
sos žmonijos priešais?

Visiškai normalus, sveiko 
proto ir švarios sąžinės lietu
vis, negalėjo susidėti ir nesu
sidėjo su hitlerininkais.

Klerikalų Amerika (lapkr. 
8) piktai grūmoja tiems, ku
rie neaukos “Lietuvos gelbė
jimui.“ “Nė vienas,“ girdi, 
“nebus išteisintas.“ Reiškia, 
neaukosi, klerikalai tave baus!

Bet šito jų grūmojimo pabi
jos tiktai silpnadūšiai. Davat
kos, tiesa, išsigąs. Bet save 
gerbiąs ir protaująs lietuvis 
pasakys: Jums rūpi ne Lietu
va, bet saujalė pabėgėlių, ku
rie nenori iš prakaito kaktos 
savo duoną pasidaryti. Nė 
cento negausite!

Kai visas padorusis svietas 
piktinasi Ispanijos režimu, kai 
Jungtinės Tautos ruošiasi gen. 
Franko prakeikti, tai So. Bos
tono Darbininkas išeina ir at
virai gina tąjį Hitlerio ii- Mus- 
solinio padarą.

“Kadangi Franco yra di
džiausias kliuvinys komuniz
mui perėtis,” gieda Darbinin
ko redaktorius, “tai Ispanijos 
diktatorių ne tik negalima kol 
kas likviduoti, bet būtina jį 
palaikyti!“ (Darbiu, lapkr. 1

nzmą.

Valdžia Jan Nerabens Ka
reiviu Pačiy i Užsieni

Washington.— Amerikos 
armijos vyriausybė išleido 
patvarkymą, jog po gruo
džio mėnesio valdžia jau 
negabens savo lėšomis pa
prastų kareivių žmonas ir 
vaikus į svetimus kraštus. 
Bet oficierių ir vyresniųjų 
saržentų pačios ir vaikai 
bus ir po naujų metų siun
čiami valdžios lėšomis į už
sienius.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

No. 255

Washingtonas Visai
Sutraukė Politinius

Ryšius su Albanija
Amerika Atšaukė Savo Atstovus 

Iš Albanijos; Priešinasi Jos 
Priėmimui į Jungtines Tautas

Jungt. V aisti jų Karo
Laivai Siunčiami j 

Vidurinius Rytus
Amerikos Laivynas “Svečiuosis” 

Turkijoj, Graikijoj, Egipte, 
Arabijoj ir Darys Pratimus

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas at-, 
šaukė visus savo pasiunti
nius iš Albanijos; jie tyri
nėję ir, girdi, nesuradę pa
mato, kodėl ši šalis turėtų 
pripažint dabartinę Albani
jos valdžią su gen. E. Hox- 
ha galvinyj. Amerikai ypač 
nepatinką, kad ši albanų

2,000 Žymiy Žmonių 
Dalyvavo Sovietų 
Atstovybės Pokily

Washington. — Sovietų 
ambasados pokilyje, minint 
29-metinę bolševikiųės re
voliucijos sukaktį, dalyvavo 
Molotovas; Amerikos iždo 
sekretorius J. Snyder, vei
kiantysis valstybės sekre
torius Acheson, Aukščiau
sio Teismo teisėjai, Franci- 
jos ir Anglijos ambasado
riai, Suomijos atstovas, 
Amerikos generolai Al. 
Vandergrift ir Frank R. 
McCoy, generalis prokuro
ras Tom Clark, prekybos 
sekretorius Averill Harri
man, negrų poetas Langs
ton Hughes, senatoriai, 
kongresmanai ir tt.—viso 
apie 2,000 žmonių.

RINKIMUOSE PRIIMTI 
ĮSTATAI PRIEŠ UNIJAS

Arizonoj ir keliose kitose 
valstijose kartu su rinki
mais praeitą antradienį bu
vo balsavimais priimta įsta
tymai prieš darbo unijų tei
ses.

Toks Arizonos įstatymas 
uždraudžia samdytojui at
mesti darbininką todėl, kad 

1 darbininkas nėra unijos na
rys. Unijų vadai kreipsis į 
teismus, kad panaikintų 
tuos įstatymus, kaip prie
šingus šalies konstitucijai.

Žydai Plačiau Veiksią 
Prieš Anglus 

New York. — šeštadienį 
nebuvo • Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministrų posė
džio. Tai todėl, kad Ame
rikos valstybės sekretorius 
James Byrnes su savo pa
dėjėjais norėjo matyti fut
bolo rungtynes tarp Notre 
Dame Universiteto ir kari
nės West Point Akademi
jos.

valdžia nepripažįsta pirm- 
karinių sutarčių, kurios pa
darytos tarp buvusio Alba
nijos karaliaus Zogo ir 
Jungt. Valstijų.

(A m e r i kos pasiuntinių 
atšaukimas iš Albanijos pa
brėžia, kaip amerikonai 
priešinsis to krašto priėmi
mui į Jungtines Tautas.)

72,000 BENAMIU KARO 
VETERANŲ DETROITE

Detroit. — Valdiškas gy
venamųjų namų biuras at
rado, jog Detroito mieste 
yra 72,000 benamių Antrojo 
pasaulinio karo veteranų. 
Daugelis jų nakvoja gele
žinkelių stotyse, visa-nakti- 
niuose judamųjų paveikslų 
teatruose, aut omobiliuose, 
ir tik laimingesnieji suran
da prieglauda pas gimines.

Chinų Demokratai ir 
Komunistai Atmeta 
Quango “Paliaubas”

Nanking. — Chinų De
mokratų Sąjunga ir komu
nistų vadai, atmetė naujas 
Chinijos valdovo Chiang 
Kai-sheko skelbiamas sąly
gas dėl mūšių sustabdymo 
tarp Chiango tautininkų ir 
komunistu. Demokratai ir 
komunistai pareiškė, kad jo 
p a s i ū 1 y m as apgavingas. 
Nes Chiangas sako saviš
kiams: “Sustabdyt mūšius, 
apart tokių atsitikimų, kur 
reikia tautininkams ginti 
dabartines 
Chinijoj ir 
Demokratai 
nužiūri,

Būsią Kvočiami Antraeiliai 
Japonų Valdininkai

Tokio. — Generolui Mac- 
Arthur patarus, Japonijos 
valdžia ketina kvosti apie 
300,000 valdininkų mies
tuose ir apskričiuose. Nu
žiūrima, kad jų tarpe yra 
karštu fašistiniu militaris- 
tų.

CHICAGO/ IŠIMTI WARRANTAI PRIEŠ BENAMIUS KARO 
VETERANUS, KURIE UŽĖMĖ VALDINIUS APARTMENTUS

Chicago. — Valdinė Hou
sing Authority išėmė šešis 
warrantus, kuriais uždrau
dė benamiams veteranams 
eiti į naujai pastatytus 
apartmentų namus; War- 
rantai reiškia, jog valdžia 
ruošiasi laukan išmėtyti 60 
veteranų šeimų, kurios pra
eitą antradienį užėmė tuos 
apartmentus. Susi kraustę 
veteranai pareiškė, kad jie 
ryžtingai kovos už teisę

TRYS ANGLAI UŽMUŠTI, 
BEKREČIANT ŽYDUS

Gromyko Priešinasi Ašies 
Draugų Priėmimui

Lake Success, N. Y.—So
vietu ambasadorius And
rius Gromyko priešinosi 
siūlymams priimti į Jungti
nes Tautas buvusius fašistų 
Ašies draugus: Portugaliją, 
Airiją ir Transjordaniją. Iš 
savo pusės, Gromyko ragi
no Jungtinių Tautų politinį 
ir saugumo komitetą negai
šuojant užgirti Albanijos ir 
Išlaukinės Mongolijos de
mokratinių respublikų apli-' bazes Transjordąnijoj 
kacijas į Jungt. Tautas. | naudotis visais keliais

Jis nurodė, kad Išlauki- j susisiekimais. Anglai 
nes Mongolijos armija ka-i atplėšę Transjordaniją 
riavo prieš japonus, o ai- į Palestinos.)

ANGLŲ KARO LAIVAI 
BANDĄ IŠPROVOKUOT 
ALBANUS Į MŪŠĮ

Lake Success, N. Y.—An
glijos karo laivai slankioja- 
paraduoja Albanijos pa
le r a n č i ų v a ndenyse; jie 
stengiasi išprovokuot alba
nus, kad iš patrankų pradė
tų šaudyt į anglų karo lai
vus, kaip tvirtino Sovietų 
Ukrainos delegatas Leyas' 
Medved politiniam Jungti
nių Tautų komitetui. Tuo
met anglai gautų naują ar
gumentą prieš Albaniją; jie 
sakytų, kad albanai “ardą 
taiką,” todėl esą negalima 
priimt Albanijos į Jungti
nes Tautas.

5-------------------
ten gyventi.

Housing Authority val
dyba sako, kad 25,000 kitų 
veteranų iš anksto įteikę 
aplikacijas, prašydamiesi į 
naujuosius apart mentus. 
Todėl, girdi, tos 60 vetera
nų šeimos neteisėtai, sauva- 
liškai susikraustę į juos.

banų ginkluoti būriai veik
liai padėjo talkininkam ko
voj prieš italų ir vokiečių 
fašistus? (Kas liečia Trans
jordaniją, tai Anglija tik 
pirm keleto mėnesiii pas
kelbė ją “nepriklausoma 
valstybe” ir palaimino jos 
karaliuką. Tuomet anglai 
padarė sutartį su karaliu
ku, kad Anglija galės laiky
ti savo armiją ir karines 

ir 
bei 
yra 
nuo

EUROPIEČIAI BIJO 
AMERIKOS RINKIMŲ 
PASEKMIŲ

Paryžius. — Kairieji 
viduriniai? Francijos laik
raščiai rašo, jog republiko
nų laimėjimas Amerikos 
rinkimuose yra trustų, im
perialistų ir “doleriniai-ato- 
minės diplomatijos” laimėji
mas. Tik klerikalų ir pro- 
fašistų spauda džiaugiasi 
republikonų pasisekimais.

London. — Anglų Darbo 
Partijos laikraštis Daily 
Herald sako, jog Amerikos 
rinkimus laimėjo ’kapitalis
tinė reakcija, kas blogai at
silieps ir anglam.

Manila. — ’ 
darbininkų streikas.

Flushing, N. Y. — Sovie- 
kraustymui į minimus į prezidentą Trumaną, Illi- i tinių delegatų šoferis nu- 
a p a r tmentus. Komunistai i nois gubernatorių Greeną ir baustas $5 už per greitą va- 

. Chicagos miesto majorą žiavimą automobiliu. Jis sa- 
Komunistų Partija neat- Kelly pradėt veikti, o ne tik kė, jog nebuvo jam praneš- 

1’1'7’ niHmivvin 1/iiv Rzv , t* wnvliu wnl

davė tokį paaiškinimą:
<4— “ —

sako už judėjimą, kur be
namiai užiminėja butus. 
Atsakomybė už tai gula ant 
federalės ir vietinės val
džių, kurios nepaiso bena-

Washington. — Vienuoli
ka Amerikos karo laivu ne- c 
trukus lankysis Turkijoj, 
Graikijoj, Egipte, Lebane 
ir Saudi Arabijoj. Jie ten 
plauks dviem sumetimais—! 27,000 tonų. Jie grupėmis 
daryti pratimus veiksmams į po du-tris vyks į minimų 

pareikšti manda- šalių uostus Artimuose ir 
gumą” lankomiem kraštam, Viduriniuose Rytuose.

Derybos Tarp 4-riy
_ ... ,x,„ci IDidžiŲjų dėl Duno- 

kratas pas Jeruzalės* žy- j jaus ir Rumunijos 
dus. Jie ypač ieškojo tero-' _____
ristų ginklų ir_ amunicijos; New York.—Keturių Di- 
slaptųjų sandėlių. Anglai dzin talkininkų užsieniniai 
netyčiomis pataikė įeiti i, ministrai tolyn atidėjo “kie- 
žydų užtaisytus slastus, kur tąjį” Trieste klausima ir 
buvo paslėpta bomba-niina.: padėjo tartis apie Duno- 
Sprogdama, jinai užmušė 3 jaus “iajSVę” įr apįe geras 
anglus ir sužeidė kelis zy- Rajnas 
dus.

Chinų Komunistai 
Sunaikino Dar 33 
Chiango Divizijas

Yenan, Chinija. —Chiang 
Kai-sheko Chinijos tauti
ninkai per paskutinių trijų 
mėnesių ofensyvą prieš chi- 
nų komunistus prarado 33 
divizijas savo kariuomenės, 
kaip kad pranešė komunis
tų radijas. Praeitą savaitę 
chinai komunistai, tarp kit
ko, suėmė tautininkų divi
zijos generolą Li Heng-yi ir 
5,000 jo kareivių. Pusantro 
tūkstančio kitų jo karių bu
vo nukauta bei pavojingai 
sužeista. Mandžūrijoj ko
munistai pagrobė nuo tau
tininkų dar 5,000 ameriki
niu šautuvu ir didelius kie
kius kitų ginklų.

New York. — Nacionalė 
CIO Marininkų Unijos ta
ryba paskyrė $5,000 kovai 
prieš baltųjų linčininkų- 
kukluksų terorą pietinėse 
valstijose.

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

kaip sako valdininkai Wa
sh igtone.

Tie Amerikos kariniai 
laivai jau nuo pirmiau yra 
Viduržemio Jūroj, jų tarpe 
ir lėktuvlaivis Randolph,

kurias Rumunija 
j turėtų mokėt už žibalą, kurį 
pagamina amerikonų ir an
glų kompanijos tame kraš
te. Amerikos ir Anglijos 
ministrai reikalauja pilnos 
laisvės prekybiniams savo 
ir kitu saliu laivams Duno
jaus upėje. Sovietų minist
ras Molotovas sako, Duno

jum naudotis ir jį kontro- 
i liuoti privalo tik tos valsty
bės, kurių žemė tiesioginiai 
prie Dunojaus prieina.

PAŽANGONŲ PLANAI DĖL 
DEMOKRATIJOS

Washington. — 32 didelių 
unijinių ir šiaip pažangių 
organizacijų vadai savo 
k o n f e rencijoje pagamino 
planus politinei kovai už 
demokratiją, prieš hooveri- 
nę republikonų reakciją. 
Savo išleistame pareiškime 
jie nurodo, jog antradienio 
rinkimuose dauguma pilie
čių tikrumoj balsavo ne už 
republikonus, bet pareiškė 
n e p a s itenkinimą nelemtu 
paskutiniu kongresu.

Gyvenimo Reikmenys 
Pabrango 48 Nuošimč

Washington.— Valdiškas 
Darbo Statistikų Biuras ap
skaičiavo, kad gyvenimo 
reikmenys šiemet rudenį 
bendrai lėšavo amerikie
čiams 48 nuošimčiais bran
giau, negu 193(9 m. rugpjū
čio mėnesį.

ta, kiek mylių per valandą 
leista ten važiuoti. Pašauk-» 
tas teisman šoferis Tryg
ve’s Lie, Jungt. Tautų ge- 
neralio sekretoriaus: jis 
taipgi per smarkiai važiavo.United Press užklausė či- mių veteranų vargų.
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Ar Pažabos Fašistą Franko?
Veik per trejus metus Ispanijos liaudis didvyriškai 

kovojo už savo laisvę ir pasaulinę taiką prieš Hitlerio, 
Mussolinio ir savo šalies fašistus. Jeigu tada Francijos, 
Anglijos ir Amerikos demokratija būtų padėjus Ispanijos 
liaudžiai, arba nors būtų pastojusi kelią Hitlerio ir Mus
solinio armijoms, tai šiandien Ispanijoj būtų demokrati
nė liaudies respublika. Gal būt nebūtų įvykęs ir antras 
pasaulinis karas, nes jeigu Mussolinis ir Hitleris būtų 
matę, kad vakarų demokratija bendrai su Tarybų Są
junga išstoja prieš fašistus, tai Hitleris vargiai būtų

nuo to, ką dabar, laimėję 
rinkimus, užgiedos republi
konai. Ar jie drįs tuojau 
paskelbti karą darbo uni
joms? Gal jie dar manev
ruos, bent jau iki 1948 metų 
rinkimų. Taip spėjama. Vis
kas pilnai paaiškės tiktai 
kai Kongresas susirinks už 
poros mėnesių.

Kas Ką Rašo ir Sako
OLIS IŠRINKTAS

•Adv. A. Olis Chicagoje 
tapo išrinktas Sanitary 
District Trustee pareigoms. 
Nežinome, kas ten 
eigos, bet žinoma, 
nėra svarbios.

Olis kandidatavo 
konų sąraše, bet jį

do par- 
kad jos

rėme ir

Jungtinių Valstijų atominės energijos komisija su prez. Trumanu. Ji paskirta veik
ti su UN paskirta tam komisija.,Iš kairės: Sumner Pike, Lewis L. Strauss, prez. 
Trumanas, David E. LilienthaI, R. F. Bacher, W. W. Waymack.

Pas Roosevelto Kapą

Francija, vadovystėj dešiniojo socialisto Blumo ir 
Anglija Chamberlaino, ir mūsų šalis tada nutarė “nesi
kišti” į Ispanijos reikalus. Bet tas “nesikišimas” buvo 
tik užsimerkimas prieš Hitlerio ir Mussolinio karo in
tervenciją Ispanijoj. “Demokratai” “nematė,” kad ten 
veikė apie 150,000 italų fašistų, dešimtys tūkstančių vo
kiečių nacių, kad iš Italijos ir Vokietijos kasdien laivai 
vežė Ispanijon fašistams kanuoles, lėktuvus, tankus, gin
klus ir amuniciją. Kad iš Jungtinių Valstijų, viena sa
vaite, iš Wilmingtono, Del., du vokiečių laivai paėmė 
80,000 orlaivinių bombų ir nuplaukė į Ispaniją.

Pavasarį, 1939 metais, fašistai laimėjo. Europoj “de
mokratija” lengviau atsiduso, kad “erzinančiai politikai 
atėįo galas,” kad “taika sutvirtėjo.” Bet tai buvo apsi
gavimas. Hitleris tuojau atėmė nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą, galutinai pavergė Čechoslovakiją ir rugsėjo 1 
dieną pradėjo karą prieš Lenkiją.

Taip susmuko Anglijos ir Francijos antisovietinė 
politika. Prie tokių sąlygų Ispanijoj įsigalėjo budeliški 
fašistai priešakyj su generolu Franko ir šiandien jie ten 
viešpatauja. Fašistų režimas Ispanijoj, tai Mussolinio 
ir Hitlerio režimo liekana. Ten apie 100,000 vokiečių ir 
italų fašistų po karo rado prieglaudą. Ten ne vien liau
dis smaugiama, bet ir daromi planai naujam pasauliniam 
karui.

Tarybų Sąjunga, Lenkija ir Francija jau kelis kar
tus kėlė klausimą Jungtinių Tautų organizacijoj, kad 
imtis žygių pagalbai Ispanijos liaudies, kad reikia baigti 
su ta Mussolinio ir Hitlerio fašistų režimo liekana. 
Jungtinių Tautų susirinkime Londone vienbalsiai nutar
ta nepriimti Ispanijos į organizaciją, kol ten bus fašistų 
režimas. Bet to negana.

Demokratinės Lenkijos atstovas iškėlė Saugumo 
Taryboj reikalavimą, kad imtis tam tikrų žingsnių, idant 
prigreitinti Ispanijoj fašistų viešpatavimo galą. Len
kijos reikalavimą rėmė Tarybų Sąjunga, Francija, Mek
sika, bet prieš tai išstojo mūsų šalies delegatai, Anglijos 
ir jos kolonijų ir reikalavimą atmetė.

Dabar Tarybų Baltrusija vėl reikalauja, kad Jung
tinių Tautų Seimas nutartų nutraukti prekybos ir diplo
matijos ryšius su fašistų valdžia. Bet ir vėl Anglijos 
delegatai ir tūli kiti “demokratai” manevruoja, kad įne
šimą nutrinti, kad Ispanijoj palikti dalykus, kaip ten yra.

Tuo pačiu kartu Ispanijoj siaučia baisus fašistų te
roras. Vienu laiku ten buvo virš milionas areštuotų. 
Kiek dabar yra, sunku ir pasakyti. Bet kova prieš fa
šistus nesustojo. Vien šio mėnesio pradžioj, viena die
na, tik Madride buvo mesta 14 bombų į fašistų įstaigas 
ir centrus. Ispanijos liaudis kovoja ir trokšta užsienio 
demokratijos pagalbos prieš fašistų režimą.

Ar bus jai ištiesta broliška ranka?

Praėjusieji rinkimai bu
vo ‘“stebuklingi.” Nė patys 
republikonai nesitikėjo to
kių laimėjimų. Po penkioli
kos metų viešpatavimo, de
mokratai važiuoja laukan, o 
vidun kraustos republiko
nai. Jie. užvaldė abu Kong
reso butu — atstovų butą 
su 248 balsais ir senatą su 
51 balsu. Iki 1948 m. rin
kimų administracija pasilie
ka demokratų, bet Kongre
sas republikonų.

Demokratams t r u ksta 
sveikos, energingos vadovy
bės. Jie dar galėtų gražiai 
atsigriebti iki 1948 metų. 
Bet ne Trumanui juos iš 
chaoso išvesti. Dabar jau 
aišku, kad iš jo nėra joks 
kovotojas. Tik vieną sykį 
per pusantrų metų savo
prezidentavimo jisai pasiro- dešinieji demokratai ir net 
dė griežtai ir smarkiai. Tai menševikų Naujienos! 
buvo laike geležinkeliečių 
streiko. Deja, jis pasirodė mūsų tautiečio laimėjimas, 
darbo žmonių priešo rolėje, be abejonės, yra visos Ame- 
streiklaužio rolėje. Tuo sa- rikos lietuvių . visuomenės 
vo nepateisinamu žygiu 
Trumanas atstume nuo sa
vęs ir nuo demokratų milio- 
nus darbo žmonių.

Užėmęs prezidento vietą, 
Trumanas buvo patiekęs 
gan gerą, pažangią naminės 
politikos programą. Bet 
Kongrese reakciniai demok
ratai sudarė bendrą frontą 
su republikonais ir tą* jo 
programą pavertė niekais. 
Vietoje prieš tą negarbingą 
reakcijos koaliciją' kovoti 
griežtai ir energingai, pre
zidentas darė nusileidimą 
po nusileidimo, greitai savo 
programą visiškai pamiršo.

Užsieninėje politikoje ji
sai iš pat pradžios nusigin-

Vienybė dėl to rašo: “Šis

laimėjimas...”
Kame čia Amerikos lie

tuvių visuomenės laimėji
mas? Olis juk yra atviras 
smetonininkas ir lietuviško
je politikoje jis turi tiek 
įtakos, kiek Karpiukas. Bet 
amerikinėje arenoje jis vi
sur dedasi geriausiu demo
kratu ir dėl to net tekis 
dienraštis, kaip Chicagos 
Sun, jį užgyrė.

Suktais politiniais budais 
kai kuriems pavyksta įsi
sukti į šiltokas vieteles!

LIETUVIŠKIEJI
DEMOKRATAI

Rooseveltą nuvykti? Kad ir 
savaitę nemiegojus, vistiek 
važiuočiau.”

v . v. . . z, i - Apsiniaukus, gal ir lynot
Rašo Inžinierius Gabrėnas pradės, bet vistiek mūsų ū-

gumentus dėl tos kelionės po nesudrėkino. Važiuo- 
svarbos. Todėl jis ir žmona jam. 
likosi namie.

Mums visiems buvo svar-
Jau New Yorko didmies

tį palikom už kokio desėtko 
ar penkiolikos mylių. Va
žiuojam rytiniu krantu 
Hudsono upės. Kelio lygus, 
kaip stalas. Mašina švelniai 
burzgia. Mes dairomės ir 

. Jau prasi
deda ir Appalachian Kal
nynas. Prieš mūsų akis at
sidengė didingoji gamtos 
panorama.

Aš visgi esu tam tikros 
rūšies sau mylis. Jau treje-

Mr. Dulles’o Ultimatumas
Kiek daug kartu Mr. Trumanas sakė; kad “Amerika 

nenori gauti po karo nei svetimų žemių, nej pinigų.” 
Taip Mr. Trumanas sakė po Potsdamo Konferencijos, 
taip jis sakė ir New Yorke.

Bet štai susirinko Jungtinių Tautų Seimas ir Mr. 
Trumanas įteikė reikalavimą, kad Jungtinių Valstijų glo
bai būtų perduota 623 salos Marijanų, Maršalinių ir Ko
ralinių salų grupės Ramiąjame Vandenyne. Tokiai “glo
bai”, pagal kurią mūsų karo vadai ten galėtų pilniausiai 
daryti kas tik jiems patiks. Tas reikalavimas neatitinka 
Jungtinių Tautų organizacijos taisyklėms, bet kas to 
paiso.

Republikonus John Foster Dulles, Amerikos atstovas 
Jungtinių Tautų Seime, griežtai pareiškė, kad, jeigu Mr. 
Trumano “globos” planas nebus priimtas, tai vis vien 
mūsų šalis salas pasilaikys ir be tokio leidimo. Tai jau 
ultimatumas: darykite taip, kaip sakome, arba vis vien 
mes jūsų nepaisysime!

Karo laivyno vadai eina dar toliau. Jie pareiškė, 
kad tos salos jau yra karo laivyno departmento žinioj 
ir jos ginkluojamos. Admirolas Charles A. Pownall, ku
rio laivynas yra valdytojas tų salų, pareikalavo $800,- 
000,000 Guam salos apginklavimui ir $500,000,000 Saipan

sai iš pat pradžios nusigin- Andai pas mus buvo 
klavo prieš republikonus ir šyta, kad tūli lietuviški 
jos gaires 
sen. Vūndenbergui. James 
Byrnes, valstybės sekreto
rius, pavirto Vandenbergo 
gramafonu.

Kai demokratai neteko 
Roosevelto, jie neteko 
vos. O be išmintingos 
vos jokia partija ilgai 
laikyti galioje negali, 
mokratai neišsilaikė.

Demokratų baisus 
laimėjimas rinkimuose 
jau iškelia visą eilę klausi
mų. Svarbiausias iš jų, kur 
linkui dabar demokratų 
partija pakryps? Jai yra 
aiškūs du keliai.

Demokratų partija gali, 
vadovaujant Trumanui ir 
Byrnes, bandyti nukonku
ruoti republikonų partiją 
konservatizmu. Joje visiš
kai gali įsigalėti pietinių 
valstijų Bilbos ir Rankinai.

Kitas kelias veda į kairę, 
giliau į darbo rfiases. Tuo 
keliu demokratus norėtų 
pasukti Wallace ir Pepper. 
Ton pusėn juos stengsis pa
kreipti Politinės Veiklos 
Komitetas ir CIO unijos.

Kuri jėga laimės?
Niekas į šį klausimą da

bar negali atsakyti. Pralai
mėjimas rinkimų tiktai pa
aštrino tų dviejų jėgų san
tykius. Nemažai demokra
tų, aišku, ieškos užuvėjos 
pas laimėjusius

ra- 
re- 

faktinai pavedė publikonai s u o r ganizavo 
lietuvių skyrių republiko
nų partijoje. Dabar Vieny
bė praneša, kad tūli kiti po
litikieriai įkūrė lietuvių de
mokratų skyrių demokratų 
partijoje. Tais “kūrėjais” 
esą: Al. Kumskis, adv. N. 
Rastenis, Ieva Trečiokienė, 
teisėjas Zuris, adv. J. Gri-

pra- 
tuo-

Rooseveltas buvo tuomi 
socialės architektūros ar
chitektu, kuris, kad ir ne 
visą socialio gyvenimo na
mą, bet gerą jo dalį skyrė bu aplankyt Hyde Parką;
darbo žmonėms. Už tai bet kiekvienas iš mūs turė- 
liaudis jam bus amžinai dė- j ome skirtingą priežastį, 
kinga. Bet jam iš gyvųjų Mano sūnus Povilas jau 
tarpo išsiskyrus, tas dar- antri metai kai lanko High- 
bas pakliuvo į rankas tokio schoolę ir norėjo praktiškai šnekučiuojame, 
žmogaus, kuris ne tik nėra pasimokint istorijos, 
jokis architektas, bet dar 
ne koks ir karpenteeis. Vie
ną po kito jis kapoja visus 
šulus Roosevelto pradėto 
socialio pastato. Galutinai 
jis pakirto jau ir paskutinį 
šulą, išėsdamas komercijos 
sekretorių Henry Wallace 
iš valdžios. Be to, jis liuesai 
leidžia savo diplomatui 
švaistytis atominės bom
bos kibirkštimis, kurios 
gręsia užkurti trečiąjį pa
saulinį karą, kuris ir vėl 
paskandintų mūsų planetą 
vargdienių kraujuose.

Toks prezidento elgėsis ir 
vėl duoda progų fašisti
niam smakui kelti savo gal
vą ir savo žmogėdriškais 
nasrais 
mėsinėti liaudies kūną. baigti aukštesnius mokslus.

Reakcija ir pehiagroblai Mano uošvis, Vaclovas Ja-Hsau plaukia Atlantiko link, 
to tik ir laukia. Wallstrytis šinskas, yra paprastas dar-g peiliai glamonėdama lan- 
užsuka spaudą, radiją ir bininkas. Jis išdirbo cukri

Lau
rinaičiai, dar jauni ir ener
gingi žmonės. Jie abu yra 
gimė ir augę Chicago j. Jų 
tėvai, matyt, yra pažangūs 
žmonės todėl, kad abu Lau
rinaičiai ne tik kad yra bai- tas valandų, kaip vairuoju 
gę aukštesnes mokyklas, automobilių — patingam O 
bet ir gerokai apsipažinę su čia, lyg pačioje gamtos šir- 
lietuvišku veikimu. Alber
tas yra baigęs chemijos in
žinieriaus mokslą, o Pranė 
tur būt studijavo sociologi
ją. Ji kadaise bendradarbia
vo Vilnyje po slapyvarde lyg ir pagyvėjo mašina. O 
Praneli ir rašinėjo į angliš- mes visi kiti dairomės ir 
ką skyrių — Kings & Cab- gėrimės gamtos grožiu, 
bages. Jiedu važiavo pas Šian ir ten, kalnų protar- 
Roosevelto kapą todėl, kad, piais, kelias prislenka ar- 
jam esant prezidentu, jų čiau upės, ir prieš mus at- 
tėvų gyvenimo sąlygos pa-j’sistoja sielą žavinti vaizdai, 

gal ir vėl pradės gerėjo ir jie turėjo progąĮjGarsioji Hudsono upė, lyg 
palšo šilko juosta, ramiai

dyje, pasinorėjo daugiau 
pavėpsoti į šalikeles. Papra
šiau Alberto Laurinaičio 
pavaduot mane; jo energin
gose ir tiksliose rankose

<as, kalvas ir kalnelius. Jos 
galius, P. Dargis, S. Michel- kitas propagandos srioVes nėję virš 36-šius metus iiIzeide matai atspindį aukš- 
son, A. Vinick ir J. Valic- 
kas.

Įdomu, kad tame sąraše 
yra ir garsusis špygos ka
valierius, menševikas S. 
Michelsonas. Kai kur jis va- bačkoje. Norisi žmogui šiek 
dinasi socialistu 
net prakalbas drožia, o čia 
jau matome jį demokratų 
partijos šulu!

Įdomu tai, kad šis lietu
vių demokratų skyrius buvo 
įkurtas spalių 2|9 d., vadina
si, prieš rinkimus.

Tenka manyti, kad po 
rinkimų, kuriuos laimėjo 
daugumoje republikonai, ne 
vienas šitų demokratų nešis 
pas republikonus, kad būti 
su laimėtojais.”

Principo pas juos neieš
kok, nes nėra!

keikimui Sovietų ir gyrimui jis matė, kaip priešroose I 
veltiniuose laikuose bosą, 
stumdydavo darbininkus iii 
kompanijų mušeikos buo-| 
žėmis daužydavo jiems gal
vas, jei darbininkai susįrei- 
kuodavo. Kuomet Jack nį, Hendrick Hudson lošda- 
Frosto cukrinė užsidarė, vo Trigrašį su 
Jašinskas liko be darbo. Bet tais jūreiviais. Čia Rip Van 
kada valdžia paėmė patai- Winkle, išguitas kivirčin- 
pas laivyno sandėliui, tai 
Jašinskas, lig koks neatski
riamas tų pastatų rakan
das ir vėl buvo pasamdytas 
už naktinį “vačmoną.”

Jašinskas nėra jokis ra
dikalas. Jis yra geras para- 
pijonas Maspetho Lietuvių 
bažnyčios. Bet jis yra nešęs

Wallstrycio p e 1 nagrobių. 
Atmosfera pasidarė tokia 
švanki, kad pažangioji 
liaudis jaučiasi kaip silkių

;akalnių gauruotų krantų; 
ir, giliau pasiknisęs į vai
dentuvę, matai istoriją šio 
klonio gyventojų. Čia, tuose 
kalnuose, dar kolonizacijos 
laikais, tyrinėdamas šį klo-

NŲ STREIKO BAIGIMO

Washington. — Jau 1.8 
dienų kai streikuoja TWA 
oro linijų lakūnai. Vedama 

republiko- derybos, t a r p i ninkaujant 
nūs. Bet spaudimas iš kai- valdininkams. Gal netrukus
rėš turės padidėti, nes nesi- susitarsią, 
mato, kad tie organizuoti 
darbininkai, kurie rėmė 
ruzveltinę demokratų poli
tiką, jau nusiplaus rankas 
ir pasakys demokratų par
tijai sudiev.

Daug, žinoma, priklausys

ir jiems tiek liuosiau pakvėpuoti, o 
namie sėdėdamas ir skaity
damas komercinę spaudą 
arba klausydamas radiją to 
negausi.

Rugsėjo 15 d. nuvažiavau 
į New Brunswick, kur Mas- 
petho Piliečių Kliubas turė
jo išvažiavimą. Ten buvo 
geras būrelis žmonių ir vi
si puikiai linksminosi ža
liame darže prie ežero. Ten 
susitikau Albertą Kulį. Jis, 
matytis, yra pažangus žmo
gus. Padiskusavus šių 
nu įvykius su juomi ir su tiško atžvilgio, supranta 
kitais kliubiečiais, pasidarė darbo žmonių reikalus. Jis 
šiek tiek ramiau. man sako: “Jei ne Roose-

Bet to negana. Pradėjau veltas, vaikeli, tai aš dabar 
kalbinti savo kaimynus Al- būčiau išstumtas į gatvę, 
bertą ir Pranę Laurinai- Bet dėkui Rooseveltui, ga- 
čius (Laurence) važiuot į vau šiek tiek nedarbo pa- 
Hyde Parką kitą savaitę ir šalpos, turiu šiokią tokią 
aplankyti Roosevelto kapą, senatvėje apdraudą ir dar, 
Taip ir padarėm. Rugsėjo kol galėsiu, turiu darbą.

Washington.—Prez. Tru- 
manas, kaip pranešama, 
g įeitai panaikins kainų 
kontrolę visiems reikme
nims, apart cukraus ir na
mų rendos.

salos apginklavimui. Jis sako, kad laivynas, apart tų 
salų, jau turi Ramiajame Vandenyne 22 karines bazes, 
be Filipinų, o -ant “globojamų” salų bus dar įsteigta bent 
10 naujų karo bazių. Žinoma, tas pareikalaus bilionų do
lerių. Piliečiai tai turės sumokėti, nes to nori admirolai 
ir kiti karo šalininkai. ,i-

savo pira-

ir Su v. 
prezi- 

Dclano

gos žmonos, medžiojo ir, 
atgulęs prisnusti, visą 
šimtmetį miegojo iki Jurgis 
Washingtonas paliuosavo šį 
klonį iš po Anglijos kara
liaus jungo. Čia 
Valst. žymiausias 
dentas F ranklin
Roosevelt gimė, augo ir gy- 

pelnagrobių jungą per ii- veno ik mirties. Čia jis pir- 
die- gus metus ir pilnai, iŠ prak- mu sykiu praregėjo dienos 

šviesą, čia jis praleido kū
dikystės ir jaunyst. dienas, 
bėgiodamas šios upės kran
tais; iš šios gamtos panora
mos jis sėmė savo jautriai 
vaidentuvei eleksyrą, kuris 
ugdė jo sielą ir iš čia jis 
liejo į pasaulį savo idealus, 
kurie, lyg Hudsono upės 
vandenys, gaivino ištrošku- 

21-mą anksti rytą susėdo- Tai kaipgi man neaplankyti sias žmonių sielas ir budino 
me į mano Buicką ir dui iš gimtinės to žmogaus, kuris juos į kovą už geresnį bū- 
Trentono linkui Hyde Bar- mums, darbininkams, tiek 
ko.

IVĮano sankeleiviais buvo 
Pranė ir Albertas Laurinai
čiai, jų šešių metų sūnelis 
Arbert, Jr., mano vyresnis 

Povilas, ir manosūnus, 
uošvis. Norėjau vežtis net 
ir savo jauniausį sūnų, Jo
ną, bet, kadangi jis dar tik 
dviejų metų amžiaus, 
vargiai beįvertino mūsų ar-

tai

daug gero padarė?”
O aš pats tai tik taip sau 

važiavau pasižiūrėti.
Kaip jau minėjau, Jašins

kas dirba Edgewater už 
naktinį “vačmoną”. Jis bai
gė šeštadienio ryte, kaip 
septynios. Aš jo klausiu, ar 
jis galės važiuoti nemigęs iš 
po nakties darbo. Jis atšo
vė : , “Apleisti progą pas

vį.
Pabudęs iš šių svajonių, 

pamačiau, kad mes jau esa
me Poughkeepsėje, tik 4- 
rios mylios nuo Roosevelto 
namų. Buvo tik dešimta 
vai. ryto. Susiradę kavinę, 
išsiferėm po puoduką ka
vos, prisipylėm gasolino ir 
baigėm važiuoti į Hyde 
Parką.

(Bus daugiau) .
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ne produktorius;

Su alkanu pilvu ir drim
bančiomis kojomis kovoto
jas — ne ritieris; darbinim 
kas 
milžinas — ne galinčius.

Bandymas vienu ypu 
įšokti į “septintąjį dangų” 
baigiasi nudardėjimu — 
anot dzūkų— į “atklaniaus” 
dugną.

Bešališko-asmens bičiuly
stė visur ir visuomet yra 
ribota.

SURŪGĘS PIENAS KAIP 
NERVŲ TAISYTOJAS

nosi žmonių ir nenorėjo net 
su ja bendrauti. Mikas vir
to “užsidarėliu” savo kam
baryje. ,

Gijimai ir Atkritimai
Gavęs LA pieninės rakš

ties mišinio, Mikas iš sykio

NENUODINGOS GYVATES
BEI ŽALČIAI

sistemu skirtumams pa-“Mes neprivalome daleisti mūsų ekonominių ir socialių
stoti kelią taikai,” sake prez. Trumanas, kalbėdamas atidaryme Jungtiniu Tautų Sei
mo, New Yorke. Tuo jisai išreiškė didelės didžiumos Amerikos žmonių troškimus. 
Rodykliai pažymi Tarybų Sąjungos ir Anglijos delegacijas. >

Amerikinio Duke Univer
siteto profesoriai Hans Lo- 
wenbach ir M. H. Greenhill 
praktiniais bandymais įro
dė, jog pasukos - maslion- 
kos taiso nusilpusius ner
vus, gydo nusiminimą bei 
dvasios nupuolimą ir pade- greitai pasitaisė. Kelias die
dą grąžinti gyvenimo ] 
džiaugsmą. Raugintų kopū
stų skysčiai taipgi tarnauja . 
nervų stiprinimui ir ūpo 
smaginimui, panašiai kaip 
rūgęs pienas arba maslion- 
kos.
Patikrinti Rusų Mokslinin

kų Atradimai
Duke Universiteto medi

cinos profesoriai, naudoda
mi pieninę rūkštį, patikri
no, ką jau seniai rusų mok
slininkas Uja Mečnikovas 
atrado, — kad rūgęs pienas 
palaiko vidurių sveikatą ir 
bendrąją kūno gerovę. Meč
nikovas, tarp kitko, paste
bėjo, kad bulgarai ir tūlų 
kitų tautų žmonės Balka
nuose dažnai ilgai gyvena, o 
tai todėl, kad valgo daug 
rūgusio pieno. Kitas rusų 

• mokslininkas, Bogomolec 
vėlesniais laikais patyrė, 
kad išrūgos ir kaimiškas 
sūris prisideda prie am
žiaus liginimo.

Pamatinis dalykas visa
me tame yra pieninė rakš
tis, angliškai lactic acid (iš 
lotynų žodžio lac— pienas).

Pienines Rūkšties
Mišinys

Duke Universiteto medi
cinos mokslininkai, gydyda
mi nervų ligonius, vartojo 
mišinį pieninės rūkšties su 
pieninio natro chemikalu 
(angliškai sodium lactate) 
— pusę vieno ir pusę kito. 
Toks mišinys greičiau vei
kė, negu pati viena grynoji 
pieninė rūkštis. Be pieninio 
natro priedo, sako, reikėtų 
perdaug išgerti rūgusio 
pieno, maslionkų arba ko
pūstų rūkšties, iki aiškiai 
pasirodytų nervų stiprėji
mas. Žymėtina, jog raugin
tų kopūstų rūkštis iš esmės 
yra tokia pat, kaip ir pieno.
Kaip Pieninė Rūkštis Gydė 

Nervų Ligonius
Minimas mišinys, trum

pai vadinamas LA, buvo 
duodamas 45-iems nervų li
goniams, negalintiems mie
goti, 2 nusiminusiems ir to
kiems, kurie jautė, kad “ne
verta gyventi.”

26 tų ligonių buvo gana 
pagydyti, naudojant pieni
nę rūkštį, taip kad jie po 
to jau normaliai gyvena ir 
dirba savuose užsiėmimuo
se. O tai beveik 58 nuošim
čiai pagydymų.

Vieno Ligonio Istorija
Kaip veikia pieninės rūk

šties ir pieninio natro miši
nys nervam taisyti, rodo 
sekamojo ligonio istorija, 
kurio vardas, sakysime, Mi
kas:

Mikas, labai gabus proti
niai, tarnavo kaip mokslinis 
tyrinėtojas vienoje įstaigo
je. Ilgainiui taip pavargo jo 
nervai, kad Mikas įpuolė į 
nemigę. Jam pasidarė sun
ku sukuopti dėmesį ir ste
bėti dalykus. Pirmiau my
limas Miko darbas dabar 
jam atrodė visai neįdomus, 
ir jau “niekas nesvarbu” 
pasaulyje. Jis dažnai be 
priežasties verkdavo. Miko 
žmona sakė, jog per trejus mo” kramto gyvulio kūną pasilieka, kaip rašo Animal 
paskutinius metus jis šąli- gabaliukas po gabaliuko. Kingdom. J. C. K.

nas paskiaus jis kartais 
jautėsi gerai, o kartais blo
gai. Toliau Miko nervai tiek 
pasveiko, kad jis sugrįžo 
tarnybon.

Vėliau Mikas atkrito ir 
metė tarnybą. Tada jam 
dar buvo duota LA, ir Mi
kas vėl laikinai pasitaisė. 
Jam patarta kasdien gerti 
LA, bet Mikas neklausė; 
tad per mėnesį visai atkri
to, ir taip nusiminė, kad 
net žudytis bandė.

Tuomet jis buvo paimtas 
jau į protligių skyrių ligo
ninėje. Čia jis vėl buvo gy- 

(Tąsa 4-me pusi.)

Kelias V domis ant (>alo 
Priveda prie Skandalo

Kapitalistai nepasitenki
na savo pasimojimu atimti 
iš darbininku visas karinių 
uždarbių sutaupąs; jie dar 
ryžtasi nusilpninti juos ir 
fiziškai. Štai kodėl paslėp
ta mėsa, pabrangintas mai
stas !

Didžiausias išnaudotojui 
kaulas gerklėje — tai dar
bo klasės veteranai vadai. 
O, kaip jis trokšta, kad iš
nyktų patyrę vargdienių 
užtarytojai veikėjai! Štai, 
kodėl dar labiau turime p 
vertinti ir branginti mes, 
alginiai vergai, savo vadus 
ir mokytojus!

yraNenuodingų gyvačių 
didelių ir mažų.

Žalčiai taip pat yra 
nuodingos gyvatės.

Žaltys užauga iki dviejų 
jardų ilgio, bet paprastieji 
žalčiai būna trumpesni. O 
vadinamieji smaugliai už
auga iki šešių 'ir septynių 
jardų ilgio.

Žalčiai patinėliai 
ni už pateles.

Paprasti ei žalčiai 
tę visoje Europoje 
riant pačią jos šiauri

ne-

mazes-

Žalčiai labiausia mėgsta 
krūmuotas pelkes, lankas, 
vietas prie nesrauniai plau
kiančių upių; jiem taipgi 
patinka drėgni miškai ir ki
tos panašios vietos. Žalčių 
esama ir Lietuvoje dauge- 
TVkvietu. U v

dan-
savo

Kas organizacijas kuria 
ir veikimą diriguoja, tam 
kitus pašiepinėti ir savo ži
nojimą detališkai demons
truoti nėra nei reikalo, 
laiko.

nei

ti ir Rimti
Faktais ir Tikrove Paremti
Vlargumynai

gorėžis namas — turi 
laiptus, kurių vienu žings
niu neperžengsi.

gražios muzikos 
yra džiazu nukry- 
kiti kitaip sufiiše- 
bet liaudies melio-

Daug 
kuriniu 
žiavota, 
riuota; 
dijos šiuo atžvilgiu turą ge
riausi atsparumą.

Asmuo kartais buna 1 
giriamas tiksliai — kad 
žinoti, ar jis yra vienas iš 
tų, kurie tokiais atvejais 
mėsgta nosis ir uodegas už
riesti.

pa-
i

HiMadienis 
penkta 
Luvcr 
■ežmentas PiVrr 
\nktadienyj, lapo prišal

e 
enis (atėmė

gi me

dien metaliniu monetų dir
bimui. Iš viso nulieta virš 
4,000,000,000 monetų tiktai 
tų vienų metų laikotarpiu.

Viena didžiausiu 
bių muzikantuose yra tame, 
kad kiekvienas statosi save 
geresniu už kitą, nors daž
nai nei vienas jų nebežino 
paties fundamentalio daly
ko— kas yra muzika.

a.

Pasigailėjimo verta tokia 
ypata, kuri mėgsta, kur 
reikia ar nereikia, pasigir
ti savo lankymu kolegijos. 
Yien tik toks gyrimasis pa
rodo jau pusėtinai neda- 
keptą asmenybę.

Kolegijoj daug kas gali 
būti — įeiti ir išeiti, bet nie
ko gero neišsinešti.

Nežiūrėk, ką teorijos 
plepa, bet žiūrėk, ko prak
tika reikalauja.

MAŽIUKĖS ŽUVYS, KURIOS 
NET ŽMOGŲ SUGRAUŽIA

Pietų Amerikos upėje A- Tokia žuvis panašiai žudo 
mazonėje yra privisę ma- ir kitą savo veislės žuvį, 
žiukių, bet labai žiaurių žu- Todėl jos ir vengia viena ki- 
vų. Tos žuvys, vadinamos 
piranha, yra tik tokio dy
džio, kaip sardinka, ir ne 
didesnės už vidutinę silkę, 
bet jos būriu puola žmogų 
ir net suėda. Tokių žuvų y- 
ra ir kitose Pietinės Ame
rikos upėse.

Atrodė lyg pasaka, kad 
tos smulkios žuvys galėtų 
suryti žmogų, karvę
kiaulę. Todėl buvo padaryta gal iš baimės, nugaišo, pei 
bandymai su gyvuliais. Be 
kitko, buvo pašauta 400 
svarų kiaulė ir ant storos, 
stiprio virvės nuleista į li
pę. Per 10 minučių plėšrio
sios piranhos taip apsidir- abidvi tuojaus' neria tolyn 
bo, jog iš kiaulės nieko ne- pasislėpti, 
liko, tik pliki kaulai.

tos. Bet kai jos pamato 
naują sau auką, tuomet Li
mai suspinta ir visos kartu 
drasko ir ryja. Paskui jos 
vėl išsiskirsto.

New York o Aquarium — 
žuvynas mėgino auginti ke
lias tokias žuvis piranhas 
vienoje vandens įtalpoje. 
Bet jos draskė vienos kitas

ar ir visos žuvo,' o kai kurios

P x
k i At as prezidentu penkta- 
■dienyjjrmįrėųjenktadienyj.

Nerūkant, svaigalų ne
vartojant, n e s m a guriau- 
jant, valgant vien daržoves 
—gyvenimas gali būti ilges
nis, bet kartu ir įkyresnis.

Betvarkė trumpą laiką— 
yra naujenybė, bet ilgiau 
trunkanti tvarkos stoka— 
jau būna skandalas.

Pr. Krienas

Iš kur gaunasi 
žiovulys

Žiovulys paeina nuo se
kančių priežasčių: stoka 
kvėpuojamojo oro organiz
me, stoka fiziško išsimank- 

• štinimo - gimnastikos, men
ka ventiliacija, nuobodu
mas, arba pamėgdžiojimas 
kitų — matant juos žiovau
jančius.

Los Angeles miesto 
vardas seniau.

Los Angeles miestas, Ca- 
lifornijoj, vadinosi daug il
gesniu vardu, negu dabar. 
Ispanai seniau šį miestą va
dino taip: EI Pueblo de Nu- 
estra Senora de la Reina de 
Los Angeles de Parcincula; 
kas, lietuviškai vertus, bū
tų: Miestas musų Ponios, 
Parcinkulio Angelu Kara
lienės.

KODĖL SKILVYS 
PATS SAVĘS 
NESUVIRŠKINA?

žalčiai Nepavojingi.
Nors lietuviai bijo žalčio, 

bet baimė yra be pamato, 
nes žalčiai nenuodingi ir 
nepavojingi, apart smaug
lių, kurių nėra nei Lietuvoj 
nei Jungtinėse Valstijose.

Žaltys bėga nuo žmogaus. 
Įkąsti žaltys gali tik nety
čia, kam nors ant jo užsis
tojus arba kai jis labai su
erzintas.

Pripranta prie žmogaus
Žaltys, tačiau, greit pri

pranta prie žmogaus ir net 
iš rankų ima maistą; jis 
pripranta ir prie gyvulių.

Dažnai žalčiai apsigyvena 
net žmonių gyvenamose 
triobose arba prie triobų, 
po akmenimis, po sukrau
tais medžiais ir naudojasi 
pelių ir žiurkių olomis. Bet 
žaltys gali ir pats pasidary
ti olą. Kai kurie tvirtina, 
kad žalčiai noriai apsigy
veną vištinyčiose.

Po žiemos Miego
Iš vietų, kur žalčiai mie

ga per žiemą, jie išlenda pa
vasarį, paprastai kovo mė
nesio pabaigoj arba balan
dyje, ir tuomet daugiausia 
prieš saulę šildosi.

Geras Plaukikas.
Žeme žaltys šliaužia, rai

tydamas savo kūną. Bet ir 
vandenyje jis gali gerai 
plaukti. Jei žaltį kas nugąs
dina, jis tuojau slepiasi 
vandenin, jeigu arti van
duo, ir plaukia padugnių 
gana ilgai, o iškyla pavir
šiun tik tuomet, kai jaučia, 
kad jau nėra pavojaus. Po 
vandeniu žaltys gali išbūti 
ištisas valandas.

Norėdamas toliau nu
plaukti, sakysime, per
plaukti upę arba ežerą, žal
tys savo plaučius pripildo 
oro ir todėl*darosi lengves
nis, o norėdamas panirti 
vandenin, pašalina iš plau
čių orą.

žalčių Mityba
Žalčiai daugiausia minta 

varlėmis, ypač jie mėgsta 
sausumos varles. Žaltys nu
ryja varlę gyvą ir visuomet 
stengiasi pradėti nuo gal
vos. Jeigu jam tat nepa
vyksta, tai žaltys apžioja 
kojas ir pamažu ryja. Labai 
išalkęs žaltys gali suryti 50 
mažų varliukių vieną po ki
tos.

i I

ž

Pirmasis automobilių 
susikfdimas.

Iš viso buvo Lik du auto
mobiliai visame tame mies
te. Bet vieną dieną jiedu su
sikūlė—ir nei vieno ten ne
beliko. Tas buvo 1904 me
tais, Kansas City, ir tas į- 
vykis skaitomas kaipo pir
masis automobilių susikūli- 
mas šioje šalyje.

Beje, tokią pat istoriją 
teko girdėti ir iš Lietuvos— 
būk taip panašiai įvykę ka
daise ir Kaune.

Parūpino P. K—n as.

Didžiausias 
deimanto radinys

Didžiausias iki šiol ras
tas deimantas vadinasi Cul
linan Diamond — turintis 
3,025 karatus, arba sverian
tis 21 ir vieną trečdalį un
cijų.

■■■“j
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Skilvis virškina (“pūdo”) 
ne tiktai virtą bei keptą, 
bet ir žalią mėsą. Bet kodėl 
skilvis pats savęs nesuvirš
kina ?

Šiam klausimui dar nesu
rasta atsakymo, bet tęsia
ma moksliniai bandymai 
tam dalykui išaiškinti.

Buvo įsiūta ir prigydyta 
Šimu ir žiurkių skilviuose 
svetimi kūno gabaliukai, 
paimti iš kitų šunų ir žiur
kių. Ir štai kas paaiškėjo. 
Jų skilvis virškino prigiju
sias svetimas organų dalis, 
bet ne lygiai. Greičiausia 
buvo virškinami paviršuti
niai sluoksniai žarnų, apen- 
diko (aklažarnės) ir tulžia- 
pūslės. Ilgai nepasidavė 
svetimi raumenys; jie net 
naujinosi, kovodami už iš
silaikymą. Didelį atsparu
mą parodė kremzlės. Bet il
giausiai nepasidavė suvirš
kinimui gabaliukai odos ir 
skilvio pamušalo, nors jie 
buvo prigydyti gana veik
lioje virškinimo srityje, ar
ti skilvio angos į žarnas.

Pinigų, pinigų—kaip šieno; 
per metus ir kas dieną.

Bėgyje tik vienų finansi
nių metų, kurie baigėsi bir
želio 30, 1945, Jungt. Valsti
jų pinigų liejyklos sunaudo
jo po 46 tonus metalo kas-

.■t'S1.

GYVENIMO SĄLYGOS IR 
ŽMOGAUS IŠVAIZDA

Jungtinėse Valstijose gi
mę ir augę chinai ir chinės 
yra aukštesnio ūgio, negu 
ateiviai jų tėvai ir moti
nos. Čiagimiai chinai turi 
ilgesnes ir plonesnes rankas 
ir kojas, siauresnes nosis, 
trumpesnes ir platesnes 
galvas ir daugiau plaukų 
ant kūno.

Veisimasis 
žalčiai veisiasi kiauše

liais. Kiaušelius žalčių pate- • 
lės deda liepos mėnesiui 
baigiantis, rugpjūčio bei 
rugsėjo mėnesiais, — tai 
daug priklauso nuo oro. 
Jaunos patelės sudeda po 
15 iki 20 kiaušelių, o seno
sios po 25 iki 36 kiaušelių. 
Jų kiaušeliai panašūs į kar
velių kiaušinius, tik juose 
labai mažai baltymų.

Žalčių patelės deda kiau
šelius įvairiose vietose: į 
mėšlo ir lapų krūvas, į me
džių druožles, į purią žemę, 
į drėgnas samanas ir t.t., 
bendrai — į šiltas ir drėg
nas vietas.

Už trijų savaičių iš kiau
šelių išsirita pilnai išsivys
tę žalčiukai, kurie tuojau 
pradeda savarankų gyveni
mą, ir jiem jau nereikia 
motinos.

SMAUGLIAI
Didžiausi žalčiai yra 

smaugliai — boa konstrik- 
(Tąsa 4-me pusi.)

Ji®

sigandusios savo giminių. 
Newyorkiniame žuvyne jos 
buvo ir stiklu perskirtos. 
Bet., kai tik viena piranha 
per stiklą pamato kitą, tai Menkiausias filatelistams 

pasirinkimas
Pašto ženklų rinkėjai, į- 

domesnių piešinių atžvilgiu,

ni už savo tėvus-motinas iš 
Lietuvos.

Pačių amerikonų ūgis 
kinta. Taip antai, šios ša
lies kareiviai paskutiniame 
kare buvo vidutiniai vienu 
coliu aukštesni, negu Pir
majame pasauliniame kare. 
Menama, jog dėl to prisidė
jo ūgio per paskutinius 25

Apie tai rašo Amerikonų metus, kad žmonės išmoko 
Fizinės Antropologijos Žur- geriau pasirinkti maistą, o 
nalas; sako, jog panašiai ypač daugiau valgė šviežių 
skiriasi ir kitu ateiviu ame- daržovių ir vaisiu, 
rikiniai vaikai nuo savo 
tėvų-motinų.

Tokios atmainos vyksta 
dėl maisto ir kitų sąlygų 
skirtumo Amerikoje, lyginti 
su kitais kraštais.

Visi matome, jog Ameri-
Piranhos turi tokius stip- mažiausį pasirinkimą^ gaų- koj gimusieji lietuvių atei- 

Nors ir ne alkanos būtų rius, aštrius dantis, kad net na iš Anglijos, kadangi aht vių vaikai užauga bendrai
tos žuvys, jos iš “pasėli- geležyje jų kandimo žymė visų pašto ženklų ten kito- didesni, negu jų tėvai; tik

kio paveikslo nebūna, kaip rečiau pasitaiko čiagimiai
tik karaliaus ir karalienės, sūnūs bei dukterys žemes-

Tatai savo ruožtu yra 
medikalio mokslo pažangos 
nuopelnas. Per tą ketvirtį 
šimtmečio buvo padaryta 
tūkstančiai tyrimų ir atra
dimų mitybos srityje. Daug 
patarnavo ir spauda, pa
skleisdama medikalio mok
slo žinias apie maistą ir ki
tus sveikatai reikalingus 
dėsnius. J.C.K.

■■,fįįįt 4 AŽ3

4

1
I
t



....................... ..4f

Laisve—Liberty, Lithuanian Haity

ir*iir*'. Ul“ *****. hi4"11, ' ”''......

KetvfrF?!* FmTapTa T>h’nv»d’on*'' 11 1016

Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

parkai,

Ir jis ėmė pasakoti apie 
muziejų įdomybes. Čia, sa
ko, muziejui darbuojasi 
lietuvis mokslininkas Nikū- 
nas. Tas pats Nikūnas, apie 
kuri buvo kelis kartus ra
šyta Vilny. Jis čia gamina 
diaramas, sumažintus gam
tovaizdžius. Turi savo la
boratorijų. Mane tai labai 
sudomino. Kiek buvau skai
tęs apie Nikūną, atrodė la
bai gražu, girtina ir garbin
ga. Ir aš laukiau progos 
daugiau ką patirti.

O tuo tarpu mūsiškės 
taip prisijaukino prie tų vi
sokių gėlių, kad paskui jų 
ir palikt nenorėjo. Žinoma, 
teisybę sakius, buvo kuo 
grožėtis. Ištisas gėlių par
kas, ežios, lysvės, eilių ei
lės. Prisižiūrėję, prisikalbė
ję, sėdam vežiman ir du
miam. Į Pasadeną kelias1 ė- 
jo per puikias vietas. Kurį 
galą pavažiavę, riedam ply
nu keliu. “Speedway” — 
greitikelis. Čia jau iš tikrų
jų važiuojam! Skerskelių 
nėra kelias mylias. Leidžia
ma sparčiai važiuot. Kaip ir 
koks bulvaras.

{važiuojam 
pilną puikių 
džių 
park.”

džiai,’ žiedai, gėlės. Ir ten, 
atokiau nuo gatvės, už pie
vos, už medžių baltuoja 
gražutis kaliforniško sti
liaus namas. Namas į kairę, 
o po dešinei kampučiu akies 
pamačiau kelioliką draugų, 
prie stalų, po medžiais, pa- 
unksmėj medžių....

Gyvi sveiki, sveikutėliai, 
seniai besimatę! Prašom 
pat pirma į vidų: tai jums 
sutiktuvės... Draugė Petra- 
vičienė svetingai mus įsi
veda į virtuvę. Įžengiau ir 
nustebau! Čia dar bent ke
lios baltai apsitaisę gulbės... 
Lupu tuo ja, ruošia, neša į 
valgomąjį, deda ant stalo.

Stalas tirštai ir labai 
skoningai nukrautas drau
gių rankų gaminiais... Svei- 
kinuos su bent keliomis 
draugėmis, pereitą sekma
dienį Klubo piknike matyto
mis. Kai kurių pavardžių 
dar tuo tarpu gerai neatsi
menu, tai susipažinsime'ge
riau — ir dabar ir paskiau 
kada.

(Bus daugiau)

Gordon R. Clapp, prez. 
Trumano paskirtas Tennessee 
Valley Authority pirmininku 
vieton David’o Lilienthal, da
bar paskirto Atomines Ener
gijos komisijos pirmininku.

SKAITYTOJŲ BALSAI

į kalnuota, 
gamtovaiz- 

“ Elysian

(Tąsa)

Pora dienų perėjo gra
žioj Kalifornijos gamtos te

plionėj. Daugiausia kiemuky 
ką skaitinėj au, rašinėjau. 
Šeštadienį telefonu pašaukė 
Pupis: rytoj, sekmadienį, 
nuveš jis mudu į vieną pri
vatų pokyliuką. Būsiąs ten 
artimesnių draugų būrelis, 
kad artimiau susipažinus... 
Pasadenoj, pas draugus Pe
travičius...

Ar šitaip? Na, ką gi. Pui
ku. Labai dėkui. Būsime 
gatavi... Ir tą sekmadienį, 
birželio 23 d., gal apie 11 
vai., štai ir draugai Pupiai. 
Sėdom ir važiuojam. Tai 
kas ten bus, koks pikni
kas?... Beveik kaip ir pik
nikas... Jaudu, įdomu.

Draugas Pupis — įgudęs 
vežikas. Ir apylinkes gerai 
žino. Riedam ta pačia mū
sų ramia gatvele, skersgat
viu — “N. Westbourne 
Drive.’7 Į kairę — trumpu 
skersgatviu “Beverly Dri
ve”. Po dešinei — plačia ir 
plačiau žinoma “La Ciene- 
ga” gatve, paskersai irgi 
gerai žinomo “Beverly” 
bulvaro, keletą kvartalų ir 
jau šaunam didžiuoju Vil- 
šairo bulvaru — “Wilshire 
boulevard”. Jau nebe pir
mą kartą, bet ant to bul
varo daug kas yra pama
tyt. Krautuvės,
aikštės, dangorėžiai... Bet, 
žinote, keista. Net ir dan
gorėžiai ir tie kaliforniškai 
atrodo. Spalvoti! Štai po 
dešinei jau iš tolo stūkso 
kokia fantastiška šviesiai 
žalia kolona. Kita vėl lyg 
būtų rūžava, o ne, tai gels
vų matyt didnamių. Arčiau 
privažiavus, tikrai, žalios 
spalvos dangorėžis!... Tokia 
nepaprasta tokiam rūmui1 
spalva.

Dar yra truputis laiko. 
Pupis pasuko mašiną į kai
rę, pavažiavo keletą kvar
talų. — Štai va- anas na
mas, jeigu kiek, tai, prieš 
kelis metus, būtų' buvęs 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo namas, seneliams 
prieglauda. — Ir jis papa
sakojo, kaip vietos LDS 
kuopos draugai piršę Cent
rui nupirkti čia seneliams 
prieglaudą. Paskui įvykę 
svarstymai, 
mai, dalykai užsitęsę, ir na
mas išslydęs ir patekęs į 
kito kokio pirkiko rankas... 
O namas atrodo “šum- 
nas.” Na, ką jau padarysi. 
Drožiam toliau.

— Norėtumėt pamatyt 
Pietų Kalifornijos universi
tetą? “University of South
ern California,” kur mokės 
jūsų sūnus. Ten dabar kur
sus eina mūsų jaunesnioji 
duktė.

Mielai sutikom. Ir drau
gai Pupiai aprodė didingus 
universiteto plotus, daržus, 
bendrabučius, auditorijų 
pastatus, didžiulę areną 
žaislams stebėti. Vidun įei
ti nebuvo laiko, tai mes iš
ėjom į gėlių parką. Patai
kėm į patį tašką. Moterys 
abi, kaip regi, tuoj ir pri
svilo prie gėlių. Ir jos gėrė
jos, ir aikčiojo, ir gyrė, ir 
uostė, ir klausinėjo, ar 
mums patinka... Mes su Pu- 
piu sakom, — kaipgi ne, 
patinka, bet mes ir vėl savo 

įį.. varom. Pupis rodo į masiš
ką gražų pastatą: čia, sako 
muziejus. Didelis muziejus. 
Valstijos muziejus. Jį mes 
kada, atvažiavę, išžiūrė- 
sim. O anava ten kitas — 
apskrities muziejus. Ten ir
gi yra ko pasistebėt. Turė
sime kada visa tai pama
tyt.

perklausinėji-

parką,
Čia esama kalnų, 

kurie siekia iki 1300 pėdų 
virš jūrų lygio. Čia yra 
gražių ir patogių vietų pik
nikams laikyt. Pastoviai pa
daryti stalai, suolai. Bet ka
da galima suvažiuot būriais 
ir gražiai laiką praleist. Vi
sa kas įrengta. Niekam už 
tai mokėt nereikia. Mies
tas tuo pasirūpina. Ir lie
taus nėr ko bijoti. Tai vie
nas tdidelis Kalifornijos pa
togumas. Jau kas kas, bet 
lietus pikniko nesugadins. 
Štai va šitoj vietoj lietuviai 
turi savo piknikus. Vietinė 
LLD kuopa čia turės pikni
ką ir mes visi čia būsime 
— “Arroyo seco” parke — 
išdžiuvusio upės dugno par
ke.

Įdomu. Akim darbo. Tik 
spėk sveikas švaistytis. Ir 
vis tokis jaukus įvairumas. 
Įvažiuojam ir į Pasadeną. 
Esama senesnio, puikiai į- 
rengto miesto. Didžiuliai 
medžiai, kaip kokie'sargai, 
saugoja platų plyną kelią iš 
abiejų šonų. Namai vis — 
stačiai dvarai, vilos. Sodai, 
alėjos, altanos, stovylos, gė
lės, gėlynai, kliombos, pri
jaukinti iš tolimųjų kraštų 
įvežtieji medžiai. Štai tokio 
ir tokio didiko palocius, o 
štai kito, ten vėl dar kito.

Miesto valdybos centras 
—rotušė, teismo rūmai, po
licijos nuovadas, bibliote
ka. Ten pat netoli didžiulė 
auditorija, muziejus. -Visa 
kas paskendę medžių, sodų, 
gėlių, krūmų jūroj. Dabar 
nebėr kada. Bet kada kitą 
kartą visa tai apžiūrėsime. 
Draugas Pupis sudarys 
progą. Labai gražiai dėkui!

“Pasadena.” “Pasadena 
Playhouse”, “Laboratory 
Theatre”... Galvoj spaistosi 
atminimai. Taigi čia mūs 
dukraitė Lucilė praleido du 
metu. Ar toli iš čia tas gair 
susis Pasadenos teatras ir 
vaidybos mokykla? Taip, 
truputį nuošaliau iš čia. 
Vėliau kada ir ten pribusi
me. Kaip puiku! Kaip įdo
mu!

Surūgęs Pienas Kaip 
Nervy Taisytojas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
domas mišria pienine rakš
tim LA, ir galų gale jau 
sutiko pats naudoti šį vais
tą. Po mėnesio Mikas ap
leido ligoninę, kaip pasvei-

Keletas įmantrių pasisu
kimų. Gatvės pasidarė kuk
lesnės, bet vis viena viskas 
atrodo patraukliai. Tai štai 
ir vieta. Išlipom. Einu kaž
kaip nedrąsiai. Sodas toks 
puošnus, medžiai, vaisme-

Pagijimas Ilgam
Treji metai nuo to laiko 

praėjo, ir sustiprinti Miko 
nervai vis gerai veikia.

Vargas Miką gydyti buvo 
tame, jog Mikas iš pradžios 
netikėjo, kad pieninė rakš
tis gali jam pagelbėti. Ji
sai sakydavo, .“tai tik dar 
viena kvailybė”, iki pats įsi
tikino.

Elektrinis Sukrėtimas, 
Mankšta ir Fizinis 

Darbas
Duke Universiteto profe

soriai Lowenbach ir Green- 
hill, be kitko, surado, kad 
pieninė rakštis panašiai 
gaivina nervus, kaip sudre
binantis elektros srovės 
perleidimas per ligonį.

Sudrebinančioji elektros 
srovė nuo seniau vartojama 
gydyti nervų ligoniams, net 
ir pamišėliams.

Minimieji Duke Universi
teto daktarai tyrė žmonių 
kraują prieš elektros srovės 
perleidimą ir po Jo, ir atra
do, jog po elektrinio sukrė
timo kraujas turi daugiau 
pieninės rūkšties, negu 
pirm sukrėtimo.

Plačiau išvystydami savo 
tyrimus, jie atrado, jog 
s m a r k us vaikščiojimas, 
veiklus fizinis darbas arba 
mankšta taipgi daugina 
pieninės rūkšties kiekį kū
ne ir ramina nervus.

Šių žodžių rašytojui yra 
žinomi keli žmonės, kuriem 
fizinė veikla pastiprino 
nervus. Tie žmonės pirmiau 
buvo erzūs, skundėsi dėl 
nemigės ir nervų suirimo, 
kol dirbo nuolatinį protinį 
darbą. “Apkalėdoję” gydy
tojus, jie paskui ėmėsi ran
kų darbo ir jaučiasi geriau, 
regu pirma.

Kas liečia valgį, tai nau
jieji moksliniai patyrimai, 
kaip matote, užgiria lietu- 

!vių mėgiamuosius valgius— 
raugintus kopūstus, rūgusį 
pieną ir rūkščią Smetoną su 
sveikatingąja jos pienine 
rūkščia. N. M.

Nenuodingos Gyvatės 
Bei Žalčiai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

toriai (veržliai), vadinami 
paprastais smaugliais, ir 
pitonai.

Paprastasis smauglys už
auga iki šešių bei septynių 
jardų ilgio. Jų yra Brazili
joj ir kitose karštose Pie
tinės Amerikos Vietose. Pi
tonai gyvena Afrikoj, pieti
nėje Azijoj ir kai kur kitur 
“senajame” pasaulyje. Pito
nai yra artimi paprastųjų 
smauglių giminės.

Vieni ir kiti laikosi olose, 
uolų plyšiuose, augalų šak
nyse, tarp medžių ir kitose 
vietose, dažnai grupėmis po 
keturis, penkis ir daugiau. 
Kai kada jie įlipa į me
džius ir tyko sau aukos. Į 
vandenį smaugliai niekuo
met neina.

Paprastai smaugliai me
džioja naktimis. Jie minta 
pelėmis, žiurkėmis, paukš
čiais ir kitais, stambesniais 
gyvuliais. Didieji seni 
smaugliai puola net šunis, 
avis ir ožkas.

Kai smauglys užpuola di
desnį gyvulį, jis apsisuka a- 
pie tą gyvulį ir taip su
spaudžia, kad iš gyvulio pa
silieka odinis maišelis su 
sulaužytais kaulais vidury
je. Tada smauglys pradeda 
ryti savo lobį nuo galvos.

Kad lengviau būtų ryti, 
smauglys sugautą gyvulį 
gausiai suseilioja. Kartais 
jis gana ilgai ryja sugautą 
gyvulį ir dėl to labai pails
ta.

Smauglių oda tinka ba
tams dirbti, balnams ap
traukti ir kitiems tikslams. 
Pietų Amerikos negrai val
go ir smaugliu mėsą.

. M. S.

Apysakos, Kelionių Įspū
džiai, Eilėraščiai, šypsenos

Mūsų Laikraščiuose.
Spalio 16-tą tūlas Skaity

tojas savo Laiške Redakci
jai rašo: “Skaičiau Vilnyje, 
draugas Pruseika rašo: 
‘mažiau, draugai, tų įspū
džių iš kelionės. Mažiau tų 
aprašymų apie vaišes Flo
ridoj ir Californijoj.’ Tai 
aukso žodžiai, ir aš abiem 
rankom ir visais pirštais po 
jais pasirašau.”

Ir toliau Skaitytojas ra
šo, kad apysakos, kelionės 
įspūdžiai jam beverčiai raš
tai, khipo išgalvotos’svajo
nės. Bet jis «savęs nepasi- 
klausia, ką apie tokį šedev
rą pamanys kiti skaityto- 
jai?

Draugas Pruseika taip 
rašo, todėl, kad jis redak
torius. O vėliau, spalio 18- 
tą, V. Kazlauskas rašo 
Skaityt. Balsuose: “Drau
gai, mes esame jau užaugę 
vaikai, tad imkimės rea
laus darbo, išimkime pasa
kas iš laikraščio, o dėkime 
šiandieniniai pritaikytus 
raštus, kurie atidarytų akis 
katalikams, tautininkams, 
socialistams ir kitiems, ku
riems kitų srovių spauda 
nuodija protą.” Bet aš Kaz
lausko norėčiau paklausti: 
Koki raštai tikintiems žmo
nėms gali atidaryti akis, jei 
ne apysakos, ir kas juos pa
rašys ?

Parašyk, kad nėra Dievo, 
nereikalingos bažnyčios, iš
pažinties nereikia eiti. Bet 
su tokiais raštais tikintiems 
akių neatidarysi, dar juos 
įžeisi, užgausi jų jausmus. 
Ir tokio laikraščio jie nei į 
rankas nenorės paimti.

Aš čia kalbu iš patyrimų, 
iš pasikalbėjimų su jais. Ti
kinti žmonės pradeda pa
mylėti laikraštį, kuris talpi
na gražias apysakas, eilė
raščius, nekalto turinio juo
kelius, kelionių įspūdžius, 
kur aprašo gyvenimo nuoti- 
kius, vaizdelius. Tai yra 
grožinė literatūra. O nuo ši
tokių raštų skaitytojas pra
deda skaityti ir politinius 
straipsnius ir gilintis ' į 
juos.

Rašyt, kad tavo raštus 
skaitytų ir juos pamylėtų 
tikinti žmonės, tai yra pai-. 
niausiąs, sunkiausias rašy
tojo darbas. Nekalčiausias 
vienas žodelis tikintį grei
čiau įžeis, negu jam akis 
atidarys.

Visi mes gimėm ir užau- 
gom katalikais. Gerai ži
nom, kokis buvo sunkus ke
lias į apšvietą. Kiek reikėjo 
kovoti, netik su svetimais, 
bet ir su savo tėvais, bro
liais, seserimis. Nenuilstan
tis apšvietos skleidėjas J. 
Perkūnas su savo; nelaime 
tą gerai patvirtina.

Aš perskaitęs šių dviejų 
autorių rašinius baisiai su
pykau! Apysakos, kelionių 
įspūdžiai, kas tik bran
giausia, mieliausia skaityti, 
nes jgyji žinojimo, patyri
mų, lavini savo sniegenas,

tai šitiems, lyg kokiems 
“žaliukams” nepatinka. To
kiems tai patiktų laikraštis, 
jeigu jis išeitų “čystas-bal- 
tutėlis”.

Aš rašiau ir dar pakarto
ju, kad kožna apysaka yra 
surišta su tikrenybe. Up
ton Sinclair, išgarsėjęs 
Amerikos rašytojas, norė
damas parašyti gerą kūri
nį, tai pirma to keletą mė
nesių dirbo gyvulių sker
dykloj Chicagoj. Ir vėliau iš 
savo kruvinų patyrimų pa
rašė tą puikią knygą “Rai
stą”, kuri supurtė ne tik 
Washington!) • v i ešpačius, 
bet ir visą Ameriką, o gal ir 
visą pasaulį.

Susninkų Jurgis.

WATERBURY, CONN.
Naujas Lietuviu Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas

248 Cherry Street, Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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 GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

□ □□

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

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Paryžius. — Francija 
hi oda visas pilietines lais
ves keliems tūkstančiams 
Lriimtų žydų atbegelių.

Ir tarė šuva pribėgusiam 
prie jo kitam šuniui:— Na
gi, kąsk, jei neturi blusų. 
Todėl šuva šunies nekando 
— pauostinėjo ir nudūmė 
sau plauti šėko.

Rašytojas rašytojo nesi
skubina pulti ir todėl, kad 
žino, jog visos rašomosios 
plunksnos turi aštrius dan
tis—gali atsikąsti.

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

m

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

\ Tel. MArket 2-5172 ;
t- t... K’k-- .... „V: i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

iglrikoniškais. Rei- 
llkalui esant ir 
Mpadidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ava.
prii Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-8191

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 svetaine pokilims.

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, grfelt suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sy šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis J 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

.........
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Windsor, Conn.
Čia Biskis įspūdžių iš Mūsų 

Miesto

Lapkr. 3 d. Laisvės vajinin- 
kai draugai J. ir L. žemaičiai 
iš Hartford atvažiavo anksti 
ir sako, “na, važiuokime, ma
žu gausime Laisvei skaityto
jų.” Rytas toks, lyg ir dulkia 
po biskį. Mes važiuojame, aš 
kaipo vadas, nes, mat, mūsų 
miestas savo plotu gana di
delis, nors gyventojų skaitosi 
tik apie 12,000 ir lietuviai la
bai išsiskirstę. Sustojom pas 
drg. V. Kraučuną. Jis tuoj su
prato, kas čia do svečiai ir 
atsiteisė už Laisvę ant metų. 
Kraučunai labai draugiški 
žmonės.

Važiuojam pas J. Lukštą, 
kuris, apsikeitus po žodį, tuoj 
užsimoka už Laisvę ir, kaipo 
dienraščio geras patrijotas, 
dar prideda $5 auką. Paspau- 
dėm jam ranką, sakome, “ge
rai, drauge.”

čia pat ir draugai Gailiūnai 
gyvena. Ir vėl, tik “geras ry
tas,” žodį kitą apsikeitus, mes 
užsimename savo reikalą. Drg. 
Gailiūnas tuoj užsimoka už 
Laisvę ir sako, “aš paaukojo 
žąsi dėl išlaimėjimo, kai bus 
Laisvei ruošiamas parengi
mas.” Ačiū Gailiūnams.

Važiuojame pas drg. J. C. 
Mechernį. Pasisveikinę persta
tom dalyką. Draugas tuoj iš
siima $20 ir sako, “užrašyki
te 2 Laisvės serus ($10). 
Atsinaujinu Laisvės prenume
ratą ($6.50) ir $3.50 aukoju.”

Būtų gerai su tais gerais 
draugais pasikalbėti. Bet ir jie 

,ir mes nenorime praleisti su
sirinkimo. Mat, drg. Buknys 
žadėjo būti, tai retenybė

mums. Tuo būdu, atsisveikinę 
važiuojam pas drg. A. Mazo- 
ną. Vėl biskį pasikalbėję per
statom reikalą. Jis užsimoka 
už Laisvę ant metų ir'dar sa
ko norįs ir prie Literatūros 
Draugijos prigulėti! Jisai ir jo 
draugė užsimoka $1.65. Taipgi 
draugė Magdelena Mazonas 
pasipirko du Laisvės Šerus už 
$10. Jo brolis Kastantas Ma
zonas irgi atsinaujino Laisvę, 
o jo drauge Zuzana pasipirko 
du Laisvės Šerus už $10!

Sustojom dar pas drg. A. 
Yuškevičių. Aš žinojau, kad 
jisai buvo smarkiai užgautas 
jau gal apie 8 mėnesiai tam 
atgal ir dabar serga, randasi 
po daktaro priežiūra ir nedir
ba. Todėl jau beveik nesinori 
nė siūlyti laikraštį. Jisai sako, 
“ateina angelskų laikraščių į 
auzą, bet aš jų nemyliu.” Jis 
jau skaitydavęs Laisvę nuo ki
to parsinešdamas. Tai ir sako, 
“užrašykite man Laisvę ant 
metų.” Tu, drauge, davei ge
rą pavyzdį tiems, kurie sveiki 
būdami ir dirbdami turi viso
kių priežasčių atsisakyti nuo 
to laikraščio, kuris gina dar
bo žmonių reikalus. Dabar ta
rė, drauge, ir sergantį lankys 
Laisvė kasdieną. O tuo tarpu 
mes linkime jums greitai pa
sveikti ir vėl sykiu darbuotis.

Tai matot, mūsų 3-jų valan- 
ių darbo pasekmės neblogos. 
Aukom ir Šerais padarėm virš 
i>90. Reiškia, Windsore yra 
gerų žmonių. Ačiū visiems.

Turiu atžymėti, kad drau
gai žemaičiai yra geri vajinin- 
;ai. J. Margaitis.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

■ Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby fciven that License No. 
GB 1966 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

; HERMAN BORSTELMAN
į3340 Nostrand Avc., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11442 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ’Control Law at 
9508 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL BOTTGER
9508 — Ave. L, Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav; at 
2932 — Avenue R. Borough of Btooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORDES
2952 — Ave. R. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave.. Brooklyn. N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY KETELSEN
<82’1 Church Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Luw at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ADOLPH SIEM
680 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1877 has been issued to the undersigned 
to sell becr at retail under Section 107 of 
thė Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. J

WILLIAM STEFFEN
376 Marcy Avc., Brooklyn, N. Y. II

Žinios iš Lietuvos

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License Nd. 
RL 18568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 471A — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL HUGHES
471A — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18574 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 263 Riverdale Avc.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ISIDORE BETROCK & LOUIS LEVINE 
263 Riverdale Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11506 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under .Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
334 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH & SAMUEL FEUERSTEIN 
334 Howard Avc-, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357-9 Osborne Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ODEI. SINGLETARY
357-9 Osborne St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
936 Madison Street. 
County of Kings, to 
premises.

SEYMOUR SIMON
936 Madison St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& SAUL SANDICK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB. 6948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
59 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLDFEDER 
(Goldfeder’s Dairy)

59 Tompkins Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MAX HUBER
959 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
5404 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY METZLER
5404 — 4th Ave,, Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4110 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHMEELK
4110 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHLOBOHM
4702 — 4th Ave., Brooklyn. N. Y, H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

170 — 5th
JOHN HEITMANN

Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 
County of 
premises.

Alcoholic
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

487 — 5th
HENRY KAEHLER

Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1301 has been issued to the undersigned 
to aell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE

40 VALANDŲ — $28.00
EPPENS, SMITH & CO. INC.

103 WARREN STREET
NEW YORK CITY

(261)

ATRINKCJOS-MIERUOTOJOS
Patyrusios ar imsime mokines. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. F. B. Casing Co., Inc., 
10-37 45th AVE., LONG ISLAND CITY. 
STILLWELL 4-2460. (Lengvai privažiuoja
ma su INDEPENDENT 8TH AVE. SUBVE)

OPERATORES
Dirbti prie pamušų vyriškoms kepurėms.

Taipgi pagelbininkės. Unijinės sąlygos.
AERO LINING CORP.

285 Mercer St., N. Y. C.
(257)

MOTERIS VALYTOJA
apvalymui mažo ofiso 
DALIAI LAIKO 
Turi pradėti 7 A.M.

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, gera alga.
V. LA ROSA & SONS, INC.,

473 Kent Ave., Brooklyn.
(257)

OPERATORĖS
Patyrusios prie paprastų Singer. Darbas nuo 
kavalkų $40—40 valandų savaitė. Taipgi mo

kinės ir abelnam darbui merginos.
PIONEER PLASTIC PRODUCTS CO., 

17 EAST BROADWAY. N. Y. C. 
(arti Chatham ’Square).

(255)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai'

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Darbo Rezervų Šeštųjų 
Sukaktuviu Minėjimas Kaune

KAUNAS. — Miesto amatų 
mokyklų mokiniai iškilmin
gai pažymėjo darbo rezervų 
šeštąsias sukaktuves.

Amatų mokyklos • klube su
sirinko daugiau kaip 300 mo
kinių bei dėstytojų. Susirin
kusieji išklausė pranešimą 
apie šias įžymiąsias sukaktu
ves ir naujuosius uždavinius, 
iškeltus darbo rezervams.

Vakare miesto amatinin
kams buvo pademonstruotas 
filmas “Sūnūs” lietuvių kai- 
ba. • Mg®

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Avc.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JAHNSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5992 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ROSENSTEIN & 
CALVIN WOODS

736 Marcy Avc., Brooklyn, N. Y.

5th
OTTO OHLERICH

Ave., Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No.NOTICE is
GB 10439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control • Law 
109
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control • Law at 
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

109 -- 5th
IRVIN WIMBUSH

Ave., Brooklyn, N. Y. H

©2222222222222222222222222222222222222222222222222;

| Lietuvių Kuro Kompanija
X Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam
X 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 EVergreen 7-1661

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

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

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

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-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 i visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

VYRAI 
SKLYPŲ SUSTATYTOJ AI

PATYRĘ SUPLANUOTOJAI 
PRIE KONSTRUKCIJOS IR PATAISYMŲ 

VIDUTINIAI IR DIDELI 
SKLYPAI IR ĮRENGIMAI 

REPUBLIC AVIATION CORP.
FARMINGDALE, N. Y.

PRANEŠIMAI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1292 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMIL SARLO
1292 Sutter Avc., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE i.s hereby given that License No. 
GB 2234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1190 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED. BRENNING
1190 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2018 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
38 Joralemon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST DAUTERSTAEDT
■38 Joralemon St., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1537 has been issued to the undersigned 
to sell becr at retail under Section 107 of 
the yVlcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FIJED. BRUECKMANN
270 Albany Avc., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
506 Wilson 
County of 
premises.

506 Wilson

NOTICE is

.Avenue, 
Kings, to

KLAUS
Avc., •

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DROGE
Brooklyn, N. Y. H

hereby given that License No. 
GB 1G32 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2313 Tilden Avenue, 
County of Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

premises.

2313 Tilden
PETER

Ave.,
WILKEN

Brooklyn, N. Y. 11

hereby given that License No. 
GB 2148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Du Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 De Kalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is

Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5993 hm been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 ■— 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

THEODORE 
NICK

358 — Gth Avc.,

to' be consumed off the

RICKERMANN & 
FELDMANN

Brooklyn, N. Y. H

BIZNIKRIAI, SKELBKITĖS 
LAISVĖJ

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLAIR AVE 

(Arti Yale Theatre) 
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.
Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
76 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES HUDGINS
76 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE SHAPIRO, MILTON A. KOPS & 

STANLEY SHORE
623 Livonia Acye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TIMOTHY SHEEHAN
413 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1023 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Sertion 
107 of the Alcoholic Beverage, CControl Law 
at 6740 — 5th Ave., Borougįi of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

MARIE TORRE
6740 — 5th Avc., Brooklyn, N. Y. C

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1072 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Sertion 
107 of the Alcoholic Beverage CControl Law 
at 308-12 Bay Ridge Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY REST, INC.
308-12 Bay Ridge Parkway, B’klyn, N. Y. C

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4105 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST KATT
4105 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9718 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MEYER
9718 — 3rd Avc., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 — 3rd. Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY & JOHN PLATE
7010 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8405 —■ 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RATHJE
8405 — 3rd Avc., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law nt 
6104 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST SIMAT
6104 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2033 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic t Beverage Control Law nt 
4823 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES ERSKINE
4823 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1418 has been issued to tfte undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HORTSMANN
4418 — 4tb Avb., .. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4824 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER BECKMANN
Ave., Brooklyn, N.

N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvių moterų apšvietos kliubas 

turės savo susirinkimą 13 d. lapkri
čio, 7:30 v. v, LDS Name, Medley 
St. Malonėkite visos dalyvauti, bus 
pamarginimų. Atsiveskite ir naujų 
narių. — S. Karsok. (254-255)

SANDELIO DARBININKAI

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
5 Dienų — 40 Valandų Savaite. 

GERA PASTOVI ALGA. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės 
PIRMADIENIAIS, TRW:I ADIENIAIS 

AR PENKTADIENIAIS
JO A.M. iki Pietų

LOADING PLATFORM
• Oth Y. n

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

Beverage Control Law at

BINGHAMTON
koncertas

Salėje, 315

NOTICE is 
EB 612 has 
to sell beer 
the Alcoholic
474 Bergen Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. *

MARGARET KELLY
474 Bergen St., Brooklyn. N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11202 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic
— 7th Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

BERNARD 
152 — 7th Ave.,

HAVILANO
Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2005 has been issued to the undersigned 
to sell beer’ at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 
County of 
premises.

Alcoholic
— 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

280 — 7 th
JOHN LUCHAU

Ave.. Brooklyn, N. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Avenue. Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL TRENTWEDEL
4902 — 7th Ave.. Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1G28 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHESSOW
4410 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y. II

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 — 60 th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ONN1G AY.IIAN
462 — 60th St., Brooklyn, N. Y. H

— ■ — ■ — . .1 ■ i, .■■"«■» I 1 — ■ ■■

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 —86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP KRISTENSEN
54 1 — 86th St., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB I960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DEIDRICK GRUBE
1172 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1808 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN FISHER
1098^Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1509 has been issued to the undersigned 
to sell becr at retail under Section 10X. of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1374 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSBETH HELM KE
,1374 Nostrand Ave., . Brooklyn, N. Y. H

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 595 has beefi issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
.tho Alcoholic Beverage Control Law at 
;1980 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENREHTA KING
1930 Fulton St., Brooklyn, N. Y. U

Nepaprastai gražus 
įvyks lapkr. 12 d., Liet. 
Clinton St., 7 v. v. Įžanga 50c. Pro
gramą pildys keturi Chicagos lietu
vių pirmaeiliai dainininkai: K. Abe- 
kienė, A. Kenstavičienė, J. Kensta- 
vičius, Povilas Stogis. Jie suteiks 
gražių dainų programą. Visus kvie
čia dalyvauti LDS 6 kuopos Rengimo 
Komisija. (254-255)

WILSON JONES CO
121 EAST 22ND ST., 
NEW YORK CITY.

(261)

PAPRASTI DARBININKAI
Prie medvilnes nurinkimo ir apvalymui.

Kreipkitės asmeniškai
WHITNEY COTTON MILLS

2185 State St.
(Užpakalyj State St. Mokyklos)

New Haven, Conn.

ELIZABETH, N. J
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 13 d., 8 v. v. LDP Kliubc, 
408 Court St. Draugai, būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarti. — V. 
K. Sheralis, sekr. (255-256)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas Camden, 

N. J. Yra 6 kambariai, maudynė ir 
closed porčiai. Šiltu vandeniu šildo
mas (extra lavatory). Vienos lubos. 
Taipgi yra garadžius. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Nepraleiskite šios 
progos. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas Antaną Kup- 
rionį, 6527 Oxford Ave., Philadelphia 
11, Pa. Telefonas PI. 5-4755.

(254)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudarytą 

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 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

I Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11,

TEL. KVSltGl &-B776

(256)

MOLDERIAI
Patyrę prie Stalų ir Aslos 

$1.50 į Valandą: Nuolatinis Darbas
Kreipkitės tik patyrę 

FEDERAL CASTING CORP, 
1568 Atlantic Ave., Brooklyn

Phone PR. 4-1868 ar PR. 4-4282
(255)

PATYRŲ BUCERIAI
Pagelbininkai ir kaulininkai, taipgi 

priimsime ir keletą mokinių.
JULIAN FREIRICH COMPANY 

46-01 Fifth Street, Long Island City 
(258)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI
Turi būti pilnai patyrę vyrai.
- NUOLATINIS DARBAS, 

GERA ALGA
GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE,

401 W. Pleasant St., 
Hammonton, N. J.

Hammonton 722
(258)<

Iš MĖSOS KAULŲ ĖMIKAI
Patyrę 

Puikiausios Darbo Sąlygos.
Gera Alga.

BEN GRUNSTEIN & SONS
500 OBSERVER HIGHWAY

HOBOKEN, N, J.
(259)

MEDŽIO APDIRBĖJAI
PATYRĘ

PRIE TROKAM VIRŠŲ
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
VIRŠLAIKIAI

Kreipkitės
300 TONNELE AVENUE

JERSEY CITY, N. J.
(255)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
1TNISER1AI. DRAPERS, prie geresnės 

rftiies šaknelių 
NUOLATINIS DARBAS. AUKŠTOS ALGOS. 
2 HERZOG PLACE. HICKSVILLE, L. I. 

TELEFONAS HICKSVILLE 1039

REIKIA DARBININKŲ
Mėsos Pakavimo pitaign

Reikalauja darbininkų visokiems darbams
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir Be Patyrimo
Geros Algos

UNITED DRESSED BEEF CO.
Divizija Swift & Company
780 1st Ave., prie 44th St.

(258)

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje*

t
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Darbiečiai Nusvėrė 
Kelių Senatorių 
Išrinkimą

Darbo Partijos Balsai Diskeli Paaugo;
I Republikonai Pakilo Demokratų Lėšomis

LPTK Brooldyno 
Skyriaus Žinios

Rinkimuose New Yorko 
valstijos senatorių, darbo par
tija buvo nusveriamąja jėga 
keliuose senatoriniuOse 
trik tuose.

ri is-

Aštuntame išrinktas Craw
ford, demokratas. Ten galėjo 
būti išrinktas republikonas, 
jeigu jis būtų turėjęs darbie
čių paramą, 
išrinktas 4,399 
ma. Atskirai 
darbietis
balsus. 8-tas sanatorinis 
triktas susideda iš 1, 6 ir Hi
to assembly distriktų (A.

Crawford tapo 
balsų didžiu- 
kandidatavęs 

BĮ y n turėjo 10,853 
d is-

tūli 
visai

skai- 
par- 
savo

Devintame laimėjo republi- 
konas McCleary, su 2,578 bal
sų didžiuma. Atskirai kandi
datavęs darbietis Denaro ga
vo 7,492 balsus. 9-tą sudaro 
14, 15 ir 20-tas A. D.

Dešimtame laimėjo republi- 
konas Sherbell, gavęs 2.625 
balsų didžiumą. Iš darbo par
tijos jis gavo 17,366 balsus. 
10-ta sudaro 5, 22 ir 24-tas 
A. D.

T r y 1 i k tame republikonas 
Mills laimėjo su 2,632 didžiu
ma, iš darbiečių 
253 balsus. 13-tą 
ir 8 A. D.

Keturioliktame
publikonas Parisi su 13,752 
balsų didžiuma, iš darbiečių 
jis gavo 13,927 balsus. 14-tą 
sudaro 9 ir 19-tas A. D.

Penkioliktame laimėjo de
mokratas Friedmanas su 21,- 
608 balsų didžiuma. Atskirai 
kandidatavęs darbietis 
Schwartz gavo 23,435. 15-tą 
sudaro 2 ir 16-tas A. D.

jis gavo 6,- 
sudaro 3, 7

laimėjo re-

Dar ne pilnais ir ne oficia- 
Įliais daviniais, Amerikos Dar
bo Partijos (AmericaA Labor) 
tikietu už vyriausius du kan
didatus balsų paduota:

Už Mead viso 420,860. Iš 
tų 355,231 mieste ii- 65,629 
užmiestyje.

Už Lehman viso 424,261. Iš 
tų mieste 363,131, užmiestyje 
60.130.

Skaičiai iš miesto pilni, ofi- 
cialis perrokavimas mažai ką 
bepakeis. Iš “up-state” 
distriktai tebebuvo dar 
neraportuoti.

Tačiau iš jau gautųjų 
čių sužinota, kad darbo 
tija gavo 85 nuošimčius
balsų, gautų 1944 metais. Gi 
visų balsavusių mūsų valsti
joje šiemet yra tik 77 nuo
šimčiai balsavusių prezidenti
niuose rinkimuose.

1944 metais darbiečiai bu
vo gavę 496,405 balsus.

Taigi, darbiečiai neprarado 
republikonams balsų. Susipra
tę, kovingi darbininkai* kurie 
sudaro taip vadinamą kairia- 
sparnę darbininkų vadovybę, 
nepasidavė republikonų pro
pagandai.

Liberalų Partijos Giesmė 
Sugiedota <

Liberalų partija, kuri vy
riausiai buvo įsteigta darbi
ninkų spėkoms skaldyti, buvo 
viena iš stambiųjų praradėjų
balsų republikonams. Šiuose tuos miestus pralaimėjo.

rinkimuose ji nova buvo susi
dėjusi su demokratais, parė
musi jų kandidatus, bet visa 
jų agitacija susidėjo iš reika
lavimų, kad Dewey daugiau 
pultų raudonuosius. Ir žmonės 
jau turėjo gana progos maty
ti, koks tas jų “liberalizmas.”

Liberalų partija šiemet ga
vo 173,858 balsus už Mead ir 
179,278 už Lehmaną, Tai bu
vo tik biske.’iu daugiau 50 
nuošimčių to skaičiaus, kiek 
buvo gavę už Rooseveltą 1944 
metais. Tuomet jie buvo surin
kę 329,235 balsus.

Demokratai Prarado 
Daugiausia

Buvę galingi New Yorko 
mieste, dabar pasidavę Far
ley’o skaldytojiškai partijos 
vadovybei, demokratai šiuo
se rinkimuose atsiliko nuo re
publikonų visose miesto ap
skrityse. Išsigelbėjo tik ten, 
kur pažangesnieji viršininkai 
arba nariai per viršininkų gal
vas susidarė koaliciją 
bo partija ir kitomis 
šyvių grupėmis.

Panašių nuostolių 
I demokratų partija ir
j miestuose New Yorko valsti- 
Įjoje. Rooseveltas 1944 me
tais, pirmu kartu istorijoj, bu
vo laimėjęs demokratams 
kiekvieną žymesnį valstijos 
miestą. O priešrooseveltinės 
spėkos demokratuose šiemet

Kaltina Švietimo Tary
bą Leidime Skirstyti 
Pagal Rases Mokyklose

organizaci- 
ve i k ė j ai New Y o r k c 
į majoro komitetą — 
Committee On Unity 

sulaikymui krypties 
mokyklas į baltų ir 

Nu rod in ė j a-

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto, Brooklyn© skyriaus 
susirinkimas įvyko spalių 31- 
mą. Buvo sėkmingas, organi
zacijų delegatai davė gerų su
manymų ir patarimų.

J. W. Thomsonas, atvažiuo
damas į susirinkimą, atvežė 
daug drapanų ir čeverykų.

atvežė 
pundą

| myti tą dieną ir ateiti laiku į 
i tą istorinį ir per ilgus metus 
I atmintiną pokilį.

Dvyliktas Siuntinys drapa
nų ir čeverykų Lietuvai tebe
ruošiamas. Dalis 12-to Siun
tinio — 20 belų drapanų ir 3 
skrynios čeverykų — jau iš
siųsta iš priežasties mažos 
drapanų centre vietos. O da
bar jau turime prirengę 
belų drapanų ir 8 skrynias 
verykų.

Siuntiniai iš kitų miestų
eina kas dieną į drapanų cen
trą, atnešama ir iš Brook lyno.

Laimėjo Didžius Algų 
Pakėlimus

11 
ce-

ai

su dar- 
progre-

panešė 
kituose

Filmos-Teatrai

sudaro 13 ir

ir 12-me iš- 
ir Greenberg

Stanley Teatre

Trečia savaitė teberodoma 
puikioji karo strategijos fil
mą “The Turning Point,” 
rodanti tas problemas ir 
planus, kurie pasuko prie 
lingrado viso karo eigą, 
atras — prie 42nd St., 
7th Avė.

scenoje. Randasi teatrų 
re, Broadway ir 47th St.

pa
tuos 
Sta-
Te- 
ant

< i

Embassy Newsreel Teatruose
Keturių didžiųjų atstovai 

gamina taikos sutartį ii- kiti 
žiniški vaizdai, taipgi trumpa 
technispalvė “Men of Tomor
row.”

šešioliktame laimėjo demo
kratas Rosenblatt su 18,770 
didžiuma. Atskirai kandidata
vęs darbietis Tishler gavo 24,- 
232 balsus. 16-tą 
23-čias.

Tiktai 11-me 
rinktieji Morritt
(demokratai) nepriklausė nuo 
darbiečių balsų. Bet jie buvo 
sudarę su darbiečiais koaliciją 
ir gavo didžius skaičius dar
biečių balsų, nors tie skaičiai 
buvo mažesni už jų gautas 
didžiumas. Morritt gavo nuo 
darbiečių 17,443, o Green
berg — 19,148.

Visuose kituose distriktuose 
laimėtojai išėjo tokiais tik dėl 
to, kad arba jie turėjo dar
biečių paramą, arba tų dis- 
triktų darbiečiai buvo išstatę 
savo atskirus kandidatus, ne
parėmė .jų oponentų.

DeKalb ir Flatbush, 
žmoniškumo drama

“Sister Kenny,” per- 
paskilbusios slaugės

Brooklyno Paramount

Prie 
rodoma 
filmoje 
statanti
teatlaidžią kovą pagelbėti li
ros suparalyžiuotiems vai
kams.

New Yorko Paramount
Rodoma Irving Beri in o 

‘Blue Skies,” muikališka, 
spalvota romanso, komedijos, 
dainos ir abeln'ai linksmybių 
filmą. Grupė aktorių gyvųjų 
veiksmuose ant scenos, 
•as prie Times Square.

Teat-

Perspėjo Republikonus
Pagerbti Darbininkų 
Teises

New Yorko Miesto CIO 
ryba įspėjo republikonų 
mandą, kad bile koks bandy
mas sunaikinti darbininkų so
cialius laimėjimus, įgytus lai
ke velionies Roosevelto prezi
dentystės, “bus pasitiktas or
ganizuotų mūsų miesto darbi
ninkų stipriausiu pasipriešini
mu.” *■' <

Ta- 
ko-

Roxy Teatre
Teberodoma “Claudia 

David,” taipgi yra scenos ak
tai su svečiais aktoriais, daini- 
linkais ir su teatro baletu.

and

Hollywood Teatre
Rodoma filmą “Deception,” 

su Bette Davis, Claude Rains 
ir Paul Henreid žvaigždėse 
romantiškoje dramoje. Teat
ras — Broadway ir 51st St.

Strand Teatre
Teberodoma “Nobody Lives 

Forever,” taipgi yra veiksmai

Visuomeniškos 
j ris ir 
kreipėsi 
Mayor’s 
—veikti 
skirstyti
negrų mokyklas, 
ma, kad leidimas skirstyti ug
dys diskriminaciją ir rasines 
priešginybes.

Ta kryptimi pasuktomis 
mokyklomis skaitoma Wad- 
leigh High, 114th St., New 
Yorke; Morris High, 166th St., 
Bronxe; Jamaica High, 167- 
01 Gothic Drive, Queense ir 
Gilds High, Nostrand Ave., 
Brooklyne.

Tarybos nekaltina tos kryp
ties tiksliame kūrime, tik lei
dime jai plėtotis.

Pradėjus negrams tose sek
cijose daugiau apsigyventi ir 
vaikus leisti į vietos mokyk- 

baltieji 
vaikus 
į toli- 

pašakų

las, tūli priešnegriški 
pradėjo ištraukti savo 
iš tų mokyklų, siųsti 
mesnes, žinoma, ne be
savo elgesio pateisinimui, švie
timo Taryba nuo to nesū
ri raudė.

Pasekmė nesudraudimo yra 
ta, kad kitos mokyklos perpjl- 
domos, šios tuštėja. Visa tai 
apsunkina miestą bereikalin
gomis lėšomis ir grasina kai 
kurioms1 iš tų mokyklų užsida
rymu. Tuo patimi leidžiama 
skleisti pavojingas priešrasi- 
nes teorijas, kurioms išplitus 
gali būti pervėlu. sulaikyti be 
didelių nuostolių abiejiems. 
Lazda, kaip jau priimta lietu
vių sakyti, turi du galu.

M. Yakštienė vėl 
p as i u v u s i mergaitė m s 
nauju suknelių.

Finansų tvarkytoj a 
šinskienė raportavo, kad pini
gus pridavė nacionaliam ko
mitetui.

Nutarta surengti vakarėlį 
pagarbai visų darbininkų ir 
darbininkių, kurie kokiu nors 
darbu prisidėjo prie Lietuvai 
pagalbos teikimo. Kviečiame 
mezgėjas, siuvėjas ir siuvėjus, 
drapanų tvarkytojus, peržiū
rėtojus, sudėjėjus į pundus- 
bėlas, čeverykų tvarkytojus, 
skrynių prirengė jus ir užkali
nėto j u s.

Visi ir visos pagelbėję tuo
se ir panašiuose darbuose 
kviečiami šeštadieni, gruodžio 
21-mą, susirinkti į Laisvės 
svetainę apie 7 vai. vakare. 
Taip pat kviečiami ir nacio- 
nalio LPTK nariai. Bus trau
kiami paveikslai visų darbi
ninkų, o taip pat ir abiejų 
LPTK — nacionalio ir vieti
nio. Bus užkandžių ir gėrimų.

Prašome visus gerai įsitė-

NEWYORKIEČIAI MYLI 
PROPAGANDĄ

Bet propagandą jie pasi
renka. Kada New Yorke buvo 
pradėta rodyti italų filmą 
“Open City,” iš Italijos parti
zanų veiksmų karo metu, tūla 
spauda sakė, kad filmą tik 
“propaganda.” Filmą tebero
doma dešimtas mėnuo, World

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—-DENTISTAS <•

Peter Kapiskas

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5(569

12-kos Metu Vaikas
Sugaudino Plėšiką

rn inimu m 
dolerių iki 
pakėlimai

šn

pa- 
$32 
nuo 
La

Merchants Banko darbinin
kai per savo uniją — Finan
cial Employees Guild — lai
mėjo didžius pakėlimus algų. 
Kai kurie iš tų pakėlimų sie
kia iki $80 per mėnesį. Užbai
gus derybas, darbininkai 
grįžo į darbą.

Darbininkų 
keltas nuo 23 
savaitei.- Kiti
$36 iki $80 per mėnesį, 
naikinta pusmėnesiniai algos 
išmokėjimai, išmokės kas sa
vaitė. Mokės laiko ir pusės 
mokestį po 7 valandų darbo. 
Taipgi atmokės pilną algą ir 
sugrąžins darbus streikavu
siems. Sutikta įsteigti skun
dams spręsti arbitracinę ko
misiją.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

Daugiau Parodymų, 
Kad Su Darbininkais 
Galima Laimėli i i Rinkimuose teisėjų į valsti-1 

įjos aukščiausi teismą 1-me 
teisminiame distrikte (Judi
cial District), apimančiame 
New Yorko ir Bronx apskri- 
čius, laimėjo turėjusieji darbi
ninkų paramą.

Renkami buvo du, kandida
tavo keturi. Išrinkti:

Thomas L. J. Corcoran, ma
joro O’Dwyer pavaduotojas 
(deputy mayor), buvęs vienu 

i iš patarėjų Lehmanui laike jo 
•gubernatorystės. Jis demokra- 
jtų ir darbiečių tikietais gavo 
544,611 balsus.

Edgar J. Nathan, Jr., jau 
tarnaująs gub. Dewey laiki
nai paskirtu teisėju, dabar ta
po išrinktu. Jis gavęs 632,595 
balsus ’ republikonų, darbiečių 
ir liberalų partijų tikietais.

Pralaimėjo distrikto proku
roras Foley, kandidatavęs de
mokratų ir liberalų partijų ti
kietais ir George L. Genung, 
kandidatavęs tik republikonų 
tik i etų. Pirmasis gavo 455,214 
balsus, antrasis 359,976.

Herbert Bell, 12 metų ber
niukas, pastebėjęs jauną vy
ruką risčiomis išbėgant iš 
vaistinės, 8027 18th Avė., 
Brooklyne, leidosi ant savo 
dviračio paskui jį. Vejama
jam pasukus į aukštojo gelž- 

i kelio stotį, berniukas pašau- 
jkė policiją, kuri spėjo bėgan-
tįjį pagauti ant platformos 
pirm ateisiant traukiniui.

Anot policijos, pas areštuo
tąjį Joseph James Duffy, 19 
metų, radę kišeniuose $70. 
Apie tiek sakė turėjęs kasoje 
apiplėš tas is vaistininkas. 
Taipgi radę kišenių je pišta- 
lietą, bet tas buvęs neužlo- 
duotas. Duffy sakęsis gyvenąs 
855 E. 45th St.

šeštadieniais leis pasistaty
ti mašinas vieną valandą pre
kybiniame New York o centre, 
kur paprastai būna uždrausta 
statyti. Priežastis — prekybi
ninkai skundžiasi apyvartos 
sumažėjimu.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadieni, lapkr. 13 d., Liet. Ne- 
prigulmingo Kl. Name, 269 Front 
St. įvyks LDS 46 kp. susirinkimas. 
Visi nariai būkite. — Valdyba.

(255-256)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyek Ir Maujer 8t*. BROOKLYN C, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Utdaryta
Valandos:

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 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8008

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.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

BULOVĄ!
PAJIEŠKOJIMAI

Noriu pirkti Beer Garden arba 
Restauraciją už prieinamą kainą. 
(Pageidaujama, kad restauracija tu
rėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti bile kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valsti
joj. Kas turi tokj biznį ir nori par
duoti, prašau rašyti į W. Smith, 
5422 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn, N. Y. (253-258)

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Bankletų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku* 

ateičių* su naujausiais {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949 959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginis 7-4498

Scena iŠ filmos “O.S.S.,” dabar susiedijos teatruose.”

OPA Atleido 189 
Darbininkus

OPA New Yorko skyrius, 
turįs centrą Empire State bil- 
dinge, įteikė 189-niems savo 
darbininkams atleidimo iš 
darbo pranešimus. '

Apie 600 kitų gausią atlei
dimo korteles ateinantį antra
dienį. Atleidžiami pasekmėje 
uždarymo 20 vietinių skyrių 
miesto dalyse 'ir artimose apy
linkėse. Pirmiau saugoję kai
nas visiems, dabar išeis patys 
pirktis viską pakeltomis kai
nomis, nebeturėdami, iš ko 
pirkti — be uždarbio.

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home




