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Dėlei ALDLD Knygos.
Suvėlavome Šviesą.
Maskvai—800 Metų.
E. Rooseveltas Maskvoj.
Finliandija ir Albanija.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Suvėlavome Lietuvių Litera
tūros Draugijos knygą už 
šiuos metus. Tai vis pasekme , 
karo. Popierą knygai užsakė
me dar sausio mėnesi, per vi
są pavasarį ir vasarą tik ir | 
girdėjome: “Neturime popie-( 
ros.” Pagaliau. pabaigoje ; 
spalių mėnesio ją gavome. Na, i 
tai dabar Laisvės įstaigos dar- , 
bininkai skubina darbą. Gas- i 
padorius pažadėjo, kad tikrai ■ 
prieš naujus metus bus gata- ■
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Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVE-L1BERTY
The Only Lithuanian baily 

lu the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Jungi. Valstijos su 
Sovietais Išvien 

Remia Veto Teisę
Amerikos Atstovas Sako, Penkių 
Didžiųjų Vienybė Būtina Saikai

Dėl tos pačios priežasties ir i 
žurnalas šviesa suvėluoja. Pa- ! 
starąjį numerį išleidome ant | natorius Tomas Connally, 
daug storesnės popieros, nes Amerikos atstovas Jungt. 
negalėjome gauti tokios, kaip 
pirma spausdinome.

Prie to, stoka spaustuvėje 
darbininkų. Nejaugi, jaunesni 
draugai, kurie moka lietuvių 
kalbą ir rašybą negalėtų atei
ti į mūsų įstaigą dirbti? Dar
bininkų jieškome. bet mūsų 
patrijotų mažai atsiliepia. Tai 
negerai! Iš dabar dirbančių 
prie laikraščio tūli taip pat 
turėjome palikti neblogus dar
bus ir ateiti Į mūsų įstaigą, 
nes čia buvome reikalingi. Ko
dėl to negali kiti padaryti?

Sekančiais metais Maskva 
apvaikščios 800 metų sukaktį. 
Tai Įdomus dalykas. Tarybų 
vyriausybė prie sukakties 
energingai ruošiasi. Mokslo 
Akademija išleis 6-šių tomų 
veikalą — “Maskvos Istorija.” 
Bus paruošta tūli istoriniai pa
statai.

Kol tarpe Švedijos ir Sovie
tų Sąjungos ėjo derybos dėl 
prekybos, tai turčių spauda 
daug rašė. Mr. Byrnes rado • 
reikalo net protestą pasiųsti. ! 
Bet Švedija ir Tarybų Sąjun- j 
ga nėra keno nors kolonijos, i 
Jos protestus grąžino ir su-; 
tarti pasirašė. Lapkričio 12 d. 
Švedijos parlamentas ją užgy
nė. New York Times to fakto 
atžymėjimui surado vos tik 
penkias eilutes vietos.

Velionio prezidento sūnus 
Elliott Roosevelt ir jo žmo
na nuvyko i Maskvą. Išgirdęs 
apie tai, kad demokratai bal
savimus pralaimėjo, jis pa
reiškė, kad tai bausmė jiems 
už tai, kad jie nesekė 
vo politikos, 
teisingas.

Jis tame
jo tė- 
pilnai

susitarimo vaisius galėtų 
būti karas, o ne taika.”

Taip Connally atsiliepė į 
Kubos, Australijos ir kitų 
vadinamų mažųjų tautų rei
kalavimus aprėžti Penkių 
Didžiųjų veto teisę. Kartu 
jis pageidavo, kad tos pen
kios valstybės tarp savęs 

| susitartų nevartot veto be 
svarbaus reikalo.

Sovietų delegatas A. Vi-

Tautų seimo politiniame 
komitete užreiškė, jog kiek
vienas iš penkių didžiųjų 
talkininkų privalo turėti 
veto (atmetimo) teisę, nes 
tik su tokia teise tegalima 
užtikrint Penkių Didžiųjų 
vienybę. Sen. Connally sa- i 
kė, pavyzdžiui: “Jei šios di
džiosios valstybės nesusi
tartų dėl ginkluoto įsikiši- šinskis pareiškė, jog Sovie- 
mo į kitą kraštą arba dėl! tai naudojo veto tiktai svar- 
jėgos panaudojimo, tai ne- biuose reikaluose.

I ■ r

Streiklaužiai bando jsibriauti pro CIO Auto Wor
kers Lokalo 248-to pikietus i Allis-Chalmers kompani
jos šapas West Allis, Wis. Streiklaužiai NEPRAĖJO, 
bet jie iššaukė ataką ant streikierių. Čia matome vieną 
vyriški permušta ir moterį, pakliuvusią i muštynių sū
kurį

Mainierių 
Gali Sustreikuot 
Šį Ketvirtadienį
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Valdžia Įspėja Unijos Vadus, 
Kad Streikas Būtų “Neteisėtas”
Washington.— Mainierių wiso atšaukiamoji sutartis 

Unijos pirmininkas John L. su valdžia buvo pasirašyta 
Lewis pranešė, kad jis vi
dunakti iš trečiadienio i A- *
ketvirtadienį šią savaitę pa
naikina sutartį tarp minkš
tųjų angliakasy klų darbi
ninku ir valdžios. O sena-

gegužės 29 d., po to kai 
minkštosios angliakasyklos 
perimtos į valdžios rankas.

Vidaus reikalu sekreto
rius Krug įspėjo uniją, 
kad ji “neturi teisės” pati 
viena panaikint senąją su

sis Mainierių Unijos obal-Įtartį. Generalis prokuro- 
sis yra: “Be sutarties ne-' ras Tom Clark priminė Iš
dirbame.” Taigi 400,000 an- wisui, kad streikas valdžios 
gliakasių gali sustreikuoti,! užimtose pramonėse yra 
jei valdžia tuo tarpu nesu- kriminalis nusikaltimas pa
tiks pridėt jiem algos ir pa- gal Smith-Connally įstaty- 
gerint darbo sąlygas. Le- mą.

J.
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Kaip Republikonai 
Ketina “Taupyti 
Šalies Iždą”

Washington. — Kongres- 
manas John Taber ir kiti 
kongreso republikonai keti
na pašalint milioną ar dau
giau civilių valdžios darbi
ninkų bei tarnautojų ir to- 

i kiu būdu “sutaupyti šalies 
• iždui” $3,000,000,000 per 
metus. Jie siūlo panaikint 
valdžios .programą dėl, gir
di, “nereikalingų” 
statybos darbų ir taip su
taupyti pusantro 
dolerių per metus, 
republikonai planuoja iš
mesti dar 800,000 civilių val
džios tarnautojų bei darbi
ninkų, be kitko, sumažinant 
ir paštininkų skaičių.

valdinių

miliono 
Toliau

Chinų Respublikos Kūrėjo 
Našlė Sako, “Savanaudžiai 
Stengiasi Pavergt Chiniią”

Nexy York. — Pokilyje 
Komiteto dėl Demokratinės 
Politikos Tolimuosiuose ry
tuose buvo perskaitytas lai
škas nuo Chinijos respubli
kos kūrėjo Sun Yat-seno 
našlės. Ji rašo, kad “sava
naudžių grupės” Chinijoj ir 
Jungt. Valstijose bando pa
vergt ir supančiot Chinijos 
žmones. Sykiu jinai ragina 
stengtis palaikyt gerus ry
šius tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos ir perspėja, 
kad jeigu išsivystytų karas 
tarp tų dviejų kraštų, tai 
“prarytų visą civilizaciją.”

SU I91™ Hu Seime
Dėl Užsieninės

pasiuntė didelę 
Maskvą, kad tar-

Norvegija 
delegaciją į 
tis su Tarybų Sąjunga preky
bos reikalais. 1939 metais 
Norvegija iš Tarybų šalies pir
ko už 19,000,000 kronų reik
menų, o Sovietams pardavė 
už 10,000,000. Jai reikia duo
nos ir daugelio kitų dalykų.

Kažin, ar tūli “demokratai” 
nesuras reikalo kelti protestą 
prieš i 
kaip jie kėlė prieš Švedijos?

ATIMSIĄ AMERIKONU 
KRAUJO PLAZMA IŠ 
JUODOSIOS RINKOS

ALBANIJA PRIPAŽINO 
UŽSIENINĘ ISPANIJOS 

VALDŽIĄ
Lake Success, N. Y. — 

Albanijos vyriausybė pra
nešė Jungtinėms Tautoms, 
kad jinai pripažino užsieni- 

| nę Ispanijos respublikos 
valdžią su premjeru Jose 
Giral’iu pryšakyje.

Shanghai, Chinija.— Val
dinė Amerikos komisija, 
pardavinėjanti atliekamus 
nuo karo dalykus, įsakė at
imti iš juodosios chinų rin
kos 290 tonų amerikonų 
kraujo plazmos. Komisija 
teisinasi, kad “per klaidą” 
pardavus tą plazmą. Juodo-

Demokratai ir Komu
nistai Neina į Klastingą 
Chiango Seimą

Norvegijos pastangas, sįos rjn^os biznieriai mokė
jo tik po 50 centų už pus-

Nanking. — Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
sušaukė neva tautos seimą 
naujai konstitucijai gamin
ti. Visi 1,355 delegatai tai

New Yorke stambi turčių .kl2^UJ°. l)lazmos, ° ; tik Chiang Kai-sheko tauti- 
spauda ir vėl sudejavo dėl Pai diavinėdami ėmė po $25

New Yorke stambi turčių

nors dalinai atsi- 
skriaudas, kurias 
padarė tai šaliai

“mažytės Finliandijos.” Šį 
kartą turčių redaktoriai ver
kia, kad ji turės atmokėti Ta
rybų Sąjungai $300,000,000 
už tai, kad 
teisti už taš 
Finliandija 
laike karo.

Tatai padengs tik labai ma
žą dalį Sovietų nuostolių. Fi
nai fašistai vien Leningradui 
daugiau padarė nuostolių, jau 
nekalbant apie tai, kad jie 
suardė Baltijos-Baltųjų Jūrų 
Kanalą ir labai nuteriojo tary
binę Suomių-Karelų respubli
ką.

už puskvortę. Į amerikinio 
kraujo prekybą esą įvelti ir 
aukšti valdininkai, diktato
riaus Chiang Kai-sheko gi
minės. Prieš tą biznį už- 
protestavo Raudonasis 
Kryžius. Po to sekė kiti 
Amerikos piliečių protes
tai.

New York. — Teigiama, 
kad Keturių Didžiųjų užsie
niniai ministrai einą prie 
geresnio susikalbėjimo dėl 
Triesto savivaldybės.

ninku partijos nariai. Chi- 
nų komunistai ir Demokra
tinė Sąjunga atsisakė daly
vauti tokiame seime. Jie 
priminė, jog Chiangas šių 
metų pradžioje buvo priža
dėjęs, kad konstitucinį sei
mą sušauks Patariamasis 
Politinis Komitetas, atsto
vaujantis visas Chinijos 
partijas. Chiangas sulaužė 
savo duotą žodį ir sauvališ- 
kai sušaukė vien savo paka
likų šeimą.

REPUBLIKONAI TARIASI 
PABRANGINI RENDAS BEI 
PANAIKINT JŲ KONTROLĘ
Washington. — Kainų 

Administracija sutiko tar
tis su namų savininkų at
stovais apie jų reikalauja
mą rendų (nuomų) pakėli
mą 15 nuošimčių.

Į t a k i ngas republikonas 
senatorius Kenneth Wherry 
reikalauja nuimt rendų 
kontrolę butams. Republi- 
konų vadas senatorius Taf
tas sako, jei valdžia dabar 
pakeltų rendas 15 nuošim
čių, tai galima būtų iki pa-

vasario palaikyti rendų 
kontrolę, bet pavasarį ji tu
rėtų būti visiškai nušluota.

New York. — čionaitinė 
Vartotojų Taryba ir Darbo 
Partija ragina prez. Tru- 
maną išlaikyti tokią rendų 
kontrolę, kaip iki šiol. Šių 
organizacijų vadai įspėja, 
kad jei būtų panaikinta 
kontrolė, tai apartmentai 
pabrangtų 50 iki 100 nuo
šimčiu, v

Išplaukė Amerikonai 
Iš Albanijos

London. — Politiniai Am
erikos pasiuntiniai buvo 
valtimis perkelti iš Albani
jos į karinį amerikonų lai
vą sustojusį kiek toliau nuo 
Albanijos krantų. Jie plauks 
namo. Amerika prašė leis
ti du jos karinius laivus į 
pačias albanų prieplaukas 
dėl tų amerikonų. Albanija 
neleido.

Airija Užsirūstinusi 
Prieš Jungt. Tautas.

Dublin. — Airijos spauda 
pyksta, kad Jungtinės Tau
tos vis dar nepriima Airi
jos į savo tarpą; sako,“ ne
sėdėkime ant slenksčio, kaip 
ubagas,” ir atšaukime savo 
aplikaciją į Jungtines Tau
tas.

Pro-fašistinės Airijos pri
ėmimui ypač priešinosi So
vietai'ir Lenkija.

PLANUOJAMA NEI 
B1LB0 Į JUNGT. V
Washington. — Vadovau

jamasis republikonų senato
rių komitetas nutarė pasi- 
stengt, kad fašistuojąs “de
mokratas” Theodoras Bilbo 
būtų nepriimtas, kaipo se
natorius nuo Mississippi 
valstijos. Tūli demokratai 
senatoriai iš šiaurinių vals
tijų taipgi reikalausią at
mest Bilbo.

Prieš Bilbo yra įteikti to
kie skundai: Jis, kandida-

•R1IMT FAŠISTINIO 
ALSTIJU SENATĄ
tuodamas į senatą naujam 
terminui, uždraudė neg
rams balsuoti ir kurstė bal
tuosius linčiuoti tuos neg
rus, kurie drįs dalyvauti 
rinkimuose. Bilbo, kaipo se
natorius, sakoma, ėmęs ky
šius iš vieno karinio kon- 
traktoriaus.'

Antra vertus, 'republiko
nai iš veiksmo prieš Bilbo 
stengiasi pasidaryt politi
nio kapitalo prezidenti
niams rinkimams.

Sutarties su Vokietija
Lake Success, N. Y. — 

Lenkijos ir i 
atstovai kreipėsi į Keturių 
Didžiųjų užsieninius minis
trus, kad leistų lenkam ir 
čechoslovakams dalyvauti, 
kuomet tie ministrai svars
tys planus dėl sutarties -su 
Vokietija.

Lenkijos delegatas Rzy- 
mowski pasiryžęs ginti ru- 
bežiaus liniją tarp Lenkijos |glų politika, pasidavusi Am
ir Vokietijos, kaip kad nu- erikai, veda linkui “neiš- 
statyta Potsdamo konferen- vengiamo” karo tarp Junęt. 
cijoj. Čechoslovakų delega- Valstijų kapitalizmo ir So- 
tas Masaryk priminė, kad vietų komunizmo. Bent 54 
Vokietija yra jo šalies kai- darbiečiai seimo nariai pa- 
mynas.

Cechoslovakijos PojjtlĮįOS
London. — Kelios dešim

tys darbiečių atstovų išrei
kalavo, kad anglų seimas šį 
antradienį plačiai svarsty
tų siūlymus taisyti užsieni
nę Anglijos politiką. Jie 
tvirtina, jog dabartinė an-

sirašė reikalavimą pakeisti 
tokią politiką. 74 darbiečiai

HAWAII CUKRAUS DAR- atstovai reikalauja atmest 
BININKAI LAIMĖJO 
ILGĄ STREIKĄ

valdžios siūlomą verstiną 
karinę tarnybą taikos lai- 

Hawaii cukraus darbinin- ku.
kai streikavo 76 dienas ir , 
išsikovojo 70 centų iki $1.38 j 
už darbo valandą. Jiem va
dovavo CIO unija. Cukraus 
fabrikai vėl veikia, 
giausia to cukraus 
Amerikai.

Dau- 
teks

ĮTARTA AMERIKONAS 
KAIPO SABOTAŽO 
VADAS ALBANIJOJ
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Byla prieš Filipinus, 
Bendradarbiavusius su 
Japonais Okupantais

Manila, Filipinai. — Čia 
bus teisiama 90 filipinų, 
kaltinamų už bendradarbia
vimą su japonais okupan
tais. Tarp įkalintų yra ir 
du buvusio Filipinų prezi
dento Osmenos sūnūs, Nica
sio ir Sergio Osmenai. Jie 
parūpindavę japonam ka
rinių medžiagų ir pasipelnę 
šimtus milionų dolerių; pas-

London. — Albanijoj da
bar vedama byla prieš sa- 
botažninkus. Vienas teisia
mųjų, Abdul Sharra liudi
jo, jog sabotažui prieš Al
banijos valdžią vadovavo 
politinės amerikonų pasiun
tinybės galva Harry T. 
Fultz, kaip sako pranešimai 
iš Sovietų Sąjungos. Fultz 
žadėjęs Sharrai $200 auksu, 
jeigu Sharra su kitais sa- 
botažninkais sus progdins 
Malik ežero nusausinimo 
projektą; jeigu jis organi
zuos albanus veikti prieš 

i valdžią ir jeigu darys kari
kui prisipirkę daugybę na- nes provokacijas tarp Al
mu ir žemių už tuos pini- j banijos ir Graikijos, taip 
gus. Tarp kaltinamųjų yra kad anglų-amerikonų armi- 
ir didžiausias pirmkarinis ja* gautų priekabę įsiveržt į 
Filipinų milionierius Vi- Albaniją, 

cente Madrigal. (Bet niekas į -------------------
neteisia prezidento Roxaso, Dėkoja LaGuardijai už Pa- 
vyriausio japonų bendra
darbio.)

ramą Albanams
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Lake Success, N. Y. — 

Albanija telegrafavo padė
ką generaliam UNRRA di-AMERIKA ŽADA NEKLIUDYT FRANKO ISPANIJOS

13į-ką kartų mažesnis, kaip 
Finliandijos. Bet turčių aky
se Albanija nėra nei “mažy
tė,” nei mūsų draugė, nors ji 
kariavo prieš Mussolinį ir Hit
lerį, o Finliandija, kaip tik 
priešingai, kariavo prieš mus.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas, Dean Acheso- 
nas sakė, jog ši šalis laiko
si tokios pat politikos link 
Franko fašistų valdžios Is-

panijoj, kaip ir pirmiau. į būti priimta į Jungtines 
Jungtinės Valstijos, girdi, 
aštriai peikia Franko reži
mą. Amerika sako, Franko 
neturėtų valdyti Ispanijos, 
ir fašistinė Ispanija negali

mą, kad visos Jungtinės; rektoriui F. LaGuardijai už 
Tautos sutraukytų diploma-1 paramą nukentėjusiems nuo 
tijos ir prekybos ryšius su potvinių albanams. Jie ga

lo pakeist dabartinę savo Franko diktatūra.

Jiems gaila “mažos Finlian- 
dijos,” bet jie su didžiu pik
tumu puola Albanijos respu
bliką. Albanija tris kartus tu
ri mažiau gyventojų, kaip Fin
liandija. Albanijos plotas yra

vo iš UNRRA $300,000 ver
tės maisto, drabužių ir kitų 
reikmenų.

Tautas. Bet, esą, tiktai pa
tys Ispanijos žmonės priva-

valdžią. Taip Achesonas j -------------------
atsiliepė į Lenkijos • siūly-1 ORAS. — Būsią lietaus.
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plakti visų republikoniškų ir reąkcioniškų žiau-rinkimų,Labai pulti pirm
riy vejų, šie progresyviai kandidatai atlaike tą audrą, tapo išrinkti į kongresą. 
Iš kairės: Lewis Ludlow, Indianos demokratas; Helen Douglas, Kalifornijos 
demokratė ir Vito Marcantonio, New Yorko darbietis. Sekamame kongrese 
jiems teks dar sunkiau kovoti už darbininkų teises.

Man Taip Atrodo

Giliau į Karą
' Chinijos reakcija, priešakyj su generolu Chiang 

Kai-sheku, klampina liaudį į ilgą ir baisų karą? Chinijos 
Komunistų Partija ir demokratinės organizacijos dėjo 
pastangų, kad naminį karą baigti susitaikymu. Tam bu
vo padėtas ir pamatas, kada šių metų pradžioj genero
las Chiang Kai-shekas sutiko, kad Kuomintango partija, 
Komunistų Partija ir Demokratinė Lyga sudarys laiki
nąją koalicinę valdžią, ta valdžia praves demokratinius 
balsavimus, laike kurių bus išrinkta parlamento nariai.

Bet generolas Chiang Kai-shekas, nuolatos gauda
mas iš Amerikos didelę pagalbą, nusprendė išnaikinti 
komunistines ir demokratines organizacijas ir įvesti re
akcinę fašistinio pobūdžio tvarką. Žinoma, jam tame 
pritaria Wall stryto imperialistai.

Generolas Chiang Kai-shekas sulaužė sutartį, ves
damas karą prieš liaudies demokratiją, o dabar dabaigė, 
kada jis sušaukė “Chinijos Seimą.” Atstovai į šį seimą 
yra išrinkti teroro sąlygose tik jo pakalikai. Komunistų 
Partija, Demokratinė Lyga ir kitos masinės organizaci
jos pareiškė, kad, jeigu bus tokis vienpusiškas seimas 
sušauktas, tai reikš, kad reakcija gilins naminį karą. De
mokratinės partijos atsisakė jame dalyvauti.

Šis Chiang Kai-sheko žygis yra priešingas Maskvos 
Konferencijos nutarimui; jis yra atviras iššaukimas 
Chinijos liaudies į naminį karą. Prie to generolą Chiang 
Kai-sheką dar daugiau ragina Jungtinių Valstijų nese
niai pasirašyta “draugiškumo ir prekybos” sutartis.

Nepaisant, kad Chinijos reakcijai pavyko užgrobti 
kelis miestus, bet klysta tie, kurie mano, kad jie jau 
laimėjo karą prieš Chinijos demokratinę liaudį. Chinijos 
liaudis yra pasiryžusi, kad ir 20-ts metų kariauti, gin
dama savo laisvę, bet laimėti? Naminis karas Chinijoj 
bus ilgas ir sunkus. Liaudis jo nenorėjo, norėjo išvengti, 
bet reakcija su užsienio imperializmo 'pagalba užkorė jį 
liaudžiai, taip, kaip 1918-1920 metais Rusijoj kontr-revo- 
liucija. Bet, kaip Rusijoj liaudis laimėjo, taip bus ir Chi
nijoj ! ______________

Liaudies Kova Stiprėja Graikijoj
Mes jau kelis kartus rašėme, kad Anglijos 50,000 

armija Graikijoj, kad “draugiški” vizitai Anglijos ir 
Amerikos karo laivų į jos prieplaukas tikslu padrąsinti 
reakciją, kad užsienio kišimasis į šalies vidaus reikalus 
neduos nei Graikijai, nei jos kaimynams taikos ir ramaus 
gyvenimo.

Anglijos torės, priešakyj su Churchillu, rėmė Grai
kijos fašistus. Kada ėjo Anglijoj balsavimai, tai “so
cialistai” kritikavo tores už kišimąsi į Graikijos vidaus 
reikalus. Bet kada jie atsidūrė valdžioj, tai Mr. Attlee,

KAS KA RAŠO IR SAKO

Mūsų šaly yra Teisingumo kuri turi apie aštuonis mi- 
ministerija — Justice De- Ii j onus gyventojų, o kontro- 
partment. Vienas iš to sky- liuoja Indoneziją su virš 
riaus viršininkų turėjo 70 milijonų. Na, tai kodėl 
svietui teisybės faktus pa- mes negalime kontroliuoti, 
skelbti apie tūlų piliečių ža- sakysim, tokios Kinijos, ku- 
lingus darbus. ri turi, keturis ir pusę šim-

Už teisybę jį išmetė iš tų milijonų gyventojų?
Teisingumo ministerijos. Juk mūs šalies admirolai 

ir kiti aukšti asmenys sako: 
Mūsų šalis, turi daugiau- mes nieko daugiau nenori- 

sia aukso—-virš trijų ket- me, tik laisvos prekybos '— 
“free competitive business”. 
Mes turime ir galime eiti, 
važiuoti ir lėkti ten, kur 
mes norime. “Nobody’s 
damn business.”

Visa ko reikia ir taip da
roma, tai rėkti, rašyti ir sa
kyti: bolševikai nori pa
saulį užkariauti. Komunis
tai kalti, kalti ir dar kartą 
kalti...

SAKO: TARYBŲ SĄJUN
GA KAI KĄ NU
STEBINSIANTI

Žinių agentūra ONA 
skelbia iš Paryžiaus, jog 
Tarybų Sąjungos atstovas 
(Molotovas) keturių didžių
jų konferencijoje neužilgo 
“nustebins savo kolegas”, 
reikalaudamas, kad Lietu
va, Latvija ir Estija būtų 
pakviestos į tuos pasitari
mus, kuriuose bus svarsty
tas taikos su Vokietiją klau
simas.

F r a n c i j a n o r ėsianti 
kviestis Holandiją, Belgi
ją, Luksemburgą ir Daniją. 
Čechoslovakija ir Lenkija 
pasitarimuose taipgi turė
sią dalyvauti. Baltarusija 
ir Ukraina, atrodo, tikrai 
dalyvaus. Na, tai ir Pabal
tijo kraštai ten turėtų būti 
kviečiami.

Kad taip gali būti, mes 
nesistebime ir niekas tokio 
Molotovo reikalavimo ne
skaitys surprizu. Kiekvie
nam juk aišku, kad Pabal
tijo kraštai labai nukentėjo 
nuo nacių okupacijos. Kaip
gi tuomet būtų galima jų 
neįsileisti į pasitarimus, 
kuriuose bus sprendžiami 
taikos su Vokietija klausi
mai?

SEPTINTASIS FABRI
KAS PELENAIS 
PAVERSTAS

Iš Berlyno pranešama, 
Bevinas ir kiti, veda tą pat imperialistų politiką, kaip kad sovietinėje Vokietijos 
vedė Churchillas. Jų armijos “globoj” buvo išrinktas zonoj jau sudeginti septyni 
Graikijos parlamentas. Jų durtuvų apsaugoj Graikija 
“nusibalsavo” grąžinti karalių—Jurgį.

Karalius grįžo iš Anglijos, bet Graikijoj nėra tai
kos ir ramaus gyvenimo. Fašistai ir reakcininkai puola 
darbininkus, valstiečius, inteligentiją ir kitų tautų' ma
žumas. Šimtais ir tūkstančiais areštuoja! Šimtais šau
do, kaipo “banditus.” Į tai liaudis atsako kova—ginda
ma savo reikalus.

Kad Graikijoj yra.4ikras naminis karas, tai paliu
dija šie faktai. Spalių. 14 d. Graikijos fašistinė valdžia 
pareikalavo iš Anglijos daugiau ginklų, amunicijos ir 
pinigų. Ji pareiškė, kad “nuslopinimui komunistų ban
ditų” jai reikia turėti tokią armiją, kokią ten turėjo Hit
leris. Hitlerio armija Graikijoj siekė 500,000 vyrų.

Nors Anglija ir suteikė daugiau reakcininkams gin
klų, nors jos ten esama armija, vadovybėj generolų S.
B. Rawlins ir K. N. Crawfordo, padeda reakcijai, bet 
graikai reakcininkai turėjo pasitraukti iš Thessaly ir 
Greneva sričių, nes negalėjo atsilaikyti prieš partizanus.

Štai, ta “demokratija,” kuria didžiuojasi torių va
das Churchill ir tūli reakcininkai Amerikoj. Užsienio 
intervencija pagimdė Graikijoj naminį karą. Nuo jo 
kenčia visa liaudis. Jis ardo taikos reikalus ne vien Bal
kanuose, bet bendrai pasaulyj.

name fabrike;,jie žudo išti- be, būk ir Amerikos komu- 
kimus lietuvių tautai žmo- nistai gauną iš Maskvos 
nes; jie kiša 'savo purviną ąukso. Jie plepėjo, beje, 
koją visur, kur' tik gali, iki būk ir toki lietuvių dien- 
jie tampa sučiupti ir nu- raščiai, kaip Laisvė ir Vil- 
bausti.

Kada žmonija apsivalys 
nuo fašistinių likučių, ji 
kur kas lengviau atsidus. 
Busimosios gi gentkartės, 
skaitydamos istorijoj apie nors tarybinės valstybės ir 
fašistinių niekšų siautėji
mą, nenorės tikėti, jog kada 
nors pasaulyj yra buvę to
kių dvikojų. Jos dar labiau 
stebėsis, kad yra buvę tai]) 
vadinamų demokratų, kurie 
tuos niekšiškus banditus 
palaike, juos rėme.

nis tepasilaiką tik Maskvos 
auksu. Tačiau tai grynas 
melas melu ir pasilieka. 
Laisvė niekad nėra nei vie
no cento gavusi iš kurios

fabrikai 12-kos dienų bė
gyje Paskiausias fabrikas: 
Klaus’o Tekstilės Fabrikas, 
esąs Plauen’e.

Kas tuos fabrikus pade
ga? Spėjama (ir tai tik
riausia), jog tai vokiškųjų 
nacių darbas, sabotažninkų 
darbas. United Press- žinių 
agentūra mano, kad naciš
ki vokiečiai padega fabri
kus dėl to, kam Sovietai tū
lus fabrikus gabena į Tary
bų Sąjungą kaipo karo kon
tribucijas.

Mes visuomet sakėme ir 
sakome: fašistai — didžiau
si savo tautos ir viso civi
lizuoto pasaulio priešai. Jie 
kenkia 
tautai. Imkim dabar 
kietiją: sudeginimas fabri
kų reiškia mažiau darbo 
vokiečiams darbininkams;
tai tiesiog stūmimas vo
kiečių darbininkų į baisesnį 
skurdą ir vargą.

Tai, kas atliekama

NAIKINA BERAŠYSIU
Jugoslavijoj, kaip ir ki

tuose Balkanų kraštuos, 
yra nemažas nuošimtis gy
ventojų nemokančių skaity
ti ir rašyti. Tai feodalinių 
valdovų palikimas.

Naujo j e Jugoslavijoje, 
kuomet ją valdo pati liau
dis, siekiamas! berašystę 
išrauti su šaknimis. World 
News Service t praneša, kad 
šį rudenį Belgrade imamasi 
už švietimo darbo labai 
rimtai ir energiškai. Kiek
vienas pilietis, kiekvienas 
žmogus, norįs lankyti mo
kyklas, turės progos tai pa
daryti. Sudaromos visos są
lygos berašystei naikinti. 
Tik vien. Belgrade, Jugosla
vijos sostinėje, atidaryta 
334 kursai berašystei likvi
duoti. Tas pats daroma ir 
provincijose. Senas ir jau
nas, vyras ir moteris, ragi
nami į mokyklas, į specia
lius kursus, kad jie galėtų 
įsivilkti į naują kultūrinį 
rūbą ir būti pavyzdingais, 
apšviestais savo krašto pi
liečiais. <

Panašiai veikiama Bulga
rijoje. To paties, be abejo
jimo, bus imtasi ir Rumu
nijoje.

niekad nesitiki iš ten jo 
gauti. Tam juk nėra ir rei
kalo, nes jei patys skaity
tojai nebepajėgtų savo lai
kraščio palaikyti, tuomet 
jis būtų nereikalingas.

Tas pats, aišku, yra ir su 
Franci jos ir Italijos komu
nistais: jie viską atlieka sa
vo pajėgomis. O jeigu ma
sės žmonių su jais eina, 
juos remia, tai tas tik pa
rodo, kad tų kraštų liaudis 
ieško naujos išeities — so
cialistinės išeities, kurią 
siūlo joms komunistai.

virtadalių pasaulinio auk
so.

Po pirmo pasaulinio karo 
Europos tautoms buvo su- 
skolinta apie 12 bilijonų do
lerių, kad išgelbėjus Euro
pą “nuo pražūties.” Tik 
viena Finliandija atmokė
davo savo skolą. Kitos ša
lys “neturėjo iš ko” mokėti. 
Daug pinigų teko ir naciš
kai Vokietijai. O mūs part
neriui, Anglijai, sakoma, 
buvo dar daugiau pažyčyta. =. 
Rašoma, kad net apie 25 bi
lijonus dolerių yra dovano
ta Anglijai.

O betgi po dvidešimt vie
nų metų, netik Europa, ku
rią mes geibėjom, kad ne
pražūtų, bet Afrika ir Azi
ja reikėjo naikinti, kad iš
sigelbėjus nuo pražūties, 
kuri gręsė iš Europos ir A- 
zijos pusės. '

Dabar ir vėl gelbstim ne
tik su pinigais, bet parody
dami savo jėgą: stipriausi 
pasauly laivyną, orlaivyną, 
o už vis svarbiausia, atomi
nę bombą.

Su atomine bomba naiki
nome visokios rūšies gyvū
nėlius Bikini salose. Dabar 
gąsdiname visus tuos, kurie 
nenori mūs klausyt.

Pr. Jo—ins.

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ

Godyšiaus didelė blogybė 
yra tame, kad jis dažnai, 
kaip ano priežodžio šuva — 
nei pats kaulą griaužia, nei 
kitam duoda.

Kaip nekalbėsime, meni
ninkų suvažiavimas Chica- 
goje parodė rašytojams 
“didelę nosį” — nei “gugu”, 
nei jokio pripažinimo jiems 
nedavė. Aaa... Tai gaila, tai 
negerai!

Raštus, su kuriais nesu
tinkam, nereikia mest į bač
ką, kadangi tokiais atvejais 
yra redakcijų prierašai — 
geresni argumentai prieš 
ablavukiškus. O bačka pa
klydėlių netaiso.

NEPASTOVUMAS

llar-

visiškai iš-

su tūlais
Amerikos

pirmiausiai savo
Vo-

Susirūpino Anglijoj Žmonės
Eina “sukilimas” Anglijoj, prieš dabartinę Mr. Be- 

vino užsienio politiką, jo intervenciją Graikijoj, Indone
zijoj, kurstymą Turkijos prieš Sovietų Sąjungą, palaiky
mą reakcininkų Balkanuose ir Centralinėj Europoj.

• Neseniai laiboristų partijos suvažiavime parėmė re
zoliuciją, kurioj buvo kritikuojama Mr. Attlee ir Bevino 
užsieninė politika, delegatai, atstovaujanti 2,444,000 bal- fabrikus ir atlikdinėja ša
šų. Dabar parlamente apie šimtas laiboristų pasmerkė 
tą imperialistinę politiką. x

Pradeda susirūpinti Anglijoj žmonės, nes jie mato, 
kad Mr. Bevinas ir Attlee išsižadėjo tos programos, ku
rią jie žadėjo laike balsavimų, kad jie vykina reakcijos 
ir turčių imperialistinę politiką!

nėra didelė
Vo-

jiena. Paimkim kitas šalis: 
Lenkijoje fašistai - pilsuds- 
kininkai degina to krašto

Mūsų gyventojų yra auk
ščiausias gyvenimo lygis, 
sulyginant jį su kitomis pa
saulio šalimis. Tą visi mes 
gerai žinome. Tik pasivak- 
tuokim hooverinių laikų...

Bet mes išmokom gyven
ti ir iš kitų tautų.’

Pavyzdžiui, jęi Anglija, 
turėdama 44 milijonus gy
ventojų, gali kontroliuoti 
Indiją, kurioje randasi arti 
keturių šimtų milijonų gy
ventojų, Afriką ir kitas 
tautas, pritaikant joms to
kį “toniką”, kad tų tautų 
žmonės tarp savęs piautųsi,
ar tai politiniai ar religi- atsišaukia; tad nepyk, jeigu 
niai. kas tau už blogumą blogu-

Arba tokia Hollandija, mu atsimoka.

Kas savo sunkiai uždirb
tus centus išmėto kvailai, 
betiksliai, tas dažnai tik sau 
ir kitiems blogumą daro ir 
būna blogesnis už šykštuolį, 
kuris šiuo atžvilgiu blogu
mo nedaro.

Po karo — kareivis be 
darbo, uniforma iš mados, 
medaliai be vertės (kapita
listinėse valstybėse).

Kaip girioj šaukiasi, taip

KAS PLEPERIS?
Naujienos išvadina sena

torių Pepperį “penktosios 
kolonos vadu” ir “plepe- 
riu” už tai, kad jis pasakė, 
jog Tarybų Sąjungoje “De
mokratija yra tyresnė, ge
resnė ir stipresnė, negu 
kad ji buvo kada nors.”

Jeigu ką galima pavadin
ti “pleperiu”, tai Naujienų 
redaktorių, kuris plepa, ple
pa ir dar sykį plepa apie 
Tarybų Sąjungą nonsensus, 
mulkindamas savo skaityto
jus!
“MASKVOS AUKSAS”

L. Pruseika Vilny j rašo:
“Keli Chicagos intelektu

alai pabėgo iš Nepriklauso
mo Piliečiu Komiteto.

“Rezignavo iš jo ir 
old Ickes.

“Pabūgo tie žmonės repu- 
blikonų laimėjimo, pabūgo 
reakcijos.

“Taip tankiai atsitinka su 
inteligentais, kuriems sveti
ma disciplina, drausmingu
mas, ištvermė.

“Jie šiandien čia, rytoj ki
tur. Pagalinus jie 
sieikvoja.”

Taip, nelaimė 
taip vadinamais
liberalais, kad labai nepas
tovūs. Šiandien jie dedasi 
“baisiai kairiais”, viską 
smerkiančiais, kritikuojan
čiais, o rytoj, papūtus kito
kiam vėjeliui, žiūrėk, jie 
jau ir vėl traukiasi, bėga iš 
pozicijų, n u si ginkluodami 
prieš savo oponentą.

Tiesa, yra dalis žymių ir

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASK1AUC1US, M. O. 

530 Summer Aye. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

KONSERVUOTI VAL
GIAI KŪDIKIUI.

Drauge gydytojau, malo
nėkite man atsakyt į šį 
klausimą per Laisvę. Aš 
manau, tai bus naudinga

gerų intelektualų ir visuo- daugeliui moterų, kurios tu- 
menininkų, kurie vis arčiau 
jungiasi su darbo žmonių 
masėmis, su pažangiuoju 
judėjimu, gerai suprasda
mi, jog tik tame judėjime 
yra mūsų kraštui ir visam 
pasauliui išeitis.

ri mažus kūdikius. Tai yra: 
ar gerai maitinti kūdikius 
iš “kenukų”, kurie tam ty
čia pagaminti mažam vai
kui?

Mano kūdikis — 11 mėne
sių mergytė. Rodos, sveika, 
bet ji kelis kartus per nak
tį nubunda ir rėkia. Ko
kia tai galėtų būti prie
žastis? Šiaip ji yra sveika. 
Dantukų dabar jai nedygs
ta. Lauksiu atsakymo ir 
būsiu labai dėkinga.

N a u j i e nos, rašydamos 
apie komunistų laimėjimus 
Franci j oje ir Italijos did
miesčiuose, plepa, būk jie 
pasiekę laimėjimų dėl to, 
kad gauną “iš Maskvos 
aukso.”

Tai nudėvėta pasaka! Per
pravesti sabotažą kiekvie- ilgą laiką tašLpleperis skel-

botažą tiek pramonėje, tiek 
žemės ūkyj. Jie padeginėja 
namus, griauna tiltus.

Lietuvoj tas pats: bandi- 
tai-h i 11 e r i njnkai siekiasi

KIAULĖS SKILVIO GLEI
VĖ GYDO VIDURIŲ 

SKAUDULIUS
Illinois Universiteto pir

mininkas Andrew C. Ivy ir 
kiti profesoriai išskuto 
gleives iš kiaulės skilvio, pa
gamino iš tų gleivių skiedi
nį ir švirkštė į kraują 58 
ligoniams, sergantiems vi- 
durų skauduliais. Nuo to 
žymiai pagijo skauduliai 57 kiams sutaisyti, yra pato- 
ligonių ir tik vienam švirkš- gus ir naudingas daiktas, 
timai nepagelbėjo. Manoma, Daug yra tokios rūšies ga- 

kiaulės skilvio gleivėse tavo maisto, skirto kūdi- 
kokia tai.:-gydanti liau- kiams pene t. Daug yra rū

šių, užgirtų gydytojų susi

Atsakymas.
Taip, Drauge, konservuo

ti valgiai, specialiai kūdi- 
yra pato-

kad 
yra 
ka.

vienijimo (“approved by 
American Medical Associa
tion”).

Tokie konservai gamina
mi moksliškai, kuo* mažiau
sia jie.virinami, kad nesu
gadinus vitaminų ir mine
ralų. Tiesa, tų vitaminų ir 
mineralų gali būt nepakan
kamai. Todėl patartina bū
tinai kiekvienam kūdikiui 
duot vitaminų skysčio, bent 
po keletą ar kelioliką lašų, 
įmaišius į pieną ar kitokį 
maistą.

Kūdikis rėkia nakčia. 
Gal nuo.vidurių? Neužrhir- 
škite vitaminų kūdikiui, 
tai ir viduriai geriau veiks, 
mažiau bus dujų ir skaus
mų. Gerai kūdikį šiltai iš- 
maudyt prieš migdymą. 
Kartais neprošalį viduriu
kus išvalyt, įleidus truputį 
šilto muiluoto vandens. Ga
lima kai kada duot ir mag- 
nezijos pieno (“milk of 
magnesia.”). Kai kada pa
kanka tik paimt kūdikį ant 
rankų ir ranka jam pilvu
ką pabraukyt, patekšlent, 
kad gazai išeitų.
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Požemių Fabrikai Švedijoj ir (Trini jo j;
Tokius Fabrikus ir Amerika Planuoja

Švedijoje yra požeminių landas išbūti fabrike, jei 
fabrikų, įrengtų giliai iš- kas užpultų nuodingomis 
kirstuose granito-uolų kai- dujomis arba išsprogdintų 
nuošė. Pirmieji tokie fabri
kai įtaisyti prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, kuomet šve
dai bijojo, kad vokiečiai ga
li juos užpulti ir sunaikinti 
viršinius fabrikus. Tuose 
požemių fabrikuose dirba 
tūkstančiai darbininkų.

ŠŠvedai fabrikantai atra
do, jog požeminių fabrikų 
palaikymas pigiau atsieina, 
negu viršinių. Nereikia sie
nų maliavoti iš oro pusės; 
neprakiūra stogai, nerei
kia langų plauti. Požemvje 
beveik visuomet jaukiai šil
ta, apart pačių šalčiausių 
žiemos dienų; bet ir tada 
užtenka tik truputį pašil
dyt. Požeminiame fabrike 
taip pat geresnė apsauga 
nuo gaisro.

Patalpos iškasimas to- 
kaim fabrikui lėšuoja apie 
15 nuošimčių brangiau, ne
gu pastatymas viršui. Bet 
jei fabrikas veiks iki 30 me
tu, tai iis lėšuos 10 nuošim
čių pigiau, negu viršinis, 
nes daug pinigų bus sutau
pyta nuo kuro ir užlaiky
mo.
Masinu Fabrikas po žeme

Požeminiame Bolinder- 
Munktell fabrike vidurinėje 
Švediioie dirba anie 3.000 
darbininkų. Jie gamina lau
ko ūkio mašinas, Dieselio ir 
gazolino motorus ir įvairius 
mašininius įrankius.

įėjimas i fabriką taip pa
statytas, jog atrodo, kaip 
ūkininko namas. Bet jo 
pryšakinės sienos elektri
niai atidaromos ir uždaro
mos, kaip garažo vartai; už 
tų vartų yra aklinai užda
romos, storos dvigubos 
plieno durys. Už jų vingiuo
tas tunelis veda į fabriko 
keltuvą (eleveiterį). Tai 
apsauga nuo oro bombų ir 
nuodingu dujų. Durys su
laikytų dujas, o tunelio vin
giai sumažintų sukrėtimą 
nuo bombos sprogimo.

Fabriko “stogą” ir lubas 
sudaro uolos sluoksnis 40 
iki 80 pėdų storio. Dirbtu- 
viniai kambariai erdvūs, 
kai kurie tokio ilgio, kaip 
miesto blokas. Uolinės sie
nos sugeria daugumą bildė
jimo ir visokio trukšmo, 
taip kad galima net pašnab
ždomis susikalbėti.

Fabrikui patalpa buvo iš
kalta, išsprogdinta ir visi į- 
rengimai sudėti per mažiau 
kaip dvejus metus.

Veikia prietaisai, kuriais 
nustatoma oro drėgmė ir 
temperatūra. Jei žiemą ke
letui dienų reikia daugiau 
šilumos, tam yra mažiukai 
elektriniai kaitintuvai.
Apsauga nuo Atom-Bombos

Fabriko lubos taip iškirs
tos, jog atrodo, kaip gotiš
kos bažnyčios- skliautai, ir 
tokios stiprios, kad nereikia 
jokių piliorių. Orą nuolat 
keičia mašininės pumpos. 
Viršuj lauke yra du atvarai 
orui. Spustelėjus elektros 
spaustuką, tie atvarai tuo
jau užsidaro storomis švino 
lentomis. Tai yra apsauga 
nuo atominės bombos nuo
dų.

Vienas fabriko viršinin
kas sakė: “Mes Čia turime 
tokius įrengimus orui valy
ti, kad jeigu ir visi oro at
varai būtų uždaryti, tai 
darbininkai galėtų 24 va-

rikliose. Jie sako: “Čia oras 
visuomet švarus, nėra or- 
valkų (ciongų), temperatū
ra lygi — nei per šilta nei 
per šalta.”

Kai kurie darbininkai, 
dirbdami virsimuose fabri
kuose, sirgdavo slogomis 
kas žiemą. O požeminėje

atominę bombą.”
Jisai tęsė: “Antra ver

tus, jei gaisras tarp maši
nų kiltų, tai mes galėtume 
per dvi minutes iškelti vi
sus darbininkus laukan, o 
tuo tarpu uždaryti oro at- dirbykloje jie sakosi pasi- 
varus; tokiu būdu gaisras liuosavę nuo slogų.
uždustų per 5 iki 8 minu- Kitas požeminis, AGA 
čių, nepadarydamas rimtų kompanijos, fabrikas yra 
nuostolių — ugniai pri- kalno uoloje arti Stockhol- 
trūktų oro deguonies ir ji mo, Švedijos sostinės. Pa- 
greit užgestų. Kad taip ga- talpa iškalta ir viskas į- 
lima padaryti, tatai mes e- rengta greičiau, kaip1 per 
same bandymais patikrinę.”
Darbininkai Pasitenkinę

Rodos, būtų stebėtinas 
dalykas, kad darbininkams 
patinka dirbti požemio fab-

$M|
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Vadovaujami newyorkiskio Komiteto Taikai Laimėti, 
CIO ir AFL nariai sykiu pikietuoja atplaukusi i New 
Yorko portą Franco fašistų laivą. Vedama kampanija 
pikietuoti kiekvieną Franco laivą, kuris tik atplauks i 
New Yorką.

Margumynai Keisti ir Rimti, 
Faktais ir Tikrove Paremti

Tyras vanduo
Atlant iko jūroje

Vienoje vietoje Atlanti- 
ko okeane teka tyras van
duo, aiškiai matomas savo 
bespalve išvaizda. Šis van
duo išteka iš Amazon upės, 
ir jo tėkmės gausumas yra 
nuo keturių iki penkių mi- 
lionų kubiškų pėdų per se
kundą. Vanduo esąs gana 
tyras, užimantis plotą apie 
200 mylių nuo krašto.

Greit Kareivius 
Gydęs Maistas

Paliuosuoti iš vokiečiu 
nelaisvės, amerikonai karei
viai buvo išbadėję ir 20 nuo
šimčių jų sirgo, kuomet jie 
buvo maitinami paprastu 
amerikinės armijos maistu. 
Paskui tūkstančiams iu 
buvo pakeistas maistas ir 
daugiausia duodama gerti 
džiovintų kiaušiniu ir pieno 
miltelių su vandeniu. Šitaip 
maitinami kareiviai greitai 
sustiprėjo, ir jau tik 4 nuo
šimčiai jų tesirgo.

Džiovintu kiaušinių h* 
pieno milteliais maitinant, 
tiktai astuoni temirė iš 92 
tūkstančiu buvusių pusgy
vių belaisvių. Ligoniai bent 
trečdaliu greičiau gijo, ne
gu kuomet jie buvo maiti
nami paprastais ligoninės

Apie tai liudija daktaras 
Herbertas Pollack, vyriau
sias medikalis amerikonu 
armijos patarėjas Europoj. 
Dabar jis yra gydvtojų šta
bo narys Mount Sinai Hos- 
pital’yje, New Yorke.

Kartais ligonis taip ser
ga, kad negali bei nenori 
valgyti; bet visuomet gali
ma jam į gerkle įpilti džio
vintų kiaušinių ir pieno mil
teliu su vandeniu, sako dr. 
Pollack.

Kodėl šis valgis taip pa
deda ligoniams gyti? To
dėl, kad jis turtingas pui
kiais, lengvai suvirškina
mais proteinais (baltymais) 
ir kitomis maisto dalimis.

Jeigu jau džiovintų kiau
šinių ir pieno milteliai taip 
sveika, tai suprantama, jog 
švieži kiaušiniai ir pienas 
dar sveikiau. Bet papildyti 
juos reikėtų dar šviežiais 
vaisiais bei daržovėmis. ,

AR PAUKŠČIAI 
TURI SKONI?

I

Kai kurie gamtmokslinin- 
kai sako, kad paukščiai ne
turį skonio; todėl jie ryja 
bjauriai - karčias uogas, ly
giai kaip ir skaniąsias.

vienus metus laiko.-Čia ga
minama kariniai taikikliai, 
submarinų periskopai ir 
kiti tos rūšies daiktai, ša
lia įvairių patogumų darbi
ninkams, ultra - violetinės 
lempos švitina orą, savo 
spinduliais naikindamos li
gų. bakterijas. Tai ir ultra
violetiniai spinduliai pade
da apsaugoti žmones nuo 
slogos “pagavimo” darbe.

Požeminiai Chinijos
Fabrikai

Amerikinė Westinghouse 
kompanija pastatė septynis 
požeminius elektros fabri
kus Chinijoje. Tie fabrikai 
taip pat giliai iškalti kalnų 
uolose. Jų kaminai ne tie
sūs, bet vingių vingiais ei
na aukštyn. O kaminų gerk
lės paslėptos taip, kad atro
do, kaip chiniškos bažnytė
lės — pagodos. Tai irgi ap
sauga nuo priešo oro bom
bų, 

c

Vokiečių Fabrikai Kalnų 
Uolose

Karo metu vokiečiai įsi
taisė tuzinus požeminių 
fabrikų, iškaldami juos kal
nų uolose. Bet naciai pavė
lavo. Jeigu -jie iš anksto bū
tų įrengę sau gana požemi
nių fabrikų, tai gal dar il
gai būtų galėję tęsti karą. 
O viršinius Vokietijos fab
rikus sunaikino amerikonai 
ir anglai oro bombomis.
Amerikonų Planai Požemi

niams Fabrikams
Jungt. Valst. armijos ir niausią išeina tik molio dū- 

laivyno vadai turi tam tik- da. Todėl ir vardas jam — 
ra komisiją, kuri tyrinėja Dūda Molio, 
gamtinius urvus, apleistas --------
kasyklas ir kitas tokias vie- Dūda Molio tipas Dievo 
tas. Jie planuoja tuos urvus Jaučiui yra lyg ir giminai- 
ir požemius panaudoti, tis, kaip kad piet. Amerik. 
kaip amunicijos sandėlius ir lama kupranugariui — lyg 
kaip patalpas kariniams koks pusbrolis. Tai nelai-
fabrikams ateityje. Aukš- mingi pusbroliai. Nelaimiu- visų abiejų rankų pirštų ir 
tieji Amerikos generolai ir gi todėl, kad kitus nelai- 
admirolai jau tarėsi su fab- mingais daro, 
rikantais, kaip galima būtų --------
įtaisyti karines gamyklas Papūtus republikoniškos 
požemiuose. W. P. laimės vėjui, republikonai

žemės svoris.
Apskaičiuota, kad mūsų 

gyvenamosios planetos že
mės svoris esąs šeši seksti- 
lionai ir 592 kvintilionai to
nu, u

Dievo Jautis ir Dūda Molio 
— Du Nelaimes Broliai

Taisytinos ir naikytinosgal gaus progą atsiteisti 
ydos nėra vien mano ar ta- nuskriaustiesiems piliečiam 
vo, brolau, nuosavybėmis------ už hooverinius vargus,
jos yra bendros, visų žmo- už nukniauktus uždarytose 
nių ydos. Todėl ir pašiepi- tada bankose mūsų pinigus, 
mas ydų anaiptol nėra spe- daug metų sutaupąs. Bet ar 
cialus pašiepimas vieno ar- jie tą bandys daryt—pama- 
ba kito kokio paskiro as- tysim. 
mens. Tai yra tik naikini
mas negerumų abelnai. Tuo tarpu, sakoma, re- 

publikonų Šerams pakilus, 
pinigai pradeda gausiau 

bent dalinai yra nelaimė ir cirkuliuot — gausiau, bet 
kam kitam. mažesniame žmonių skai-

-------- čiuje!

Nelaimė kam vienam —

vo jautis”, gali būti visai Na, o ponas Dewey, sako- 
neblogas sutvėrimas; jis y- ma, po paskutinės prakal

bos pasirodė, kad iš jo ga
lėtų būti geras prezidentas 
— prezidentas Wall s try to 
biržai.

ra tvirto sudėjimo, storai 
nukrėstas, bet mentališkai 
nedakrėstas. Todėl — jis 
“Dievo jautis.” Dėl jo stor
žieviškumo neišvengiamai 
nukenčia kitas, nekaltas 
asmuo.

Dūda Molio — skirtinges- 
nis. Jis dedasi labai daug 
išmanąs ir mojasi viską vie
nas nuveikti, bet iš viso jo 
darbo, bendrai imant, daž-

Kai dėl mūsų tautininkė- 
lių džiaugsmo, kad republi- 
konai laimi balsavimuose, 
gali įvykti tas pat, kaip su 
išrinkimu pono Laukaičio 
SLA prezidentu: “konvulsi
ja” turėjo įvykti, seniems 
nariams duoklės turėjo pa
kilti !

Persižiurėjimas, pęrsi- 
klausymas ir persivalgymas 
arba persigėrimas — vieno
dai nenaudingi.

Deimantiniai žiedai ant

gražiausių dainų perilgas 
programas—pasidaro savo 
rūšies grožybiniu įkirumu. 
Proporcija visur reikalin
ga.

Kur būna daugiausia 
vėjinių audrų

Smarkiausių vėjinių aud
rų, vadinamų uraganais, ar
ba tornadomis, daugiausia 
būna Jungtinėse Valstijose 
— daugiau, negu bile kurioj 
kitoj pasaulio šalyj.

Koks paukštis skraido 
neplasnodamas sparnais

Joks paukštis negali skri
sti neplasnojant sparnais, 
tačiaus yra vienas vande
ninis plunksnuotis, vadina
mas albatros, turintis mil
žiniškus sparnus, kuriuos 
išskėtęs gali ore sklandyti 
bent valandą laiko nei bis- 
kutėlį nepajudindamas sa
vo sparnų.

Ar kava visuomet 
buvo gėralas?

Ne. Kava pirmučiausia 
buvo naudojama kaipo me
dicina, paskiau kaipo mais
tas. Valgymui kava buvo 
spraginama, sutrinama ir 
maišoma su sviestu.

Milionus metų 
nesikeitęs gyvūnas.

Turkliai bei čerepokai, 
pasidėkojant savo kieto ke-

New Jersey vyrų oktetas 
dienraščio Laisvės koncerte 
puikiai sudainavo Krieno 
komišką kūrinėlį “Pažebo- 
to Vyro Laimė,” nesenai 
tūpusį Laisvės Šypsenose. 
Kas sako, kad Šypsenos 
nereikalingos? Taigi, taigi!

Ligi šiol didžiuma Lais
vės skaitytojų pasisakė už 
talpinimą bendro turinio 
raštų — iš įvairių gyvenimo 
sričių, o ne vien tik ultra- 
kovingomis temomis. Ir ge
rai. Ir diskusijos turėtų da
bar užsidaryti.

Pr. Krienas.

VĖŽLIAI - PAPRASTI CEREPOKAI IR PIKTIEJI
Vėžlio, kitaip vadinamo dai pridengti ragine me- 

čerepoko, kūnas platus, pa- džiaga su aštriais kraštu - 
sislėpęs stiprioje gamtinėje kais, panašiai į snapą. Už- 
dėžėje, kurią sudaro du 'tat vėžlys gali gerai kąsti, 
skydai — viršutinis ir apa
tinis. Kraštuose skydai 
ankštai sujungti su kits ki
tu, taip kad lieka tik du 
plyšiai — pirmagalinis ir

valo apsaugai, skaitosi 
gal vieninteliais pasaulyje 
tokios rūšies gyvūnais, ku
rie išliko be pasikeitimų 
mažiausiai per praeitus 215 
milionu metu.
Atkaklesnis už mula 
užsispyrėlis.

Pietinės Amerikoj gyvu
lys lama, panašus į kupra
nugarį, tik mažesnis ir be 
kupros, savo užsispyrimu 
yra atkaklesnis už mulą. 
Jam tenka garbė už sė
dėjimo streiką, kaipo origi
naliai šio streiko “išradė
jui.” Lama noriai atlieka 
savo darbo normą, kartais 
nešdamas 100 svarų krovinį 
20 mylių — bet jeigu krovi
nys nors vienu svaru jam 
atrodys sunkesnis, negu tu
ri būti, tai gyvulys tuojaus 
atsigula — ir niekas nepri
vers jį pakilti, kol našta ne
palengvinta.

Lama taipgi atsisako 
dirbti viršlaikį. Kuomet ka
ravano galvinyje pirmiau
sia einantis lama pajaučia, 
kad savo dienos darbą jau 
yra atlikęs, jis ten pat su
stoja ir toliau eiti nei nepa
sijudina.

Koks buvo pirmas 
prez. Wilsono vardas

Buvusiojo Jungt. Valsti
jų prezidento Woodrow 
Wilsono pirmas vardas bu
vo ne Woodrow, bet Tho
mas. Woodrow — buvo jo 
vidurinis vardas.

Sniego spalva
Ar sniego spalva iš tikrų

jų balta? Nors taip išrodo, 
vienok taip nėra. Sniegas 
tikrenybėje yra bespalvis. 
Jo baltaspalvė išvaizda su
sidaro iš šviesos atspindžių 
plonutėse kristalų briaune
lėse.

Kiek vietos užima 
Kongreso Knygynas

Su priediniais pastatais— 
baigtais statyti 1938 m. — 
Kongreso Knygynas Wash
ingtone užima 35 akrų plo
ta, v

Ar Jungt. Valstijose yra 
veikiančiųjų vulkanų

Taip, yra vienas Califor- 
nijos valstijoj—Mount Las
sen. Ir tai yra vienintelis 
mūsų krašte veikiantysis 
ugniakalnis.
Vienam prezidentui motina, 
kitam žmona.—vis ta pati

Vienintelė šioje šalyje 
moteris, kuriai teko garbė 
būti vieno Amerikos prezi
dento motina, o kitam pre
zidentui žmona, vadinosi 
Abigail Smith. Ji buvo pre- 
zid. John Adams žmona ir, 
vėliau, savo sūnaus—pre- 
zid. John Quincy Adams, 
motina.

Parūpino P. K.

10 kiaušelių; apkapsto juos, tos; uodega ilga, stora, o 
ir ją sumindžioja, išilgai jos viršuje yra savo

tiškos “šukos” su kauliniais 
dantimis.

Šių vėžlių yra Amerikoj; 
jie gyvena upėse ir pelkėse. 
Noriausiai jie apsigyvena 
tokiuose vandenyse, kur 
dugnas dumbluotas. Be to, 
jie gyvena ir bjauriausiuo- 

miegą iki sekančio pavasa- se, dvokiančiuose vandeny- 
rio.

Piktasis Vėžlys
Tai yrą tikras krokodilius 

vėžlio šarve. Galva jo dide
lė, paplokščia ir trikampė; 
snukutis trumpas ir su- 
smailintas; žandai stiprūs, 
aštrūs. Kaklą jis gali iš-

žeme
Kiaušeliai tokio didumo, 
kaip karvelio. Kitą pavasa
rį iš kiaušelių išsiritą vėž-nors jis ir be dantų.

Vėžlių letenos - kojos bai- liukai. Žiemą šis vėžlys iš- 
giasi atskirais pirštais, ku- gyvena kur nors ant kranto 
rie apšarvuoti nagais. žemėje, kelis mėnesius išti- 

Balų vėžlys siekia iki 16 sai miegodamas, jis išsika- 
pasturgalinis. Per pirmaga- colių ilgio. Didesnę savo gy- sa duobutę, pasislepia ir už- 
linį plyšį vėžlys iškiša gal- venimo dalį šis vėžlys išbū
vą ir pirmagalines kojas, o na vandenyje ir minta dau- 
per pasturgalinį iškiša uo- giausia žuvimis, varlėmis ir 
degą ir pasturgalines kojas, kitais minkštakūniais gy- 

Vėžlys gali visai įtraukti viais; bet jis ėda ir augali-

AMERIKONAI — VAR
LIŲ KOJŲ VALGYTOJAI

1941 metais buvo iš Ku
bos . įgabenta į Jungtines 
Valstijas ir suvalgyta 381,- galvą ir kojas, pavyzdžiui, nį maistą. 
457 svarai varlių kojų. Kū- pavojui esant ar bemiegant. D 
boję varlės specialiai veisia
mos ir auginamos tvenki
niuose kaip maistas jan
kiams.

se.
Piktaisiais šiuos vėžlius 

vadina todėl, kad jie iš tik
rųjų pikti ir žiaurūs: jie 
kanda viską, ką tiktai su
tinka kelyje, ir sykį įsikan
dę, jau ne taip lengvai pa
leidžia. Piktieji vėžliai gali 
užpult žmogų ir pavojingai

. Šio vėžlio pataitė pavasa-
Vėžlio skydai susidarę iš rį išlipa ant kranto, suran- 

kaulo, kuris viršuje pri- da sausą vietą, iškasa duo- 
dengtas ragine medžiaga, butę pasturgalinėmis ko jo- tempti tolį į pryšakį. 
Vėžlių burna be dantų, žan- mis ir uodega ir sudeda iki Piktojo vėžlio kojos tvir- jį "sužeist /savo aštriais” ir

stipriais žandais. Sakoma, 
būk jie galį nukąst net laz
da.

Piktieji vėžliai veisiasi 
taip pat kiaušeliais, ku
riuos pataitė sudeda bet 
kur pakrantėje ir apkasa 
lapais. Jų kiaušeliai pri
dengti kalkiniu lukštu. Išsi
ritę iš kiaušelių vėžliukai 
tuojau mėgina viską kąsti, 
vadinasi, jie pikti jau iš pat 
mažens.

Australijoj yra tokių di
delių vėžlių, kad net žmo
gus ant jų gali pajoti.

M. S.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

<Tąsa)
Paskui dar keletą valau- t - - -

dų gi aziai pasižmonėjome. Rusiją. Ir, žinote, kokia jo 
Antią, tretįįkartą susitik-: čigoniška laimė? Kaip tik 
darni ir ilgėliau bendrauda-. pra(jėjo ten kas traukt iš 
mi, aiciau vienas kitą ga- kepurės laimėjimo bilietus, 
vom pažint, pamėgt, pasida- tai t • t ir iš.
bot. Artimiau gavau pažint traukč jo bilieto nUnierj!... 
Martiną Pūkį. Puikus, sim-' — - - • • ~
patiškas draugas. Gera su | 
tokiuo ir kalbėt. Rimtas, * 
sąmoningas, susipratęs vy-1 ‘JįYimt“ Mietų,* olitas*pri- 
r??’ . Pazi9ros l?a^s?as buišis nupirko tik vieną — 
vidutinis tipas. Vidutinio įr jam kliuvo sūris. Tai 
ūgio ir svorio, gerų propor-1 kaipo geras diplomatas, 

t»»«wl«ukS Platan, tuoj jlan, p„sę
į" ir padalijo parapijonams, , - - -

mudu su maniške kada nrie sJ^s^^auP^’ tus. Ir vis randi ko pasižiū-
muau su maniške Kana pi^i nebent jei kurie buvo per- -................ -
progos atvykti pas save į daug jau truktelėję ant dra-1 
svečius. Kodėlgi ne, — la- į « 
bai gražiai dėkui. Kai bus šnodamas" 
atitinkama proga. -- -

Pas save atsilankyt ir pa-' epizodų... 
sižmonėt taip gi būtinai! „ / .. .. ...
kviečia Mokslaveckienė. La-1, Po truputį pikniko pubh- 
bai judri, energiška mote- įta P * a d e da issispaistyt. 
ris. Augalota, tvirto sudėji- Pa£al susitarimą, namo 
mo, šviesiaplauke čia girnų-1 sy žmona apsiėmė 
si ir augusi draugė. Štai jos Pastatyt draugai^ Rupiai, 
ir motina, net iš Filadelfijos : Pa^ Puma nuvažiavom į 
atvažiavusi aplankyt savo Pasadeną ir apsistojom I u- 
dukters ir uošvio ir jų vai- Pll| vyresniosios dukters 
kų. Apsukri ir gyva senelė, ^aktąrienes būstinėj, sei

mininkes namie nebuvo: ji 
buvo svečiuose pas savo 

' uošvius, savo vyro tėvus ir 
I namiškius, visi belaukdami 

žTuote ‘važiuos,“bet skriste I daktaro grįžtant iš karinės 
skrist. Skris su c...------ - . v x .
Štai tau, kad norėjai, drą-1 namukas, švara ir tvarka 
sa ir jaunuoliška dvasia. Ei i vldaJ- * upiene 
tu, maniške, matai — štai: 7° dukters podėlį. Tai ji 
va šita žmonų te nebijo tU0J parūpino ko uzsikąst, 
skrist lėktuvu, o tu bijai,'PasHui vlsi mes droziam į 
ir turime dabar baladotis Jdohvųdą. Pribuvę namo, 
tais troškiais traukiniais. Į atsisveikinom, atsidėkojom, 
Ne paranku, ne moderniš- į susltar^ uz savaites, seka- 
ka.. Lėktuvas tai jau kas ki-‘ ma ^r^?a.dienį 7^ ^_ur ^ar“ 
ta. Maniškė tik mirkt, pu pasižmonėt. __  __ ____ _ _____
mirkt, tai nieko, sako, ji ve-! Viei>ą sekamų dienų pa- sustabdo automobilį. Ką? 
lija būt arčiau prie žemės | vakarį Nusivežė mudu : 
ir gana.

Mokslavecką buvau suė
jęs, regis, laike ano pirmo
jo pikniko, Neprigulmingo 
Klubo. Jis tada kartu su 
Arminu darbavos už baro. 
Kresnas, tvirto sudėjimo, 
rimtas vyras. Stambių vei
do bruožų, šviesiaplaukis 
pusamžis vyras. Preina ir 
jų duktė, augalota, lanksti, 
vikri jaunuolė, universiteto 
studentė. Pasidžiaugė jau 
mačiusi judį “Specter of the 
Rose.” Ivanas Kirovas ir jai 
patikęs. Ji irgi mėgianti 
šokt, muziką, meną. Labai 
malonu.

Ir daug dar buvo pažin
čių, rankos kratymų, pasi- katus kokiam reikalui. Da- 
kalbėjimų. Vienas, kitas bar Repečka ir norėjo nu- 
mūsiškių pikniko draugų važiuot ir pasiimt plakatus, 
nuėjo pasižiūrėt, kas gi ten Sakė man, ar aš ką nepa- 
dedasi anam išvietės šone 
klerikalų surengtam pikni- sveikatai padėt 
ke. Draugas Repečka pas- Kodėl ne, mielu noru, 
kiau iš ten grįžo, sūrį val
gydamas. Ir dar kai kam 
apdalijo po riekelę. Tą sū
rį jis laimėjęs aname baž
nytinių piknike. Kuone 
įvykę ten muštynės/.

Kaip tik jį ten užmatę 
bažnytiniai, tuoj ant jo už- 
sipuolę rėkaut, blevyzgot ir 
norėję apstumdyt ir gal net 
apkult. Bet Repečkos ne 
bailio būta. Jis tuoj priėjęs 
prie paties praloto Macie- 
jausko, argi jis nesu valdy
tų savo įtūžusių ir gerai į- 
kaušusių buriučių. Tas pa
sakęs, kad bėdos nebūsią, 
jei svečias bus dalyvis, kaip 
ir kiti šičionai. Ir pridur
mu! tuoj prie jo priėjusi su 
bilietais viena parapijietė. 
Repečka — geras sportas. 
Kodėl gi ne. Duok, žmone
le, ir man bilietą ant šito 
sūrio, še tau dešimt centų. 
Ir, kaip tik jis nupirko bi
lietą, suprask, padarė para
pijai biznio, tuoj tie mūšy-

ras. Iš pažiūros — ; 
vidutinis tipas. Vidutinio

atviro veido. Ir jis ir , 
energingoji žmona kvietė

vardžiavę jo Maskvos agen- ro!... Mudviem besišnekant 
tu ir nebevarę po važiuot į apie tuos sunkius, sudėtin

gus mokslus, štai grįžo iš 
darbo ir jo motutė, pridar- 
na, energiška, mandagi mo
teraitė. Atsisveikinę, ei
nam per sodelį*. Leveckienė 
parodė uogų ir vaisių krū
mus ir medelius ir net davė 
paragaut uogų. Dar nesą 
prisirpę, bet paragaut jau 
galima. Dėkui. Na, tai va
žiuojam, drauge Repečka.

Jau vakaras. Jau kelintą 
kartą tenka pervažiuot to

Skandalas, apmaudas! Ką 
jūs sakysit, geri žmonės, va 
mes ėmėm kai kurie ir po 

, o šitas pri-

šio Los Angeles miesto plo-

sos... O pats jis, sūrį, krum- 
, grįžo į saviškių 

pikniką. Vienas iš tų keistų

jauną turi nuotaiką. Mėgs
ta ir ji visur būt ir su visais 
krutėt. Ir ką jūs manot, ji! 
namo į Filadelfiją ne va-|

rėt. Tai visai kitas miestas, 
: ne Niū Jorkas. Niū Jorkui 
: nėr kur plisti ant nedidelės 
uolingos salos, — jis tik į 
viršų kyla, į debesius, su vi
sais tais dangorėžiais. Kas 
kita Los Angeles — dyku
mų miestas, plačiausių tyr
laukių, laistymu ir priežiū
ra atgaivintų. Sklinda, 
plinta jis vis tolyn ir tolyn 
į dykumas, per mylių my
lias. Žemelė puiki, derlin
ga, tik perdžiūvus, sausa.

Sen. Joseph H. Bali iš Minnesotos (kairėje) tikimasi 
būsiant sekamu senato darbo komiteto pirmininku. O 
jis buvo pasižymėjęs vadovybėje priešdarbininkiško 
bloko senate. Dešinėje matomasis Richard J. Welch iš 
Kalifornijos, tikimasi, užimsiant vadovybę tokio pat 
kongresinio komiteto.

PITTSBURGH, PA
Visokios Žinios

Lapkričio 10 dieną atsibuvo 
mėnesinis Lietuviu Darbininku 
Susivienijimo 160 kuopos su
sirinkimas savo name, 1320 
Medley St. Susirinkimas įvyko 
3 vai. po pietų. Komiteto na
riai dalyvavo visi. Iš raportų 
pasirodė, kad dar tebeserga 
Jonas Monskis, Paulina Nor
kienė ir Jemis (?—Red.).

Drėkint ją, laistyt, tai ji tau Norkienė turėjo operaciją ant 
iškelia viršun visą mirgu
liuojančią gausą gėlių, ja
vų, daržovių, vaisių, krū
mų, medžių. Ir jos giles- 
n i u o s e g u o 1 iuose slypi 

orlaiviu i tarnybos. Jaukus, patogus; šaltiniai, gyduoliškų vande-
nų versmės, aliejus — žiba
las — nafta, žemių derva, 
tūli metalai.

Net ir pačiam Los Ange
les mieste prasimuša į vir-. kavičius ir 
šų versmės ir šaltiniai. Va
žiuojam jau man gerai pri
prastu Beverlės bulvaru, 
gal būt, pačiu miesto vidu
riu. Tik štai Repečka ima

su j Gal gazolino pats pristigai ? 
žmona<draugas Repečka'Bet sustojo ne ties kokia 
pas JLeVeckius. Draugai Le- gazolino stotele. Ne, sako,' 
veekiai, iš anksto paaiškino ne gazolino: eime atsigert 
Repečka, gyvena kukliai ir karšto vandenio, stačiai iš 
ne be rūpesčių. Kadaise Le- šaltinio....

Ar šitaip? Karšto mine
ralinio vandens šaltinis pa
čiam mieste? Taip. Ant 
kampo “Beverly boulevard” 
ir “Oxford avenue.” Pada
ryta kaip ir koks fontanas, 

j Karštas vanduo tolydžio 
I sriuvena ir eina kur ten, 
i gal į kokį rezervuarą. Re- 
i pečka aiškino, kad šiokio
mis dienomis galima ateit ir 
maudytis to vandens vo
nioj. O gert gerk, kiek tik 
sveikas mėgsti. Atsigėrėm 
po gurkšnį, kitą. Netaip 
jau gardu, šiltas vanduo, 
kuo tai atsiduoda, bet, gir
di, sveikas viduriams. Na, 
jei taip, taigi dar sriubter- 
kim. Ir patraukėm, kaip ge
ri teliukai. Repečkienė tvir
tina, kad iš asmeninio paty
rimo ji žinanti, esąs tai ge
ras vaistas viduriams, nuo 
rūgimo, nuo gazų. Čia tu 
negi sustosi, neanalizuosi jb 
sudėties. Tai, apsigrįžę, dar 
gurktelėjom keletą kartų, 
“for a good measure”, dėl 
gero saiko. O gaila, pade
javo Repečkienė, kad čia su 
savim neturim kokios gor- 
činės bonkos. Būtume nusi- 
vežę vandens namo. Bet 
Repečka ją suramino. Gir
di/ vanduo bonkoj, kai pa
stovi, jau nebe taš. Ir sko
nis kitokis ir iš jo išdūla 
dujos. Gerumo, žinoma, pa
silieka, bet ne tiek, kiek jo 
tu r i* 
duo, 
mių.

veckiai darbavęsi Čikagoj. I 
Juozas Leveckis vedė tada 
mokyklą, kur mūsiškiai i- 
migrantai galėjo pramokti 
lietuviškai, angliškai, arit
metikos, kiek istorijos ir 
dar ko. Sv( 
jis persikėlė Kalifornijon. 
Nebejaunas žmogus, vidu
riai esą nekokie. Dirbt men
kai tegalįs, bet pajėgiąs pa
daryt garsinimus, plakatus. 
Tai mūsiškės organizacijos 
ir duoda jam pagamint pla-

tarčiau tam draugui jo 
atgauti.

Sėdam ir drožiam. Štai 
ir tas numeris, gatvele ant 
kalnelio. Įeinam į jaukų so
delį ir ten atokiau nuo gat
vės kiurkso bakūžėlė, mede-j 
liais apsupta. Kukli, bet 
jauki buveinė. Senutis ma
žas namukas, maži keli 
kambariukai. Pats šeimi- 
nihkas, apie 72 metus am
žiaus, liesas, baltais paau
siais, pailgo būdo, draugiš
ka veido išraiška. Esąs išė
jęs kelias Mariampolės gim
nazijos klases. Išmaningas 
vyras. Šį tą jam patariau.

Jaunasis jo sūnus sėdi 
sau prie knygų kamputy. 
Dirstelėjau: chemija, uni
versiteto kurso. O ten auk
štoji mateinatika, logarit
mai, kalkulius... Ehe, bro
liuk, tai pats turi galvą!... 
Jaunučiukas, rods, 18 metų 
skaistus gražutis mėlynakis 
bernaitis. Iš visos laikyse-

štai šitas gyvas 
tiesiog iš žemes

(Bus daugiau)

Kingston, Jamaica.

Seattle, Wash

opendiko prieš porą savaičių, 
bet jau pradeda pasveikti ir 
randasi namie.

Susirinkime narių dalyvavo 
pusėtinai 
prastai, 
kuopos 
kitiems 
minin kas 
datūros kitiems metams, tai 
jo vieton nominuoti L. D. Le- 

V. Jurevičius. Į 
protokolų rašininkus nominuo
tas Petras Aglinskas, į finan
sų raštininkus Kastantas Lu
kas, į iždininkus D. P. Leka
vičius, į ligonių lankytojus M. 
Vielicnė ir Antanas Kaseva. 
O į kliubo direktorius nomi
nuoti Jonas Armalis, J. Mau- 

( rugienė, Helen Kairienė, Zo- 
i fija Karsokienė. Kliubo gas- 
padariais — J. Kazimer ir 
Jos. Kudis. 
Kumža.

Nutarta, 
gaspad orius 
kaucija.

, daugiau kaip pa- 
Įvyko nominavimas i 
ir kliubo viršininkų, 
metams. Senasis pir- 

nebepalaikė kandi-

- J. Kazimer 
Maršalka — K.

kad kasierius ir
būtų po $500

Lapkr. 10 d. įvyko Soy. Są
jungos 29 metų sukakties pa
minėjimas Carnegie Library 
salėje. Prasidėjo 7 vai. vaka
re. Dalyvavo labai daug žmo
nių, dalyvavo daug ir lietuvių. 
Paminėjimą surengė Komu
nistų Partija. Įžanga buvo 50 
centų. Pirmininkavo Ben. Cro- 
ther. Kalbėtojų buvo keletas. 
Pirmas kalbėjo Washington 
County organizatorius J. Kish, 

i antras kalbėjo Roy Hudson, 
organizatorius vakarinės Pen- 
nsylvanijos. Bet svarbiausiu 
kalbėtojum buvo iš New Yor- 
ko Ben. Davis. Tai puikus 
kalbėtojas ir jis pasakė gerą 
prakalbą. Kalbėjo apie įvy
kusius rinkimus ir nurodinėjo, 
kodėl demokratai pralaimėjo

Aukų surinkta $1,183. Taip
gi buvo dainų ir muzikos pro
grama. Susirinkime matėsi 
žmonių visokių tautų ir iš vi
sų apylinkių. Mitingas užsida
rė 10 vai.

Lapkričio 7 dieną turėjome 
malonius svečius iš Chicagos. 
Turėjome dainininkus, Kensta- 
vjčius, Abekienę 
Vilnies redaktorių 
lį. Jisai pasakė 
prieš atidarant

van-

Po- 
nos ir mostų labai simpatiš-! licija nušovė yiehą May 
kas vaikinukas. Ir toks ga- Pen (Įvaro streikierių ir su- 
bus: jau universitetą -va- žeidė kelis tuzinus.

Aukojo sekamai: A. Gri
gaitis du doleriu, po dolerį: 
J. Briedis, A. Pipiras, E. Kai
rienė, Imbras, A. Valeika, J. 
Šimkūnas, J. Mikeška, J. Ka
zimer, Mikeškienė, V. Kisie
lius (?—Red.), V. Nacojienė, 
S. Poyah (?—Red.), J. Ku- 
backienė, J. Purtikas, J. Te- 
raila, J. Miliauskas, J. Urbo
nas, L. P. Lekavičius/ jeblans- 
ki, M. Budninkas, P. ūsonis, 
Janavičius, A. Medeikis, J. 
Parcauskas, A. V. Mikeška, 
Matakas, ir J. Mažeika. Po 
50 centų: M. Povilauskas, D. 

j P. Lekavičius, Ona Povilaus- 
kienė, Šimkūnienė, šimkūniu- 
tė. Smulkiais surinkta $4.50. 
Ačiū visiems aukotojams.

D. P. Lekavičius.

London. — Graikijos at
stovas sake, kad ji gal duo
sianti Jungtinėms Tautoms 
skundą prieš (išmislytus) 
“įsiveržimus” iš Jugoslavi
jos į Graikiją.

Jeruzale. — žydų bomba 
po gatvekariu sužeidė 3 an
glų policmanus.

North Bend, Ore. — Val- 
stijinė alkoholio krautuvė 
čia persikraustė į kalėjimą.

ir Stogį ir 
V. Audru- 
prakalbelę 
koncertinę

programą. Kurie šiame paren
gime dalyvavo, tie ilgai at
miną tuos puikius dainininkus. 
Tik gaila, kad tą dieną lijo, 
todėl žmonių susirinko ne 
daugiausia. Keletas buvo at
važiavę net iš Washington, 
Pa. ir iš Wilmerdingo. Visi 
skirstėsi patenkinti.

. Padengimui akompanistės, 
svetainės ir spaudos lėšų, bu
vo renkamos aukos. Surinkta 

$36. „
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Rinkimai ir Kokios Bus 
Pasekmės

Washington Valstija per per
eitus 13 metų buvo progresy- 
viška, demokratiška. Darbi
ninkai per tuos metus daug 
buvo nužengę pirmyn, iškovo
ję seneliam pensiją, kurie da
bar gauna mažiausiai po $50 
į mėnesį, ir jiems yra dakta
rai, ligoninės ir medicina dy
kai. Taipgi dykai dantų pa
taisymas, akinių pritaikymas. 
Viską užmoka valstija. Ir kai 
senelis ar senelė numiršta, 
Valstija užmoka $100 už pa
laidojimą.

Tai tas buvo iškovota per 
mūsų progresyvius seimelio 
narius, kuriuos mes turėjome 
per pereitus 13 metų.

Darbininkams buvo iškovo
ta bedarbių pašalpa, per 25 
savaites po $25 į savaitę.

Bet šitais rinkimais visus 
tuos žmones prašalino. Mes 
patrotijom senatorių Mitchell, 
kongresmanus DeLacy, Cof
fee, Savage. Tik vienas kon- 
gresmanas, mūsų 
išrinktas iš antro distrikto, tai tančių

melyj mes patrotinom 13 pro
gresyvių, kurie darbavosi už 
pagerinimą būvio dėl darbi
ninkų.

Prieš DeLacy kapitalistai 
dėjo visas pastangas. Visi ra
dijai, visi vietiniai laikraščiai, 
visi rėkė, kiek tik jie galėjo, 
išvadino tą žmogų vsokiais 
vardais, kokius tik jie galėjo 
išmislyti. Bažnyčios visos bu
vo priešingos ir nekurie ku
nigai ir ministerial per radi
ją kalbėjo prieš jį. Taipgi ir 
tūlos unijos, kaip tai, AFL, 
išėjo prieš DeLacy, išvadino 
“komunistu,” Maskvos agen
tu,” ir t.t. Tai balsuotojai to 
viso pabijojo ir votavo už re- 
publikonus. žmonės, matyt, 
nori susilaukti Hooverio laikų. 
Dabar kožnas turėjo gana ge
rą pragyvenimą, nors viskas 
buvo brangu, bet vis žmogui 
liko centas kitas, kad galėjo 
nusipirkti, ką tik pamisimo. 
Prie Hooverio viskas buvo pi
gu, bet nebuvo pinigų, už ką 
nusipirkti, nebuvo darbų, kad 
galėtum pragyvenimą pasida
ryti. Gal dar žmonės neužmir
šo, kad šimtai bankų buvo už-

užtarėjas, I daryta ii’ nunešė šimtų tūks- 
žmonelių sunkiai su- 

I-Ienry Jackson. Valstijos sei- taupintus pinigus. S. G.

RONKONKOMA
8634

' TELEPHONE
STAGG 2-5048

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.

f/——-

8

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 GIVIA1S.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

H
IH

Egzaminuojam Akis. :
Rašome Receptus { 

Darome ir Pritaikome Akinius.
459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

FIRE HOUSE INN
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

John Baron Savininkas
25 East Marie St. Hicksville, L. I., N. Y.

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

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

IRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Avi.
prli Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Liūdėsio valandoj kręip- • 
kitės prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
su šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas JPoplar 4110
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* Baltimore, Md.
Joki Gązdinimai Negelbėjo

Balsavimai praūžė. Jų pa
sekmės jau žinomos: republi- 
konai daugumoje vietų laimė
jo, bet ne Marylande. Balti- 
morės majoras McKeldin, 
gązdino visus balsuotojus, gir
di, kurie balsuos už republi- 
konus, tie balsuos už 100 
nuoš amerikonizmų, o katrie 
balsuos už demokratus, tie 
balsuos už komunizmą! Bet iš 
jo tų šauksmų išėjo tik piššš/ 

žinoma, lietuviai fašistai tą 
patį darė, ką ir majoras, jie 
irgi šaukė: “balsuokime už re- 
publikonus, tai republikonai 

4 atiduos Lietuvą Smetonukui!” 
Ot, lietuviškų fašistų galveles, 
galvelės! Rodos, kad republi- 
konams priklauso Lietuva, tai 
jie ją ir gali atiduoti, kam jie 
norės.

Bet fašistų tūzai buvo nu
bėgę ir pas prezidentą Trn- 
maną Lietuvos prašyti, gal 
kartais Lietuva priklauso Tru- 
manui? Fašistai sudarė visą 
“šventą“ traicę. Kaip tai? Na
gi štai, kaip: Laukaitis nuo 
tautiečių, Grigaitis nuo socia
listų, o šimutis nuo klerikalų, 
tai ir pasidaro trys asabos — 
vienas protas. Ale dar kokis 
protas! Lietuvos jieško pas 
republikonus.

Susimylėjo ant Pabėgėlių
Taip vadinami tūli progre

syviai yra progresyviais tik 
tol, kol jie nemato pavojaus 
sau. Bet kada jie pajunta pa
vojų sau, tai glaudžiasi prie

reakcijos. Pavyzdžiui, paimsi
me, kad ir p.z Rooseveltienę. 
Juk ji vadinasi progresyve, 
bet kada pajuto, kad republi- 
konų režimas laikinai paėmė 
ant progreso viršų, tai ji jau 
nasakius, girdi: “Aš kalbėjau
si su Pabaltijos pabėgėliais, 
tai jie sakė, kad jie grįžtų į 
savo kraštą, ale, kad jie jo 
neteko...”

Tai kur jis dingo? Juk 
krašto niekas negali nusinešti 
niekur. Jie bijo grįžti už tai, 
kad jie savo kraštui prasikal
to. Už tai jie negrįžta, kad jų 
krašte pasikeitė valdžios for
ma.

Na, gerai. Paimkime dabar
tinį įvykį Amerikoj. Amerikoj 
prasišalina maž daug progre- 
syviška demokratinė valdžia, 
isisteigia republikonų režimas. 
Tai kur dabar Amerikos de
mokratai bėgs? Ar jie darys 
tą, ką padarė Pabaltijo bėg
liai? žinoma, kad ne. Tai ko
dėl tie Pabaltijo žmonės turė
jo bėgti?

Varys į Alaska

Lapkričio 5 d. vakare, iš 
WCA0 stoties, aš nugirdau 
komentatorių sakant, kad Pa- 
ibltijo kraštų pabėgėlius siųs 

i Alaska. Jeigu tas išsipildys, 
kad iš Amerikos zonos pabė
gėlius siųs į Alaska, tai reiš
kia, kad juos siųs į ameri- 
:onišką Sibirą.

Fašistai ir Juodveidžiai
Lietuviai fašistai labai ne- 

pkenčia žydų, o dar labiau 
eapkenčia juodveidžių. Bet 

iie pamylėjo republikonus, 
' ad net už juos balsavo. O

A
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BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS ;
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

juk istorija pasako mums, 
kad republikonai išlaisvino 
juodveidžius, ir juos pripaži
no sau lygiais. Tai, jeigu re
publikonai pripažino juodvei
džius sau lygiai, kodėl lie
tuviai fašistai negali pripažin
ti juodveidžių sau lygiais?

Kas link Marylando balsa
vimų, tai šiuose balsavimuose, 
palyginant su praeitais balsa
vimais, daug mažiau balsu pa
duota. 1!)38 metais, kada 
lenktyniavo O’Connor su Har
ry Nice į gubernatorius, tai 
buvo paduota 564,545 balsai, 
o dabartiniais balsavimais už 
laimėtoją Lane į gubernato
rius ir McKeldin, buvo pa
duota tik 480.000 balsų.

Nugirdau iš Berlyno
Lapkrič.io 10, 12 valandą 

dieną/ klausiausi pasaulinių 
žinių per stotį WFBR. Buvo 
transliuojamos žinios iš dau
gelio kraštų, na, ir iš Berlyno. 
Atydžiai klausiausi berlynie
čio komentatoriaus, kuris aiš
kino Berlyno gyventojų sun
kumus.

Komentatorius nurodinėjo, 
kad Amerikos zonoje Berlyne 
gyventojai kenčia šaltį ir ba
dą. Girdi, vokiečiai Amerikos 
zonoj gauna tik pusę tiek 
maisto, kiek buvo pirmiau pa
skirta. šilumos, sako, neturi, 
nes nėra įvalias anglių. Toliau 
nurodinėja, kad šaukėsi prie 
Francijos ir Belgijos, kad kiek 
pagelbėtų, prisiųsdamas ang
lių, nes šalčiai jau čia ir sun
kenybės nepakenčiamos.

Tuo pačiu kartu komenta
torius pradėjo nurodinėti vo
kiečių gyvenimą Sovietų zono
je. Jis sako, kad Sovietų zo
noje vokiečiams yra geriau gy
venti, negu Amerikos zonoje: 
ten jie nesiskundžia badavi
mu, nei šalčiu. Ten, girdi, vi
si vokiečiai dirba ir dar dau
giau jų reikalauja. Pavyz
džiui, vokiečių mainieriai pa
siūlę, kad jie nori vieną 
madienį mėnesyje dirbti, 
pakėlus anglių našumą, 
nereikėtų šalti.

Tai matote. Sovietų zonoje 
dirba ir nesiskun- 

nei šalčiu, o

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITĖ

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

108 WARREN STREET 
NEW YORK CITY

(261)
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Kada jų futbolo tymo vyriausia “tackle,” laivyno ve
teranas, tapo atmestas, tie Medford, Mass., vidurines 
mokyklos sutendai pasielgė taip, kaip jų vyresnieji 
broliai ir tėvai, kad daro šapose—sustreikavo.

WORCESTER, MASS
Liet.

ties
Meno Saj. 2-ros Apskri- 
Koncertas Buvo Puikus

Lapkričio 10 d., 2:30 vai. 
po pietų, pilnutėlė Lietuvių 
svetainę, 29 Endicott St., pu
blikos, M. Sukackienė papra
šo nusiraminti ir kas gali ras
ti dar sėdynę, susėsti; pirmo 
pokarinio LMS 2-ros Apskri
ties koncerto 
dės.

Pirmiausia 
mėlis, vieno

programa prasi-

sek- 
kacl 
kad

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

vokiečiai 
džia nei badu, 
Amerikos zonon priūžė iš vi
sų kraštų visokių nonų pabė
gėlių, kurie niekad nedirbo ir 
dirbti nenori, ir darbo nepri
pažįsta, tik sau sėdi išsižioję 
ir laukia, kad kas jiems įmes
tų į burną, o jiems tik praryti 
reikėtų. Tokių pabėgėlių pa
razitų Amerikos zonoje ran
dasi šimtai tūkstančių. Tik po 
vieną toną anglių jei duosi pa
bėgėliui, tai reikės šimtų ir

buvo perstaty- 
veiksmo komedi

ja, “Dėdė Atvažiavo.” Sulošė 
montelliečiai vidutiniai, sunau
dodami laiko daugiau kai va
landą. Rodos, geriau išeitų, jei 
skubiau būtu vaidinama. Tie
sa, veikaliukas veik tuščias. ■ 

Toliau sekė koncertas. ‘Pir
mąją jo dalį pildo vien wor- 
cesteriečiai: mišrus Aido Cho
ras, vadovaujant Josefinai 
Karsokienei, du sykius išsto
ja ir vieną syk vien merginų 
grupė, po tris dainas sudai
nuoja. Kiekvieną sykį puikiai, 
sutartingai dainuoja, publika 
griausmingais. aplodismentais 
lydi kiekvieną dainelę. A. Na
ruševičius, armonistas, solo, 
mitriai valdo savo instrumen
tą. Jį iššaukia daugiau gro
ti. Norma čeponiutė, soprano, 
solo, maloniu balseliu gražiai 
dainuoja, taipgi iššaukiama 
daugiau dainuoti. J. Saba-

maloniai dainuoja, ją iššaukia 
daugiau dainuoti, negu pasi- 
brėžta.

Ig. Kubiliūnas, baritonas, 
solo, komiškų dainelių užtrau
kė. Publika, rodos, jau būtų 
pavargus, bet kas tau, net du 
sykius iššaukia daugiau dai
nuoti. Ir vėl Montello didžiu
lis choras, kad užbaigti pro
gramą, sudainavo tris dainas. 
Paskutinė jų daina buvo “Dar
bo Giesme.” Jie gražiai, su
tartinai dainuoja ir didžiumo
je choriečiai senosios kartos.

Tai buvo žymėtinai gražus 
dailės parengimas, sėkmingas, 
dailus ir kultūringas; 
rūpesčio ir laiko 
visą susimokinti, 
talentus surinkti, 
amerikoniška “G.
da nieko nerašo, kaip nebūta. 
Kas kita, kada koks fašistu
kas bliuznija ant bolševikų. 
Tai tau lygybė ir bešališku
mas! D. J.

daug 
padėta tai 

suderinti ir 
Bet vietinė 

& T.” spau-

Philadelphia, Pa

Rainienė, nenuilstanti 
ypač pasižymėjus 
mezgime — serga 

uždegimu. Randasi

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 tūkstanti 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-Mincra 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
Lilį j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $12.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.
' 2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iŠ 10-ties įvairių daržo
vių i miltelių pavydalą, sveika'ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
Iš Veg._ Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti ir- po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

svarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E 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 į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
4164B—Sta., Dept. C, Lo» Ang«l«» 85,

šimtų tūkstančių tonų. O kas i liauskas, tenoras, solo, skam- 
juos iškas?, V-s. Į biai padainuoja tris dainas, jį

--------------- H------------------------------------------

Pietinėje Californijoj pri
snigo 6 colius.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9779

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.

------- , ................. ................ ,

MOTERIŠKĖS- APVALYMAM
Ofisų Valymo Darbas 

Valandos 5 P. M. iki 10 P. M. 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas 

Kreipkitės į Main Ofisą 
Matykite Mr. Jaskolski

JOSEPH DIXON CRUCIBLE CO., 
Wayne & Monmouth Sts.

Jersey City, N. J.
(261)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

< Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2978 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL FAURE
2978 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1505 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA ADLER 
(D-B-A Adler’s Dairy)

169 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

KOJINIŲ TAISYTOJOS
Patyrusios; puikiausia alga, taisymas mažų 

išsitraukusių siūlų nylons. Kreipkitės 
S. & B. HOSIERY CO..

139 W. 33rd St., N. Y. C.
(263)

PATYRUSIOS OPERATORĖS, 
AUKŠTOS ALGOS, PUIKIAUSIOS 

DARBO SĄLYGOS. 
TROY SPORTSWEAR, 
393 CHAPEL STREET, 
NEW HAVEN, CONN.

(265)

MERGINOS 
Uždirba besimokindamos 
MAŠINŲ OPERATORĖS. 
Kai išmoks gali uždirbti

$34 IR VIRŠAUS
5 Dienos, 40 Valandų, 

NUOLATINIS DARBAS
Moderninis Fabrikas

6 Apmokamos šventės 
Apmokamos Vakacijos

AMERICAN CAN CO.
43rd St., & 2nd Ave., Brooklyn.

(B. M. T. 4th Ave. Line iki 45th St.)
(264)

lydi gausūs aplodismentai. 
Dainininkams ir Aido Chorui 
gabiai pianu akompanuoja Rū
ta šalavejutė. čeponiutei 
akompanavo II. Kižiutė.

Padaryta pertrauka 10 mi
nučių laiko. Bematant laikas 
prabėgo. Pirmininkė prašo jau 
prie tvarkos ir Norwoodo Vy
rų Choras pasirodo estradoje. 
Jie sudainuoj-a tris dainas, va
dovaujant armonistui K. Ka- 
vachikui, publika be paliovos 
ploja, ir priverčia sugrįžti ir 
daugiau dainuoti. R. Merke- 
liutė, soprano, solo. Pirmuti
nę dainą “Karvelėli” labai 
jautriai, maloniai sudainavo. 
Antra daina —- “Kur Bėga Še
šupė.” Publika nori daugiau 
ir gauna.

Štai ir Montello Liuosybės 
Choras; pilna estrada choris
tų, vadovauja Edward šugeris, 
piano nenaudoja, iik.su smui
ku paduoda gaidas ir traukia 
puikiai, sutartinai. Tris dai
nas sudainavus, publika nori 
daugiau, bet negauna..

O. Mineikiutė, sopranas, so
lo, dainuoja “Tykiai, Tykiai 
Nemunėlis Teka.” Ji lengvai,

M. 
veikėja, 
švederių 
plaučių
namie, 110 W. Thompson St., 
po daktaro Sugento priežiūra. 
Jos gyvenimo draugas, pasi
žymėjęs veikėjas, Jonas S. 
Rainys, labai susirūpinęs žmo
nos sunegalejimu, su daktaro 
Sugento pagalba, deda visas 
pastangas, kad ligonė greičiau 
pasveiktų.

Apsivedė
Pradžioje spalių apsivedė 

Denis Baranauskas su kitatau
te mergina. Jis laike karo 
navo Dėdei Šamui. Denis 
sūnus Laisvės skaitytojo 
nio Baranausko.

Linkiu jaunavedžiams 
mingo gyvenimo.

NOTICE ■ ?s hereby given that License No. 
GB 11907 has been .issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN RUSSAKOFF
170 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE MENDELOW
192 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 
267 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY T. HEINEMANN 
& FRANCIS WATSON

267 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
913-915 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLUB
Golub's Self-Service Food Center 

913-915 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92 St., Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LEROY SCHRAUTH 
Leroy's Tavern

1814 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK RAKUSIN & SIDNEY RAKUSIN 
Jack & Sid Delicatessen

93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

MOTERYS
Prie

VYNIOJIMŲ IR I DĖŽES DĖJIMO 
Kreipkitės į

HUGHES BRUSHES, INC., 
2320 — 6th Ave., Watervliet, N. Y.

(265)

PROSYTOJOS PATYRUSIOS PRIE 
VYRIŠKŲ MARŠKINIŲ DIRBTI 

MŪSŲ VISIŠKAI NAUJAME 
PROSIJIMO DEPARTMENTE. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

TROY SPORTSWEAR, 
393 CHAPEL ST., 

NEW HAVEN, CONN.
(265)

MITYBOS ŽINOVE
LIGONINEI-135 PATALPOS 

PILNAM VEDIMUI 
NUOLATINIS DARBAS 

Dėl platesnių informacijų rašykite j 
DIRECTOR SCHOOL OF NURSING 
SAINT FRANCIS HOSPITAL 
WILMINGTON, DELAWARE 
ar telefonuokite WILMINGTON 7331 

(265)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Reumatišid Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kąina 2-oz $1,00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P« O. Box 660, Newark 1, N. J.

tar- 
yra 
Be-

lai-

Pasibaigė Hawaii cuk
raus darbininkų streikas.

Riverhead, L. I. — Areš
tuota du gaisrininkai už 
namo padegimą.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp, susirinkimas įvyks 
šį antradienį, lapkr. 19 d., 7:30 v. v., 
2 W. 22nd St. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite ,nes yra svarbių reikalų. 
P. Janiūnas, sekr. (260-261)

CLEVELAND, OHIO
Lapkr. 21 d. įvyks turkės vaka

rienė ir šokiai. West Side Hungarian 
Homo, 4309 Lorain Av. Joseph Pales 
žymi radio orkestrą gros šokiams. 
Bus 72A Salėje. Progressive Players 
suvaidins veikalėlį. Bus išleista 50 
turkių. Visus kviečia dalyvauti Ko
munistų Partija, Cuyahoga County.

(261-262)

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau Barbara Janush (Bar

bora Janush). Prašau atsišaukti. 
P. O. Box 5393, Houston 12, Texas.

(256-261)

Tel. MArket 2-5172

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Conirol 
Law at 2294 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. KRESSE & S. ELUSK1EWICZ 
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

APVALYTOJAI
Ir Lengvam Aptaisymų Darbui 

Ofisų Budinkc.
Valandos 7:30 A. M. iki 5 P. M.
Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės į Main Ofisą 
Matykite Mr. Jaskolski

JOSEPH DIXON CRUCIBLE CO., 
Wayne & Monmouth Sts.

Jersey City, N. J.
(261)

Žinios iš Lietuvos
ATSTATYTOJO KOMBI
NATO PASISEKIMAI

KLAIPĖDA. — Celiulio
zės ir Popieriaus kombina
to kolektyvas Tarybų val
džios Lietuvoje įkūrimo še- 
šerių metų sukakties dienai 
atstatė popieriaus dirbamą
ją mašiną Nr. 1.

Neseniai atstatyta pradė
jo dirbti ir .antroji popie
riaus dirbamoji mašina. 
Rugpjūčio mėnesio 30 die
ną įvykdytas prieš laiką 
trečiojo ketvirčio gamybos 
planas. Kraštas gavo pir
mąją partiją popieriaus. •

J a u n a s is gamybininkų 
kolektyvas įsipareigojo pa
gaminti rugsėjo mėnesį vir
šum plano šimtus tonų po
pieriaus, o kombinato atsta- 
tytojai ir montažininkai 
prieš terminą atstatyti ir 
atiduoti eksploatacijon po
pieriaus dirbamąją mašiną 
Nr. 3.

ĮRANKIŲ tekintojai
Patyrę prie automatiškų

Sriubų Mašinai Įrankių. Taipgi
BRASS MOLDERIAI

Gera alga - Nuolatinis darbas
READING HARDWARE

CORP.
6th & Willow Sts., Reading, Pa.

Telefonas Reading 7185
(264)

SANDĖLIO DARBININKAI
IR

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
5 Dienų — 40 Valandų Savaitė. 

GERA PASTOVI ALGA.
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės 
PIRMADIENIAIS. TREČIADIENIAIS 

AR PENKTADIENIAIS
10 A.M. iki Pietų

LOADING PLATFORM

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

(261)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai. 

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. PleaJ&ant St., 

Hammonton, M. J. 
Hammonton 72F

(272)

VYRAI
Patyrę prie medžio apdirbimo mašinų, taipgi 
vyrai prie staliorystės darbo. Rašykite ar 
kreipkitės. MI-MARK PRODUCTS, Aqueduct 

Lane, Hastings-On-Hudson, New York
■ »

iik.su
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1 NewWto^g^zfeZlnioi
Protestai Kyla Prieš 
Žadamą Pakėlimą 
Rendą Butams

dėjo įvairius veiksmus prieš 
žadamą kėlimą rendų. Veiki
mas pagyvėjo, kuomet paskli
do žinia, jog OPA ruošiantis 
leisti kelti rend as 15 nuošim
čių, kad patenkinti pelnikau- 
tojų reikalavimus. New Yor
ke rendų ir iš jų pajamų na
mų savininkams problema bu
vo svarstyta ii* tyrinėta jau ne 
kartą. Ir visuomet buvo atras
ta, kad prie dabartinės stokos 
namų kiekvienas tinkamas gy
venti butas, net ir kiekviena 
lindynė, būna išrenduota, už
imta. Tuo atžvilgiu namų sa
vininkų pajamos yra daug di
desnės, negu bent kada pir
miau buvo.

Seniau kiekviename dides
niame name bent keli apart- 
mentai kada nors bėgiu metų 
būdavo dyki. Dabar kiekvie
nas apartmentas būna užima
mas keliais mėnesiais pirmiau, 
negu senasis 
krausto.

Lapkričio 
New Yorke 
pikietas prie
raštinės. Empire State Bildin- 
ge, 34th St. ir Fifth Ave.

gyventojas išsi-

16-tą per pietus 
suruošta masinis 
OPA centralinės

Village gyvento- 
buvo Įsakyta 

iš senu lauyvn ti

Atneše Drabužių Lietuvos Tarybą Sąjungos Su-

Macy’s Organizuoti 
Darbininkai Gavo 
Algų Priedą

Žmonėms; Baigs Siuntinį Masiniu
? ” Mitingu

Pas-k i a tįsiomis pora savaičių 
į Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto drabužių centrą, 
417 Lorimer St., Brooklyno, 
priduota pundai nuo sekamų :

drabužių, — 1 žaketas nau-

Mrs. Davis, Lindon, pundą

Ridgewoodo gerų pataisytų 
drabužių ir čeverykų.

A. Balčiūnas atvežė daug 
drabužių nuo A. Malinauskų, 
taipgi nuo savo dukters, Mrs. 
Ibanez.

E. Kasmočionč — gerą ser
mėgą.

K. Ilušinskienė pundelį ge
rų ir, kaip visuomet, gražiai 
sutvarkytų, drabužių.

Mr. ir Mrs.
IĮ pundą.

Atvežė
Atvykdami
■ta ar kitais reikalais, 
pundus asmeniškai ar at- 

isiuntė per kitus atvykstan- 
'čius:

: cei

Duben —

iš Toliau

Antanas Valinčius iš Pitts
ton, Pa., 80 porų čeverykų ir 
drabužių.

Matėsi ir daugiau pundelių, 
bet kad prie kai kurių nesi
matė raštelių, tad atėjusiems 
dirbti į krautuvę žmonėms, 
ten radusioms pundelius, nėra 
galimybes užrašyti ii- paskelb
ti.

Brooklyno žiniose taipgi ne
skelbiami ne ; 
vežti siuntiniai
aukojusius atžymi 
deniai

Naeionalū Taryba Draugin
gumui Amerikos su Tarybų 
Sąjunga, kooperuojant kitoms 
organizacijoms, rengia Tary-

:lt-

čiai minėti masinį mitingą.
Didysis minėjimas Įvyks 

gruodžio 2-rą, 7 :30 vai. vaka
ro, didžiajame Madison Squa
re Gardelio. 8th Avė. ir 50th 
St., New Yorke.

Daugelis kooperuojančių or
ganizacijų, tarpe tų ir didžio-

Geraldine Fitzgerald, žvaigždėse su John Garfield 
melodramoje “Nobody Lives Forever,” Warneriu. Ro
doma Strand Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke. 
Taipgi veiksmai scenoje.

A š t uoniems tūkstančiams 
Macv’s krautuvės darbininkų 
unija išsiderėjo pragyvenimo 
brangumo priedą po 7 ir pu
sę cento per valandą. Dirbau- ' 
tiems po 40 valandų savaitę į 
priedo susidaro $3.

Priedą atmokės ir už pra- J 
eitą laiką nuo rugpjūčio 1- ! 
mos.

Už priedą unija tebesiderė- į 
jo nuo užbaigos streiko praei- , 
ta liepos mėnesi. Lokalas 1-S | 
tuomet sutiko grįžti Į darbą Į 
tiktai po kompanijos sutiki- i 
mo tartis dėl to priedo.

Samuel Kove n e ts k y, C l O
Retail. Wholesale and De
partment Store Employes bo
kalo 1-S biznio vedėjas sako, 
kad vietos spaudoje paduota 
per United Press žinia “ne- ' 
atitinka faktams.” Spauda ra- ! 
šė. būk “priedas. . . duotas be i 
derybų su unija,” kuomet 
unija klabino ir pasitarimai 
Įvyko daugeliu atveju per tą 
visą laikotarpi.

Marcantonio
Sirguliuoja

Kongresmanas Vito Marc
antonio sirguliuoja ir dėl to 
negalėjo nuvykti į Wilkes- 
Bari^, Pa., kur jam buvo ruo
šiamos ketvirtadieni prakal
bos.

Menama, kad ims kokią po
rą savaičių iki jis pasveiks.

David Brickcl, 26 m., turė
jo nepaprastą surprizą — po
licija atėjo į jo namus jan^ 
pasakyti, kad jis buvęs areš- 

I tuotas ir laike arešto esąs pa- 
I vojingai pašautas. Svcikas- 
sveikutėlis ir laisvas, Bnckel 
išaiškino policijai, kad jo do
kumentai buvo pavogti kartu 
su pinigine prieš porą mėne
siu.

asmeniškai 
iš kitur, nes 

korespon- 
savo kolonijų žiniose.
Už Ilgo Baigs 12-tą 

Siuntinį
turintieji ar galintieji

(l a rb u o j a si p a rd a v i -IWO 
me iš anksto tikintų. Lietuviai, 
regis,

Ne
tikintų
Kainos

Dar 
gauti drabužių prašomi pasi
skubinti, padirbėti šį siuntinį 
padaryti tikru kalėdaičiu. 
Siuntinys turės būti baigtas 
kada nors ne už ilgo, gal dar 
pirm Kalėdinių švenčių. O juk 

I nėra gražesnio dalyko, kaip 
Į apdovanojimas šventėmis tų, 
I kurie kovomis už mūsų perga- 

luucii, 10 ; lę užsipelnė daugiausia ir pa
ir kitokių. I aukojo daugiausia. R.
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Pelnai Padvigubėjo

kon- 
atve-

būdavo

Betty Dvones iš Elizabeth, 
5 moteriškus ploščius.

M. Burkauskiene iš Eliza
beth drabužių ir čeverykų.

Mrs. Bakūnas, Linden 
ploščių, kostiumų i........

taipgi turėsime 
pardavimui iš anksto, 
nuo 60c iki $3.60.

Gardenas visuomet
pripildytas ar perpildytas lai
ke tų minėjimų. Tikimasi, kad 
šiais padidėjusių kovų už dar
bininkų būvį ir laisves metais 
juo labiau bus įvertinta ta 
diena, kada darbininkai tapo 
savo likimo valdonais vienoje 
šeštoje dalyje pasaulio.

Šaudymasis Buše

šeštadienio rytą Brook lyne 
ant stogų matėsi pirma šalna. 
Tačiau daržuose rudeniniai 
žolynai, rodos, 
žiedais ii’ lapais.

su

! LaGuardia Apie Kainas
Buvęs New Yorko majoras 

LaGuardia, kuris tarnybos 
miestui metais daug paauko
davo energijos įspėdinėjimui 
žmonių prieš juodąjį turgų, 
prieš bile kokį kainų kėlimą 
ir infliaciją, šiomis dienomis 
vėl pareiškė spaudoje:

piktai drąsi vartotojo veik
la gali išgelbėti padėtį pirma,

.. ■ -J.-.--

negu kainų kėlimas prives 
prie pavojingų sunkumų.

Kitais žodžiais tariant, vis
kas priklauso nuo mūsų pa
čių darbo. Nėra rubežiaus, 
kur pelnagrobis sustotų, jeigu 
jam bus leista lupti, jeigu per
kainuotą daiktą pirksime iki 
'kišenių visiškai ištuštinsime.
O kas tada?

BIZNIERIAI, SKELBK ITfcS 
LAISVĖJ

Važinūjantiems radijo ma
šina policistams buvę praneš
ta, kad ant Lexington Ave., 
New Yorke, per kelias minu

ses apiplėšta kelios grosernės.
užleisti vieta sta- Polieiia' pastebėjus iš vienos 
projekto, kuriame ^osernės išbėgant vyriškį jį 
išrenduojama po i Pra<>«-1<> vvtls- pas pubeldęs- 

! isiprasęs i jau pradedantį eiti 
autobusą. Policija atsivijo, 
tad autobuse įvyko šaudymas 
ir atsišaudymas. Begusis pa
vojingai apšaudytas, mirsiąs.

Laimei, 
tebuvo tik 
sisl apste 
nesužeisti.

Rendauninkai Laimėjo 
Kovą prieš Banką

Concord
jam Brooklyne 
išsi k rausyti 
apartmentų 
srityje, kad 
tybai namų 
butai bus
$25 už kambarį.

Apie 200 tame pluta gyve
nančių šeimų, 800 žmonių už
protestavo. Ne dėl to, kad jie 
nenorėtų gražesnio miesto, bet 
kad neturi kur eiti. Jie taip 
pat žino, jog jiems neteks 
grįžti į toje vietoje pastatytus 
naujus namus, nes tai ne jų iš
tekliui.

Rendauninkai ėmėsi organi
zuoto darbo. Praeitą ketvirta
dienį jie masiniai susirinko į 
teismabutį išgirsti, kas bus da
roma su Concord Freeh oi rt- 
ing Corp, reikalavimu juos iš
mesti. Teisėjas Edward A. 
Wynne patvarkė, kad gyven
tojų negalima išmesti.

Kovoti prieš išmetimą jiems , 
pagelbėjo 
jos, tame 
partija.

Firma, 
ings Bank 
St., New Yorke, buvo iš OPA 
gavusi iškraustymo leidimą 
po pažadu, kad ji nekraustys 
lauk nei vieno rendauninko, 
kol nebus surasta jam vieta diena 
kitur. Bet dabar buvo pasimo- parduota prekių už virš imlio
jus išmesti į gatvę. Į na dolerių.

autobuse tuo laiku 
9 keleiviai, tad iš- 
tarp sėdynių išliko

Adam Hat Skrybėlės 
Atpigusios

vietos organizaci-
skaičiuje ir darbo

esanti dalimi Sav-
Trust Co., 14 Wall

Adam Hat Stores, Ine., ran
damos daugelyje miesto dalių, 
skelbia nupiginusios daugelį 
vyriškų skrybėlių. Kai kurių 
nupiginimai siekią iki 44 nuo- 

' šimčių. Elias Lustig, firmos 
prezidentas sako, kad tuomi 
siekiama atsteigti “realisti
nes” kainas.

Firma turi pasirinkimą 
'skrybėlių nuo $3.45 iki $12.50.

Sk.

Macy’s krautuvėje viena 
praeitą ketvirtadienį

Evelyn Keyes, filmos “The Jolson Story” žvaigždė, 
pozuoja unijistams, CIO Screen Publicists Gildijos na
riams, kurie piešia jos paveikslą išstatymui unijos ruo
šiamoje dailės parodoje New Yorke, Barbizon Plaza 
Hotel. Unija duos pinigines dovanas už geriausius kū
rinius.

Greyhound autobusų kom
panija šių metų pirmais devy
niais mėnesiais daugiau, negu 
padvigubinusi savo pelnus, pa
lyginus su praeitais metais. 
Pernai uždarbiai buvo 
$2.75 ant 
802 šėrų. 
$5.38 ant 
737 šėrų.

Autobusų operavimo lėšos, 
sakoma raporte, pasiliko be
veik tos pačios, kokios buvo 
karo laiku. Reiškia, darbas 
menkai daugiau apmokamas. 
Bet numažinti korporacijoms 
taksai padėjo tuos pelnus pa-

su praeitais
uždarbiai buvo po

kiekvieno iš 2,849,- 
šiemet pelnyta po 

kiekvieno iš 3,085,-

Komunistai Reikalauja 
Tyrinėti Policijos 
Terorą Harleme

Harlemo komunistai parei
kalavo ištirti, kas buvo atsa- 
komingas už įsakymą polici
jos raiteliams joti į1 minią ne- 

; grų ir baltų žmonių, susitel- 
į kusių priešais Golden Gate 
i Ballroom tą vakarą, kada 
gub. Dewey kalbėjo Harleme.

Ataka įvyko, sako komunis- 
, tai, akyvaizdoje tos publikos, 
j kuinai Dewey kalbėjo.

Laiške policijos komisionie- 
riui Wallander komunistai rei
kalauja atsakymo į klausimą 
ir viešo atsiprašymo piliečių 
už tą “žiaurų policijos elgesį.”

Waldorf kaf eteri jų 
ninkam leista balsuoti 
nori būti atstovautais 
Cafeteria Employes 
Lok ai o 302-ro.

rt arbi-
ar jie

AFL
Unijos

Espositų sūnelis, 4 metų, 
užbėgo užpakalin stumiamo 
atgal į garadžių sunkveži
mio ir tapo mirtinai sutrėkš
tas prie 117 W. 9th St., Brook- 
lyne. Vairuotojo neareštavo.

JIEMS TIK NUSISPJAUTI
Tačiau nusispjauta ne už 

dyką. Aną dieną teisėjas 
Klapp teismabutyje, Bronxe, 
viena diena iš 500 nusispjovu
sių subvėse surinko $1,050. O 
kur dar jų sugaišavimas lai
ko, kad tuos dolerius pasimo- 
keti.

su-Vieno traukinio motorui 
kliuvus, 7 Long Island trauki
niai subliuvo arti pusvalandį 
ties Jamaica,

ISIDOR ACHRON pianistas, 
koncertuos Carnegie Hall šio 
trečiadienio vakarą, lapkričio 
20-ta. Pradžia 8:30. Skambins 
Liszto, Mozarto, Glazunovo, 
Ravel, Chopino ir savo kūri
nius.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

ateičių* su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-6669

Charlotte Lerssen, 16 me
tų, New Hyde Park, mirė, 
kad jos sesutė, 4 metų, gy
ventų. Ji mažąją spėjo dali
nai pastumti nuo kelio atei
nančio automobiliaus. Mažoji 
išliko tik biskį tesužeista.

New Yorke veikianti kur
čiams mokykla šiomis dieno
mis minėjo 69 metų sukaktį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

T©1. Evergreen 7-6868
221 South 4th Street

„ , . j 9—12 ryteValandos: j 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

111 - ............ -... *

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499 »

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

■ Tarpe Ten Eyck Ir Ifanjer Bte.
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
R H E 1 N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

B U L O V A !
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

17 jewels . . . $24?3

BIATWCT

CAMBRIDGE 
UjmU . . .

DEAN
15 jewels . . . $2475 »

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




