
Siena Tarpe Jų ir Lietuvos. 
Serga Baimės Liga.
Du Vyrai—Dvi Beprotystės. 
Pažinkite Didžiąją Poetę. 
Lengvai Apsidirba.

Rašo a. Bimba

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

THE LITHUANIAN DAILY

LAISVĖ-LIBERtY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų spaudoje jau se-
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niai nebeužeisi nė vieno rim
to straipsnelio Lietuvos reika
lais. Iš vienos pusės, fašis
tinių pabėgėlių riksmas ir 
ašaros, iš kitos pusės — pra
keiksmai rusams ir komunis
tams, tai ir visa tos spaudos 
Įtalpa.

NEAMERIKINIO KOMITETO BENDRAI 
PRAŠO TEISMĄ UŽDRAUST HENRIUI 
WALLACE’UI KALBĖT WASHINGTONE

VANDENBERGAS PERŠA 
TRUMANO MOKYMĄ 

VISAI EUROPAI
V <

PAČIOS LAIVU KOMPANIJOS BANDĖ 
IŠŠAUKT STREIKĄ, KAD GALĖTU 
ARDYT MARININKŲ UNIJAS

O Lietuvos reikalais yra 
daug kas rašyti. Lietuva ke
liasi iš karo griuvėsių, atsi
kuria senosios ir Įsisteigia 
naujos mokslinės, meninės, 
kultūrinės Įstaigos., 'Pūkštan
čiai naujakurių, gavę sklypus 
žemės, stengiasi Įsikibti Į tą 
žemę ir iš jos sau gyvenimą 
išspausti.

Šituose darbuose iškyla šim
tai naujų problemų ir reikalų. 
Su kai kuriais jų Lietuvos 
žmonėms tenka sunkiai susi
kibti.

Amerikos lietuviams visa 
tai apeina ir rūpi. Bet mi
nėtoje spaudoje nė žodelio 
informacijų apie tai. Saujelė 
fašistinių pabėgėlių jai viskas, 
o visa Lietuva su jos žmonė
mis ir gėrybėmis—niekas.

Kokia didelė skriauda tiems 
Amerikos lietuviams, kurie tą 
spaudą teskaito ir iš jos žino
jimą teima! Jie nė mažiau
sio supratimo neturi apie tai, 
kas dedasi šių dienų Lietuvo
je, ką dirba ir ko siekia po
karinė Lietuva.

štai mano patarimas, šiuo 
tarpu Amerikos pažangūs lie
tuviai duoda tris radijo pro
gramas — Brooklyne, Detroi
te ir Chicagoje. Neabejoju, 
jog tų programų klausosi 
tūkstančiai lietuvių, kurie yra 
klerikalų, menševikų ir sme
tonininkų spaudos skaitytojai. 
Puiki proga per radiją pain
formuoti juos apie Tarybų 
Lietuvos kėlimąsi iš karo 
griuvėsių.

Parinkite iš mūsų dienraš
čių žinių apie Lietuvą ir radi
jo pagalba paskleiskite jas!

Vienybės redaktorius Juo
zas: Tysliava tikrai serga di
delės baimės liga. Labai gai
la žmogaus.

Jis, pavyzdžiui, sako, kad 
“busimajame atominiame ka
re, viena diena, gali būti su
naikinta 12 didžiausių Ame
rikos miestų.”

Kas tokią baisią kiaulystę 
Amerikai iškirs? Supranta
ma, Stalinas ir Sovietų Rusija. 
Todėl Rusija esąs “pikčiau
sias Amerikos priešas.”

Ir Tysliava nebegali iš bai
mės užmigti, kad Stalinas at
lėks su atomine bomba ir nu
šluos pirmiausia pati New 
Yorką, kuriame išeina Vieny-
be.

Bet kitaip galvoja Tyslia- 
vos bendradarbis T. Kučins
kas. Toje pačioje Vienybėje 
(birž. 13 d.) prisimygęs jis 
tvirtina, kad Amerika baisiai 
įsimylėjusi į Staliną ir be jo 
gyventi negalėtų. Jis mano, 
kad “vieną gražią dieną iš
girsime, kad Stalinas padarė 
sutartį su Amerikos valdžios 
pareigūnais — komunistams 
iš- Amerikos ištarabanyti...”
Tysliavai Stalinas vieną gra

žią dieną Amerikos miestus 
atomine bomba šluos nuo že
mės paviršio, o Kučinskui — 
komunistus tarabanys iš Ame
rikos !

Kas galva, tai beprotystė.

Dar gerokas skaičius yra 
neišplatintos neseniai išleistos 
brošiūros “Salomėja Nėris.” 
Ją išleido Lietuviui Literatūros 
Draugijos Moterų Komisija. 
Brošiūra parsiduoda už kvo- 
derį.

Svarbu brošiūrą plačiai pa-

Raudonėdžiai Vartoja Kongreso 
Neamerikinio Komiteto Priekabę 
Prieš Wallace’’o Kvietėjus

Washington. — Prieš- 
Komunistinė Sąjunga krei
pėsi į apskrities teismą, 
kad uždraustu buvusiam 
vice-prezidentui Henriui H. 
Wallace’ui kalbėti valdišk- 

i kame Watergate Amfiteat- 
; re šį pirmadienį. Raudonė- 
! džiai reikalauja uždraudi
mo todėl, kad prakalbas 
Wallace’ui rengia Pietinė 
Konferencija dėl Žmonių 
Gerovės, o kongreso Name- 
rikinių Veiksmų Komitetas 
paskelbė, kad Pietinė Kon
ferencija esanti “komunis
tinio fronto” organizacija.

Savo skunde teismui 
pabrėžia, kad Wallace prie
šinasi užsieninei prez. Tru- 
mano politikai. Kartu jinai 
Prieš-Komunistinė Sąjunga

Georgijos Valstija 
I Panaikino Fašistinį 
KuKlux Klaną

i Atlanta, Georgia.— Auk- 
> štesnysis Georgijos teismas 
, nusprendė panaikinti Ku 
iKlux Klaną toje valstijoje. 
Ku klux Klanas yra fašis
tinė amerikonų organizaci
ja. Kukluksai veikia prieš 
žydus, katalikus, ateivius, 
negrus, užpuldinėja darbo 
unijų vadus ir tariamus 
“raudonuosius.”

Buvęs Georgijos guber
natorius Ellis Arnall, pa
žangus demokratas, pasi
darbavo, kad būtų užvesta 
byla dėl Ku Klux Klano pa
naikinimo toje valstijoje.

Kukluksų vadai, matyda
mi įrodymus prieš juos, da
bar “patys pasiūlė”, kad 
teismas atimti) jiems čarte- 
ri.» c

Anglija siunčia 7G savo 
studentus į vakarinės Vo
kietijos universitetus.

Auga Darbo Unijų ir Pažangių Valdininkų Protestai prieš Tafto-Hartley’o Bilių 
reikalavimą. Mitinge daly
vavo 1,200 žmonių.

Minneapolis, Minn. — 
Darbo Federacijos unijų 
taryba šiame mieste ragino 
Federacijos pirmininką 
Wm. Greena organizuoti 
federacinių, CIO ir geležin-

skleisti ir Amerikos lietuvius 
supažindinti su didžiąja lietu
vių tautos poete. Busimieji 
didieji piknikai duos puikiau
sią progą brošiūros išplatini
mui. Ypač draugės moterys 
turi pasirūpinti.

So. Bostono Keleivis leng
viausia apsidirba su viskuo. 
Jam, pavyzdžiui, Jungtinės 
Tautos jau tik negyvas lavo
nas. Jis nesupranta sen. 
Vandenbergo, kam jis “siūlo 
šauktis Jungtinių Tauti) la
vono,” kad jis nuteistų ii' su
valdytų bolševikus. Jungtinės 
Tautos esąs tik išvalgytas 
kiaušinis.

pasakoja, kad nuvykus 
Wallace’ui į Europą, Pary
žiaus komunistai pasikvietė 
jį į svečius.

Kaip Wallace, taip ir ren
gianti jam prakalbas Pieti
nė Konferencija atmeta įta
rimus, būk jis ir ji palaiką 
ryšius su komunistais ar 
pritaria komunistiniam ju
dėjimui.

Reikalauja Priimti 
Europinius Bėglius

Washington. — Buvęs 
Jungtin. Valstijų Aukšč. 
Teismo teisėjas Roberts ir 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green ragino 
priimt Amerikon 400,000 
europinių pabėgėlių per 4

I metus.

KORIEJIEčIŲ VADAI 
KVIEČIAMI TARTIS

Seoul, Korėja. — Ameri- 
konų-Sovietų komisija pa
kvietė korėjiečių vadus į 
pasitarimus del tautinės 
valdžios įsteigimo visam 
kraštui. Tik tie nekviečia
mi, kurie atmeta laikinę 
Amerikos ir Sovietų globą.

Sudužus Lėktuvui, 
Žuvę 50 Žmonių

Washington. Skrisdamas 
virš Blue Ridge kalnų ties 
Leesburgu, Va., nukrito, ir 
sudužo • didžiulis Capital 
Airlines lėktuvas DC-4. Su
prantama, kad žuvo buvu
sieji jame 50 keleivių ir la
kūnu, t

Francijos seimas užgyrė 
taikos sutartį su Italija.

ORAS. — Būsią giedra.

kel. unijų streiką visoj ša
lyj prieš Tafto-Hartley’o 
vergijos bilių.

Olympia, Washington. — 
Šios valstijos gubernato
rius Wallgren ir valstijinis 
demokratų pirminink. Earl 
S. Coe reikalavo, kad prez. 
Trumanas, atmestų Tafto- 
Hartley’o bilių.

t

Youngstown, Ohio. —Pa
prašius Darbo Federacijos, 
CIO ir geležinkeliečių uni
jų atstovams, miesto majo
ras Ralph O’Neil paskelbė 
praeitą penktadienį kaip 
raginimų dieną, kad Tru
manas atmestų prieš-uniji- 
nj Tafto-Hartley’o bilių. ‘

Milwaukee, Wis. — Šios 
valstijos demokratų parti
jos centras mušė telegramą

Washington. — Republi
konų vadas senatorius Van- 
denbergas uoliai parėmė 
valstyb. sekretoriaus Mar
sh all o siūlymą vykdyt Tru- 
mano mokymą visoj Euro
poj.

Marshallas siūlė subend
rinti ir apvienyti vakarinės 
Europos kraštų ūkį ir pra
monę ir ketino bilionais do
lerių paremti tą planą. O 
planas iš esmės taikomas 
prieš.Sovietų Sąjungą,..nors 
Marshallas sakė, kad ir So
vietai galėtų prisidėti, jeigu 
jie to norės.

Skaičiuojama, kad Ame
rika paskirtų 6 bilionus do
lerių pirmiesiems to plano 
metams.

Senatorius Vandenbergas 
patarė Amerikai visų pir
ma sužiūrėti savo turtą ir 
tada, kiek galima, duoti pi
nigų apvienytam Europos 
ūkiui, o ne paskiroms ša
lims Europoje ir Azijoje.

Vandenbergas sakė:

Spaustuvių Darbininkai 
Sustabdė Priešvaldinius 
Bulgarų Laikraščius

Sofija, Bulgarija. — 
Anglija užprotestavo Bul
garijos valdžiai, kam jinai, 
girdi, “uždarė” socialdemo
kratų laikraštį' Svoboden 
Narod ir vadinamų valstie
čių laikraštį Narodno Ze- 
medelsko. Bulgarijos vy
riausybė atsakė , Anglijai, 
kad patys spaustuvių dar
bininkai sustabdė tuos laik; 
naščius,. be jokio bulgarų 
valdžios įsikišimo. Spaustu
vininkai negalėjo pakęst, 
kuomet tie laikraščiai puolė 
naudingus darbininkams 
valdžios žingsnius, kaip pa
reiškė Bulgarijos užsienio 
reikalų ministerija.

Roma. — Popiežiaus Va
tikano spauda pataria A- 
merikai ir Rusijai susitai
kyt, nežiūrint ideologinių 
skirtumu, v 

prez. Trumanui, prašyda
mas atmest prieš-darbinin- 
kišką Tafto bilių. Valstiji
nis demokratų centras taip
gi ragino visus Wisconsino 
atstovus kongrese balsuot 
prieš tą bilių, kuomet pre
zidentas jį atmes.

Chicago. — Valdinis an- 
gliakasyklų administrato
rius Yates šioje apskrityje 
pranešė, jog praeitą savaitę 
3,200 maipierių streikavo 
11-je Indianos angliakasy- 
klų prieš Tafto-Hartley’o 
vergijos bilių.

Baltimore, Md. — Dau
giau kaip 5,000 Federacijos, 
CIO ir Geležinkeliečių Bro
lijų „unijistų ir kitų organi
zacijų narių praeitą ket
virtadienį susirinko War 
Memorial aikštėje ir reika

“Jungtinės .Valstijos nega
lėtų tarpti sulūžusiame pa
saulyje, ir šis planas siekia 
pastoti kelią socialiam ir ū- 
kiniam suirimui” kituose 
kraštuose.

Laivų Savininkai Laukė Vergijos 
įstatymo prieš Unijas; todėl 
Atmetė Jų Reikalavimus

BEVINAS SVEIKINA 
AMERIKOS PLANĄ

London. — Anglijos už
sienio reikalu ministras Be- 
vinas karštai gyrė minimą 
amerikinį planą ir ketino 
sušaukti Europos valstybių 
konferenciją, kuri apsvars
tytų bendrus jų reikalus. 
Bevinas už gryną pinigą ė- 
mė Amerikos valstybės sek
retoriaus Marsh all o žodį, 
kad galima būtų, girdi, pri
imt ir Sovietus į tokią ūki
nę santarvę. Bevinas dėl to 
sake: “Jungtinės Valstijos 
geradaringai nutiesia tiltą 
taią? Rytų (Sovietų) ir va
karų. Tai puikus, didingas 
galingosios Amerikos ben
dradarbiavimas su Euro
pa.

ITALIJOS SEIMAS 
UŽGYRĖ DE GASPERI

R.oma. — Steigiamasis 
Italijos seimas 248 balsais 
prieš 175 pareiškė pasitikė
jimą prem. de Gasperiui ir 
jo sudarytam katalikiškam 
ministru kabinetui. Prieš 
de Gasperį balsavo kairie
ji socialistai ir komunistai. 
Daugelis svyruojančių sei
mo narių neatėjo, kuomet 
buvo balsuojama.

Nauji Potviniai Mo. 
Ir la. Valstijose

St. Louis, Mo. — Dar pir- 
mesnieji potviniai nepraėjo, 
o tvaniškos liūtys sukėlė 
naujus plačius ir gilius po- 
tvinius Missouri ir lowos 
valstijose; padarė dar im
liomis dolerių nuostolių.

Trumanas dar nesako, ar 
užgirs ar atmes prieš-uni- 
jinį Tafto-Hartley’o bilių.

lavo, kad prez. Trumanas 
atmestų Tafto-Hartley’o 
bilių. Henry A. Wallace at
siuntė susirinkimui sveiki
nimo telegramą ir gyrė už 
bendrą veikimą prieš tą bi
lių. Baltimorės miesto ma
joras Thomas D’Alesandro 
taipgi atsiuntė sveikinimą.

Rome, N. Y. — 2,000 Ge
neral Cable darbininkų 
staptelėjo dirbę per 30 mi
nučių ir tuo laiku rašė lai
škus ir telegramas Truma
nui, kad atmestų prieš-uni- 
jinį bilių.

Troy, N. xY. — Šio mies
to taryba vienbalsiai ragi
no prezidento atmest Taf
to-Hartley’o bilių. Darbo 
Federacijos , ir CIO unijų 
sušauktas mitingas taipgi 
pasiuntė Trumanui tokį

New York. — Prekinių 
laivų kompanijos kartotinai 
atmetė CIO Marininkų 
Unijų reikalavimus dėl 
naujos sutarties. Laivų sa
vininkai laukė, kad Tafto- 
Hartley’o bilius taptų įsta
tymu — tuomet jie galėtų 
naudot teismų drausmes 
(indžionkšinus) ir kitas bi- 
liaus buožes, jeigu streikas 
įvyktų. Kompanijos žino, 
jog Tafto-Hartley’o bilius 
negali panaikint tokių su 
unijomis sutarčių, kurios 
padarytos pirma, negu tas 
bilius taptų įstatymu.

Laivų savininkai tyčia 
stengėsi iššaukt marininkų 
streiką dar kitu sumetimu 
—pakurstyt daugiau kong
reso nariu balsuot už Taf- v

Naciškas Amerikonas 
Liudija prieš Kitą 
Amerikos Išdaviką

Boston. — Tęsiasi byla 
prieš amerikoną Douglasą 
Chandlerį, kaip Amerikos 
išdaviką. Prieš Chandlerį 
liudijo ir geriausias asme
ninis jo draugas Edwardas 
V. Sittler, buvęs ameriko
nas. Gimęs Amerikoje, Sitt- 
leris nuvyko į Vokietija, iš
sižadėjo amerikinės piliety
bės ir tapo Vokietijos pi
liečiu.

Chandleris karo metu per 
; Berlyno radiją sakė kalbas 
prieš Amerika, Sovietus ir 
kitus talkininkus. Tas kal
bas paruošti padėjo jam 
Sittleris, kaip kad jis liu
dydamas prisipažino.

Washington. — Menama, 
kad prez. Trumanas atmes 
republikonų pervarytą bi
lių dėl taksų numušimo, y- 
pač turčiams.

Cleveland, Ohio. — Mies
tinė CIO unijų taryba pa
skelbė demonstraciją prieš 
Tafto - Hartley’o bilių šį 
pirmadienį pavakarėj. Dar
bininkai pikietavo vietinį 
republikonų partijos cent
ra. ’ v

New Bedford, Mass. — 
Miesto taryba pasiuntė te
legramą Trumanui, ragin
dama atmest Tafto-Hart
ley’o bilių. Kitos tokio tu
rinio telegramos buvo pa
siųstos Massachusetts vals
tijos atstovams kongrese.

Schenectady, N. Y. Su
sirinko 600 darbininkų pir
mininkų iš fabrikų ir nuta
rė pasmarkinti kovą prieš 

to - Hartley’o bilių, kad 
galima būtų padaryt jį į- 
statymu net, po to, jeigu 
prezidentas Trumanas jį 
atmestu.

LOKAUTAS
Tokiais sumetimais iš

provokuotas streikas tikru
moje būtų lokautas prieš 
marininkų unijas. Kompa
nijos, be kitko, naudoja to
kius vienybės ardytojus, 
kaip CIO Marininkų Unijos 
pirmininkas Joseph Cur
ran ir sėbrai, kurie kelią 
trukšmą prieš “raudonuo
sius.” Savininkai ypač ban
do suskaldyti vienybę tarp 
vakarinių ir rytinių pajū
rių CIO marininkų unijų. 
Vakariniams marininkams 
daugiau vadovauja Harry 
Bridges ir kiti kairieji.

REIKALAVIMAI
CIO Nacionalė Marinin-* 

kų Unija reikalavo 40 va
landų darbo savaitės, ilges
nių apmokamų atostogų, 
algos pakėlimo 20 nuošim
čių, geresnių darbo sąlygų, 
sveikatos - gerovės fondo iš 
kompanijų įmokėjimų ir t.t. 
Kompanijos kelis sykius at
metė šiuos reikalavimus.

CIO Laivakrovių ir San
dėlių Darbininkų Unija, 
Harrio Bridges’o vadovy
bėje (vakaruose), reikalavo' 
vieniems metams pratęsti 
ta pačią sutartį. Savininkai 
siūlė jau blogesnes darbi
ninkams sąlygas dėl sutar
ties' panaujinimo.

KOMPANIJŲ PELNAI
American Export Lines 

laivų kompanija per tris 
pirmuosius šių metų mėne
sius gavo $4,420,922 gryno 
pelno, tai 282 nuošimčiais 
daugiau, negu pernai per 
tuos pačius mėnesius. Unit
ed St. Lines š. m. pelnė dve
ja tiek daugiau, neeru 1946 
metais tuo pačiu laiku.

Tafto vergijos bilių.

Milwaukee, Wis. — Ne- 
] žiūrint smarkaus lietaus, 
2,000 Federacijos, CIO ir 
geležinkeliečių unijistų at
laikė mitingą atvirame ore 
ir pasiuntė prez. Trumanui 
reikalavimą, kad atmestų 
Tafto-Hartley’o bilių. Mi
tinge kalbėjo ir miesto ma
joras John ‘L. Bohn. Tei
giama, kad būtų susirinkę 
iki 30,000 žmonių, jei lie- 

! tus nebūtų kliudęs.

Vengrijos dešinieji “grą- 
sina” nedalyvaut rudeni* 
niuose rinkimuose, kuriuos 
rengia demokratinė respub
likos valdžia.

Prez. Trumanas sugrįžo 
iš Kanados.
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Planas Darbo Unijas Pasmaugti
Taft-Hartley bilius, kurį Kongresas priėmė 'ir kuris 

laukia prezidento Trumano pasirašymo, neiškrito apt 
Amerikos žmonių iš giedro dangaus. Patys autoriai at
virai prisipažino, kad jų biliaus du trečdaliu parašė Na- 
cionalis Fabrikantų Susivienijimas. O šis Susivienijimas 
yra pačių stambiausių samdytojų organizacija Ameriko
je. Vadinasi, Taft, Hartley ir kiti Kongreso nariai, kurie 
už šį bilių balsavo, pravedė tiktai samdytojų reikalavi
mus. Gi samdytojų tikslas yra sunaikinti darbo unijas, 
kurios Naujosios Dalybos gadynėje išaugo į didelę žmo
nių jėgą.

Pažangusis senatorius Thomas iš Utah valstijos iškėlė 
aikštėn viso tuzino bilijoninių korporacijų slaptą suokal
bį iššluoti iš Amerikos gyveninio visas darbo unijas-. Visa 
komercinėje spaudoje propaganda prieš organizuotus 
darbininkus yra tų korporacijų riebiai apmokama.

Kitas organizuotų darbininkų ir abelnai pažangos 
draugas Kongrese, senatorius Pepper iš Floridos padarė 
kaltinimą tiems patiems samdytojams, kad jie dabar yra 
sudarę suokalbį paveikti prezidentą. Jie tai daro pagalba 
provokacijų ir lokautų. Jų tikslas įrodyti prezidentui ir 

’ visai Amerikai, kad su organizuotais darbininkais nega
lima susikalbėti, kad vienintelė išeitis juos atvesti “prie 
dvasios šventos,” tai Taft-Hartley bilių greičiausia pada
rant įstatymu. Tokį įstatymą turint, samdytojams bus 
lengva triuškinti unijas ir streikus..

Šitą pavojų puikiai numato organizuoti darbininkai. 
Štai kodėl tiek Amerikos Darbo Federacija, tiek Industri
nių Organizacijų Kongresas (CIO), tiek geležinkeliečių 
brolijos ir visos nepriklausomosios unijos vienu balsu at
meta ir smerkia Taft-Hartley bilių. Niekur nesigirdi, kad 
nors viena unija būtų pasisakius už šį bilių.

Tas jau parodo, kaip dabartinis Kongresas savo dau- 
į. gumoje nesiskaito su žmonių balsu, kuriuos atstovauti 

jie buvo išrinkti. Daugelis senatorių ir reprezentantų 
. ! pereito rudens rinkimuose dėjosi gerais darbininkų 

draugais ir tik todėl buvo išrinkti. Bet kaip greitai pa
siekė Washingtoną, taip greitai pamiršo savo pasižadėji
mus ir įsitraukė į samdytojų suokalbį sunaikinti darbo 

I unijas.
Šis istorinis faktas dar kartą verčia Amerikos darbo 

unijas rimtai pagalvoti apie politines kovas. Neužtenka 
darbininkams ekonominės organizacijos. Labai svarbu 
politinė organizacija. Kaip kitaip šiandien viskas atrody
tų, jeigu Kongrese būtų skaitlinga pažangios darbo par
tijos žmonių grupė! Tokia darbiečių grupė užtvertų re
akcijai kelią. Darbo unijos turėtų atstovybę, kuri nuo
latos budėtų ir saugotų jų interesus.

Velionio Roosevelto laikais Amerikos darbininkai buvo 
įpratę ieškoti šiokios tokios protekcijos Demokratų Parti
joje. Rooseveltinių demokratų vadovybėje Kongresas iš
leido visą eilę labai naudingų socialinių įstatymų. Pirmu 

(sykiu Amerikos istorijoje įstatymais buvo laiduota dar
bininkams teisė laisvai organizuotis ir organizuotai iš
stoti prieš organizuotus samdytojus. Wagner Act-, Wage- 
Hour Act, Social Security Act, Fair Employment Act— 
tai Amerikos Konstitucijos-ir Teisių Biliaus didžiųjų tie
sų patvirtinimai, kuriais galėjo teisingai didžiuotis kiek- 

\ vienas amerikietis. Visi šitie laimėjimai dabar bandomi 
nušluoti vienu Taft-Hartley biliumi! Ir Demokratų Par
tija prisideda prie šito suokalbio.

Qrganizuoti darbininkai tuo būdu pradeda matyti, kad 
nebegalima nieko tikėtis iš abiejų, senųjų partijų. Visiš
kai rimtai prieš juos atsistoja trečios partijos organiza
vimo klausimas. 1948 metai gali būti liudytojais naujos 
partijos gimimo. t

“OŽIO KUOPOS VIRŠY- 
LOS” LAIŠKAS

Vienas Laisvės skaityto
jas prisiuntė mums gautą 
laišką iš Lenkijos — suval- 
kinės dalies, kurioje gyvena 
šiek tiek lietuvių.

Nežinia, kuriais keliais 
tasai asmuo gavo skaityto
jo adresą, bet svarbu, kad 
jis sakosi esąs “partiza
nas/ žudąs komunistus Ta
rybų Lietuvoje — žudąs jis 
juos naktimis su ginklu 
rankoje,—ir vadinasi “Ožio 
kuopos viršyla.”

Kaipgi tas laiškas atėjo 
iš Lenkijos? “Ožio kuopos 
viršyla” teigia, jog tai ty
čia iš Lietuvos iššmugeliuo- 
tas per rubežių laiškas, kad 
apsilenkus su tarybine cen
zūra, — o rubežius “ap
tvertas spygliuotais drū
tais per 2 kilometru pločio.” 
Ant rubežiaus stovinti tirš
ta sargyba, yra gilūs iška
sai, ir tt., ir tt., tačiau “ožio 
kuopos viršylai” visa tai 
pereiti — tik juokas!

Tai kogi jis prašo? Jis 
prašo siuntinių, pundelių 
arba, dar geriau, pinigų — 
dolerių. Pataria juos siųsti 
į Lenkiją, o iš ten “partiza
nai” persineš į Lietuvą!'

Kad parodyti, koki bol
ševikai blogi, “ožio kuopos 
viršyla” kartoja tą pačią 
nudėvėtą maldelę, kokia 
daug sykių buvo kartota 
anti-tarybinėje Amerikos 
spaudoje. Pavyzdžiui (rašy
bos netaisome):

“Mus partizanus kai nušauna 
tai nurengia pusiau nuogus pa
lieka tiktai su baltiniais o kitus 
ir visai nuogus. Ir laiko ant 
gatves kokia savaitę laiko kad 
žmonės matytų, paskiau juos 
visus suverčia į duobę sukapoja 
kastuvais ir užpila kokiaia’h 
mėšlais ir uždega o kai prade
da dekti lavonai tai užkasa, taip 
daro kad nepažintų savo sūnų, 
arba brolių. Mūsų partizanų 
žūsta, bet rusą, enkvadūs de
šimt kartų daugiau. Kuriuos 
paima į kalėjimą tai tie dau
giausia miršta kankinio mirti
mi, juos deda j verdantį vande
nį iki kelių ir paskiau lupa oda 
o paskiau vėl gydo ir vėl kanki
na iš naujo nulupa nagus pirš
tų ...”

Matot, kokis' įdomus pro
cesas !

Tik pagalvok, skaityto
jau: pirmiausiai “partiza
ną” įdeda į verdantį vande
nį iki kelių. Gerai, skūra 
jam nuo kojų jau būtinai 
nusilups. Tada “rusai” 
šaukia gydytoją, kad jis 
kojas užgydytų. Po keleto 
mėnesių, kai jau viskas už
gyja, “rusai” iš naujo nulu
pa nagus pirštų (nežinia 
katrų: rankų ar kojų). Ko
dėl jie /‘išnaujo nulupa na
gus pirštų,” o nestato atgal 
partjzano į verdantį vande
nį, mums nesuprantama!

Nelaukiamas Svečias
Iš Washington© praneša, kad mūsų Valstybės Depart- 

mentas atidaro Amerikos duris buvusiam Vengrijos 
premjerui Nagy ir jo šeimai. Jisxesąs vyriausybės laukia
mas svečias!

Nagy parsikvietimas Amerikon būtų puikiausias įro
dymas to užmetimo, kad Nagy, Varga ir kiti Vengrijos 
“Smulkiųjų Savininkų Partijos” fašistiniai vadai veikė 
pagal instrukcijas iš užsienio. Tai būtų įrodymas, kad 
mūsų šalies pareigūnai bandė Trumano Doktriną užkarti 
ant Vengrijos žmonių.

Žydai Nesusikalba Del Palestinos
Ne visi žydai nori, kad Palestinoj būtų įsteigta žydų 

valstybė. Palestinoje žydų valstybės griežtai reikalauja 
tik zionistai ir kitos panašios grupės. Štai American 
Council for Judaism išleido pareiškimą prieš zionistus 
ir jų planus. Ši žydų organizacija teigia, kad įsteigi
mas žydų valstybės būtų didžiausia nelaimė žydams vi
same pasaulyje.

» i . *
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Dešimties metu sukaktyje, darbininkai gyvai prisimena Atminimų Dienos skerdynę 
1937 metais prie Republic Steel Corp, šapos, South Chhcagoje. Tiems dūmams 
prasisklaidžius, 10 darbininkų buvo užmušti, 90 sužeistų. Dabar, už. 10 metų, 
Taft-Hartley bilius grasina sudaužyti organizuotą darbininkų judėjimą, kuris ta
po subųdavotas pasiaukojusių darbininkų sunkiomis kovomis. Geriausias būdas 
pagerbti anuos žuvusius yra neatiaidi, kova už išlaikymą darbininkų laimėjimų 

jau iškovotų teisių ir laisvių. »

Gi ožio viršyla nepaaiškina.
Panašių žioplų, idiotiš

kų pasakaičių buvo ne sykį 
jau įdėta anti-tarybinėn lie- 
tuviškon spaudon Ameriko
je. “Ožio kuopos viršyla,” 
kaip jis pats prisipažįsta 
laiške, gaunąs kai kuriuos 
amerikinius laikraščius. 
Užteko jam vieną kitą žodį 
pakeisti ir susidaro “įdomi 
pasakaitė.” Matyt, “ožio 
viršyla” jau ne vieną ame
rikietį lietuvį yra apmovęs.

Mums rodosi, jog šis laiš
kas yra rašytas Lenkijoje 
gyvenančių lietuviškų Židi
kų - smetonininkų. Jie nori 
gauti iš amerikiečių pinigų, 
na, tai, pasigavę vieno kito 
individual© adresą, ir rašo 
laiškus, ir siunčia'juos čia 
net oro paštu! ♦

Kiekvienas karas palieka 
savo pėdsakus žmoguje. 
Antrasis pasaulinis karas 
juo daugiau jų paliko. Tu
rime atsiminti, kad fašiz
mas siekėsi kiekvieną žmo
gų sužvėrinti: kuris asmuo 
pakliuvo ' fašizmo įtakon, 
tas ir buvo sužvėrintas ar
ba visiškai sužulikintas.

Kiekvienas turėtų tai su
prasti.

TAIKA AR PRAŽŪTIS?
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Dr. Warren, kalbėdamas Los 

Angeles, Gal., pareiškė, kad 500 
atominių bombų, kaip kad bu
vo numesta ant Hirosima mies
to Japonijoj, gali išnaikinti pa
saulyje ne tik žmones, bet ir ki
tą gyvybę. sReikia pastebėti, 
kad jo pareiškimas nėra nepa
matuotas. Jį reikia imti domėn 
ir labai rimtai.

Atominės bombos yra pavo
jingos savo jėga, 'bet jos dar 
pavojingesnės tuo, kad iššaukia 
radio-aktyvumą. Tas radio-ak
tyvumas gali tęstis metų metus. 
O jis yra mirtinas, gyvybės 
priešas. Vaistų apsigynimui 
nuo jo nėra. Jeigu būtų plačiai 
naudojamos tokios bombos, tai 
radio-aktyvumas paplistų labai 
plačiai ir rasi pažeistų gyvybę 
taip, kad būtų tikras galas 
žmonijai ir kitiems gyviems 
daiktams.

Radi urnas gali būti pavyz
džiu. Jo išduodamas ar iššau
kiamas radio-aktyvumas yra 
mirtis žmogui. Jis užmuša gy
vybę kaip pikčiausias nuodas, 
žmogus nemato ir nejunta to 
veikimo, tačiau jis negali ilgai 
laikytis.

Būtų tiesiog pasiutimas, jei
gu žmogus panaudotų tokį bai
sų įrankį kovoje dėl savo už
mačių. Tokia aklystė negali bū
ti leidžiama, žmogui reikia sy
kį ir ant visados suprasti, kad 
jis nieko nelaimės susinaikin
damas savo. Reikia atminti dar 
ir tą, kad bus pavojinga net 
koją įkelti į tas vietas, kurios 
bus sunaikintos atominėmis 
bombomis. Kokia bus nauda 

kam iš tokio “užkariavimo”?
Kova už išlaikymą taikos da

bartiniu laiku yra daug svar
besnis reikalas, negu kad di
džiuma žmonių įsivaizdina. 
Jeigu karo kurstytojai nebus 
numaskuoti, niekas negali būti 
tikras, kad jie nesurengs tokio 
pasiutimo. Jie toli nežiūri ir ne
galvoja, kad gali .patys save 
susinaikinti.

Iš kitos pusės, jeigu atominė 
energija būtų panaudota taikos 
reikalams, produkcijai, gyveni
mas galėtų būti kelis kartus ge
resnis.. Tad ar neapsimoka įdė
ti daugiau energijos į kovą, 
kad karo kurstytojai negalėtų 
savo pasiiTtimo įgyvendinti?

------- ----------- ■—— i
NAIVUS KURDŲ / 
VADAS!

Iš Jeruzolimo pranešama, 
kad ten vienas kurdų tau
telės vadas šitaip išsireiškė 
spaudos korespondentams: 
Mes nesipriešiname tam, 
kad'Jungt. Valstijos gink
luoja Turkiją ir Persiją, 
bet mes prašėme Jungtinių 
Valstijų įsakyti turkams ir 
persams, kad tais ginklais, 
kuriuos turkai ir persai 
gauna iš Amerikos, nebūtų 
žudomi kurdai.

Kurdų tauta yra paverg
ta trijų valstybių: turkų, 
persų ir irakiečių. Kurdai 
yra persekiojami, terori
zuojami, žeminami. Jie nori 
gauti nepriklausomybę, bet 
kas jiems duos! Amerika ir 
Anglija'stovi Turkijos, Ira
ko ir Persijos pusėje ir 
padeda šitoms šalims, kad 
jos būtų tvirtos ir kovotų 
komunizmą, einant “Tru
mano doktrina.”

Naivus tas kurdų “va
das”, jeigu jis mano, kdd 
turkai, gavę ginklų iš Ame
rikos, nenaudos jų prieš pa
vergtuosius kurdus, armė
nus ar kitas tauteles!

Laiškas Redakcijai
Rojus Mizara.
■Sveiks! /

Nuoširdus/ačiu' už “Gai
rės Mūsų Veiklai Plėsti” ir 
“Prokrustuotojai.” žodžiu, 
Nr. 2 “Šv.” pilnai paten
kino mano gyvenimo filoso
fiją! Ačiū, tai nepaprastai 
retas atsitikimas. Gal daug 
prisidėjo prie ūpo atgaivi
nimo, kad po 7 metų aptei
kiau nuo savo sūnaus Vy
tauto kablegramą, kad gy
vas ir sveikas.

Nepailsk, dirbk kūrybi
nės - kultūros dirvoje, kol 
krūtinėj širdis plaks.

Viso labo,
Dr. Med. A. L. GraiČūnas.

Birželio 10 d. 1947.

»

Tarptautines Nepaprastosios Maisto Tarybos mitin
ge, Washingtone, žemdirbystės sekretorius Clinton 
P. Anderson (kairėje) pasiūlo šaukti pasaulinę 
konferenciją, kuri išdirbtų planus nugalėti pasau
lyje alki. Taryba pasiūlymą užgyrė. Kiti su An

dersonu yra: Chen Chin-mai iš Chfnijos
J. E. Meyer iš Kubos.

SKAITYTOJU BALSAI
NUO KOMUNIZMO LI

GOS gyduole mūsų 
VALDOVAMS

Ar pasaulio valstybės pa
jėgs apsiginti nuo viešpa
ties Amerikos dolerio? Tai 
tik laikas parodys. Bet, 
kaip atrodo pagal Truma
no mokymą, tai, neskai
tant Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos, kitos šalys ir ša
lelės turės padėti visas sa
vo pastangas, jeigu jos no
rės . išlikti nepriklausomo
mis nuo mūs bankininku. 
Ir, jei tų šalių liaudis ne- 
subrus politiniai greitai 
veikti, kad priversti savo 
valdovus, idant jie griežtai 
apsirubežiuotų nuo Amer. 
dolerio, tai nei nepajus, 
kaip atsidurs jo tiesioginėje 
vergijoje. Mat, Amerikos 
plutokratai su savo dole
riais nori tas šalis ant ilgų 
metų paliuosuo.t nuo komu
nizmo ir jų liaudį nuo lai
mingesnio gyvenimo. Bet ir 
Amerikos žmonės, anks*- 
čiau ar vėliau savo valdo
vams nuo tos baisios komu
nizmo ligos turės išrast gy
duoles ir juos išgydyti... 
Jie neturėtų piliečių sumo
kėtus, nepakeliamais viso
kiais taksais, dolerius švai
styti į visas puses, kad kiek 
kurioje šalyje sutvirtinti 
fašizmą.

Mūsų valdovams labai 
prie širdies karaliai, visokį 
tituluoti kunigaikščiai, gra
fai, dvarponiai, kurie gyve
no kitų žmonių darbu. Mū
siškiai mano, kad taip turės 
ir būti ant amžių amžinų
jų... Jie negali suprasti, 
kad ponų tokios pat rankos 
ir rš tos pačios medžiagos, 
kaip ir visų žmonių, ir jie 
sau duonutę gali užsidirbti

Štai/ kokios gyduolės 
mūs valdovams būtų labai 
geros ir jiems greitai pa
gelbėtų išsigydyti nuo ko
munizmo ligos. Visi pilie
čiai, nieko nelaukiant, tu
rėtų reikalauti tokio įsta
tymo kuris pirmiausia pri
verstų mokėti karštuolius 
valdininkus ir kongresma- 
nus tam tikrą nuošimtį ar
ba bent pusę savo įplau
kų į užsienio reakcinin
kams prieš komunizmą ko
voti fondą. Senatoriai, kon- 
gresmanai — visi turėtų į 
tą fondą sumokėti savo 
šėrą, jeigu jie taip nori sa
vo broliukų reakcininkų 
“aukštąją klasę” palaikyti 
pasaulyje ant ilgiau. Be
pigu svetimi pinigai žars
tyti... Bet kaip greitai jie 
susidurtų su reikalu — pa
tuštinti tam reikalui savo 

“Aukoti tokias dideles su
mas pinigų užsienio reakci
ninkams paremti yra nusi
dėjimas savo piliečiams, ir 
žemina Amerikos garbę!” 
Amerikos piliečiai turėtų 
paklausti tų dolerių šinko- 
rių, ar jie kada nors ma
no atgauti tuos šimtus mi
lijonų dolerių, kuriuos da
bar jie duoda neva kaip pa
skolą užsienio reakcinin
kams palaikyti? Pavyz
džiui, ar jie kada nors at
gaus tuos milijonus dolerių 
iš Chinijos, kuomet komu
nistų armijos laimės civilį 
karą ir ' Chiang Kai-sheko 
valdžia bus nuversta? Tas 
pats galima sakyti ir šu 
visomis kitomis šalimis, 
kurias šiandien kol kas val
do ^pusiau fašistuojantieji 
elementai, pastatyti Angli
jos ir Amerikos ginklais.

Mūsų plutokratai reakci
ninkai dar vis nesupranta, 
ar gal nenori suprasti, kad 
visos tautos ir rasės, ko- > 
kios tik yra šiame pasauly
je, gali gyventi sutikime ir 
meilėje, kaip vienų tėvų šei
ma.

Puikų pavyzdį dabar 
duoda Sovietų Sąjungos 
tautos ir tautelės. Paimki
me kad ir Lietuvą. Mūsų 4 
spaudos, kaip Laisvės ir 
Vilnies, skaitytojai gerai 
informuoti ir žino, kiek 
daug visokių medžiagų, vi
sokių mašinų, ūkio padar
gų, fabrikam žaliosios me
džiagos, žemės trąšų Lie
tuva gauna iš broliškų res
publikų, kad tik ji greičiau 
užgydytų karo padarytas 
žaizdas. Kaip gražiai, kaip , 
motiniškai tarybinės sesu
tės užjaučia pirmai hitleri
ninkų užpuolimo aukai ir 
teikia visokeriopą jai pa
galbą. __ ____

O kas būtų atsitikę, jei 
Lietuva būtų išlikusi sme
toninė? Aišku, jos žmonės 
mirtų badu! O visi jos tur
tai būtų užsienio kapitalis
tų rankose. Apie tai Švie
soj (trečiame numeryje už 
1946 metus) draugo A. 
Bimbos yra parašytas la
bai puikus straipsnis, už
vardintas: “Filosofiški 
Brupžai apie Lietuvą”. Ten, ? 
kaip veidrody, nurodo, ką 
Lietuva laimėjo pasiskelb
dama tarybine ir ko ji bū
tų sulaukus, jeigu būtų li
kusi senoviška. Mieli skai
tytojai, kurie neskaitėte to 
straipsnio, tai įsigykit! Ar
ba rašykit man, tai aš žur
nalą jums prisiųsiu.

Susitinku Jurgis.
BOSTONO APYLINKEI'

paties kišenes, tai gal su 
viena minuta toji didelė ka
raliams meilė — atšaltų. 
Tuomet jie užgiedotų:

Didysis dienraščio Laisvės 
naudai piknikas Įvyks 4-tą 
dieną liepos, Vose’s Pavilion 
Park, Maynard, Mass.
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KIEK ŽMOGUS

MEDIS KAIP KARVe, 
NORS Į JĄ NEPANAŠUS

Vidutinio dydžio suaugu
siame žmoguje randasi apie 
penkios kvortos kraujo.

KAS ATRADO 
CALIFORNIJĄ

Californiją 1542 metais 
atrado ispanas Juan Rod- 
riguez Cabrillo.

Washington. — Neameri- 
kinių Veiksmų Komitetas 
žada siuntinėti savo agen
tus ir j Wallace’o prakal
bas.JŪROS AMŽIUS ,

Mokslininkų apskaičiavi
mu, jūros mažiausiai yra 
500 milionu metu senumo.I. v

Gresia visuotinas CIO 
marininku streikas, v

KIEK CENTŲ
EINA Į SVARĄ

Šimtas keturiosdešimts 
astuoni variniai* centai 
svoryje sudaro vieną sva-

F aktais Remti Margumynai, 
—Ko Daugumas dar Nežino

NAUJAS 4,000 KILOMETRU GELŽKELIS 
PER PIETINI SIBIRĄ

Leningrade Statoma Ilgas 
Požeminis Geležinkelis

toks ypatingas medis, vadi
namas karvės medžiu, nors 
į karvę jis visiškai nėra pa
našus. Karvės medžiu jis 
vadinamas todėl, kad pra
kirtus jo žievę, teka baltas 
skystimas, kuris yra saldus 
ir turi karvės pieno skonį, 
taipgi turi dikčiai maistin
gumo. Tenaitiniai gyvento
jai naudojasi tuo skystimu 
šimtmečius laiko, abiejaip 
— kaipo maistu ir kaipo 
medžiaga klijams.

LINCOLNO VARDAI
Buvusiojo J. V. preziden

to Abraomo Lincolno vidu
rinis vardas buvo Thomas, 
ir tai buvo jo tėvo vardas. 
Abraomu vadinosi jo tėvu
kas (tėvo tėvas) jr todėl Ab
raomas buvo duotas kaipo 
pirmas vardas.

AMERIKOS KURMIŲ 
ŽABALUMAS

Rytinėse Jungt. Valsti
jose kurmiai niekad neati
daro savo akių ir vos at-i TURI KRAUJO 
skiria šviesą nuo tamsos; | 
prie savęs esančių daiktų 
jie nepažįsta. Tačiaus va
karinėse valstijose esamų 
kurmių matymas nėra taip 
blogas; tenaitiniai išgąs
dinti kurmiai atidaro akis 
ir mato.

DIDŽIAUSI KAVOS 
GĖRIKAI

Pasaulyje didžiausiais 
kavos gėrikais skaitosi 
skandinavai. Nors pusę vi
so pasaulio kavos sunaudo
ja Jungtinės Valstijos, ta- 
čiaus Skandinavijos šalyse 
kiekvienas asmuo normališ- 
kai išgeria 75 nuošimčius 
daugiau kavos, negu ameri
kiečiai.

LAPĖS ŠILDYTUVAS 
ŠALČIUOSE

Gal kai kas įdomautų, 
i kam. lapei reikalinga tokia 
didelė uodega? Nagi todėl, 
kad uodega šildo ją šalty
je. Kai lapė gulasi miego
ti, ji apsidengia save uode
ga taip, kad kojų padai ir 
galiukas nosies būna ap
saugoti nuo šalčio ir apšil- 

i domi. Taigi, uodega lapei 
yra beveik tas pat, kaip 
žmogui pečius, arba 
užsi klojimas.

MUSIŲ VEISLĖS 
SMARKUMAS

Paprastosios musės 
smarkiai veisiasi, -kad ima 
tik 18 dienų iki išsivysto 
jau trečioji jų karta, arba 
iki musų motina susilaukia 
savo “anūkų.”

Sovietai jau užbaigė 800 
kilometrų naujo geležinke
lio per Pietų Sibirą. Viso 
bus nutiesta 4,000 kilomet
rų geležinkelio per tą Sibi
ro sritį tarp Taišeto prie 
Jenisei upės ir Kuibiševo 
prie Volgos; ir pabaigon 
1950 metų jau veiks 3,600 
kilometrų šio geležinkelio.

Be kitko, reikės pastatyt 
118 didelių ir vidutinių til
tų ir 2,400 kitų inžinieriš- 
kų įrengimų;teks iškast bei 
išsprogdint 113 milionu ku
binių metrų žemių ir 
uolų, tai bus pusė tiek, kiek 
amerikonai, statydami Pa
namos kanalą, turėjo išim
ti uolų ir žemių. Naujojo 
geležinkelio statėjai susidu
ria su didžiomis gamtinė
mis kliūtimis.

Šis geležinkelis eis per 
pietinę dalį Uralu kalnyno 
su skaitlingomis skardžio
mis tarpkalnėmis - prara
jomis. Reikės daug tiltų ir 
tunelių vien per Uralus.

DYKUMOS
Antra rimta gamtinė 

skerspainė yra išdžiuvusios 
lygumos ir dykumos į šiaurę 
nuo Kazachstano ir Altajų 
srities. Čia turės būti pa

statyta vandens rezervua
rai, išgręžta gilūs šuliniai ir 
sudėta didžiuliai vamzdžiai 
vandeniui traukti per 100 
kilometrų. Vandens reikia 
darbininkams ir pačiam 
statybos darbui.
KARŠČIAI IR ŠALČIAI
Oras šioje srityje griežtai 

keičiasi nuo*50 laipsnių že
miau zero žiemą, pagal cen- 

tigrado (“lietuvišką”) ter
mometrą iki 50 laipsnių 
karščio aukščiau zero vasa
rą. Čia per šimtus kilomet
rų nematysi nė vieno me
džio; nėra net reikalingų 
statybai'uolų nei akmenų.

Sunkiausia darbo dalis 
yra tarp Abakano ir Taiše- 
to, Sibire. Šioje vietoje ge
ležinkelis eis per didžiausią 
skaičių upių ir kalnų. Tarp- 
kalnių skardžiuose ir upėse 
čia pavasarį dažnai susi
bruka ledai; dėl to užlieja
ma plačios apylinkės; nuo 
kalnų neretai griūva di
džiuliai sniegynai; vanduo 
pragraužia sau naujus ke
lius, sudarydamas naujas 
upes. Taigi, be kitko, reikia 
apstatyti cementinėmis sie
nomis ir upių krantus kai 
kuriose vietose.
UOLŲ SPROGDINIMAS
žymi dalis geležinkelio 

tiesiama per neapgyventus 
plotus. Todėl statejams ga
benami reikmenys iš gana 
tolimu vietų. Darbas dau
giausiai , m e c h anizuotas. 
Veikia važiuojančios elek
tros stotys - traukiniai. Ki
ta dalis mechaninės jėgos 
gaunama iš gazolino maši
nų.

Plačiai vartojama sprogi
mai uoloms skelti ir že
mėms ardyti. Per kelias 
dienas bus išsprogdinta ir 
pašalinta 350,000 kubinių 
metrų žemių jr uolų vien 
Altajų kalnų srityje, kur 
eis geležinkelis.

Sprogdinimas vietoj kasi
mo sutaupo daug mėnesių 
laiko.

Inžinierius Dmitri Sen- 

tiurinas sakė, jog užbaigus 
440 kilometrų geležinkelio 
šiauriniame Kazachstane, 
vien šiuo ruožtu traukiniai 
pergabens 15 milionu tonų 
krovinių per metus. Girdi, 
“mes dabar pradėjome sta
tyti 700 metrų ilgio tiltą 
per Irtiš upę ties Pavloda- 
ru; bet mes jau -nusiuntė
me garvežius su 6,000 vago
nų geležinkelio bėgių (re
lių) ir kilnojamus namus 
darbininkams skersai upės. 
Traukiniai pervažiavo le
du, kol dar tilto nėra.”

Dabar ten geležinkelis 
tiesiamas per tokią sritį, 
kur nėra geriamojo van
dens, o tik sūraus vandens 
ežerai; nėra nei jokių miš
ku.

BUS DERLINGOS 
DIRVOS .

Pravedus geležinkelį
pastačius įrengimus žemei 
drėkinti, čia bus derlingos 
dirvos. Todėl jau suvažia
vo daugelis žmonių apsigy
venti, nors pirmiau tos vie
tos buvo visai neapgyven
tos.

SVARBA ŪKIUI IR 
PRAMONEI

Siibras sudaro pusę So
vietų Sąungos ploto, bet iki 
šiol per jį iš vakarų į rytus 
ėjo tik viena Didžioji Sibi
ro Geležinkelio Linija. 
Sparčiai augant Sovietų 
ūkiui ir pramokei, ta linija 
jau nepajėgia pergabenti 
tiek krovinių, kaip reikia. 
Žymėtina, jog Sibire pasta
tyta ir veikia daug fabrikų; 
kurių dirbinius tenka ga
benti į Ukrainą ir kitas So-

Karas buvo sustabdęs po
žeminio geležinkelio (sub- 
vės) statymą Leningrade. 
Dabar tas darbas vėl spar
čiai varomas pirmyn. Viso 
bus pastatyta ir įrengta 40 
kilometrų požeminio gele
žinkelio. 1950 metais bus 
užbaigta *11 pirmųjų kilo
metrų tarp dvieju fabriki
nių Leningrado sričių —Ki- 
rovo ir Lenino — pietinėje 
miesto dalyje. Reikės iška
sti 1,000,000 kubiniu metru 
žemių ir supilti 260,000 ku
binių metrų cemento-konk- 
ryto.

Toliau bus pravestas po
žeminiam ggeležinkeliui tu
nelis po Nevos upe iki Les- 
naja stoties, šiauriniame 

vietų Sąjungos dalis.
Pasmarkinti senosios ge

ležinkelio linijos veikimą, 
daugelyje vietų traukiniai 
yra varomi elektros jėga.

Dabar statomas Pietinio 
Sibiro geležinkelis aptar
naus tokius Sovietų pasta
tytus pramonės centrus, 
kaip Magnitogorsk ir Kuz- 
necko geležies ir plieno fa
brikai, stambios angliaka
sy klos ir kt. Naujoji gele
žinkelio linija taipgi atliks 
didelį darbą žemės ūkio 
produktams gabenti.

Žymėtina, kad vokiečių 
Įsiveržimas labai sutrukdė 
Pietinio Sibiro geležinkelio 
tiesimą. Jegu ne karas, tai 
tas geležinkelis po vienų ar 
dvejų metų nuo šiol jau 
veiktų visu savo ilgiu. Už
tat darbas dabar juo smar
kiau varomas pirmyn.

" M. N.

priemiestyje.
Po Leningradu yra gilūs 

judraus drėgno smėlio 
sluoksniai, kurie turės būt 
kietai sušaldyti tam tikrais 
būdais, kuriuos išrado so
vietiniai mokslininkai.

Milžiniški metaliniai 
“grąžtai” tuneliams yra pa
statyti pačiame Leningra
de, o oro spaustuvai, reika
lingi tokiem darbam, paga
minti Maskvoje. Vartojama 
naujoviniai mechaniški į- 
rengimai. Todėl visam po
žeminio geležinkelio darbui 
Leningrade užteks 17,000 
.darbininkų, o Maskvos po
žeminį geležinkelį statė 70,- 
000 darbininku.

PIRMOSIOS JOE LOUIS 
KUMŠTYNĖS

Dabartinio pasaulin, čem- 
pijono pugilisto Joe Louis 
pirmosios profesionališkos 
kumštynės įvyko 11934 m. 
liepos 4 d. su Jack Krack- 
en’u. Louis’as išmušė jį 
“knock-outu” pirmame su
sikirtime ir už tai gavo 
tiktai $50.

GINTARAS-KAIP IR KADA JIS ATSIRADO, KUR JO YRA IR KAM JISAI NAUDINGAS
Rašo Jonas Gužas,

Gintaras — papuošalas 
aukštos vertės, pirmatakū- 
nas graznų. Tai didelės pa
garbos papuošalas nuo ne
pamenamu laikų, greta ki
tų atradimų, atėjęs iš 
priešistorinių laikų, ir turi 
lygiai įdomia praeitį, aud
ringą, tragiškais įvykiais 
išvagotą praeitį ir kupiną 
padavimų: moksliškų ir 
gamtos istorijos.

Žmonės puošiasi gintaru. 
Kas jis? Kokią turi praei
ti? Pravartu į ją žvilgter
ti. Gintaras to užsipelnęs. 
Įvertinkime jį tinkamai, 
kaip seną pionierių, graznų 
pat;*iarką.

SAVYBĖS
Gintaras nėra akmuo ar 

stiklas, kaip išsižiūri. Gin
taras — pušu sakai — iš
kasena “fossil”, pušų gu
ma, stovėjusi šimt/s tūks
tančių metų po vandeniu ar 
žemėje.

Geologai — iškasenų ty-i 
rinėtojai — tvirtina, kad 
gintaras buvo skysta masė, 
pušų derva. Rastos gintare 
liekanos vabalų duoda pa
grindą tokią išvadą pada
ryti. Į kietą masę vabalas 
negalėjo įaugti. Vabalas, 
patekęs į skystą dervą, pri
kibo, įklimpo į ją ir taip iš
liko neišnykęs iki šių dienų. 
Atsitiktin. rasti vabalai ati
dengė du didelės svarbos 
faktus — gintaro ir vabalų 
liekanų .

Plinius, romėnų gamti
ninkas, gyvenęs pradžioje 
Kristaus gadynės, buvo tos 
minties, kad gintaras —pu
šų sakai. Vėlesni duomenys

4

Ph. C. ir B. Sc.
—rastos vabalų liekanos 
patvirtina Pliniaus pasaky
mą. Žymi asmenybė Pli
nius: autorius desėtkų ’to
mų enciklopedijos, gamtos 
istorijos irz kitų knygų. Jis 
žuvo Vezuvijaus ugniakal- 
nio išsiveržimą tyrinėda
mas, 79 metais no Kristaus.

Gamta, nelyginant kalti
ninkas teisme, pati prisipa
žįsta — pasako savo pra
eitį. Kas atsitiko su ginta
ru? Vabalai rasti gintare 
privedė prie punkto, kur 
visos miglotos pasakos iš
sklaidomos. Paleontologai 
— išnykusių gyvių liekanų 
žinovai — remdamies ras
tais pavyzdžiais, apskai
čiuoja gintaro amžių.

VIETA'
Gintaras nėra tautiškas, 

neturi ribų. Tūli lietuviai 
jį savinasi, net Lietuvą 
gintaro kraštu vadina. 
Perdėtas pasididžiavimas. 
Gintaras plačiai randamas 
jūrų pakraščiuose: Balti
jos - Skandinavijos. Vokie
tijos. Holanįiios, Danijos, 
Anglijos, Sicilijos, Ameri
kos ir kitų. Žemės sluoks
niai turi gintaro .Vokieti
joje, Rumunijoje, Šveicari
joje, Uraluose ir Burmo- 
je...

Daugiausia gintaro ran
dama Baltijos krašte: 
Dancigo ir Lietuvos pajū
ryje. Tačiau gintaromanija 
lietuviuose neturėtų rasti 
gilaus pritarimo. Sena tra
dicija: Lietuva “gintaro 
žemė” — atgyventas posa
kis. Lietuvos kaimynai gal 
dar daugiau iškas gintaro 

ateityje. Ką tada pasakysi
me? Išmintingiau daugiau 
dirbti, nesigirti.

RINKIMAS
Gintaras renkamas ke

liais būdais: jūros išmestas 
randamas, tinklais pagau
namas jūroje ir kasamas iš 
žemės. Kuris būdas ekono
miškesnis, sunku pasakyti. 
Aišku, pirmas bus prieina
miausias, bet neužtikrin
tas.

Vandens išskalaujama 
gintaro nuo 15 iki 18 svarų 
gabalai. Tokis laimikis re
tas. Mažais gabalėliais 
randama daugiausiai. Vi
dutiniai sveria 1.05, lygi
nant su tokiu kiekiu van
dens. Mažai sunkesnis už 
vandenį. Lengvai duodasi 
vandens plukdomas. Kitaip 
gintaras gulėtų jūros dug
ne.

Jūros dugnas nėra lygus. 
Žolės - ‘“maurų”, žemės 
nuosėdų priaugęs. Ginta
ras, įsmigęs į tokią saugią 
vietą, tūno ramiai. Išimti 
jį reikia gerų prietaisų. 
Leidžiama geležiniai tink
lai arba narūnai į gelmę.

Iš žemės kasama ginta
ras. Žemėje gintaro .sluok
snis vadinamas “mėlyna že
mė.” Plonas ir labai giliai 
gintaro sluoksnis. Ne eko
nomiška vien tik gintarą 
kasti. Kombinuotai anglies- 
gintaro kasimas ątseina pi
giau. Ar visug pritaikomas 
bendras kasimas? Aišku, 
ne.

KILTIS
Kur gintaras randasi, 

žinome. Lieka atsakyti: 
Kaip gintaras atsirado?

Paleontologija aiškina, 
kad pušų miškai kerėjo, 
kur dabar gintaras randa
mas. Pušys leido sakus — 
klodas sakų tūnojo nežino
mus ilgus laikus. Saulė, o- 
ras veikė į sakus, sukieti- 
no-sudžiovino į kietą ma
sę, pavertė į gintarą.

Viršutinis žemės sluoks
nis laikas nuo laiko persi
mainė - raukšlėjosi: viena 
vieta žemės plutos įlinko, 
kita iškilo iš vandens į vir
šų. Sakai-gintaras, patekęs 
į jūrą ar po žeme, gulėjo 
nepajudintas. tūkstančius 
metų, iki vanduo išplovė.

Žemė, vandens judinama, 
paliuosavo gintarą. Atlūžęs 
gintaras įvairaus didumo 
gabalais dabar randamas 
išskalautas į krantus ir at
kasamas iš žemės.

Kalbamas žemės istorijos 
laikotarpis — milžiniškų 
pušų klestėjimo gadynė — 
vadinamas Trečiaeiliu pe
riodu (gadyne). Periodas 
1,000,000 iki 900,000 metų 
senumo, prieš ledų amžių 
laikus. Pusėtinas senelis! 
Daug matęs, patyręs. Kad 
prakalbėtų, nemažai pasa
kytų !

DATA
Kaip seniai žinomas gin

taras žmonėms ? Sunku 
tikrai nustatyti. Egiptėnai 
turi palikimus. Didikus-ka- 
ralius buvo mada laidoti su 
prikrautais grabais graznų. 
Gintaras irgi dabar atran
damas tokiuose grabuose į- 
dėtas.

Thales, graikų filosofas, 
gyvenęs apie 600 metų 
pirm Kristaus, žymi, kad 
gintaras trinąnt užsielek- 

Mna. Šią fenomeną pava
dino jią “elektrom” kas 
reiškia graikiškai “ginta
ras”. Elektrai vardas duo
tas keliolika šimtų metų 
prieš atradimą tikro jos 
veikimo.

Kur Thales ėmė gintarą? 
Nėra pasakyta. Vienas aiš
ku: Thales medžiagos ypa
tybes gerai žinojo. Ne ki
taip. Gana senas laikas!

Neronas, Romos impera
torius, gyvenęs pradžioje 
Kristaus gadynės, siuntė 
ekspediciją į Prūsiją dėl 
gintaro. Encyclopedia Ame
ricana žymi, kad Nerono 
misija grįžus su 13,000 sva
rų gintaro. Tas pasako, 
kaip Baltijos gintaras buvo 
populiarus nuo senų laikų.

Anais laikais, didžiūnai 
dėl gintaro galėjo karus 
skelbti. Gintaras jiems bu
vo brangesnis už gyvastį. 
Nerono incidentas susijęs 
su motinos užmušimu tą 
rodo. Už ką? World Histo
ry teigia, kad Neronas už
mušęs motiną, kam ji kliu
dė geriems jo santikiams 
su pana — Poppaea Sabi
na.

Užgaidai patenkinti, jis 
motinos gyvybę atėmė! Štai 
kokį Judą ji pagimdė! Kiek 
tokiam brangi gyvybė ver
gų? Lygi musei. Tokis su
tvėrimas valdė šalį. Jų ir 
dabar atrastum. Istorija 
kartojas.

SUDĖTIS
Gintaras — junginys: 

ca’rbon - anglies, hydrogen- 
vandenilio ir oxygen - de
guonies. Šildomas arti 300 
centigrado laipsnių, ginta

ras išsileidžia: aliejus ir 
succinic acid — sussinė 
rūkštis atsiskiria.

Aliejus gelsvai palšas 
skiedinys, degėsių kvapo ir 
šiltai - aitrus. Išvalytas, 
pergarintas tinka vaistams. 
Chemiškai sujungus, alie
jus įgauna charakteristišką 
kvapsnį. Kvepalų ir saldž
iųjų gėrimų industrijoje 
vartojamas; žemuogių-py- 
čių kvapsnį duoda. Gal he 
vienam taikėsi įsigerti gė
ralo, gintaro alięjum pas
kaninto. Geriamas gintaro 
aliejus kvatojasi, gomurį 
vilgydamas. Bet pilvui ne 
kiek naudos.

Sussinė rūkštis be varsos 
masė, tirpsta alkoholyje ir 
vandenyje; tinka vaistui, 
sintetiškiems vyksmams, a- 
nalizui chemijoje. Ji pada
roma ir chemiškai. Su lai
ku gintaro visai nevartos 
sussinei rakščiai daryti.

VAISTAS
Pušų derva — vaistas, 

kada atskiria - išvalo tin
kamai. Gintaras — dervos 
išdavas. Gintaro aliejus ir 
sussinė rūkštis — vaistas, 
byloja Dr. Culbreth. Jis pa
duoda keletą nesveikumų, 
gydomų tuo aliejum: imant 
į vidų ir iš lauko trina
miems linimentams. Sussi
nė rūkštis — vaistas alko
holiu užsinuodijus, kliedėji
mo apstabdymui rekomen
duojamas.

Ar šių dienų medicinoje 
gintaro vaistai turi dirvą? 
Labai abejoju. Tai seno 
“zokono” daktarų paliki

3 pusi.—Laisvė

mas, kaip ir daugelis kitaip 
pavadintų vaistų.

spalva
Gintras randamas kelio

mis varsomis: žaliai-gelsva, 
rusvai - gelsva, tamsiai- 
rausva ir kitomis. Baltijos 
gintaras turi pirmą varsą
— pasitaiko ir rausvos; ’ 
Rumunijos tamsiai - raus
vas; Sicilijos raudonai-rau- 
svas ir kita varsa randa
mas.

Tikras gintaras nespren
džiamas pagal spalvą, o 
vertinamas, atsižiūrint į 
sudėtį. Tikrasis gintaras 
turi tris iki aštuonių nuo
šimčių sussinės rūkšties. 
Kitų vietų gintaras visai 
mažai arba visai jos neturi. 
Baltijos gintaras stovi pir
mas kiekybe, atsieitų, ge
riausias iš visų. ,

Gintaro vertė nėra leng
va pasakyti. Išžiūra gali 
apvilti. Tik chemiškai iša
nalizavus, o ne kitaip, su
žinosi tikrą kokybę. Krau
tuvėje nesužinosi. Versli
ninkas savo prekių nepeiks. 
Pirkdamas, turi turėti iš ;
savęs sumanumą. Nupirkai >
— džiaugkis pirkiniu.

MENAS . ‘ v '■
■

Gintaro graznų industri
ja — menas. Įgudę meis
trai,, “stebuklus” išdaro su \ 
gintaru. Ko jie neišgalvoja: ; į .J 
įvairių karolių, apyrankių,
špilkų, dėžių ir kitų kūri
niu. Kiekvienas bando sa
votiškai gražinti - gerinti 
dirbinį, kad patraukus do
mesį smalsuolių. Kokiais 

(Tąsa 4-me pusi.)
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Sužinosime, kad viena garbinga po
niutė pabėgo nuo savo vyro su studentu 
biologu, kuris čia vasaros metu atvažia
vęs Gaidelioniu dvare su šviesiausiu 
gaudė varles; dar kitam nemažiau gar
bingam ponui kažkas atnešė naujagimį 
ir padėjo priegonkyje, kuris kitaip ne
galėdamas išsisukti iš šitos painiavos ir 
staigaus paveldėjimo, įsteigė našlaičiams 
globoti ratelį. Be to, kooperatyve kilo 
gaisras ir kai atvykę gaisrininkai pradė
jo gesinti namą — dvi valandas su vir
šum iš vandens žarnų, įjungus vandenį, 
bėgo žiurkės, tokiu būdu sutrukdžiusios 
sėkmingą darbą ir pa vertusios namą į 
pelenus. Visas kooperatyvo turtas su
pleškėjo iki adatos. Mokytojas Barniškis 
gavo paaukštinimą ir jį perkėlė mbky- 
klos vedėju į kitą apskritį. Jam buvo su
ruoštos smagios išleistuvės.

Durpyne darbas atsinaujino su visu 
pašėlimu, tačiau į įmonę įdėtos viltys 
gangreit nepasitvirtino. Ne tik kad ne
buvo kur durpes dėti, bet ir jų rinkai 
praskinti bent kiek platesnį kelią savo 
apskrity kol kas mūsų pramonininkai 
neįstengė, nes kai tik buvo pavaryta pro-, 
paganda už Kruko kompanijos kurą, už 
gerą jų kokybę, žymesnieji apskrities 
miško pirkliai numušė kainas už viso
kias malkas ir atidavė vartotojams be
veik pusvelčiu. Rungtynės buvo sunkios, 
bet jas pradėti — reiškė visai bergždžią 
darbą; durpių eksploatacijos tikslas ne
buvo pasitenkinti vien vietos smulkių 
reikalavimų rinka, o kaip sakė burmis
tras — sudurpinti Lietuvą. Tačiau stam
besnių užsakymų vis nesirado, o kai vie
nas plytų fabrikas susiderėjo gerą parti
ją naujojo Kruko kuro, prikrovus kelias 
baržas, jas pristatant į vietą, gauta 
kompanijoje žinia, kad baržos su durpė
mis — nuėjo į dugną. Beliko viena prie
monė: kelti šitai susisiekimo bendrovei 
bylą. Nuo to žygio, kaip ir nuo kitų pa
našių, dažnai atkalbinėjo Kruką jo kom- 
panijonai.

O, jeigu būtų buvusis graborius, da
bar fabrikantas, išgirdęs visas aplinki
nes kalbas ir pamatęs kombinacijas... sa
vo draugų. Jeigu Frankui būtų nors va
landėlę akys pamatę šviesą, duota proga 
išvysti visą reizginį, voratinklį, kurį taip 
sumaniai apipynė jo bendro biznio dali
ninkai !

pačiam Krukui, kurį maitino visi kom- 
panijonai entuziazmu, mintis atrodė pil
nai patikima ir gera.

—Mano ponai, mums tik mašinos kai
nuos. Kurą stotelei turime po nosimi, 
kad ir šimtui metų!

Posėdy kilo tiek sumanymų, taip toli 
siekiančių planų, kad arti sėdintieji prie 
Kruko kišenės, nupiešė tokius ėlektrofi- 
kacijos vaizdus, jog buvo matyt, kaip ne 
tik miestas iš karto nušvito, po ponų no
simis, naujomis lempomis, bet ir tolimų 
apylinkių miestukai užsidegė, agi net ir 
karvės vaikščiojo naktį ganyklose prie 
ragų įsijungusios po lempą, bef pasigar- 
džiuodamos glemžė žolę.

Projektas buvo įteiktas apsvarstyti 
ekspertų komisijai, į kurią įėjo vienas 
inžinierius, kažkada pastatęs tiltą ir be
veik tie patys apskrities ponai. Jis buvo 
visais balsais priimtas, beveik be patai
sų. Tik pasirodė,/ kad hidroelektrinei 
stočiai statytas trobesys ne visai, atitin
ka šiliminės stoties reikalavimus. Gan
greit jo vieną galą nugriovė, o netrukus 
išdygo ir šalutinis mūras, aplink kurį 
vaikščiojo entuziastai su Kruku, kiekvie
nu atveju piešdami nepaprastus ateities 
elektrofikacijos vaizdus.

Stoties statybos sąmata nors ir peršo
ko du šimtus aštuoniasdešimt tūkstan
čių, bet atsižvelgiant į tai, kad Sungaila 
garantijai užstatė visą savo dvarąH teisė
jas —namus, klebonas garbės žodžiu pa
sižadėjo įnešti trisdešimt • tūkstančių, be 
to, buvo išleistos akcijos, kurių imtasi 
platint tarp saviškių ir tolimųjų, gi Kru
ko dalyvavimas biznyje buvo x geriausia 
pasitikėjimo garantija, sutvirtinusi šito 
darbo pamatus.

Mintys Po Paminėjimo 
Kapų Puošimo Dienos

Bet!... Krukas buvo reikalingas tik 
tam, kad po visokiais raštais pasirašytų, 
visokias bylas vestų, po teismus važinėtų, 
finansiniu autoritetu atsakytų, o ponai 
kitu kuo pasirūpino, kaip nereik geriau. 
Visose piniginėse operacijose, kaipo ita
liškos ir kitokios buhalterijos žinovai, jie 
viską tvarkė ir amerikonas pamažėl 
įprato į tą naują, neįprastą biznieriaus 
gyvenimą — vadovauti įmonei, kišti tur
tą, darbą ir laukti pelno.

Nors ponai raminosi, žadėdami sudur
pinti kraštą, bet ir patys pamatė, kad 
teisybė vėliau ar anksčiau iškils ir, ko 
gero, amerikonas — išvydęs visą lietu
viško biznio pragaištingumą — pamos 
ranka...

Visas elektros stoties statybos planas 
'griuvo beveik per vieną valandą.

— Joukun darbs! Geniali mintis! — 
sušuko burmistras durpininkų kompani
jos posėdy.

Reikia pasakyti, kad mintis tikrai vi
siems pasirodė geniali ir ji skambėjo lyg 
išganymas, tuo metu, kai visiems susi
rinkus jau buvo ieškoma būdų ir prie
monių kaip, kokiu būdu suvartojus dur
pių derlių. Svarstyta įvairūs sumany
mai — durpėmis laukus, dirvožemius 
krėsti, deginti jas ir daryti naują, iki 

• šios nevartotą trąšą, parduoti urmo kai
nomis, paieškoti rinkų užsienyje. Tuo 
tikslu buvo sustatyta delegacija vykti į 
Klaipėdą, siūlyti durpes laivų bendro
vėms. Žodžiu, kompanijos posėdy dvelkė 
durpių kvapas, kai, lyg pats išganymas, 
burmistras pasiūlė nutraukti hidroelek
trinės stoties darbą, o vietoj jos, padary- 

> ti šiliminę, durpėms varomą elektrą. Vi
si stebėjosi, kaip iki< šiol tokia mintis ne
buvo nė vienam atėjusi.

—Užprotokoluoti—kilo keli balsai. Net

Buvo ♦manoma, kad per metus tokia 
stotis turinti pagaminti šimtą tūkstan
čių kilovatų. Šito elektros energijos kie
kio pilnai pakako apskrities miesto rei
kalams, smulkiam vartojimui, įskaitant 
dar ir porą fabrikų bei numatytai staty
ti didžiulei skerdyklai.

Kapitalo nuošimčiai, amortizacija, re
montas ir personalas, prie lokomobilinės 
stoties, metinių išlaidų tesudarė gana 
nereikšmingą sumą, anots burmistro — 
tuka-tuka, tik centuką.

Tokiu būdų galutinai atsisakyta nuo 
dizelinės stoties ir šis faktas šiaip ar 
taip, perstatant trobesius, darant gene
ralinius pakeitimus, buvo nurašomas... į 
Kruko kišenės sąskaitą.

Krukas, Amerikos kultūros ir biznio 
žmogus, reikia pasakyti, slidus ir sun
kiai sučiumpamas Brukline, įsisėdęs į 
naują vežimą ir paėmęs vadžias apskri
ties mieste, jau negalėjo jų paleisti. Ve
žimas savaime riedėjo ir tik reikėjo sau
gotis, bei žvalgytis, kad staigus sukrėti
mas neišmestų jo iš šitų naujų, jam ne
įprastų ratų. Graborius, savo ilgu įgu
dimu biznyje, Brukline, įsitikino, kad vi
suomet sunki pradžia. Vėliau, turint at
liekamo dolerio, apsukrią ranką, šiek 
tiek judresnes smegenis,—pakanka, kad 
kapitalas įsijungtų į kokią nors bendro
vę, būtų įkeistas į kylančio ,naujo biznio 
akcijas, vertybes, popierius, padėtas ban
ke, paskolintas — savaime eis nuošim
čiai, pelnas, dividentas ir žmogų noroms 
nenoroms darys milijonieriumi. Reikėjo 
tik čia, ten pasiklausyti, nuspėti finansi
nę biznio pusiausvirą, visur suspėti... 
ir... 
t

Amerikoje didelę rdlę lošė pasitikėji
mas kompanija, banku, įmone, fabriku. 
Be pasitikėjimo — nebūtų buvę ir dole
rių, nebūtų augęs ir turtas.

Šitoji graboriaus pusė buvo pati silp
niausia, nes kaip bebūtų jis iš biznieriš
kos tešlos minkytas, toks charakterio 
bruožas jo tėvynėje mažiau ar daugiau 
atrodė perdėm idealistinis.

Todėl reikėjo seniai, brangus skaityto
jau, atsikratyti mintimis, 'kad mūsų lie
tuviškomis sąlygomis, savo išore, Kru- • 
kas tebebuvo toks pat biznesmenas. Pa
kankamai mielas graborius prisiklausė 
kalbų apie kultūrą, visuomenės darbą, 
idealus, gerokai skundų, kad nieko nėra, 
dirvos neakėtos, kad reikalinga įgudusių 
sėjėjų eilė...

(Bus daugiau)

Liaudis apvaikščiojo, pami
nėjo Kapų Puošimo Dieną (Me
morial Day). Matant tuos žmo
nes, kurie atlieka tas apeigas, 
ašaras laistant rimtai pagalvo
jus apie esamą padėtį net šiur
pai sukrečia.

Visi tėvai pamena, ypatingai 
motinos negali to pamiršti, ku
rios daug nukentėjo nuo die
nos, kada jos gimdė savo sūnus 
ir kada jų neteko iš karo kai
čios. Tėvai negali pamiršti dau
gelio metų, kaip jie augino sa
vo sūnus, kaip dabojo daugiau, 
negu savo akį, kaip nekartą ati
traukdami nuo savo burnos 
maistą jie maitino sūnus, norė
dami, kad užaugtų sveiki, ga
linti ir tėvams būtų pagalba ir 
džiaugsmas senatvėj.

Bet štai karas! Karas, kuris 
milionais rijo žmones! Tada vėl 
tię patys tėvai ir motinos, kad 
ir su ašaromis turėjo išleisti 
savo sūnus į karą, linkėjo jiems 
pasisekimo, kad priešą nugalė
tų, kad sūnai sveiki pargrįžtų. 
Bet kiek negrįžo?

Pirmojo Pasaulinio Karo lai
ku vedėme karą prieš vokišką 
imperializmą, tada valdonai 
mums sakė, kad tai yra “pas
kutinis karas.” Bet praėjo 25 
metai ir prasidėjo Antras Pa
saulines Karas. Tie, kurie sakė, 
kad tai buvo 1914-1918 metų 
“paskutinis karas” prisidėjo 
prie suruošimo antro dar bai
sesnio karo.

Laike karo prieš hitlerišką 
Vokietiją, fašistinę Italiją, im
perialistinę Japoniją ir jų tal
kininkes mes kovojome dar 
drąsiau, dar stipriau, nes visi 
supratome, kokis pavojus grę- 
sia iš hitlerizmo pusės.

Vyriausybės žmonės ir val
donai tada į mus kalbėjo Wash- 
ingtono, Jeffersono, Lincolno 
lūpomis už liaudies laisvę, už 
demokratiją, už žmogaus teises, 
nes jie jautė, kad ir jiems yra 
pavojus iš hitlerizmo ir fašiz
mo pusės. Bet kaip jie dabar 
kalba? Kur jų pažadai dėjosi?

Šiandien, kada miliono Ame
rikos tėvų ir motinų sūnai guli 
užsienyj kapuose, kada kiti pa
rėjo į namus paliegėliais, nete
kusiais sveikatos, šiandien tie 
ponai puola darbininkų unijas, 
jiems visur vaidinasi “komunis
tai,” jie puola darbininkus, jie 
šimtus įneša reakcinių bilių. 
Šiandien jie puola “komunis
tus,” kurie didvyriškai mirda
mi suvaidino vyriausią rolę 
parbloškime hitlerizmo ir iš
gelbėjo mus.

Šiandien, kada šimtai tūks
tančių tėvų ir motinų neturi 
savo sūnų, kurie jiems pagelbė
tų senatvėj, šiandien, kada mū
sų sūnūs amžinai guli 59-se ka
pinėse užsienyj, kurių kūnai 
buvo surinkti ir ten palaidoti, 
jau nekalbant apie tuos, kurie 
nebuvo surasti, kurie buvo su
draskyti, žuvo jūroj, pelkėse, 
giriose, kalnuose ir kuriuos 
niekas negali lankyti, nes ne
žino nei vietos, kur jie žuvo, 
tai tie ponai kalba jau kitaip. 
Šiandien, kada dešimtys tūks
tančių sugrįžusių yra bek rankų, 
be kojų, be. akių, be sveikatos, 
o milionai neturi žmoniško dar
bo ir gyvenimui namų, tai tie 
ponai “demokratijos” vardu 
puola liaudies demokratiją!

Ir pačioj Kalifornijoj polici
jos buožės skaldė streikieriams 
galvas, dažnai buvusiems karo 
tarnyboj vyrams, dažnai tiems, 
kurie kraują liejo už laisvę ir 
pergalę! Šiandien valdančioji 
klasę nori panaikinti liaudies 
laisves mūsų šalyj ir suruošti 
trečią karą pasaulyj, karą prieš 
Tarybų Sąjungą, šalį, kuri 
daugiausiai prisidėjo prie mū
sų pergalės, Šalį, kur nėra pri
vatinio kapitalo.

Pirm Pirmo Pasaulinio Karo 
mūsų valstybinės skolos buvo 
bilionas dolerių. Po jo skolų 
mes jau turėjome 55 bilionus 
dolerių, bet už tai ant 24,000 
milionierių skaičius paaugo. Po 
Antro Pasaulinio Karo mūsų 
šalies skolos jau yra 270 bilio- 
nų dolerių, kiek naujų milionie
rių atsirado, tai dar nežinia. 
Bet žinome tą, kad juo ilgiau 
bus vykinama Trumano ' “dok

trina” — dalinimas kitoms ša
lims šimtais milionų dolerių 
pinigų, tuo daugiau bus skolų, 
didesni bus ir taksai.

Dideli ir maži, seni ir jauni, 
visi mokame taksus. Tuo kartu 
pragyvenimas brangsta, mūsų 
doleris nominalų vertę turi tik 
36 centų, tai yra' tik tiek reik
menų už jį gali nusipirkti, kiek 
prieš karą už 36 centus galėjai. 
Naujas apsiginklavimas ir kitų 
šalių ginklavimas auga. Ndujos 
skolos auga. Naujas baisus tre
čiam pasauliniam karui prisi
rengimas eina.

Ir šių metų Kapų Puošimo 
Diena buvo jungiama ne kovai 
už taiką, bet riksmui ir šauks
mui už Trumano “doktriną,” 
kas taikai nieko gero nesiūlo. 
Apie tai reikia galvoti visiems 
tėvams, motinoms, buvusiems 
kariams ir visiems piliečiams. 
Galvoti ir imti pamokas iš H. 
Wallace "kalbų. Pacific.

CHICAGOS ŽINIOS
LKM Choras Stropiai Ruošiasi 

Jdainavimui Plokštelių

Sekmadienį, birželio 8, LKM 
Choro piknikas, Justice Parke, 
vidutiniai pavyko, nors garsin
tas jis silpnokai.

Susirinko geras būrys žmo
nių. Dainų programos choras 
nedavė, bet buvo sporto ir 
žaislų programa. Mat, dainų 
programos pildomos visuose 
piknikuose, tai choras norėjo 
paįvairinti.

Diena iš pradžios buvo abe
jotina, paskui išsiblaivė, bet 
šilta labai niekuomet nebuvo, 
o į pavakarę visai atvėso?

Nežiūrint viso to, chorui liks 
kiek pelno toliau savo darbą 
vesti.

Šiuo tarpu 'choras pamokas 
laikys net po du ir tris sykius 
savaitėj, nes norima juo ge
riau pasiruošti įdainavimui 
plokštelių, rekordų.

Jau kalbėta apie naujos ope
retės perstatymąv ateinantį ru
denį, bet kol kas dar nepadary
ti planai.

Gera dalis LKM Choro vei
kia naujam besikuriančiam 
Liaudies Teatre.

Vasaros metu bhoras “vaka- 
cijų” neima, laiko pamokas, nes 
turi daug darbo,.

Šiuo tarpų mokinasi gražių 
dainų:

“Karvelėli mėlynasis,” taip
gi — “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka.” Šios dvi dainos irgi bus 
įdainuotos į plokšteles.

Šios dainos nepaprastai gra
žios. Klausantis aš galvoju: 
Kodėl pirmiaus šis ar kitas mū
sų choras nesiėmė šių dainų 
programose dainuoti ? Kor.

Rizikavo Gyvastį Karo Fronte, 
Sugrįžęs Neturi Vietos .Gyven
ti, Pikietuoja Tuščią Namą

Roy Methen, buvęs arti dvie
jų metų užjūrį], herojus, kuris 
rizikavo gyvastį už .demokrati
ją ir savo, gerovę, sugrįžęs ne
randa vietos gyvenimui.

Jis turi medalius už pasižy
mėjimą, bet tas neduoda jam 
kambario gyventi.

Jis surado tuščią, rendai na
mą, bet kada norėjo jį renduoti, 
savininkas atsakė, kad jis ne
norįs renduoti artimiems kai
mynams. Methensas patyrė, 
kad namas jau stovi tuščias 
virš metai laiko, bet jo malda
vimas parenduoti nuėjo nie
kais.

Negalėdamas savininko įti
kinti, Methenas užsikabino ant 
pečių didelę popierą su užrašu:

“Ar jūs renduotute butą ve
teranui? Šis žmogus nerenduo- 
ja.”

Su tokia iškaba jis pikietuoja 
tuščią namą*.

Nesamgu, bet tai faktas, kad 
nevien šis veteranas^ negauna 
kambarių gyvenimui. Yra daug 
tokių. Laike karo jiems buvo 
viskas žadėta, po karo viskas 
užmiršta.

Mūsų valdžia, išmetusi šim
tus milionų dolerjų Graikijos, 
Turkijos ir kitų valdžių palai
kymui, kur žmonės jas nori at

mesti, nieko notaro savo vete
ranams namų statymui, butų 
parūpinimui.

Jau skiriami milijonai nau
jam karui, bet karo veteranai 
neturi pastogės. Rep.

130 Studentų Gavo Laipsnius 
Roosevelt Univ er si tėte.

130 studentų Roosevelt Uni
versitete, Chicago.]' gavo Master 
ir Bachelor of Science laips
nius.

Universiteto prezidentas Ed
ward Sterling pirmininkavo ce
remonijoms, kurios buvo First 
Congregational Church, ant 
Ashland ir Washington gatvių.

KATALIKŲ 
DAUGĖJIMAS

New York. — Katalikų 
direktorija skelbia, kad 
dabar yra 25,268,173 kata
likai Juntinėse Valstijose, 
Alaskoje ir Hawaii salose, 
tai 866,049 daugiau, negu 
metai atgal.

GINTARAS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

stiliais neišdaro graznų! 
Kas daiktelis — savotiškas 
menas: turįs skirtingų iš
žiūrą, ^arsų suderinimą.

Mažesnes vertės gintaras 
sunaudojamas chemikalų 
dirbimui: sussinės rūkšties, 
aliejaus ir kitų. Šildomas 
mažomis kruopelėmis, gin
taras ties 300 centigrado 
laipsnių šilumos, sulydomas 
į vieną. Žinovai teigia, kad 
sulydytas gintaras mažai 
prastesnis už vieno gabalo 
gintarą.

Kita svarbi savybė —gin
taro kietumas. Jis, palygin
ti, gana kietas. Daiktai iš 
gintaro gražiai nešiojas, 
nesusibraižo nagais. Ši sa
vybė duoda 'pirmybę ginta
rui tarp daugelio graznų. 
Jis visada laikosi vienodas- 
naujas atrodo.

BAYONNE, N. J.
DIDELIS METINIS

Rengia M. Panelis, savininkas 
MIKE’S MIDTOWN TAVERN

Įvyks Sekmadieni

LIEPOS 13 JULY, 1947
LITHUANIAN LIBERTY BARK

. 340 Mitchell Ave., Linden, N. J. •
Bilietas — Nuvažiavimas ir j pikniką {ėjimas $4. Už tą pati bilietą 

bus teikiama visą dieną {vairūs valgiai ir alus.
Bušai išeis nuo M. Panelio Įstaigos, kampas 26tli St. ir Avenue E,

Bayonne, 10 vai. ryto. — Tad nevėluokit.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

★

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

★

1113 Mt. Vernon Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATTriEW p. ballas
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. ‘ BROOKLYN, N. Y.

| GREEN STAR BAR & GRILL
i LIETUVIŠKAS KABARETAS •
f ‘ "

Į Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina ,, 
Į pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. i i

■ Geriausias Alus Brooklyne "

1 PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ "
R

■ Z 11

į 459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
į (Skersai nuo Republic Teatro) * Telefonas EV. 4-869d
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1>92 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1618 — 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ELFRIEDE SAVARESE 
(Quality Food Store)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I<aw at 
331 Ellery Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

MORRIS SEGAL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1966 has been issued to the undersigned 
to sYll beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
475 Hicks Street, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed OFF tho 
premises.

MARIA VERGONA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
871 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ANTHONY CRISCILLO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Kings Highway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

JOHN PELUSO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2188 has la-en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control L*w at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

BROOKLYN ROYAL MARKETS, Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.316 Franklin Ave.. Borough of Brooklyn, 
County cf Kings, to be consumed OFF the 
premises.

SAMUEL ZITOFSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1965 has* been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
310 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF I he 
premises.

JAMES CARUSO

NOTICE is hereby given that License .No. 
GB 1897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5899 Franklin Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

GERTRUDE M. SHAW

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consum'd OFF the 
premises.

B. HARRY MARMAROSH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2218 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

JOSEPH CASSANO

Stone Ave.
Broadway Line
Ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus Z 
sudarau su ame-' 
rikoniškais. Rei-f 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

i Joseph Garszva
• Undertaker & Embalmer

Manager
: JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

1
231 Bedford Avenue

Brooklyn*) 1, N. Y.

Tel. EVcrgreen 8-9770
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NOTICE is hereby Riven that License No.
GB 1597 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1129 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed OFF tho 
premises,

' SIMON MOSES
(Kay & Kay Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1708 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF, tho 
premises.

JOHN BALLON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2331 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
624 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cotinty of Kings, to be consumed OFF the’ 
premises.

DOMENIC SIMONE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ISRAEL BEGUN & 
BERNARD SILVERMAN 

(Parkside Busy Bee)
_____________________

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Liw at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County <'f Kings, to be consumed OFF the 
premises.

RALPH & EPHRAIM ĘERNSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ALBERT BALUKAS & 
JAMES FRANCIS MARCH 

(d-b-a King Hamilton)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
725 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

STEPHEN JOHN KOZAR

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1825 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

MAX . KORNREICH 
(Gold Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Bay Ridge Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF I he 
premises. >■’

ERNST GRIMSMANN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1758 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn’, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ANDREW JORDAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law al 
111 - 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

RUDOLPH JEROMOS & 
WILLIAM E. JEROMOS 

(<1- b-a JEROMOS BROS.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas i 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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 Virginia7-4499

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—-DENTISTASJ

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

Išskiriant trečiadienį
ir sekmadienį.^

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

Tel. SOuth 8-5569

NOTICfe is hereby given that License No. 
GB 1263 has bein'issued to tha undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings; to be consumed OFF the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road, Borough of Brooklyn, 
Coiflity of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

WALTER E. HASLAM

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1697 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48011 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

IDA DONNER

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 2487 has been issued to the un’lersigncd 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

KINGSTON ROYAL MARKETS, Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13.30 nas been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

WILLIAM C. HINSCII ,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2607 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectiop 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
224 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

PHILLIP LASSER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bctverage Control Law at 
119 Nostrand Ave., Borough of' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

SOL. WEINTRAUB 
» _____________________

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law jd 
1606 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

SAMUEL GERB

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

SOL. GILCHICK
(Sol's Dairy & Groceries)

NOTICE is heFcKy' given that License No. 
GB 2636 has* been issued to the undersigned 
to sell beer at 'retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
,3.37.3 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ALEXANDER DUBROFSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF ’he 
premises.

HERMAN LIEBER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1480 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
212 Foster Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

JOHN PAGANELLI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF I he 
premises.

JOHN SARUBBI & 
A. & J. PUMELIA

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic, Beverage- Control Law at 
306 Parkville, Borough ” of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed... OFF | the 
premises.

JOHN MEYN '

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 2171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ■ Beverage Control Law at
7.3 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

CHARLES CHASE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
1.3.3 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

SAMUEL KATZ
(Lafayette Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2533 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cpntrol Law at 
510 Evergreen Ave.,. Borough of Brooklyn, 
Coynty of, Kings, to be consumed OFF the 
premises.

MATTHEW D’ALESSANDRO

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
>530 Summer Averiue, I

Newark 4, N. J. 1
HUmboldt 2-7964 I 
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
607 .Evergreen Ave., BorougN of Brooklyn, 
County į of Kings, to be consfnned OFF the 
premises.

FRANK MALLON
/.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at* retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ANDREW W. P.FEUFER
-----------------------------

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undir Section 107 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF tho 
premises.

MICHAEL MILMOE

NOTICE is hereby given that License No. 
GBZ 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ' Beverage Control Law at 
728 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

JOSEPHINE LEUBS & 
ELSIE-AN TO IN ETTE-B U H N ER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed QFF the 
premises.

EDWARD KAPPLER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 16211 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

LOUIS BARTH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1847 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

JACOB GOLUBSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

HELEN NORDMANN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1515 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ' Beverage Control Law at 
393 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN 
(Hellcrmans Dairy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 24 60 has been issued to the undersigned 
to ■sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to,be consumed OFF the 
premises.

LEO MANNO

NOTICE is hereby given that. License No. 
GB 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic. Beverage Control Law at
26,3 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

THEODORE FUGEL

NOTICE is hereby given that License N°' 
GB 2498 has been issued to tbo undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Wilson Avenue, Borough . of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises. - s

ALI¥O FURNARI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2012 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, - Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF life 
promises.

CARL KELLER»

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 21.37 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

JOHN SINGER

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 1568 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
56.3 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn. 
County cf Kings, to be consumed OFF the 
premises.

FREI). HOYER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

ALEXIUS LANDGRAF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
23.3 Cornelia St., Borough /of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF tho 
premises.

LOUIS HILLMAJJ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1569 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Avenue N. Borough of Brooklyn, 

■Į County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

HARRY PENNER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING

NOTICE is hereby given 'that License No. 
GB 2687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undeę"Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1246 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

N. TULLY SCHAFFER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2679 has been issued to the undersigned 
to sell bęer at .retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
568. Pine Street, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises. ,

MICHAEL & RALPH PALUMBO

MONTREAL, CANADA
Sezono Pabaigtuvės.

Gegužės 31-mą dieną LLD 
abi kuopos suruošė smagią'va
karienę Vilke La Salle Citizens 
salėje. Publikos prisirinko ga
na daug. Ten labai graži vieta, 
prie žalių krūmų, beržynėlio. 
O dabar linksmutis pavasaris, 
visur žaliuoja^ žolė, medeliai, vi
sur gardus aromatas. O vaka
ras irgi pasitaikė gražus.

Prie visų gamtos grožių, sve
tainėje turėjome gerą vakarie
nę ir smagią muziką. Vakarie
nės vyriausioji šeimininkė buvo 
Matiukienė, pagelbininkės Lio- 
kaitienė, Virbylienė, B. Malin. 
Draugai darbavosi sekanti: A. 
Markevičius, Martiniais, Vek- 
teris, Braknys, Mikaliūnas, 
Linkaitis.

LLD abiejų kuopų vardu dė
kojam visiems pasidarbavu
siems ir publikai už atsilanky
mą.

Atvyksta iš Vokietijos.
Vienas stambus “rayon spin

ning mills” kompanas Ludger 
Dionne, vadinusis “liberalu,” 
parlamento narys, atsikviečia 
iš Vokietijos 500 lenkių mergi
nų iš koncentracijos kempių. 
Tūlos jau atvažiavo į mažiuką 
miestelį Beauce arti Quebec, o 
kitos (šiuos žodžius rašant) 
dar tebebuvo kelyje.

Mergaitės visos jaunų metų, 
nuo 16 iki 22. Jas patalpino St. 
Georges minyškų name. Jos 
mergaites prižiūrės ir mokys 
francūzų kalbos. Mergaitės 
dirbs tam kompanui už 25 cen
tus į valandą. Iš to paties už
darbio turės pragyventi ir 
kompanijai mokėtis kelionės iš
laidas.

Bet unijos vadai pareiškė, 
kad jie protestuos, kuomet dar
bininkai reikalauja daugiau al
gos, o kompanija pasistatys 
naujus darbininkus, dirbančius 
už pigiausią kainą. Ta kompa
nija iki šiolei unijos neturėjo, 
bet darbininkų organizavimas 
į uniją jau prasidėjęs. Unija 
ragins ir tas merginas ^toti į 
organizaciją, neįeis joms dirb
ti už 25 centus į valandą.

Ne Koks “Raidas”
Dvi gyvumo pilnos draugės 

susitarė pasismaginti. Nuėju
sios į kokį naktinį klubą “užsi- 
fundino.” Ne už ilgo kokie tai 
vaikinai pasisiūlė parvežti jas 
namo. Kur gi atsisakysi geros 
širdies žmonėms, jų pasiūlymą 
priėmė. Bet jie, vieton namų, 
nuvežė į garadžių. Ir, paskiau, 
galvas maišais apmaustę, palei
do, išvežę toliau nuo garadžiaus.

Už keletos dienų mergina va
žiavo su taksi. Išlipusi, užsi
mokėjo, o taksis nuvažiavo. Tuo
jau prie jos sustojo automobi
lius su keliais vyrais ir prie.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2267 has been issued to the undersigned 
to sell beer ak retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 — 5th Avenue, Borough if Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF the 
premises.

KATHRYN TONKOVICJI 
d-b-a Gene's

NOTICE is hereby given that .License No. 
GB 22026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 — 6 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF t^he 
premises.*

JOHN WILLIAM BUTT

NOTICE is hertsby given that License No. 
SŲ 89 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at Foot of Brighton First Rd. and Board
walk, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed ON the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Wine and liquor at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 206 W. Brighton Beach 
Rd., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed ON the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.•__________
NOTICE is hereby given that License No. 
L 5816 has been issued to the-undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 70 Ashland Pl., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bq consumed OFF 
tho prerpises.
PEARL SCHNEIDER & LOUIS BRAND

NOTISE is hereby given that License No. 
EB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ON the 
premises.

DOMINADOR M. PONCE

NOTISE is hereby given that ‘ License No. 
RW 813 has been issued tzX the. undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage. Control 
Law at 270. Smith St., Bprough of Brook
lyn, County of 1. Kings, to be consumed ON 
the premises.

SABINO J. CUTRONE 
ALEXANDER J. DeLORENZO 

(HARMONY TAVERN)

varta įsitraukė į automobilių. 
Vežėsi merginą į tą patį gara
džių, bet ten jų'jau laukė de
tektyvai. Visi keturi užpuoli
kai areštuoti ir laukia 'teismo.

'Koresp.

Springfield, 111.
i 4|

Gegužės 24 d. federališka val
džia uždarė dvi anglies kasyk
las, kurių yra No. 57 ir No. 59, 
Peabody Co. Ten'dirbo apie 800 
mainierių. Valdžios inspekto
riai atrado, kad kasyklos yra 
pavojingos žmonių gyvasčiai.

Kasyklos stovi uždarytos, 
darbininkai nežino, kada jos 
bus atidarytos, nes tas prigu
lės ar kasyklos bus sutvarkytos. 

* * *
Mano gaspadorius gavo laiš

ką iš Lietuvos. Mažai rašo. 
Klausia ar gyvi esą ir prašo 
jiems atsakyti. Sako, kad pir- 
mesniuose laiškuose daugiau ra

šė, bet tie laiškai negauti. Ma
tyti, kad kur nors dingo. 

* * *
Birželio 5 d. mirė Ona Sira- 

tavičienė, 73 metų. Paliko nu
liūdime du sūnus — Petrą ir 
Kajetoną. Keletas metų atgal 
jos dukra Ona žuvo automobi
lio nelaimėj, o sūnų Joną, kuris 
iš anglies kasyklų po darbo va
žiavo ant baisikelio, tai auto
mobilis sutrynė mirtinai.

Velionė daug vargo matė, 
pati per daug metų nesveika? 
buvo, tik ant kriukio pasirėmus 
vaikštinėjo. 

* * *
Birželio 8 d. buvo rodoma ju- 

džiai iš Lietuvos ir koncertinė 
programa Lincolno Parko Pa- 
vilione. Tjkietas buvo $1. žmo
nių prisirinko daug. Chicagie- 
tės Stanevičienė ir Dočkienė 
gražiai padainavo astuonias 
dainas ir šalies himną. Daug 
aplodismentų buvo, kas rodo, 
kad visiems ^erąi^ patiko gra
žios jų dainos A

Paveikslai iš Lietuvos taip 
pat labai patiko, juose matė
me atsibudavojimą šalies ir 
Antaną I$mbą, besilankantį 
Lietuvos fabrikuose ir kitose 
įstaigose. Matėme audinyčias, 
darbus, kaip dirba, kruta Lie
tuvos jaunimas. Parodė, kaip 
daro saldaines, cigaretus ir ki
tus dalykus. Bet labiausiai su- 
įvairino, tai. graždaikčiai ir 
puodų gamyba, kurie puikiai 
išgražinami. Tai įdomūs pa
veikslai.

Jurgis Starkevičius pakalbė
jo apie , Lietuvą, aiškindamas 
skirtumus, koki buvo prie Sme
tonos režimo ir kokia padėtis 
Lietuvoj dabar yra. O chicagiš- 
kis kalbėtojas gerai aiškino bė
gamą politiką ir stipriai paakė- 
jo fašistus už jų žalingus dar
bus. A. Čekanauskas.

Changchun. — Chinų ko
munistai faktinai visai su
ardė tautininkams geležin
kelį tarp Changchuno ir 
Mukdeno, Mandžurijoj.

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bakery Shop (duonke- 

pykla) Haverhill, -.Mass, • Biznis iš
dirbtas plačiai tarp lietuvių, lenkų ir 
rusų. Yra namas ir keletas lotų že
mės. Pečius naujas, visi moderniški 
įrengimai. Gera* proga ' pirkti. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite seka
mu antrašu: S. Penkauskas, 33 
Chestnut St., Lawrence, Mass. Tel. 
5809. (136-143)

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.
Pranešame, kad pasamdėm busus 

važiuoti į dienrafščio Laisvės pikni
ką, Maspeth, N. Y,, liepos 4-tą. Ku
rie norite važiuoti kartu, pasimaty- 
kit su draugais ir giminėms, tad 
prašome užsiregistruoti pas P. Mar- 
son, 22 Davis St., Harrisone ir pas 
J. Degtį, 22 John St., JCearny. Pa
starasis yra Kapitonas, tad žinokite, 
kad bus linksma važiuoti su Kapito
nu Degučiu. Nepasilikite namieje, 
nes Kapitonas sakė, kad gerai pa
vaišins. — J. Marcmkevičins, 111 
John St., Harrison, N. J. (137-139)

CLIFFSiDEr~N7j,
Tuojau užsisakykite buse vietas 

važiuoti į Laisvės pikniką 4-tą lie
pos (Fourth of July). Tuojau kreip
kitės pas K. Steponavičių, 344 Pa
lisade Ave., Cliffside Park, N. J.

(136-138)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

RĘIKALINGI 
DAILYDĖS

Unijinė Skalė — $1.75 į Valandą 
9 Valandų Diena

Kreipkitės
GEORGE A. FULLER Co.

126 West St., Northampton .Mass.
. . ' ‘ .. .. * (143)

Baltimore, Mi
Lietus Pakenkė Laisvės 

Piknikui
Prisirengta prie šių metų 

Laisvės pikniko buvo puikiai. 
Komisija dirbo gana pasekmin
gai. Kur tik teko kalbėtis, tai 
visi išsireiškė, kad jie dalyvaus 
piknike. Visur plačiai diskusa- * 
vp ir kalbėjo apie įvykstantį 
Laisves dienraščio pikniką. Ir 
jeigu ne lietus, tai būtų buvęs 
vienas iš geriausių piknikų.

šeštadienį nuo ryto iki antros 
valandos po pietų lijo be per
traukos, tas jau puldė rengėjų 
ūpą. Popiety j apstojo lietus. 
Draugai S. Reimondas , V. 
Stankevičia ir aš nuvažiavome , 
į parką, sutvarkėme dėl būsimų 
svečių stalus ir kitus dalykus ir 
laukėme rytojaus — pikniko 
dienos su vilčia, kad lietaus ne
bus.

Sekmadienį, 8 d. birželio rytas 
buvo apsiniaukęs, bet nelijo, 
tai pikniką pradėjome gerame 
ūpe. Svečiai į pikniką pradėjo 
rinktis gan anksti, kas jau buvo 

ženklu, kad bus didelis pikni
kas. Bet po pietų, tuo laiku, ka
da būna patsai didžiausias 
žmonių važiavimas į pikniką, 
tai pradėjo pilti lietus, pylė, 
kaip iš viedro. Bet žmonės vis 
važiavo į pikniką. Atvykę pasa
kojo, kad daugelyj vietų turėjo 
sustoti, nes dėl vandens nebuvo 
galima važiuoti.

Taip tai lietus daug pakenkė. 
Bet pikifikas vis tiek įvilko ir 
prie tokio oj’o galima skaityti 
gana pasekmingu. Prisirinko 
gražios publikos gan entuzias
tiškoj nuotaikoj ir linksminosi, 
kad ir sušlapę. Iš Philadelphi- 
jos pribuvo pilnas busas Lais
vės patrijotų ir dvi mašinos ir 
viena iš New Jersey valstijos.

Pikniko darbininkai Staniai, 
Paserskiai, Stankevičiai, Vit
kuvienė, Jeskauskas ix Pundie- 
nė visą dieną sunkiai dirbo ap
tarnaujant svečius. Jeigu ku
rių praleidau vardus, tai mel- 
dži atleisti.

Tenka pažymėti, kad draugai 
rusai gan gausiai parėmė šį 
pikniką. Parko savininkas Kar- 
dash išvirė didelį puodą krepsų 
zupės, kurią skaniai visi valgė 

I ir gyrė.
Liepos 13 d. rusų jaunuolių 

I. W. O. kuopa rengia savo pik
niką toj pačioj vietoj. Patarti
na, kad lietuviai atsilankytų į 
tą pikniką. A. Dapkus paauka
vo Laisvei $1. J. Balsys.

Chicagos Žinios
BORG-WARNER PAKELIA 
DARBININKAMS ALGAS 

Žemės Ūkio Padargų 
Darbininkų Unija Gavo 16c 
Valandai Pakėlimą

United Farm Equipment & 
Metal Workers unija išreikala
vo iš Borg-Warner kompanijos 
pakėlimą algų net 16 centų va
landai. Pakėlimas liečia 1,800 
darbininkų.

Don Harries, šios unijos tarp-. 
tautinis atstovas sako, kad 
gauta pagerinimas sąlygų, pa
lyginimas moterų ir vyrų algų, 
taipgi kiti pagerinimai.

Sutartis taipgi padaryta šios 
unijos su National Lead Co., 
kuri sutiko pakelti algas 19c 
valandai.

Ši unija yra CIO ir turi' 
progresyvę vadovybę. Interna
tional Harvester ypač stengėsi 
kaip nors palaužti uniją, bet 
negalėjo to padaryti. Jos vado
vybė gerai laikosi, ‘ daboja dar
bininkų reikalus.

Dar dive jų stambių firmų su
tikimas pakelti algas žymiai 
sustiprins uniją. .

____________ _____ t

Jau paskutinės dienos iki 
didžiųjų Laisvės piknikų. Jie 
abu įvyks 4-tą dieną liepos 
(July 4th). Vienas bus May
nard, Mass., antras—Brook
lyn, N. Y.
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Peter V. Cacchione

Cacchione Smerkia Pasinio- 
jinių Kelti Subway Fčrą

Veteranas penkių centų fo
ro gynėjas Peter V. Cacchio
ne ir Benjamin J. Davis, ko
munistai miesto tarybos na
riai, griežtai pasmerkė pa-' 
naujintas kalbas už kėlimą fė- 
ro iki 7 centų. Abu kaunsil- 
manai, bendrame pareiškime, 
apie tėra išsireiškė sekamai:

“Penkių centų fėras, atro
dęs apsaugotu viešajame to 
klausimo svarstyme praėjusio 
vasario mėnesį, vėl randasi di
džiame pavojuje. Real Estate

ro turintiesiems kaboti ant 
diržo keliauninkams.

“O tai pridedama kaip tik 
tuo laiku, kuomet pragyveni
mas fantastiškai pabrango!

“Referendumas tik duotų 
bankieriams ir real estate in
teresams kitą progą leistis į 
demagogijos kampaniją.

“New Yorko liaudies nusi
statymas žinomas. Jiems pen
kių centų fėras yra užbaigtu 
klausimu.

“Pasipriešinimas kėlimui
ir bankiniai interesai, kurie 

s tuomet buvo pastūmėti atgal, Benjamin J. Davis

Prašalino iš Pareigų 
“Taupę” Viršininką 
Negalėjus pasiaiškinti, kaip 

jis daugiau sutaupė, negu už- ; 
dirbo, Joseph F. Taggard, 57 
metų, suspenduotas iš tarny
bos New Yorko miestavame 
Housing and Buildings de- 
partmente. Ji suspendavo ko- 
misionierius Robert F. Wag
ner, -J r.

Miestavieji tyrinėtojai sura
dę, kad jis bėgiu dešimties i 
mėnesių pasidėjęs į bankus 
$5,100, kuomet jo metinė al
ga tuo laiku buvo tik $1.130. i 
Paklaustas, jis negalėjęs pa- ' 
rodyti šaltinių, iš kur jis ga- Į 
Įėjęs paimti perviršį. Jis d ir- j 
bo departmente 25 metus.

Taipgi suspenduotas to pat Į 
departmento raštininkas Will
iam M. McDermott. Kaltina, 
būk jis paėmęs po $300 iki 
$400 nuo 12-kos brooklyniečių 
namų savininkų už nelegalius 
leidimus išrenduoti nuosavy-. 
bes be pravedimo reikiamų1 
sveikatai ir saugumui pataisų.

nepasidavė. Jie vis tebesitai- 
ko uždėti milžinišką algų nu- 
kapojimą pavidale pakelto fė-

! fėro yra toks stiprus, kaip kad 
) ir prieš kėlimą rendų. Prieš 
i visus tuos infliacinius mierius 
energingai kovos kiekvienas 
viduti n is n e w y o r k ietis.“

Filmos-Teatrai Prisipažino Kaltu
Teisia Grobstytoje 
Vežimą su Prekėmis

N. Y. Majoras Ragino 
Vyriausybę Sulaikyti 
Mėsos Kainų Kėlimą

Stanley Teatre
Paskutinę savaitę rodo ne

cenzūruota naciu kriminalistų 
teismo filmą, gamintą Tarybų 
Sąjungos filmininkų iš to 
teismo Nuremberge. Taipgi 
yra kitos, trumpos filmos.

Brooklyno Paramount
Vis teberodo “Calcutta,’’ su 

Alan Ladd, Gail Russell ir 
William • Bendix. Priedams 
rodo “Danger Street.”

New Yorko Paramount
Rodo filmą “Dear Ruth,” 

linksmą, juokingą; maždaug 
sėkmė ilgą laiką vaidinto ant 
Broadway to pat vardo veika
lo. Asmenų veiksmai scenoje.

Rivoli Teatre
Broadway ir 49th St., New 

Yorke, rodoma nauja filmą 
“lt Happened on Fifth Ave
nue.”
Embassy Newsreal Teatruose 

žiniškos filmos - vaizdai iš 
daugelio šalių ir įvykių, taip
gi mūs naminių veiksmų ir 
prietikių paveikslai.

Irving Teatre
Rodo filmą “The Great Be

trayal.” Tai Palestinos isto
rija.

Vaškas tarnauja daugerio
pai. Nuvalyti metaliniai daik
tai, po to nuvaškuoti, ilgiau 
žibia. Maliavoti paviršiai at
rodo šviesesni, aiškesni. Nu
vaškuotos užlaidos ilgiau lai
kysis švarios. Ir daug kitų 
medinių, odinių ir net popie
riniu daiktu švariau išsilaiko 
ir greičiau nuvalomi, jeigu 
nauji bus ištrinti vašku.

Majoras William O’Dwyer

New Yorko majoras O’Dwy
er praeitą penktadienį pasiun
tė telegramą žemdirbystės 
sekretoriui Clinton P. Ander
son, smerkiant leidimą kelti 
mėsos kainas. Majoras sako, 
kad tai yra “piktinantis, ne
normalus reiškinys.’’ Federa- 
lė valdžia privalo veikti pa
taisymui padėties.

Atidarius spanguolių ar kitų 
uogų kisieliaus (jelly) blėti- 
nėlę lygiai su kraštais iš vir
šaus ir pradūrus iš apačios 
skylute oui įleisti, iš apvers
tos blėtinės kisielius pats iš
kris nepažeidus formos. Taip
gi pagelbsti pavilgymas blėti
nės karštame vandenyje. Taip 
išverčiama kisieliai iš stikli
nių indų.

Coronoje sulaikytas kvoti
mui 16 metų vyrukas, kalti
nimu, kad jis įsilaužęs į auto 
dalių krautuvę, Flushinge.

Norman Greenberg, 28 m., 
teisme prisipažino kaltas prie
vartavime Įeit, pulkininko 
Stanley Cropp jaunamartės.

Cropp savo nuotaką parsi
vežė iš Paryžiaus 26-tą ge
gužės ir išsivedė į užeigas pa
vaišinti. Užeigose susipažin
ti du jauni vyrai jaunamar
tę nusivežė be jos vyro, ap
vogė ir, kaip sakė jinai,' iš
prievartavę.

Kaltinamojo Greenberg ad
vokatas teisme sakė, kad jo 
klijentas prisipažįsta santy
kiuose su Mrs. Cropp, bet ji 
tam nesipriešinusi. Tačiau 
vėliau Greenbergas prisipaži- 

! no kaltu.

| Garadžiai po parkais ar 
i parkai ant garadžių ? Abieji 
| atrodo keistai apie tai pamis- 
j lijus, bet apie abiejus galvo- 
į jama New Yorke. Sakoma, 
I jog garadžiai su parku ant 
į stogo kainuotų pigiau, nes no- 
■ rint statyti po parku reikėtų 
! tūkstančius tonų • akmens iš- 
I kirsti.

Žiežirbos ir Žinutės
Progresas yra išlaimi- 

mas kovos keliu:
Kovos su papročiais
Kovos su tikybiniais prie

tarais
Kovos su šalies įstatais
Kovos su ekonominiais ir 

politiniais priešais
Kovos su artimaisiais ir 

tt. Kartais kovos su sa
vo siela.

* * *

Originaliai dievai buvo 
atsižymėjusieji vyrai, ku-į 
riuos garbino liaudis gyvus 
ir mirusius.

* Ąc 5ff

Graikijoje, 240 metų 
prieš krikščionių metraštį, 
tapo nužudytas karalius 
A gis IV už tai, kad Jis iš
dalino žemę į 4,500 lygiu 
plotų tikslu ją padalinti be
žemiams. '• Johanna B.

Edmund Gwenn, Maureen O’Hara ir John Payne, žvaigždės 20th Cehfiiry - Fox 
filmoje “Miracle on 34th St.,” rodomoj Roxy Teatre, 7th Ave. jr 50th' St.', New 

Yorke. Taip pat yra įdomūs scenos aktai. ¥ .

Federaliame teisme, Brook- 
lyne, prasidėjo teismas 24 
asmenų šaikos, kaltinamos 
pagrobstinejus ar šiaip pri
sitaikius išvoginėjus prekes iš 
sunkvežimių ir su visais sunk
vežimiais. Fed erai iai agentai 
sako, kad pernai jie pagrobę 
$500,000 vertės prekių.

Didžiuma iš kaltinamųjų 
jau yra prisipažinę viename 
ar keliuose kaltinimų punk
tuose, tik laukia bausmės pa
skyrimo. Likusių neprisipaži
nti si a i.s yra septyni;

Bučeriai Prašė Majoro 
Reikalauti Federalės

Valdžios Veikimo
Bučerių delegacija lankėsi 

pas majorą O’Dwyerj tikslu 
gauti jį talkininku kovai 
prieš mėsos kainų kėlimą. ’Tie 
skundėsi, kad kompanijos taip 
užkėlė daugmeniškai parduo
damos mėsos kainas, jog par- 
d (lodantieji vartotojams buče
riai turėtu užsidaryti, jeigu 
nekeltų po» kelis ir iki kelioli
kos centų svarą.

Užsidarius bučeriams, nu
kentėtų eiliniai susiedijų žmo
nės ir tuo patimi skerdyklos 
atleidinėtų darbininkus iš dar
bo.

Majoro inspektoriai patikri
no bučerių skunde paduotus 
faktus. Patyrė, jog ištikro 
tūli gabalai mėsos pabrangin
ti nuo 6 iki 16 centų svarui. 
Tokį raportą majoras patęjkė 
ir federalei valdžiai Wash
ingtone ,reikalaudamas sku
biai padėtį taisyti .

Majoras nuginčijo leidžia
mus girdus, būk vėl esanti sto
ka mėsos. Dabar, sakė 'jis, 
mėsos- yra užtenkamai ir visi 
turėtų jos gauti prieinamomis 
kainomis.

VĖL SVARSTYS KELTI AR 
NEKELTI FĖRĄ

Majoras O’Dwyer įsakęs 
trijų asmenų komitetui per
svarstyti miesto subway ir ki
tų važiuotės linijų padėtį. 
Akyvaizdoje pakilusių visko 
kainų ir reikalo pakelti linijų 
darbininkams algas, komite
tas gal vėl pasiūlysiąs kelti 
f erą.

Į . Buvęs dingęs su 25-kiomis 
i dėžėmis alaus ir sunkvežimiu, 
j Edward Crawford, 26 metų, 
sugrįžęs pats ir> sugrąžinęs 
sunkvežimį, bėt alutis buvęs 
prabaliavotas . Pasekmė: jis 
dabar ilsisi kalėjime.

DINGĘS ALAUS VEŽIKAS 
SU VISO VEŽIMU

Per Savaitę Prisidėjo 
85,000 Bedarbių

New Yorko Valstijos Dar
bo Departrhentas skelbia, jog 
per vieną savaitę, pasibaigu
sią birželio 7-tą, prisidėjo $5 
tūkstančiai reikalingų nedar
bo apdraudos. Viso tuose są
rašuose tuo laiku jau buvo 
347,000 asmenų.

PIGUS SUKČIUS

Pigus smuikininkas Edwin 
C. Porter išviliojęs iš senyvo 
smuikininko Caryl B. Oakes

Penkios CIO marininkų 
unijos gal bus, priverstos už- 
streikuoti prekybinį laivyną, 
jei kompanijos nesusitars su 
virėjais ir laivų priežiūros 
darbininkais. Jei kiltų, strei
kas galėtų išsivystyti į nacio- 
nalį, pareiškė Curran, unijos 

j viršininkas. 
——————

' New Yorke senukų namuo
se rastas vienas tėvas 104 

! metų amžiaus. Juomi yra 
.Morris Rabinowitz, Jzraeliaus 
I Dukterų įstaigoje, 1260 
i Fifth Ave. Kitoje įstaigoje,, 
j Home for the Aged, 32l East 
Į 167th St., rado 18 tėvukų ,virš 
šimto metų amžiaus.

p as k ii busią Stradivarijaus
smuiką, žadėdamas parduoti 
už $25,000, atsiskaitant sau 
už darbą 7-tą nuošimtį. Bet 
pardavęs New Yorke į senie
nų krautuvę už $30 ir nieko 
nebesakęs savininkui. Porterį

n

Peter Kapiskas

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
birželio 17 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Visi 'dalyvau
kite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. — P. Ba- 
barskas, sekr. (138-139)

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEING OLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

ISAAC STERN

'smuikininkas, gros Čaikovskio 
Concerto Lewisohn Stadium 
koncertų sezono atidaryme 
pirmadienio vakarą, birželio 
16-tą. Orkestrai vadovaus 
Pierre Monteux. Koncertai bus 
vykdomi kiekvieną giedrą va
karą per visą vidurvasarį. 
Lietingų vakarų svarbiosios 
programos nukeliamos i seka
mą giedrą vakarą. Pradžia 
visuomet 8:30 vakaro. Ižan-

i c ’

ga 30c, 60c ir aukščiau. Sta- 
diumas randasi Amsterdam 
Ave. ir 138th St., New Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d51 Balių, Koncertų, Bnnkletų, 
Vestuvių, Snsirinkiimų ir t.t. Puikn» 

ateičių* bu naujaueinia |taiaymaia.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Eddie Crawford, 26 m., vai
ruotojas sunkvežimio, dingęs 
iš namų 44 Green Ridge Ave., 
Garden City, kaip raportavo 
jo žmona policijai. Tuo pa
timi Crawfordą samdžiusi fir
ma raportavo, jog dingęs ir 
sunkvežimis, kuriuomi Craw
ford vežė 25 dėžes alaus.

Mrs: Rose McCarthy, 72 me
tų, teismo keliu gavo iš New 
Yorko miesto $.12,500 už sū
nų John, 37 metų. Jos sūnų 
policistas nušovė Bronx Par
ke prieš porą metų. •

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-0868 
221 South 4th Street

~s: j t128^are

Penktadieniais U Mūryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
30G UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing .

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu į jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Avė., Brooklyn, N. Y.

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

A

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y<

PIETŪS 60c.'
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

- ------------J- ---- .........--------- ---- -----

Tai vieįa, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų^ pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

■  — ■ ■■ n, — .. ■■ :■ ■ -r---------------------------------------------------- F  ---------------------------

Didėlis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

’ /
Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

, 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Birž. 16, 1947




