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yra judošiūčių, jei tai galima 
taip išsireikšti.

Gal būt pati žymiausia šių 
dienų judošiūtė yra Ruth 
Fischer, s e s u o G e r h a r t o 
ir Hanso Eislerių, žymiųjų 
anti-fašistų ir garbingųjų vo
kiečių tautos sūnų.

Gerai nors tai, kad ši ju
došiūtė nesivadina Eisleriute, 
tad šviesi dviejų brolių pavar
dė tuo požvilgiu liekasi nesu
teršta.

★ ★ ★
Ruth Fischer kadaise buvo 

komunistė, paskui patapo 
trockiste.

Trockistas yra niekšo syno- 
nimas; trockistas yra pasi
rengęs atlikti visa tai, kas yra 
nešvariausio visuomeniniame 
žmonių gyvenime.

Na, ir ši būtybe atlikdinėja 
tatai ištikimiausiai. Ji dirba 
už pinigą; ji yra prasiradusi 
politiškai iki žemiausio laips
nio.

Išstatyta liudyti prieš savo 
broli Gerhartą Eisleri, Ruth 
Fischer nesigailėjo molų ir 
epitetų tam, kad padėjus 
Amerikos fašistiniams elemen 
tams žymųjį vokiečių tautos 
sūnų ilgiems metams įkalinti, 
kad jis negalėtų grįžti savo 
tėvų žemėn padėti savo tau
tai apsivalyti nuo fašizmo li
kučių ir sukurti laisvą, demo
kratinį gyvenimą.

Teisme ji prisipažino, jog 
rašinėja Hearsto spaudai 
šmeižtus prieš savo brolius ir 
už tai gauna riebiai apmokėti.

Galime įsivaizduoti, ka tu
rėjo išgyventi anti-fašistas 
Gerhartas Eisleris. kai į teis
mo salę įėjo sugedusi moteriš
kė, drąsiai pareikšdama: “Aš 
esu Eislerių sesuo”!...

★ ★ ★
Korespondentai, sėdėję teis

mo salėje ir tėmiję šią dra
mą, pareiškia:

—Teisiamasis Eisleris nei 
sykio į Ruth Fischer nepažvel
gė; visa laiką jis laikė idėhęs 
akis į teismo salės lubas, kai 
kada jas nukreipdamas į džiū- 
rę.

J džiūrę, matyt, Eisleris pa
žvelgdavo su simpatija, kad 
jai tenka klausytis judošiutės,
— visiškai sugedusios, politiš
kai prasiradusios trockistės, 
turinčios drąsos pasisakyti, 
būk ji esanti geresnė už lga- 
metį anti-fašistą kovotoją 
Gerhartą Eislerį!

Kada nors, busimosios žmo
nijos gentkartės, skaitydamos 
istorijos puslapius, stebėsis, 
kad gyvenančioji saulėleidį 
kapitalistinė santvarka galėjo 

; išauklėti tokius sutvėrimus, 
kaip Ruth Fischer!

Pirmadienį, liepos mėn. 21 
d., sukanka lygiai septyneri 
metai, kai Lietuva buvo pa
skelbta Tarybų Socialistine 
Respublika.

Ši sukaktis visoje mūsų tė
vų žemėje bus atžymėta iškil- 

'mingai ir džiaugsmingai.
Per šhibs septynerius metus 

lietuvių tauta prityrė didelio 
džiaugsmo ir gilaus skausmo,
— kaip niekad praeityje.

Jei ne antrasis pasaulinis 
karas, šiandien Lietuva klestė
tų gerbūvyje, kokio ji niekad 
pirmiau nebuvo mačiusi .

Karas, žiauri vokiečių oku
pacija. baisus šalies išpūstiji- 
mas, tačiau, sutrukdė žmonių 
gyvenimo pirmynžangą visai 
metų eilei.

Karas lietuvių tautai sykiu 
buvo ir rimtas egzaminas: ar 

’ ji užtenkamai pajėgi; ar ji 
užtenkamai gaji, — ar ji gali 
atsilaikyti prieš ilgaamžį sa
vo neprietelių, kuris buvo pa- 
simojęs ją pasmaugti?

Lietuva egzaminą gerai iš
laikė, nepaisant to, kad jojo

Sumuštas Graikijos 
Monarchistų Melas 
Apie "Įsiveržimą"
Jungt. Tautų Atstovai Nerado Parodymu, kad Svetimieji 

Būtu Įsiveržę, o ir Monarchistai Prisipažįsta Melavę
LAKE SUCCESS, N. Y.- 

Jungtinių Tautų atstovai, 
tyrinėjantieji įvykius Grai
kijoje, pranešė, kad jie 
“mažai terado pirmarankių 
parodymų,” būk “tarptau
tine brigada” iš Albanijos 
įsiveržus į Graikiją, talkon 
graikų partizanam, kaip 
pasakojo Graikijos monar
chistų valdžia.

Jungtinių Tautų pasiun
tiniai apkeliavo šiaurinę 
Graikiją, kur būk tai įvy
kęs įsiveržimas, ir raporta
vo, kad nėra kuom ’patvir
tint monarchistų įtarimų.

Toje Jungtinių Tautų ty
rinėtojų komisijoje yra at
stovai Amerikos, Sovietų, 
Australijos, Brazilijos ir 
Syrijos.

Kaip Sutižo Graikijos 
Monarchistų Pagyrai 
Prieš Partizanus

ATHENAI. — Graikijos 
monarchistų komanda skel
bia, kad buvo tik nedidelių 
vietinių susidūrimų tarp jų 
armijos ir partizanų, netoli 
Albanijos sienos. Jie sako
si, nukovę 110 partizanų ir 
suėmę 75.

(O per kelias dienas paei
liui pirmiau monarchistai 
pasakojo anie didelius, įnir
tusius mūšius ir smarkius 
savo laimėjimus.)

PASITRAUKĖ PATTERSON, 
KARO SEKRETORIUS

WASHINGTON.— Jung- 
tinių Valstijų karo sekre
torius, republikonas Rober
tas P. Pattersonas, apleido 
savo vietą. Nauju karo se
kretorium prezidentas Tru- 
manas skiria Kennethą C. 
Royallą, buvusį Patfersono 
pavaduotoją. Pattersonas

Analai Nužudė Tris Žydus Laive, 
Kuriuo Žydai Plaukė Palestinon

JERUZALE. — Anglijos 
jūreiviai užmušė tris žydus 
laive, kuriuom 4,500 bena
mių žydų, vyrų, moterų ir 
vaikų, slaptai plaukė Pales
tinon apsigyventi.-

Kariniai anglų laivai už-

atsirado judošių, tarnavusią 
priešui.

Jeigu Lietuva išgyveno žiau
riąją vokiečių okupaciją, tai 
šiandien jau kiekvienam aiš
ku, kad mūsų tautai lemta gy
vuoti, klestėti ir vis kilti ir 
kilti aukštyn išvien su kitomis 
tarybinėmis tautomis.

Liepos 21 d. visoje Lietuvo
je aidės šūkis:

—Tegyvuoja Lietuvos Tary
bų Socialistinė Respublika!

Kiekviename pasaulio kam
pelyje, kur tik yra lietuvių, 
šis šūkis susilauks nuoširdaus 
pakartojimo.

Jau ir Generalis štabas 
Užginčija Įsiveržimą

ATHENAI, Graikija. — 
Pats Graikijos generalio 
štabo atstovas liepos 18 d. 
pareiškė, jog nėra jokių pa
rodymų, kad būtų įsiveržę 
Graikijon bet • kokie tarp
tautinės brigados nariai 
arba kad jie dalyvautų ko
vojančiuose graikų partiza
nu būriuose, v

WASHINGTON.— Repu- 
blikonai žada kitąmet nu- 
mušt taksus nuo cigaretų, 
gazolino ir tūlų kitų daly
kų—nori daugiau balsų rin
kimuose.

Maškvon atvyko Bulgari
jos seimo delegacija.

Argentina Reikalauja 
Panaikint Sovietų 
Veto Teisę

LAKE SUCCESS, N. Y.- 
Fašištuojančios Argentinos 
valdžios delegatas taipgi 
reikalavo išbraukt iš Jung Sovietam šalis, tarp kurių 

yra Lenkija, Jugoslavija, 
Vengrija7, Bulgarija, Alba- 

tuoti-atmesti daugumos nu- nija, Rumunija ir Čecho- 
tarimus Jungt. Tautų Sau-Slovakija, 
gurno Taryboje. Argenti-“ ’
“ sXS: Šaukia Pasaulio Unijas Sulaikyti Holandų 
kadangi keturios kitos di
džiosios valstybės papras
tai “susigieda” prieš Sovie
tus.

tinių Tautų carterio penkių 
didžiųjų valstybių teisę ve-

Trukšmas del Lietuvos
1 Fašistų Iškraustymo

Komerciniai Amerikos 
laikraščiai ir radijai, kelia 
trukšmą dėl to, kad sugrį
žus Tarybų valdžiai Lietu
von, buvo iškraustyti Sibi
ran žymieji fašistų politi
kieriai.

ketina grįžt į advokatūros 
profesiją New Yorke.

klupo žydų laivą jūroje. 
Vienas angliškas naikintu
vas (destrojeris) smogė sa
vo “nosia” ir prakirto di
džiulę skylę to laivo šone. 
Sustabdžius laivą, anglai į 
jį įlipo, o žydai priešinosi.

Anglai šaudė, mėtė ašari
nes bombas, plikė žydus 
karštu garu, pylė ant jų ži
balą ir padegė. Žydai gy
nėsi. Siautė žiauri kova per 
3 valandas, iki anglai nu
malšino žydus. Apart už
muštųjų, buvo apie šim
tas iš/(, abiejų pusių su
žeista, o f16 jų gaha sun
kiai. Vienas nužudytų bu
vo Amerikos pilietis.

Sutriitškinę žydų pasi
priešinimą, anglai suvarė 
juos į savo laivą ių išgabe
no Cypruš salon, į belaisvių 
žardžius.

, i

Allis Darbininkai Pasirinko CIO
Uniją, Nepaisant Riksmų, būk 
Joj Viešpataują Raudonieji

MILWAUKEE, Wis. — 
Allis-Chaimers fabriko dar
bininkai pasirinko CIO Au
to. Darbininkų Uniją, ne
paisant, kad spauda, radi
jas ir reakciniai politikie
riai puolė šią uniją. • Jie'rė
kavo, kad šiame CIO Auto. 
Darbininkų Unijos skyriu
je, pas Allis-Chalmers, 
“suspitę raudonieji, komu
nistai.” Jie smerkė tik 
raudonuosius už 11 mėne
sių streiką prieš tą kompa
niją.

Darbininkų balsavimus

KONGRESMANAI NUTARĖ ŠELPTI TIKTAI 
PRIEŠINGUS SOVIETAM KRAŠTUS

WASHINGTON. — Kon
greso atstovų rūmas užgy- 
rė $1,603,190,094 nepapras
tų lėšę valdžiai. $300,000,- 
000 iš tos sumos bus duota 
tų lešėų valdžiai. $300,000,- 
$100,000,000 Turkijos val
dovams kariniai stiprinti 
prieš komunizmą, pagal 
Trumano mokymą. 3 5 0 
milionų dolerių yra skiria
ma pašelpti užsienio tau
tas, daugiausiai Italiją ir 
Graikiją. . Kongresmanai 
nutarė nešelpti draugingas

Karą prieš Indonezijos Respubliką
LONDON. — Indonezi

jos Unijų Centras atsišau
kė j Anglijos Darbo Par
tiją ir Pasaulinę Darbo 
Unijų Sąjungą; prašo su
laikyt Holandijos karą 
prieš Indonezijos respubli
ką. Indonezų vadai kreip
sis ir į pasaulio žmones 
bendrai, kad protestuotų 
prieš holandų valdžią, kuri

TAKSŲ NUMUŠIMO 
BILIUS VĖL 
NUPUOLĖ

WASHINGTON.— 57 se
natoriai balsavo už, o 36 
prieš republikonų bilių dėl 
taksų numušimo, kurį prez. 
Trumanas buvo atmetęs. 
Taigi trūko penkių balsų 
iki dviejų trečdalių, kurių 
reikia,- kad bilius taptų 
įstatymu, nežiūrint atmeti
mo iš prezidento pusės. 
Tuo būdu jau antrą kartą 
nupuolė ,tas bilius, kuris 
būtų daugiausiai pini
gų sutaupęs turčiams, o vi
dutiniam darbininkui • tik
tai apie $50 per metus.

Kongresmanai buvo 27 
balsais daugiau, negu 
dviem trečdaliais, užgyrę 
taksų ‘mažinimo bilių prieš 
prezidento veto. Bet bilius 
suklupo senate.

Chinijos valdžia prašo 
naujų paskolų iš Amerikos. 

suruošė valdinė Darbo San
tykių Komisija, pati balsus 
skaitė, ir štai kas pasirodė:

Už CIO uniją paduota 3,- 
640 balsų, už kompanišką 
uniją, 1,91Š, už Darbo Fe
deracijos uniją 1,531.

Kompanija, ir kiti CIO 
priešai, tačiąus, stengiasi 
CIO laimėjimą panaikinti. 
Kompanija bando atmes
ti 91 balsą tų darbininkų, 
kuriuos jinai pavarė po 
streiko. Keliama ginčai ir 
dėl 156'kitų balsų, atiduotų 
CIO unijai.

(Kongreso lėšų komitetas 
buvo pataręs neremti jokių 
kraštų, kurie neprisideda 
prie Marshallo plano Euro
pos ūkiui gaivinti.)

Dauguma kitų dabar už- 
girtų lėšų eis Vokietijon, 
Japonijon ir Austpijon.

Kongreso užsienio reika
lų komiteto pirmininkas, 
republikonas . Charles A. 
Eaton ragino laikyti pa
ruoštas Jungtinių Valstijų 
jėgas karui prieš Sovietų 
Sąjungą.'

Jis pridūrė: “Jau šią mi
nutę galima numatyti, kad 
Jungtinės Valstijos daly
vaus šaudymosi kare Grai
kijoj.” 

ruošiasi visomis karinėmis 
jėgomis pulti indonezų res
publiką. Indonezijos prem
jeras Amir Sjahrifoedin 
per radiją pakartojo, kad 
jo vyriausybė nori per ra
mias derybas išspręsti gin
čus su Holandija. Rolan
dai visokiais būdais varžo 
indonezus ir neduoda jiems 
tautinės laisvės, kurią bu
vo žadėję.

NAUJAS ĮSTATYMAS 
DEL PREZIDENTO 
ĮPĖDINIU

'WASHINGTON. — Prez. 
Trunaanas pasirašė kongre
so priimtą bilių dėl kitų 
prezidento įpėdinių, jei 
miršta vice-prezidentas ar 
ktaip ištuštėja jo vieta. 
Tokiame atsitikime, pagal 
įstatymą, prezidento vietą 
užims kongreso atstovų rū
mo pirmininkas po jo 
seks laikinasis senato 
pirmjninkas, paskui valsty
bės sekretorius. O pagal 
senąsias taisykles, jeigu už
ėmęs prezidento vietą vice
prezidentas mirdavo ar ki
taip ištuštėdavo ta vieta, 
tai prezidento pareigas ei
davo valstybės sekretorius, 
iždo sekretorius ir kiti ka
bineto nariai.

Graikijos monarchistai 
badu marina šimtus politi
nių kalinių.

Francija Pasmerkia
Amerikos Tarnavimą
Vokiečiu Pramonei
Prancūzai Atmeta Amerikos ir Anglijos Siūlymą Dvigubai 

Pakelt Plieno Gamybą Vokietijoj, pagal Marshallo Planą

k

WASHINGTON.— Fran- 
cijos ambasadorius Henri 
Bonet užprotestavo, kad 
Jungtinės Valstijos ir An
glija perša padvigubint 
plieno gamybą vakarinėje 
Vokietijoje, pagal Mar
shallo planą. Francija at
meta ir anglų-amerikonų 
siūlymą atkurti ir vėl aukš
tai išvystyti sunkiąją Vo
kietijos pramonę bendrai. 
Francūzų valdžia sako, rei
kia didinti tiktai anglies iš
kasimus Vokietijoj, kelti 
žemės ūkio produktų ga
mybą ir leisti paprastų var
tojimų daiktų pramonei iš
sivystyti Vokietijoje. Bet 
anglies dauginimas neturi 
būti naudojamas plieno ga
mybai ugdyti, pareiškė

15,000 Demokratiniu 
Graikų Suvaryta į 
Belaisvių Žardžius

LONDON.—Maskvos ra- 
dijas pranešė, kad Graiki
jos monarchistų valdžia per 
kelias dienas sumedžiojo 15 
tūkstančių demokratinių 
žmonių ir juos urmu išga
beno į koncentracijos sto
vyklas Ikaria saloj.

Pirm išgabenimo, jie vi
sai nebuvo perklausinėja- 
mi. Tame pasirodo monar
chistų melas, būk komunis
tai ruošę sukilimą .

BRADLEY APŽIŪRINĖS 
JANKIŲ JĖGAS EUROPOJ

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas siunčia generolą 
Omarą Bradley Europon 
šešioms savaitėms. Bradley 
apžiūrinės karines ameriko
nų jėgas ir įrengimus Vi
duržemio Jūros srityje ir 
kitur Europoje.

Baltųjų Teismas Pagyrė Sargus 
Už Sušaudymą 8 Negrų Kalinių

BRUNSWICK, Ga.—Bal- 
tųjų teismas išteisino ir pa
gyrė kalėjimo sargus, kurie 
sušaudė 8 negrus kalinius 
užpereitą savaitę. Teismo 
džiurės pareiškimas sako, 
kad sargai “vykdę tvarką.”

Negrų kalinių žudymas 
prasidėjo iš to, kad jie at
sisakė be batų dirbti pilno
je gyvačių -pelkėje. Tada 
sargai suvarė 27 kalinius į 
žardį. Kaliniai keikę sar
gus, q vienas kalinys, girdi, 
grūmodamas bėgęs prie 
sargų, kaip pasakojo džiu- 
rė. Kalėjimo viršininkas 
W. G. Worthy šovė, tuomet 
ir sargai ėmė šaudyti.

Vienų baltųjų džiurė, be- 
sipainiodama, kitoje savo 
pareiškimo vietoje aiškina, 
būk negrai kaliniai mėginę 
pabėgti, todėl sargai juos 
ir šaudę.

Francijos ambasadorius. 
Vokiečiai turi daugiau an
glies iškasti Francijai ir 
kitiems jų nuniokotiems 
kraštams.

Amerikos valdžia, ragin
dama stiprint Vokietijos 
pramonę, kenkia šešiolikos 
vakarinių Europos kraštų 
deryboms dėl Marshallo 
plano; Amerika užbėga už 
akių tiemš“ kraštams pada
ryti tam tikims tarimus, sa
kė Francijos ambasadorius.

“Vokiečių pramonės at
kūrimas,” pagal Amerikos 
siūlymus, “sudarytų naują 
karo pavojų Francijai iš 
Vokietijos pusės,” pabrėžė 
ambasadorius pasikalbėji
me su reporteriais. Tam 
priešinasi visos francūzų 
partijos.

PARYŽIUS. — Francija 
užprotestavo ne tik Ameri
kai. bet ir Anglijai prieš jų 
siūloma sunkiosios pramo
nės kėlimą vakarinėje Vo
kietijoje, užimtoje ameriko
nu ir anglų. Francūzų po
litikai pasipiktinę ir nuste
bę Anglijos ir Amerikos 
valdininku pareiškimais, 
būk “Vokietija yra raktas’’, 
į ūkini Europos atgaivini
mą. Buržuazinė Francijos 
spauda bijo, kad jeigu 
Amerika ir Anglija taip 
stiprins sunkiąją Vokieti
jos pramonę, tai dauguma 
francūzų pereis į komunis
tų pusę.

Francijos Komunistų 
Partijos sekretorius Jac
ques Duclos, kalbėdamas 
seime, smerkė anglų-ameri- 
konu piršimą didinti Vo; 
kieti jos plieno gamybą.

Tas Amerikos - Anglijos 
planas laužo ir keturių di
džiųjų talkininkų nutarimą 
Potsdamo konferencijoj, 
kuri griežtai aprėžė plieno 
pramonę Vokietijoj.

Kartu džiurė smerkė 
1946 metais išleistą valsti- 
jinį įstatymą, kuris už
draudė grandiniais surakin
ti kalinius darbe. Esą, ne
būtų reikėję šaudyt, jeigu 
kaliniai būtų buvę surakin
ti.

Prez. Trumanas paskyrė 
komisiją, kuri duotų pata
rimus dėl Amerikos oro jė
gų išlaikymo pirmojoj vie
toj pasaulyj.

Washington. — Senato
rius 'Hatch įspėjo apie 
“tarptautinio krizio pavo
ju.”

Washington. — Valdžios 
komisija kaltino lakūnus už 
lėktuvo sudužimą Marylan- 
de, kur žuvo 53 asmenys. * t
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Francūzijos Socialistai ir Graikija
Labai įdomi padėtis susidarė tarpe Francūzijos soci

alistų. Jie dabar smarkiai diskusuoja Graikijos civilinį 
karą. Tuo reikalu jau pasisakė Francūzijos Socialistų 
Partijos Taryba. Beveik vienbalsiai taryba pasmerkė 
Graikijos fašistinę vyriausybę ir sveikina partizanus. 
Taryba reikalauja, kad Francūzijos atstovai Jungtinėse 
Tautose kovotų už Graikijos nepriklausomybę.

Vadinasi, Francūzijos socialistai pripažįsta, kad 
Graikija nėra nepriklausoma. O kam ji priklauso? Aiš
ku, Anglijai ir Amerikai.

Taip pat socialistai pripažįsta, kad Graikijoje už ci
vilinį karą atsako Graikijos vyriausybė, kuri juk pri
klauso nuo anglų ir amerikiečių. Tuo būdu čia netiesio
giniai yra apkaltinami anglai ir amerikiečiai.

Bet tuo tarpu Francūzijos socialistai karštai remia 
“Marshall Planą,” kuris juk visą vakarinę Europą pa
darytų priklausoma Amerikos kapitalui. Pas socialistus 
trūksta logikos, kaip ir paprastai: Jie kovoja už Grai
kijos nepriklausomybę nuo Amerikos kapitalo, bet su
šilę darbuojasi Francūzijos nepriklausomybę paaukoti 
tam pačiam kapitalui! <

Francūzijos socialistai negali nesuprasti tos aiškios 
tiesos, jog reakcinio kapitalo vaidmuo visur tas pats: 
tiek Graikijoj, tiek Turkijoj, tiek Amerikoj, tiek Pran
cūzijoj. Jeigu Amerikos kapitalo globojamoj Graikijoj 
verda civilinis karas ir siautėja fašistinis teroras, tai 
kur protas tikėtis, kad to paties kapitalo globojamoje 
Prancūzijoje bus geriau?

Kas Ką Rašo ir Sako Liberalas Apie Karą
JAU ATEINA 
ANTIKRISTAS!

Atsimenate, kaip Lietu
voje tamsios bobelės plepė
davo apie atvykimą anti
kristo,—atvažiuos jis gele
žiniame pečiuje, iš kurio 
verdanti smala teškės į vi
sas puses, ir jis užvaldys 
pasaulį! . . .

Kiek išgąsčio, kiek ašarų 
davatkos išliedavo, pagalvo
jusios apie antikristą! Jis 
visus pražudys, *jis pasaulį 
pavers į pragarą! . . . Tai 
bus, tai bus! . . .

Nesijuokite, kunigo Ur
bonavičiaus laikraštis 
(“Darbininkas”) tatai pil
nai dabar patvirtina. Sau 
pagalbon jis pasiima dide
lius “autoritetus,” tokius, 
kaip pralotas Sheen ir ki
tus, ir jau skelbia, jog anti
kristo atėjimas yra neišven
giamas.

Antikristu jis vadina —■ 
gal neatspėsite,— komuniz
mą! . . .

Tokiomis nesąmonėmis 
kunigų laikraštis maitina 
savo skaitytojus!

Dviejų Santvarkų Pavyzdys
Pasaulio darbo žmonės vėl gali gražiai palyginti 

skirtumą tarpe socializmo ir kapitalizmo. Ypatingai ge
rai gali matyti Europos žmonės. Vakarinės Europos 
šalyse, kur kapitalizmo viešpatavimas neginčijamas, 
dejuojama,kad ekonominio! gyvenimo negalima bus atsta
tyti, kad chaosas ir vargas nušluos viską, jeigu skubiai 
neateis dolerinė pagalba iš Amerikos! Tiktai bilijonai iš 
Amerikos, girdi, pašalintų katastrofą.

Tuo tarpu nieko panašaus nesigirdi iš socialistinės 
Tarybų Sąjungos ir tų šalių, kurios aplink ją grupuoja
si. O reikia žinoti, kad kaip tik rytinės Eūropos šalys 
daugiausia kare nukentėjo, daugiausia buvo vokiečių su
naikintos. Joms atsistatyti daug sunkiau, tačiau jose 
nesimato desperacijos . Jos irgi, žinoma, norėtų gauti 
iš Amerikos pdskolų ir kreditų, nes tokios paskolos ir 
kreditai palengvintų ir pagreitintų atsistatymo procesą, 
tačiau jos atsisako mokėti už tą pagalbą savo nepriklau
somybės kaštais. Jos atsisako priimti diktavimą, ką ir 
kaip jos turi daryti. Jos, jei bus reikalas, atsistatys sa
vo jėgomis!

Kodėl? Todėl, kad Tarybų Sąjungoje gyvuoja socialis
tinė santvarka, o Lenkijoje, Čechoslovakijoje ir Balka
nų kraštuose socialistinės santvarkos pradeda įsikurti.

Istorija čia irgi padeda. Iš nelabai senos, istorijos ži
nome, kad po Pirmojo Pasaulinio Karo didžioji Tarybų 
Sąjunga, tik pasukus socialistiniu keliu, prisikėlė iš griu
vėsių, atsistojo ant kojų, susitvarkė ir sustiprėjo, be jo
kių iš užsienio paskolų. Ji atsistatė savo jėgomis ir at
sistatė taip, jog dar taip neseniai visas pasaulis stebėjosi 
ir gėrėjosi jos galybe. Pasimokinusios iš tos istorijos, 
Tarybų Sąjunga ir naujosios demokratijos kitose šalyse 
sako: Jei negausime iš Amerikos paramos-prieinamo
mis ir priimamomis sąlygomis, apseisime ir be jos!

Pakeitimai Mūsų Užsieninėje Politikoje
The New York Times (liepos 18 d.) šneka apie pakei

timus Amerikos užsieninėje politikoje. Tie pakeitimai 
pasidarę neišvengiami po to, kai prezidentas Trumanas 
paskelbė savo “doktriną,” o sekretorius Marshall savo 
“planą.”

Mūsų politika tapo pakeista linkui Vokietijos. 1945 
metų gegužės mėnesį mes pareiškėme, kad mūsų tikslas 
Vokietiją susilpnint industriniai. Taip buvo susitarta ir 
Potsdamo konferencijoje, pačiam Trumanui dalyvau
jant. Buvo prieita supratimo, kad aukštai industriali
zuota Vokietija yra pavojinga pasaulio taikai, nes jos 
galinga pramonė gali bile dieną vėl tapti karo mašina.

Bet dabar mūsų vyriausybė pasiuntė Vokietijon mū
sų miljtarinei valdžiai instrukcijas, kuriose įsakoma. Vo
kietiją industriniai atsteigti. Tai reiškia griežtą po- 
Itikos pakeitimą. Visiškai pamiršta l|945z metų gegužės 
mėnesio supratimai ir Potsdamo konferencijos susitari
mai. Pakeitimus padaro viena Amerika, visiškai neatsi- 
klausdama nei Anglijos, nei Francūzijos, nei Tarybų 
Sąjungos.

Kitas pakeitimas padarytas linkui Japonijos. Karo ei
goje buvo susitarta, kad Japonijai taikos sąlygas nu
statys Amerikos, Anglijos, Chinijos ir Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų^ministrai. Dabar gi mūsų vyriausybė, 
taip pat viena, neatsiklausus anų valstybių, patvarkė,

POPULIARI KNYGA
L. Prūseika Vilny j klau

sia: “Kuri knyga šioj šalyj 
dabar labiausiai perkama ir 
skaitoma?” Į tai atsako:

Sinclairo Lewis’o apysaka 
“Kingsblood Royal.”

Sinclair Lewis yra Nobelio 
pryzo laimėtojas.

• Savo apysakoje jis be pa
sigailėjimo vanoja, kailį bal
tiesiems rasistams, ameriko
niškoms Hitlerio papūgoms.
Sincląir Lewis prieš tūlą 

laiką, kaipo rašytojas, buvo 
pakrypęs į neigiamą pusę, 
į netikrąjį gyvenimo vaiz
davimą. Bet jo “Kings
blood Royal” apysaka, vė
liausia, liečia opius mūsų 
kraštui reikalus. Dėl to ši 
knyga yra svarbi ir skaity
tina.

ŽMONĖS, FAŠISTINIO 
VĖŽIO ĖDAMI

Dienraštis Vilnis rašo:
Alexander Szenczi yra vie

nas iš žymiausių 'Vengrijos 
socialistų vadų. Kalbėdamas 
apie savo palies reikalus ir 
žmones, jis pareiškė vieną 
nepaprastai ’ąvarbią mintį: 

Du Šimtai vyriausių AFL vadų susirinko i konferen
ciją Washingtone nusispręsti savo veiklą prie Taft- 
Hartley įstatymo. Prez. William Green (kairėje) pa
reiškė, kad “darbininkai nepertrauks kovos iki tas ak
tas bus atšauktas ir visi, kurie už jį balsavo, išmesti iš 
kongreso sekamuose rinkimuose.” Konferencija pasisa
kė už nacionalę darbininkų šventę sekamuose prezi
dentiniuose rinkimuose, 1948 metais. Su Greenu mato
mas generalis patarėjas Joseph Padway ir karpente- 
rių unijos prez. Wm. L. Hutcheson.________ * ___________

kad Japonijai taikos sutartį nustatys dešimt valstybių, 
kurios buvo paskelbusios Japonijai karą. Mat, aišku, 
kad mažos valstybės yra Amerikos įtakoje ir klausys* 
ką Washingtonas pasakys.'

Šitie griežti pakeitimai, suprantama, nepraeis be at
siliepimo iš* kitų kraštų. Francūzija jau pasakė, kad ji 
priešinga Vokietijos industriniam stiprinimui, nesėtame 
mato sau pavojų. ‘Veikiausia netylės ir Tarybų Sąjun
ga, nes pakeitimai sulaužo Potsdamo konferencijos nu
tarimus. ' ’ . !

Tai veda prie didesnio sudrumstimo tarptautinio van
dens. Tai neina Jungtinėms Tautoms sveikatom

Nepamirškite, kad per 25 
metus Vengriją valde admi
rolo Horthy režimas. To re
žimo ideologija buvo fašisti
nė. Kiekvienas gali suprasti, 
kad per tuos 25 metus iš fa
šistinės pumpos pylėsi pro
paganda prieš komunizmą ir 
socializmą. Ta propaganda 
nuodijo žmonių protus, kvai
lino žmones.

Tą patį sakė ir Antanas 
Bimba, kai jis sugrįžo iš Ta
rybų Lietuvos. Per aštuonio
lika metų smetonininkai ir 

. naciški okupantai pumpavo 
žmonių galvosna propagan
dą, kad komunizmas ir socia
lizmas yra baisiausias daly
kas. Jaunimas buvo vyriau
sias tos nuodingos propagan
dos objektas.

Ar mažai žmonių užnuo
dyta! Tiek, ir tiek. Išpum- 
puot tuos nuodus iš žmonių 
smegeninės labai sunkus dar
bas. Tūlus, jau nebus galima 
išgydyti, o tūli pasveiko ar 
pasveiks.

Tūli Vokietijon pabėgę er- 
zac-patriotai virto nepatai
somais 'pakvaišėliais. Juos 
taip apnyko anti-kominter- 
niškos bacilos, kad jokios vil
ties jiems nebėra.

Išgydyti bus galima tik 
maža jų dalis.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ KOLONIJOJ
Moterys ir Vadinami 

/“Susipratę”

žinome gerai, kad visame
pasaulyje moterys kovoja už 
lygias teises, t.y., savarankiš
kai vesti gyvenimą, dirbti vi
suomeniniame darbe, ir 1.1. 
Drauge su jomis kovoja ir są
moningi vyrai. Bet Sao Paulo 
“susipratusių” lietuvių 'tarpe 
yra tokių keistų nuomonių, 
pavyzdžiui, kaip antai: “Mo
teris tinka tiktai virtuvėje;” 
kitas “susipratęs” ^pavartoja 
fizinę jėgą prieš savo draugę; 
trečias išmetinėja; kad mote
ris eina į organizaciją su tiks
lu veidmainiauti savo vyrui ir 
t.t. Ir šitą daro organizuoti 
žmonės . . . Mes smerkiame to
kius draugus! Jeigu moteris 
tinka virtuvėje, tai ji tinka ir 
organizacijoje; jeigu moteris 
dirba fabrike ir uždirba pra
gyvenimui, tai koks yra skir
tumas tarp vyro ir moters? 
Mano supratimu, moteris-moti- 
na, kuri augina vaikus ir dar 
užsidirba duoną, yra daug

. Labai nesinori kalbėti 
arba rašyti ir daryti kokias 
išvadas apie naują pasauli
nį karą. Juk dar tūkstan
čiai sugriautų miestų, dar 
ištisos šalys nuteriotos, dar 
milionai žmonių alkani, nes 
pereito karo žaizdos neuž- 
gydytos, dar milionai kapų, 
žuvusių žmonių Antrame 
Pasauliniame Kare, nespėjo 
žole'užželti.

Bet yra žmonių, kurie 
nori naujo karo, kalba už 
jį, rašo už jį ir ruošia jam 
dirvą. Prieš tuos faktus 
liaudis negali užsimerkti. 
Seniau karus ruošdavo di
delėj slaptybėj nuo žmonių. 
Bet pastarasis karas įrodė, 
kad negana armijų, orlai- 
vynų ir laivynų, bet kad ka
rą laimėjus, tai reikalingi 
“paprasti žmonės” — dar
bininkai ir darbininkės, ku
rie ne vien gamintų gink
lus ir amuniciją, bet pirktų 
bonus ir duotų kraują gy
dyti sužeistuosius.

Tai ne be reikalo Hears- 
tai ir Bullittai, Earle’iai ir 
senatoriai Balkiai reikalau
ja tuojau pradėti karą prieš 
Tarybų Sąjungą, mesti ant

vertesnė negu tas vyras, kuris, 
atidirbęs 8 darbo valandas, 
parėjęs ilsisi, o moteris iki vė
lybam vakarui triūsia namuo
se ir aprūpina maistu vaikus 
kitai dienai; ryto metą turi 
keltis vėl trijose valandose, 
kad suspėti į dirbtuvę, į pirmą 
pamainą, tokioms . moterims 
prisieina per parą pailsėti 5 
—6 valandas, o kitą kartą nė 
tiek. Už" šitokį “katorgišką” 
gyvenimą nekaltinu vyrus, tai 
kapitalistinės sistemos pasek
mė, bet kaltinu tuos draugus, 
kurie nemato šitokio . baisaus 
moters gyvenimo ir dar dėsto 
savo- “filozofiją.” Yra net ši
taip : moteris domisi organi
zacija, nori būti naudinga vi
suomenei, tuo tarpu vyras už
draudžia priklausyti organi
zacijai ir išmetinėja išgalvo
tais niekinimais. Yra net to
kių nesąmoningų nuomonių: 
jeigu moteris pasiūlo ką susi
rinkime, kad pasiūlymas būtų 
ir naudingiausias, bet jis at
metamas tik todėl, kad pasiū
lė moteris. Ar galima toleruoti 
tokius “susipratusius” organi
zacijose, kurie laiko pavergę 
savo žmonas? žinoma ,kad ne. 
Aš noriu paklausti taip vadi
namų “susipratusių”: kodėl 
jie uždraudžia moterims lan
kyti organizacijas? Kodėl jie 
netraukia savo žmonų į orga
nizacinį veikimą? Kodėl neno
ri matyti savo žmonas savisto
vias ir jaustis lygiateisiais 
draugais, bet nori būti moters 
pavergėjais?

Neužmirškite, gerbiamieji, 
kad gyvename XX-me amžiu
je! Tokia vergija baigiasi, o 
sykiu su ja ir jūsų “filozofi- 
ja.” Moterys, nepasiverkit pa
čios save! Ašaros neišriš jūsų 
problemos, jūs turite eiti sy
kiu su savo vyrais į organiza
cijas ir rišti visokias . proble
mas ir dupti praktiškus patar 
rimus ir jaustis savo vyro 
drauge, o ne verge. Ir draugai 
vyrai/ kurie pilnoj to žodžio 
prasmėj mylit progresą ir lai
kote savo žmonas tikromis gy
venimo draugėmis, aiškinkit 
joms organizuotumo reikšmę, 
kad jos būtų tinkamos moti
nos ir išauklėtų, tinkamai savo 
vaikus, kurie būtų naudingi 
visuomenei ir g*alėtų atskirti 
gerą nuo blogo, nes vaikų iš
auklėjimas daugumoje pri
klauso nuo motinos, o motina, 
turėdama žinojimo, išauklės 
tinkamai naująją kartą .

Pabuskite iš buržuazinio le- 
targinio miego! Pažvelkite į 
.realų gyvenimą ir šio kritiško 
momento reikalavimus, tai tik
rai pamatysite savo- klaidas, 
kurios jau faktinai išmestos į 
istorijos sąšlavyną.

Sanpauliškė. 

jos atomines bombas ir į ke
lias valandas ar dienas “su
naikinti Rusijos ne vien 
miestuą, bet ir sodžius.” 
Nuo jų dar nedaug priklau
so.

Bet apie karą kalba ir 
pačioj valdžioj stovį žmo
nės. Prezidentas Trumanas 
birželio 1, 1947 m., reika
laudamas militarinio tarna
vimo jaunuoliams sakė: 
“karas bus kataklizminis 
(tvaniškas) savo greitumu 
ir sunaikinimu.” Generolas 
D. D. Eisenhower, vyriau
sias viršininkas armijos, 
birželio 28 d., 1947 m. tar
pe kitko sakė: “Nors Karo 
Departmentas neskaito ka
rą neišvengiamu busimais 
metais, bet nedaro išvados 
ir nelaiko jo negalimu.” 
Generolas Carl Spaatz, ko- 
mandierius karinio orlai- 
vyno, kalbėdamas Washing
tone, gegužės 27 d., 1947 
m., sakė: “Mūsų frontas 
turi būti Arktiko (šiaurių) 
frontas” ir reikalavo vysty
ti karinius bandymus ne 
vien iki šiaurių Poliaus, bet 
ir tolyn nuo jo.

Visi tie-žmonės yra atsa- 
komingi už mūsų šalies po
litiką. Gi karas yra tolimes
nė politika, tik jis vedamas 
'ginklais* Kas nepavyko dip
lomatijai pravesti žodžiais, 
tai kare tą siekiama pra
vesti ginklų pagalba.

Nėra nei kalbos, kad pa
saulyj daug yra painiavų, 
kad daugybė klausinių rei
kia išspręsti. Bet tais klau
simais gali būti susitarimas 
tarpe didelių ir mažų vals
tybių. Dar Antro Pasauli
nio KaA> pabaigoj įsikūrė 
Jungtinių Tautų organiza
cija taikos palaikymui ir 
ginčų išrišimui. Dabar ta 
organizacija statosi savo 
rūmus New Yorko mieste, 
bet- eilėj klausimų ji jau bu
vo apeita — pagalba Grai
kijai, Turkijai, Marshallo 
Planas, pardavimas amuni
cijos generolui Chiang Kai- 
shekui ir kitais.

Liberalas žurnalistas Mr. 
A. H. Uhl, dienraštyj “P. 
M.” stato klausimą: “How 
Close Is War? (Kaip Arti 
Karas?). Jis kreipia atydą 
j virš suminėtus mūsų ša
lies vadus ir į kitų vadų pa
reiškimus. Mes neimame jo 
išvadas už galutinas arba 
neklaidingas, bet manome, 
kad kiekvienas taiką mylįs, 
trokštantis taikos žmogus 
turi ne vien jos norėti, bet 
jai padėti, matyti pavojus 
iš kur karo katastrofa yra.

Minimas žurnalistas ma
to karo" pavojaus pradžią 
nuo tada, kada mūsų šalyj 
prezidehto lydimas W. 
Churchill pasakė kalbą, 
Fulton, Mo., kurioj šaukė 
stoti prie angliško bloko 
prieš Sovietus. Kita, tai ko
vo 12 d. prezidento Truma- 
no kalba kongrese, kurioj 
jis paskelbė savo “mokslą” 
ir anti-komunistinę poziciją 
prieš Tarybų Sąjungą, o 
trečia, tai tame, kad Mar
shallo Planas atsirado ir jis 
padalino Europą.

Autorius mano, kad, vei
kiausiai, atviro karo tarpe 
mūsų šalies ir Sovietų ne
bus, nes, nepaisant, kiek re
akcininkai . jo nori, bet ne
išsprendžiamų klausimų 
tarpe šių dviejų šalių nėra. 
Bet jis mato pavojų dėl 
“Amerikos reikalų” už A- 
merikos sienų.

Paimkime Bosforo ir Dar- 
danellų pertakas. Per šim
tus metų'turkai yra apsi
žergę ant tų pertakų ir 
“smaugia Rusiją.” Prezi
dento Trumano “mokslas”

ir pagalba Turkijai padarė 
pastarąją nesukalbamą. Ką 
gi Amerika pasakytų, jeigu 
panašios politikos laikytųsi 
Tarybų Sąjunga Panamoj 
ir kenktų Amerikos reika
lams Panamos Kanalo klau
sime?

Kitas dalykas, tai pagal
ba Graikijai. Generolas 
Marshall sako, kad mes jo
kių partijų nepalaikome už- 
sienyj, bet ką reiškia sutei
kimas 150 milionų dolerių " 
vertės ginklų ir amunicijos . | 
Graikijos karališkai val
džiai, kuomet toj šalyj eina 
naminis karas?

Arba pagalba generolui 
Chiang Kai-shekui, kur ta 
pagalba akstiną prie “iš- • 
naikinimo komunistų.” Prie 
kokių pasekmių ta pagalba 
gali atvesti? Kaip į tai žiū
rės Sovietų Sąjunga? Ką 
darytų Amerikos vyriausy
bė, jeigu Kanadoj eitų na
minis karas7" ir Sovietų Są
junga palaikytų komunis
tus, kurie siektų “išnaikin
ti demokratus”?

Arba Francijos ir Italijos 4 
reikalai. Abiejose šalyse 
Komunistų Partijos yra ga
lingos, šimtai jų kandidatų 
išrinkta į parlamentą. Vie
nintelė buvo teisinga politi
ka, tai, kada komunistai ir 
kitos stambios politinės par
tijos sudarė koalicinę vy
riausybę. Tokios politikos 
buvo laikytasi Roosevelto, 
Stalino ir Churchillo laike 
Teherano ir Krymo konfe
rencijų, kur buvd susitarta, 
kad išlaisvintose šalyse 
veiks visos anti-hitleriškos, 
anti-fašistinės liaudies par
tijos bendrai. Tokis koali
cinis susitvarkymas yra 
Rytų Europoj, kur po ke
turias, penkias partijas jei- > 
na į vyriausybę, bet Franci? 
joj ir Italijoj ’komunistai 
buvo išstumti tik siekiant 
gauti Amerikos paskolų.

Mr. A. H. Uhl mano, kad, 
jeigu Washingtonas “gel
bės demokratiją,” duos šim
tus milionų ar bilionų dole
riu “išnaikinimui komunis
tų,” tai nežinia prie ko tas 
gali privesti.

Graikijoj ir Chinijoj jau 
yra naminis karas. Jeigu 
tas atsitiktų Italijoj ir 
Francijoj, tai tada naminio 
karo liepsna persimestų į 
Ispaniją ir kit. šalis. Taigi, * 
vietoj padėties, kada pilie
čiai balsavimų pagalba, vie
toj spręsti parlamente vie
nos ar kitos šalies politinę 
santvarką, tada gali tie 
klausimai būti sprendžiami 
ginklo pagalba. Gi prie* ko
kių pasekmių tas privestų 
pasaulį, tai sunku pasaky
ti.

Bet vienas turi būti vi
siems aišku, kad senoji, 
pirmkarinė tvarka Europoj 
ir Azijoj atgyvenus, kad 
liaudis yra prieš ją, kad 
užsienio kišimasis į tų šalių 
vidaus reikalus nieko gero 
nedaro.

Valstiečio Sūnus.

NUMARINTA 11 JAPO
NŲ KRIMINALISTŲ

. Maniloje, Filipinuose, ta
po sušaudyti 8 kariniai ja
ponų kriminalistai ir 3 pa
karti. Jie buvo nusmelkti 
už civilių amerikonų ir fili- 
pinų žudymą.

Prekybos Sutartis tarp 
Ispanijos iš Švedijos

MADRID. — Švedija pa
darė prekybos sutartį su 
Ispanija iki 1948 m. kovo 
mėn. Prekyba eis produktų 
mainais po $11,000,000 ver-



SKIRTINGI GĖRIKAIAR REIKIA SVAJOTI?

teisus

mūsų jokios rašo

sum

šuva

— nepaprastai 
Svajone reika- 
matematikoje

MOKSLININKAI ATGAL 
VINO 40,000 METŲ UŽŠA

LUSIAS BAKTERIJAS

Bet jeigu valdžia tam iš
leistų tik 10 milionų dole
rių, tai galėtų visiškai iš
naikint pagedimo ligą ir jos 
pavojus šioje šalyje.

J. C. K,

vienas
New

AUKSO KASYKLOS 
PIETŲ AFRIKOJE

KARINES DUJOS 
KAIPO GYDUOLĖ

Norint. įgyvendinti savo 
svajonę, reikia kovoti dėl

Kornų (kukuruzų) me
džiaga yra vartojama ga
minti' saldainiams ir drebu- 
čiam§ (džėlėms), klijams, 
muilui ir alkoholiniams gė
rimams.

Griežtas ir tikslus moks 
laš neneigia svajonės. “Ta 
sai gabumas, 
Minas apie gabumą svajoti, 
įsivaizduoti 
vertingas.. 
linga net 
(skaičiavimų moksle). Be 
svajonės ir įsivaizdavimo 
negalima būtų buvę išrasti 
diferencialų ir integralų 
skaičiavimą (kalkulį). Įsi
vaizdavimas - fantazija yra 
didžiausios vertės daly-

gyvuliai. 
kad net 
r vilkai

CHICAGO 
muštardinės dujos padeda 
gydyti Hodgkin’s ligą,, tai 
yra, limfatiškų liaukų ge
dimą, panašų į vėžį. Pro
fesorius M. W. Wintrobe 
apie tai raportavo suvažia
vimui Amerikos Gydytojų 
Kolegijos šiemet gegužės 
pradžioje.

Leniną “Kremliaus svajo
toju.” Karo nuniokotoje ša
lyje Wells išgirdo iš Lenino 
lūpų apie elektrifikacijos 
planą, numatantį ne tik 
pramonės, betį ir žemės ūkio 
elektrifikaciją. O dabar ta
sai planas, atrodęs Wellsui 
toks neįgyvendinamas, jau 
įvykdytas ir žymiai ■ viršy-

aš labiausiai 
klausia tūlas 
Gero

310,000 negrų darbininkų 
Pietinėje Afrikoje iškasa 
anglams 450 tonų aukso per 
metus, o aukso kaina — 1 
milionas ir 240 tūkstančių 
dolerių tonui. Tie negrai 
tegauna tiktai po 50 centų 
algos už vargingo darbo 
dieną.

tik tuš-
3 laikas

Pagedimo ženklai .
Yra tam tikri ženklai, 

pagal kuriuos galima pažint 
pagedusį šunį, kada jis su
grįžta namo. Jo akys atrodo 
kaip stiklinės ir nemirksi. 
Dažnai galima net šiaudu 
paliesti tokio šuns akį, ir ji 
nemirktelės.- Jo ausys pa
prastai pastatytos, tartum 
tėmijimui ar atsargumui. 
Tokiame pagedimo laipsny
je šunes apsiputoję ir 
kramto net akmenis, me
džius ir žemę. Pagaliaus, jie 
lieka suparalyžiuoti ir dve
sia.

Panašūs reiškiniai mato
mi ir pas pagedusį žmogų.

Pavojingiausia, jei pasiu
tęs šuva įkanda į nuogą kū
no dalį. Įkandimas per dra
bužius ne tiek pavojingas, 
nes . drabužiai sulaiko dalį 
nuodingųjų seilių.

Jeigu žmogus greitai po 
apriejirųo neįčiepi jamas, 
tai išsivysto šitokie ženklai. 
Nuopuola žmogaus ūpas, jis 
pasidaro labai erzus ir 
skauda gerklę. Paskui seka 
mėšlungiai, skaudūs rau
menų traukimai, ypač ger
klėje. Sunku arba negalima 
nuryti valgį bei gėrimą, 
žmogus bijo, kad jis nesusi-

vybę ne dėl meilės, bet dėl 
biznio. Kuo ilgiau apdraus
tas žmogus gyvena, tuo 
daugiau kompanijai pelno. 
Jose yra milionai apsidrau
dusių ir jos veda rūpestin
gas apyskaitas apie amžių, 
kokiame, bendrai imant, 
miršta blaivininkai, įvairių, 
rūšių gėrikai ir visokių už
siėmimu žmonės. Tuo bū
du apdraudos kompanijos 
išsidirba taisykles, parem
tas šimtais tūkstančių ir 
milionais mirimų. .

Kas liečia vidutinį gėriką, 
paimantį po dvi burneles 
degtinės arba po porą sti
klų alaus kasdien, tai jis 
taipgi trumpina sau amžių 
bent puse metų, kaip rodo 
apdraudos kompanijų 

^skaitmenys. N. M.

valdys ir ims kitus žaloti. 
Kai kada taip ir atsitinka. 
Buvo nuotikių, kur pagedęs 
žmogus apkramtė kitus. Ga
lų gale, pagedėlis tampa 
visai suparalyžiuotas ir 
miršta.

Reikalaudami po 13 centu per valandą algos priedo, šešių šventadienių ir 
atostogų su alga, 67,000 laivų statybos ir taisymo darbininkų buvo paskelbę 
streiką. CIO Industrial Union of Marine and Shiobuilding daug kur streiką jau 
laimėjo dėka gerai vadovybei ir unijistų vieningumui. Čia matomi prie Sulli
van dokų, Brooklyne, rytiniai pikietai, kurie ką tik pavadavo pikietavusius per

MASKVA.—Sovietų mok 
slininkai, vadovaujant prof. 
Vorkutinskiui, atgaivino 
mikrobus bakterijas, kurios 
buvo užšalusios per 40,000 
metų šiauriniame Sibire, 
arti Kara Jūros. Kai, ku
rios tų bakterijų yra ligų 
perai, o kitos nekenksmin-

ir kovoki- 
dvasios, 

pirmyn į 
tikslą —f

Neseniai sovietinių mok 
slininkų padaryti bandy
mai įrodė, jog tokie ma
žyčiai (vieno narvelio) or
ganizmai gali būti atgai
vinti net po to, kai jie už
šaldomi 270 laipsnių žemiau 
zero.

sunims 
mo, o 
įvalias 
Anglai,

Nėra žmogaus, kuris ne
svajotų, nes kiekvienas sie
kia geresnio. Bet svarbu 
kaip ir apie ką svajoti.

Svajonės kyla iš gyveni
mo, iš jo realių aplinkybių

Tenka girdėti skirtingų 
nuomonių apie dviejų laips
nių gėrikus. Vieni žmonės 
sako, geriau kasdien po tru
putį įsigerti, negu tarpais 
visai alkoholio neragauti,.o 
tik retkarčiais smarkiai 
“nusitaisyti.” Kiti tvirtina, 
kad išmintingiau kartą per 
kelias savaites pasigerti, 
negu kasdien po biskelj 
“dažyti.” Šie sako, kasdie
ninis gėrimas, nors ir po 
mažai, veda į paprotį.

Kai dėl traukimo į pa
protį, tai tiesa. Bet leiski
me, paprotys nepereina vi
dutiniškumo ribų. Kaip ta
da?

Ginčijamąjį klausimą at
sako paskutinis numeris 
Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo Žurnalo. Jis ši
taip apibūdina vidutinį gė-

Vidutinis gėrikas yra 
sveikas, suaugęs ir gerai 
mintąs žmogus, kuris per 
dieną išgeria po du stikle
liu degtinės, jeigu jis nege
ria “ant tuščio pilvo, pirm 
pusryčių.”

Tinkamiausias laikas po
rą stiklelių išgerti yra prieš 
pat vakarienę arba tuojau 
po jos.

Vienas gydytojas prime-

“Ar. reikia svajoti? Toks 
klauslmas 'kilo man ir keliems 
mano draugams, — rašo Kau
no Valst^’binės Konservatori
jos studentas Antanas Kups- 
tys. — Vienas mano draugas 
įrodinėja man, kad visi gamtos 
ir gyvenimo reiškiniai vyksta 
pagal griežtus ir nepakeičia
mus dėsnius, kad visas mūsų 
gyvenimas planuojamas, net ir 
mokslas, ir menas. Kai aš sa
kau, kad svajonės visai nėra 
tokios žalingos, jis juokiasi iš 
manęs, būk tai aš, laikydamas 
save būsimu menininku, per
daug esu paskendęs svajonėse. 
Svajonės, jis sako, tai 
čias laiko gaišinimas, 
brangus.

Kas dabar iš mūsų

žmonių. Vieni tų 
yra pagedę, o kiti 
mi, kad gali būti 
Įkąstieji žmonės, 
visi, todėl su baime skubi 
pas gydytojus, nes supran
ta, kas atsitiks, jeigu jie 
yra aprieti ir išsivystys pa
gedimas.

Nuo išsivysčiusio pagedi
mo nėra jokio išgydymo. 
Visoj medicinos istorijoj 
dar nebuvo patikrinimo, 
kad pągedęs žmogus būtų 
išgydytas.

Kad pasiutligės pavojus 
taip plačiai suprantamas ir 
įkąsti žmonės bėga pas gy
dytojus ir į ligonines, tai 
palyginti mažas jų skaičius 
miršta nuo -tos ligos Ame
rikoje—tiktai 30 iki 50 per 
metus. Kiti aprietieji pasi- 
gydo nuo nelaimės, bet pasi- 
gydymas ne lengvas. Per 
dvi ar tris savaites kasdien 
turi būti jiem skaudžiai 
leidžiami “adata” j vidu
rius čiepai nuo pasiutligės.

Apriejimai, išgąsčiai ir 
nelaimės dėl jų visai būtų 
nereikalingi, jeigu Ameri
kos valdžia tik truputį ge
riau pasirūpintų kova prieš 
tos ligos pavojų.

Šveicarija ir Švedija jau 
seniai panaikino apriejimus 
ir pagedimus. Anglija 1903 
metais išnaikino visus pa
gedusius šunis ir per 15 me
tų po to nebuvo aprietas nė 
vienas Anglijos gyvento
jas. Bet 1918 m. atsitikti
nai buvo iš užsienio įgaben
tas Anglijon vienas aprie
tas šuva ir nuo jo vėl pra- 
plito apriejimai ir pagedi
mai. Tad Anglija iš naujo 
leidosi , į kampaniją prieš 
pasiutligę ir vėl ją'visiškai 
nušlavė 1922 metais. Per 
25 metus nuo to laiko iki 
šiol Anglijoj nebuvo nė vie
no apriejimo.

Žymėtina, kad Švedija, 
Šveicarija ir Anglija tada 
neturėjo sėkmingų čiepų 

zįepyti nuo pagedi- 
Amerika šiandien 
turi toĮcių čiepų. 
švedai ir šveicarai

Tik Mirties Laukti
Nėra jokių gyduolių, ku

rios galėtų sustabdyt išsi
vysčiusio pagedimo perus— 
jie nesulaikomai naikina 
nervų ir smegenų audinius. 
Tada ligonis tegali tiktai 
mirties laukti ir tikėtis, kad 
ji greitai ateis ir nebus per
daug skaudi.

Tokius ligonis gydytojai 
laiko tamsiuose, tyliuose 
kambariuose, kad jiem ra
miau būtų, ir leidžia į krau
ją morfinos, kuri tuo tar
pu naikina skausmą ir ra
mina nervus. Gerklės skau
smas neleidžia ligoniui nie
ko nuryti. Todėl gydytojai 
kartais įšvirkščia kokainos 
į gerklės raumenis. Kokainą 
apmarina -skausmą, taip 
kad ligonis galėtų pavalgy
ti ir atsigerti.

Daugiau beveik nieko ne
gali gydytojai pagelbėti 
pagedusiam žmogui.
Kaip Pigiai Galima Būtų* 

Panaikint Pagedimo 
Pavojų

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 16 milionų šunų. Čie
pai vienam šuniui apsaugo
ti nuo pagedimo lėšuoja 
apie 25 centus. Taigi visiem 
tiem šunim įčiepyti reikėtų 
tik už 4 milionus dolerių 
vaistų. O valdžia kur kas 
daugiau išleidžia vien kar
vių saugojimui nuo džiovos 
ir Bang’s ligos.

Tuo tarpu žmonių aprie
jimai, čiepijimaisi nuo pa
gedimo, vertingų gyvulių 
pasiutimai ir dvėsimai, ir 
kiti nuostoliai dėl apriejimų 
lėšuoja amerikiečiams apie 
3 imilionus dolerių per me-

—Pagedęs šuva! — tai 
šiurpulingas klyksmas, ku
ris kasdien girdimas, jei ne 
viename, tai kitame Ameri
kos mieste. Tas klyksmas 
reiškia apriejimą, o aprie
jimas dažnai reiškia bjau
riausią mirtį, kaip 
amerikinis žurnalas 
Call’s Magazine.

Šunes ir kai kurie 
gyvuliai šioje šalyje kasmet 
įkanda apie 30 tūkstančių 

gyvulių 
nužiūri- 
pagedę.
nors ne

Svajonė — tai minties 
skridimas. Bet skridimų 
būna įvairių. Vienaip skren
da aras, o kitap višta. Būna 
žmonių, kurie svajoja gan 
praktiškai, tačiau jų svajo
nės nežadina 
užuojautos.

“Žinai, ko 
norėčiau? — 
svajotojas. — Gero, pato
gaus buto ir geros, pelnin
gos, bet nelabai varginan
čios tarnybos. Tuomet būtų 
ir malonu gyventi.”

Mes nesame nusistatę 
prieš gerus ir patogius bu
tus, bet tarybiniai jaunuo
liai nekenčia savo tarpe 
žmonių, kuriems patogus 
“lizdas” ir “šilta vietelė” 
sudaro visą gyvenimo tiks
lą, kurie siekia pasitraukti 
nuo verdančio gyvenimo ir 
jo- sunkumų.

Paklausus bet kokios ta
rybinės mokyklos klasėje, 
kuo vaikai norėtų tapti gy-- 
venimeį galima išgirsti de
šimtis įvairių atsakymų, 
tačiau visi tie atsakymai 
sutaps vienu atžvilgiu — 
kiekvienas sieks sąžiningai 
ir didvyriškai tarnauti sa
vo socialistinei Tėvynei. 
Tai svajoja busimieji toli
ntojo plaukiojimo kapitonai, 
busimieji konstruktoriai ir 
mechanikai, menininkai ir 
agronomai, generolai ir mo
kytojai.

Ne visuomet žmogus gali 
pats savo akimis pamatyti 
darbo ir kovos vaisius. Bet 
tokia mintis neturi stabdyti 
jo energijos, neturi slopinti 
jo valios. Tarybinių žmonių 
net sunkiausioje padėtyje 
neapleidžia įsitikinimas, 
kad jų kova teisinga, kad jų 
planai ir svajonės bus įgy
vendintos net tuo atveju, 
jeigu jiems patiems teks 
tapti kovos aukomis dėl -tų 
svajonių įgyvendinimo.

Žmogus labiausiai lihkęs 
svajoti jaunystėje kai prie
šakyje neištirta ir viliojanti 
ateitis, kai žmogus kupinas 
jėgos, energijos ir pasiryži
mo pasiaukojančiai kovdti 
dėl savo svajonių. O mes, 
tarybiniai jaunuoliai, turi
me plačiausius kelius atei- 
tin, geriausias perspekty
vas išvystyti savo talentus 
ir gabumus, įvairiausius 
gerus savo polinkius.

Tad svajokime 
me dėl svajonės 
šaukiančios mus 
didįjį ir kilnųjį 
žmonijos laimę.

Komjaunimo Tiesa,

na tame žurnale, jog ap
draudos kompanijos laiko 
labai rizikingu bizniu ap
drausti tuos, kurie tik tre
jetą kartų per metus geria, 
smarkiai pasigeria ir gir
tuokliauja dvi ar tris die
nas vienu pradėjimu. Per 
tokį “Šurną” žmogus gali 
nuo persigėrimo susirgti, 
staiga mirti arba į pavo
jingą gyvybei nelaimę įpul
ti. Žymėtina, jog ketvirtą 
mėnesių negėręs žmogus 
paskui greičiau pasigeria 
už tą, kuris kasdien ar kar
tą per savaitę ištuština po 
keletą stiklelių.

Apdraudos kompanijos 
žino, ką kalba apie gėrikus.

nį per tris dienas. Staigiojo 
pagedirųo ištiktas šuva ne
turi palinkimo kąsti, jeigu 
net jis erzinamas.

Siuntančiai pagedęs šu- 
vą, elgiasi kaip tik priešin
gai. Jis, išėjęs iš savo bu
veinės, plačiai bastosi ir 
kanda, kas tik jam papuo
lė — žmones, karves, kates, 
šunis, šeškus, ožkas, avis. 
Šitaip pagedęs šuva neban
do bet ką papjauti, o tik 
krimstelėja ir pasitraukia. 
Jeigu jis sutiks, sakysime, 
10 šunų, tai kiekvienam 
krimstelės ir eis savais ke
liais.

Vienas, šuva ■ Alabamos 
valstijoj trumpu laiku taip 
apriejo 17 žmonių ir 200 
galvijų. Californijoj kartą 
37 vaikai išėjo iš mokyklos, 
per pamokų pertrauką ir 
sustojo aplink liguistą, su
vargusį šunį, gailėdamiesi 
jo. Tai buvo pagedęs šuva. 
Bežiūrint, jis ėmė kandžio
ti vaikus ir vieną po kito 
tuoj apriejo visus 37. Vai
kai kuo greičiausiai buvo 
įčiepyti ir visi išgijo. Bet 
mirė mokyklos sargas, ku
ris puolėsi sulaikyt 
nuo vaikų kandžiojimo. Pa
gedęs šuva perdaug sargą 
apkramtė, taip kad nė čie
pai jo neišgelbėjo.

turėjo tik vieną ginklą nuo 
pagedimo, tai yra, sugau
dyti visus šunis, uždaryti 
juos ir laikyti uždarytus 
gana ilgai, kol išsivystys 
pasiutligė pas tuos, kurie 
aprieti. Kiekvienas šuva 
buvo laikomas paskirai, 
taip kad negalėtų aprieti 
kitus šunis. Galų gale tik 
sveiki šuneš buvo paleisti.

Amerika yra toli pirmyn 
nuprogresavus medicinoje, 
bet čia mažai kas tėra da
roma kovai prieš tą bjau
rybę —* apriejimą ir. page
dimą. Bet jeigu tik visi šu
nes būtų įčiepyti, tai per 30 
dienų galima...būtų beveik 
visai panaikint apriejimų 
pavojų.

Kiek kartų net New Yor- 
ko miesto taryboj buvo duo
dami sumanymai išleist vie
tinį įstatymą, kuris priver
stų visus šunis įčiepyti, ir 
dar nepavyko 
toks sumanymas 
Yorkas yra vienas pažan
giausių Amerikos miestų. 
Iš Ko Išsivysto, Pagedimas

Pagedimas atsiranda iš 
tam tikrų mažyčių perų 
(mikrobų, bakterijų), va
dinamų virusą. Tai' tokie 
smulkučiai perai, kad jų ne
galima matyti net per la
biausiai padidinančius stik
linius mikroskopus.

Kuomet pagedęs 
įkanda, tie perai eina į ner
vus ir ardo juos, o nervai^ 
jie palaipsniui vatosi į sme
genis" ir gadina smegenų 
narvelius (celes).-Galų ga
le, pagedimo perai pasirodo 
ir seilėse. Tai tokios seilės 
ir. aprieja įkandamą žmogų 
ar gyvulį. ,, . .

Pagedimu gali būt aprieti 
visi šiltakraujai 
Buvo atsitikimų, 
karvės, voverės 
„įkąsdami apriejo žmones. 
1’940 metais Georgijos val
stijoj pasiutusios lapės ap
riejo 17 žmonių. Trinidade 
tam tikri šikšnosparniai, 
siurbiantieji iš gyvulių 
kraują, apriejo 55 žmones 
per 6 pastaruosius metus.

Pagedimas pas įvairių 
rūšių gyvulius išsivysto ne
lygiu laikotarpiu — per 10 
dienų aki ištisų metų nuo 
apriejimo. Bet vidutiniai 
pasiutimas pasireiškia per 
42 dienas po apriejimo.
Kaip Elgiasi Pagedę šunes

Pas šunis būna dvejopas 
pagedimas—. staigus ir il
gesnis, siuntąs pagedimas. 
Staigusis pagedimas supa
ralyžiuoja ir numarina su

jos. O tam savo ruožtu rei
kalingas mokslas, mokėji
mas.

šeštos klasės mokinių 
grupė kartą kreipėsi į socia
listinio Darbo Didvyrį, lėk
tuvų inžinierių Lavočkiną. 
Jie rašė, kad turi daug įdo
mių minčių, galinčių būti 
naudingomis lėktuvams sta
tyti, ir prašė sudaryti są
lygas, kad jie galėtų dau
giau svajoti, fantazuoti.

Lavočkinas atsakė jiems: 
“Ne tuščias fantazuotojas, 
bet mokslininkas davė lėk
tuvui sparnus, įdėjo į jį 
motorą, pažino dėsnius, pa
gal kuriuos sunkesnis už 
orą kūnas gali skristi.”

Bet net ir labiausiai mo
kytas žmogus nieko negalės 
nuveikti, nebūdamas atkak
lus, pasiryžęs visas savo jė
gas, visas žinias ir energiją 

Bei visgi jos sudaro tam ti-j atiduoti savo svajonei įgy- 
krą atitrūkimą nuo tikro- J"x' 
vės. O tas atitrūkimas gali 
būti dvejopas: jis gali pra
lenkti natūraliąją gyvenimo 
eigą, bet jis gali taipogi nu
klysti į šalį, nueiti tokiu ke
liu, kokio niekuomet negali 
prieiti jokia natūrali gyve
nimo eiga.

Yra juk žmorfių, kurie 
svajoja apie viršgamtinius 
“stebuklus,” priklausančius 
nuo “dievo ar likimo malo
nės.” Panašiai svajodamas, 
žmogus pats puikiai jaučia, 
jog negali net ir piršto pri
dėti prie tos savo svajonės 
įgyvendinimo.

Tokias svajones galima 
pavadinti svaigalinėmis, 
nes jos veikia žmogų, lyg 
opiumas, migdo jo valią, ga
bumus, sąmonę, nuodija jo 
organizmą. Žmogus, gyve
nąs tokiomis svajonėmis,, ži
noma, negali būti naudin
gas visuomenei.

Bet yra kitokio pobūdžio 
svajonių, kurios žadina 
žmogaus energiją, jo dvasi
nius gabumus, jo veiklumą 
ir išradingumą.

Visuomenės vystymosi 
dėsnių žinojimas leidžia 
žmogui suprasti dabartį ir 
numatyti ateitį. Bet tai ne
reiškia, kad gyvenime ne
gali būti vietos svajonei. 
Visuomenės vystymosi dės
nių žinojimas tik nukreipia 
žmogaus svajonę teisinguo
ju keliu, duoda žmogui įsi
tikinimą, kad net ir drą
siausioji jo svajonė bus įgy
vendinta.

1920 metais anglų rašy-
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas

Rašo Ieva Simonaitytė — '
bet rasi motina dar ir nežino, reikia pa
aiškinti.

—Tai reikėjo pirmiau apgalvoti, da
bar . . .

—Dabar jis tik mano pinigų tenori,— 
spyrėsi Gerda.—O šiaip jam vis viena... 
ne, aš neisiu už vokiečio.

—Aš žinau, žinau ... tu manai . . . 
tavęs norės Šimonis, ką?

Susigėdo Gerda ir, galvą nuleidusi, pa
sakė:

—Aš nieko nemanau, aš niekur nete
kėsiu.

—Ak, tu nori palikti senmergė ražie
noms grėbstyti. Man kas! Juk ne man 
gėda, o tau. , Bet apsigalvok, mergele. 
Apgailėsi . Ką kalbės žmonės? Jie neti
kės, kad tu atsitraukei, o sakys, kad 
Ermanis tave paliko. Ar žinai, kiek yra 
pavydinčių?

—Tegu pasilaiko jį' sau pavydintieji. 
Nenoriu jo, niekad jo nenorėjau! — at
kakliai atsikirto Gerda.

Ūžė dar Ašpurvienė, kad čia turėjęs 
toks pasipainioti . . . bet nebebarė. Ra
si jau pati suprato, kad duktė gerai da
ranti.

—Ne, 
tojo sau 
gyrė jis
jie geri, kokie jie šventi. 
Dabar gavau pažinti jų gerumą. Varg
šas Matas Šimonis! Taip, motina tikrai 
atspėjo, kad mano mintis paš Šimonį . . . 
kad jam kaip galėčiau padėti tą sunkųjį 
vargą vargti ... O rasi aš jam ir kiek' 
patinku. Juk jis dabar nebeturtingas. 
Tėvas duos man dalies, kraitį turiu ge
rą; Ermanis kartais, kai gerai būna nu
siteikęs, aiškina, kad aš daili . . . rasi 
ir patiksiu ... '

Susigėdę Gerda ir vėl nuraudo dėl sa
vo pačios minčių. Ji žino, kad nereikia 
taip jau labai džiaugtis savo dailumu, 
tai negražu . . . Bet jaunystė—paikystė!

Turčiams milionus dolerių grąžinimo biliaus bičiuliai 
repubJikonai kongresmanai Josep^ W. Martin iš Mass, 
ir Harold Knutson iš Minn, linksmai sveikina vienas 
kitą pasisekimu. Kongrese jų bilius priimtas 302 bal
sais prieš 112 balsų. Tas bilius taipgi skaitomas fabri
kantų Įkvėpimu, kadangi toks numušimas taksų, koki 
įvykintų tas bilius, patarnautų tik turčiams. Laukiama, 
kad prezidentas ji atmes. Prez. yra priešingas bile ko
kiam dabar numažinimui taksų.

HARTFORD, CONN

ir griežtai nu- 
kad šitas rei-

Bet Ermaniu-

(Tąsa)
—Kraitis būtų geras,—mąsto ausda

ma Gerda, — tik kad Francui, tat ne 
visai. . .

Francas Ermanis— Gerdos sužadėti
nis.

Pereitomis Kalėdomis sukalbėta, kad 
Gerda< išeis į Poškus prie Ermanio. Tie
sa, nėra dideli gyventojai Ermaniai, tik
tai butelninkai. Iš karto spyrėsi Gerda: 
už vokiečio? Ne!

—Ko tu jau benori?—ėmė tėvai barti. 
—Ar negana dailus jis vyras? Ir koks 
jis tau geras! Kur tu čia jau,taip kitur 
nueisi su savo dalimi? Gali tikrai pa
tenkinta būti. Ne kiekvieną lietuvę ve
da‘vokietis. Yra gana mergaičių, no
rinčių Ermanių Franco; jis nežiūri nė 
į vieną.

Bet Gerda žinojo, kad jis žiuri į kitas. 
Ji žinojo net, kad Poškų Liepaitikė*. . . 
tik gėda tai tėvams sakyti. Tačiau Ger
da nežinojo to,—ji dar per jauna,—kad 
ne kiekviena lietuvė eina už vokiečio. 
Vis viena, nors vokiečiai ir jaučiasi po
nai, lietuvės nėmaž neplėšosi dėl jų. O 
tokių ’tėvų menkai terasi, kurie leistų 
dukteris už vokiečio, arba sūnus galėtų 
parvesti j ūkį vokišką marčią.

—Vokietis ne ūkininkai, vokietė ne 
šeimininkė,—sako būras 
moja ranka, rodydamas, 
kalas jau atliktas.

To Gerda dar nežinojo,
kas atrodė dailus vaikinas. Žinoma, vo
kietis atrodo vis jau kitoks už būrą.

Na, ir perkalbėjo pagaliau.
Ateisiantį rudenį žada būti vestuvės. 

Dabar reikia skubinti ruoštis. Kraitis 
turi būti geras, kaip ūkininko dukteriai 
pritinka. Ir Ašpurvienė prisispyrusi 
laiko dukterį staklėse. Tiesa, kai kada 
lipa net ir pati į stakles.

Bet atėjęs Francas ne kartą šaiposi:
—Jūs su savo būriškais būdais pas 

mus neateisite. Mes švęsime vestuves 
vokiškai.

Nutildavo kalbėjusi motina Ašpurvie
nė, piktai nusikosėdavo Ašpurvis, bet ty
lėdavo—lyg ir bijodamas žento. O Ger
da, baisiai išplėstomis akimis, nusisuk
davo į langą ir žiūrėdavo į pušynėlį, nors 
nė vieno medžio1 nematydavo. Ir juo pla
čiau stengdavosi Gerda atidaryti akis, 
kad būtų daugiau vietos . . . nes jos jau 
skendėja ašarose. Dėl dievo, tik nemirk
čioti . . . ašaros pasipiltų tada srovėmis 
per veidus, ir Francas galėtų tat pama
tyti.

Tik vaiku du, Jokūbas ir Jonas, reikš
mingai pasikumštydavo vienas antrą į 
pašonį ir tyliai prasišalindavo iš stubos. 
O lauke tardavosi, ką anam “paikam vo
kiečiui” padaryti.

Šiandien Gerda vis aprinka raštus, 
juos negerai suspardydama. Kiek kar
tų-ji persiskaito! Kelis kartus jau pra
leido klaidingą raštą. Pataisyti nebėra 
galima. „

O kiek tas nevertasis šautuvas šian
dien siūlų paduria . . . Rasi netikrą turiu 
šautuvuką? Ne, tas pats. Še, ir šeiva 
iškritusi nuriedėjo po staklėmis: eik, 
gaudyk dabar, kur dingo nevertoji!

—Eisiu šeivų prisitrinti.—Gerda lipa 
iš staklių. Kaži, ar tai jau šiandien vi
sa kas sužavėta: Šeivos bėga už galų. O 
tos gijos, kaip jos painiojasi . . .

—Na, Gerdele, šiandien staklių nėmaž 
negirdėti, — sako įėjusi Ašpurvienė. — 
Eik austi, aš pritrinsiu šeivų. Ką dirbi 
dabar, kam painioji gijas? '

Vėl nuėjo Gerda į stakles, bet rankos 
nuleistos, ilsis. Pagaliau, sukaupusi vi
są savo drąsą, prašneko:

—Žinai ką, mama, aš—aš—už Erma
nio neisiu.

—Dabar gana! Ar tu jau proto ne
beturi, ar ką?

—Aš proto neturėjau tuomet, mamy
te, kada aš Francui pasižadėjau.

—Ir prasimanysi tokius niekus! Ma
tysi, ką tau tėvelis pasakys.

•—Tai jau* ne niekai, Francas Ermanis 
vokietis. Vokiečiai tik bėdoje būdami ’ 
tepažįsta lietuvį: kai jiems pinigų rei
kia.

—Ale kad tu gudri, kas tau taip įpa
sakojo?

—Neprivalo niekas nieko įpasakoti, aš 
pati žinau. Kas nežino, koks nusigyve
nęs, nusigėręs Ermanis, dar ir mergą 
turi.—Nukaito mergaitė pasakiusi šita,

aš neisiu už Ermanio!—pakar- 
Gerda, išėjus motinai. — Kaip 

man anądien vokiečius. Kokie 
Gyrų maišelis!

Ir eina dienos, kupinos darbų, ir slen
ka naktys, pilnos ilgesio ir svajonių.

Matas nebeateina, nors anąkart ir ža- 
dėjo netrukus vėl apsilankyti. Tiesa, ne 
taip jau žodžiais žadėjo, bet . . . bet kam 
reikalinga žodžių jaunystėje, — svarbu, 
kad vienas kitą supranta.

Tėvas, išgirdęs apie Gerdos nusista
tymą nebeiti už Ermanio,- nieko neatsakė 
žmonai, tik nusišypsojo. Nežinia, ką jis 
manė. Rasi jis-jau ir patsai apgailėjo, 
prikalbėjęs dukrelę eiti už vokiečio, rasi 
ir jis pats tikisi gauti Šimonį į žentus. 
Tik pirma reikia jam įsitikinti, ar jau
nasis kam vertas, ar bus šeimininkas, ar 
mokės gyventi. Bet jei jis dar kartą sa
kytų esąs bajorų sūnus, tuomet jau ne— 
ir būrai jaučia savigarbą.

Iki šiol Ašpurvis bloga nė pusę žodžio 
negali sakyti apie Šimonį. Jis dirba kaip 
arklys. Nueina ryte Ašpurvis į Aukštųjų 
jų. atkalnį—Matas jau ant kojų; vakare, 
nors ir kaži kaip vėlai—Matas dar vis 
tebedirba.

O darbas, kaip matyti, labai sekasi. Ir 
kelis darbininkus turi prisiėmęs Šimo
nis. Žemė jau matuota, ten skūnęi vieta 
jau apibrėžta, čia gyvenamajai akmenų, 
molio jau privežta. Medžių lentoms da
vė patsai Ašpurvis iš savo miško. Ir 
žemės jau dalis aparta, apsėta, apsodin
ta.

Parėjęs namo Ašpurvis tik giria ir gi
ria Šimonį.

O Gerdutė negali atsigėrėti klausyda
ma. Tik klausti — ne, ji nieko neklau
sia. Jai gėda kaži kodėl.

Ir motina nieko nebesako apie Erma- 
nį. O Ermanis ir dar nebuvo atėjęs, bet 
geriau būtų, kad ateitų: būtų galima pa
sakyti savo nusistatymą.

—Rytoj šventa, rytoj aš eisiu ... — 
susigėdo mergaitė. — Ne, aš nenoriu jį 
pamatyti, aš tik noriu žinoti, kaip toli 
jo statybos. Rasi jo paties ten nebus.. 
Tėvelis sako, kad šventadieniais jis einąs 
ar darbininkų ieškoti, ar medžiagos nau
jos kur apsižiūrėti, ar šiaip kur nors. 

, Juo geriau, kad jo nebūtų,—bet vėl nu
rausta mergaitė, nors ir save ji nori ap
meluoti, bet vis viena ji meluoja. — O 
jeigu jis čia bus, tai pabėgsiu, nepasiro
dysiu jam. I

—O jis man patinka, — atguldama ir 
apsiklodama galvą šį šeštadienio vakarą 
sako Ašpurvytė.

(*Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Nusmattgė Šeimininkę

Harry Shark y, 55 m., 9249 
So. Chicago, gyveno pas Mrs. 
Florence Stokes, kuri vertėsi 
kambarių rendavimu. Sharky 
pas ją išgyveno virš 2 met. 
Kaip ten jie susiginčino ,kad 
jie susipyko ir to pasekmėj, 
Sharky nusmaugė Stokes .

Po įvykusios žmogžudystės, 
kaip pats Sharky policijai pra
nešė, kad jis dar išgulėjus ta
me pačiame, kambaryje 3 nak
tis ir dienomis išl'eisdavęs šu
nis pasilakstyti ir pašerdavęs.

Apie įvykį pats Sharky pra
nešė policijai. Jis sako,*kad jie 
abu gėrė, o vėliau Mrs. Stokes 
puolusi jo mušti, jis pagriebęs 
ir pasmaugęs.

Kaip ilgai jis laikė ją už
smaugęs, jis neatsimenąs. Tik 
kaip pajutęs, kad. j v jau negy
va, paleidęs iš rankų. ’

‘Policija atvykusi rado mo
teriškę negyvą ant aslos, bet 
po jos buvo sukrešėjusio krau
jo. Tad veda tolimesnį tyrinė
jimą apie užmušimo būdą.

Stokes turi 3 sūnus ir vieną 
dukterį, ir visi jie vedę. 'Kai
mynai sako, kad Stokos buvu
si labai linksmo būdo moteris 
ir su visais draugiškai sugyve
no.

Užmušėjas suareštuotas.
Rep.

jo, kaip jis naudosi. Bet štai, 
jis pasinėręs nebeiškilo. Bur
ner supratus, kad atsitiko ne
laimė, pradėjo šaukti1 pagal
bos. *

Policija rado Denoytt nu
skendusį, su perskelta galva 
ir nulaužtu sprandu.

Jis šoko į 5 pėdų 
vandenį.

gilumo

CIO Ragina Pakelti Mokyto
jams Algas

Illinois State CIO Taryba 
diskusavo mokytojų algų pa
kėlimo klausimą. Jie priėjo 
išvados, kad tik geriau apmo
kami mokytojai galės tinka
miau paruošti mokinius. CIO 
ir AFL 
seimelis 
budžeto

Toks 
svarbus,
Ramesnio 
mokslinimo, 
šalies ateitis.

siūlė, kad valstijos 
dadėtų prie mokyklų 
$10,000,000.
siūlymas yra labai 
nes nuo jaunimo tin- 

išauklėjimo
priklauso

ir iš- 
mūsu

Aktore Gavo Perskyras del 
To, Kad Vyras Pavalgęs 

Miegodavo
HOLLYWOOD, Cal. — 

Teismas davė perskyras 
(divorsą) judamųjų pa
veikslų aktorei Hedy’ai La
marr todėl, kad jos trečias 
vyras, aktorius John Loder, 
pavalgęs vakarienę, tuoj ei
davo gult ir nenorėdavo pa
sišnekėti su ja.

Ruošiamės prie Apskričių 
' Piknikų

Liepos 14 d. įvyko LLD 68 
kuopos susirinkimas. Kuopos 
organizatorius J. Kazlauskas 
susirinkimą atidarė laiku ir 
paaiškino,x kad kuopa gerai 
stovi. Iš komisijų raportų pa
aiškėjo, kad dabar mūsų vi
sų didžiausias darbas, tai pa
daryti pasekmingus du Lietu
vių Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo piknikus. -

Pirmas piknikas yra apskri
čių ruošiamas • nedėlioj, 3 d. 
rugpjūčio, Lietuvių Parke, 
Waterburyje, d e m o k vatinės 
spaudos palaikymui. Jis įvyks 
gražiame parke ir dar page
rintame. Visada, praeityje 
spaudos piknikai sutraukdavo 
daug žmonių. Jie būdavo ruo
šiami Hartfordo Lietuvių Par
ke, bet šiemet įvyks Water
buryje, nes šis miestas yra vi
duryje valstijos lietuviškų ko
lonijų. Manoma, kad bus vi
siems patogu suvažiuoti. Hart- 
fordiečiai šiame piknike daly
vaus masiniai, nes ruošiamės 
turėti du didelius busus publi
kos, kurie 12 vai. dieną išeis 
nuo Laisvės Choro svetainės, 
155 Hungerford St. Viename 
buse vyks Laisvės Choras, ku
ris dalyvaus programoje, o ki
tame — publika. Suprantama, 
dar nemažai važiuos ir savo 
privatiniais automobiliais.

Spaudos piknike bus duoda
ma dainų programa, kurios iš
pildyme dalyvaus Laisvės 
Choras ir Vilijos Choras. Pra
kalbą sakys Jonas Gasiūnas 
iš Brooklyno, LDS Pildomo
sios Tarybos prezidentas. No
rinti važiuoti busu, tai tuojau 
užsisakykite bilietus pas LLD 
kuopos sekretorius, B. Mule- 
ranką arba W. Brazauską.

Iš Waterburio buvo pažy
mėta, būk šį pikniką i engia 

iLLD ir LDS kuopos, tikrumoj, 
jį rengia LLD ir LDS apskri
tys, kurios apima visas Conn, 
valstijoj kuopas. Todėl yra 
pareiga visų lietuvių kolonijų 
energingai ruoštis prie pikni
ko, nusisamdyti busus, važiuo
ti savais automobiliais, suda
ryti pikniką kuo skaitlingiau
sią, ruoš darbininkiškai spau
dai parama yra labai reikalin
ga. '

Kita komisija raportavo 
apie LLD ir LDS apskričių 
ruošiamą savo veiklos palaiky-, 
mui pikniką, kuris atsibus sek
madienį, 31 d. rugpjūčio, Lie
tuvių Parke, Hartforde. Šia
me piknike taip pat bus dai

nų programa ir bus sakomos 
prakalbos bėgamais dienos 
klausimais. Bus ir kitokių pa
įvairinimų, bet apie tai teks 
vėliau plačiau parašyti.

Kuopa gavus Nominacijų 
Blankas LLD Centrų Komite
to narių ir alternatų būsimam 
terminui. Bet šis susirinkimas 
neskaitlingas buvo, tai nomi
nacijos atidėta ant sekamo. Į 
sekamą susirinkimą pareiga 
visų narių atsilankyti, nes, 
apart nominacijų, turėsime ir 
taip daug svarbių reikalų. Se
kamas kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 11 d. rug
pjūčio. Visi’nariai prašomi da
lyvauti .

Į kuopą per mažai gauta 
naujų narių. Kame gi dalykas, 
kad negauname pageidaujamo 
skaičiaus naujų narių ? Man 
rodosi, kad mes visi per ma
žai kreipiame* atydos į auklė
jimą šios organizacijos ir ne
dedame užtektinai pastangų 
paaiškinimui 
viams apie 
įtraukus juos 
si, jeigu visi
už pareigą gauti į metus po 
vieną naują narį, tai ir galėtu
mo tą padaryti. Mūsų Draugi
ja išleidžia žurnalą šviesą, 
duoda nariui veltui tų metų 
svarbią knygą, o duklė Į me
tus tik $1.50. Visi gi supran
tame, kaip yra svarbus daly
kas leisti apšvietą. Pasirūpin
kime įrašyti daugiau narių į 
kuopą.

kitiems lietu- 
Draugiją, kad 

į narius. Rodo- 
užsidėtume sau

W. Brazauskas, 
’ LLD 68 Kp.

Prot. Raštininkas.

Bridgeport, Conn
LDS 74 kuopa savo susirin

kime išrinko komisiją . busų 
rengimo, važiuoti į Laisvės 
pikniką, sekmadienį, rugpjū
čio (Aug.) 3 d., Waterbury, 
Conn. Komisijon pateko: J. J. 
Mockaitis ir A. Švėgžda, be 
to, gauta pagelbininkai, P. 
Baranauskas ir C. Barolis, Lie
tuvių Kliubo gaspadorius. To
dėl, dabar, kurie tik norit/* va
žiuoti ant to smagaus pikni
ko, matykite bent kurį čionai 
paminėtų ir nesivėluokite, nes 
kitaip gali vietų pritruki,? Ga
lima patelefonuoti J. J. Moc- 
kaičiui, 5-2381, po 5 vai. va
kare.

Tikimasi keletą busų pri
rengti ir kad bridgeportiečiai 
būtų skaitlingiausi Laisvės 
piknike.

J. J. Mockaitis.
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DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Anglija sumažino popie- 
ros įgabenimus iš užsienių, 
kad liktų daugiau dolerių 
kviečiams pirkti

Vietoje Vedybų—Laidotuvės
Henry Denoytt ir Margaret 

C. Burner susitarė apsivesti. 
Bet prieš vedybas išvyko į 
Pell Lake, Wis., pasimaudyti. 
II. Denoytt paliko Miss Burner 
iįj automobilį šaly kely,į, o pats 
nuėjo į vandenį.' Burner dabo-

i*
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius ir pavienių.

Ir Stone Avė.
Broadway Ldne

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra javus/f- 
sudarau su ame-p/ 
rikoniškais. Rei-* d 
kalui esant itį?| 
padidinu toki o^ 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway 
prie Chauncey St., 1

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

\ -

Waterbury, Conn. — Rugp j.-Aug. 3
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Shenandoah Apylinke—Rugp.-Aug. 10
BUS BRANDONVILLE GIRAITĖJE 
Rengia vietos lietuvių organizacijos

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Dii’ektorius

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

I
I

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily), Pirmad., Liep. 21, 1947

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110

Philadelphia-Rugpjūčio (Aug.) 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS 

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N.XJ.
Tai bus prieš Labor Day šventę.



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 South 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS ZACK

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FISCHETTI BROS.
(Bowling & Billiards, Inc.)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1 Rt»l has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-7 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SHEV INSKY & MEYER ROSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1 171 has been issued to the undet^tened 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■18 II# I ph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BURKE

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58-70 East 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

D & J CAFETERIA INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS CONTOS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA BISZESKI
(Adm. of Estate of Anthony Biszeski)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Jay St., & 167 Front St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES REINHARDT

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY GOLDSTEIN & LOUIS KARP

NOTICE is hereby giv.en that License No. 
CB 715 has been issued to the undersigned 
Interior Basin in TeMhiletoavbgkdetaoin 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Interior aBsin in The Mil Basin District. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HUDSON RIVER YACHT CLUB, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MURRAY & BARNEY TURNER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholw Beverage Control Law at 
239 Reid J^enue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. I

THOMAS HARRINGTON 
(The Friendship Bar & Grill)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2080 E. 18th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on • the 
premises. t
- OCEAN RECREATION. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 368 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section JOT of 
the Alcoholic Beverage Control 'Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed oi the 
premises.

> FRANK WIEDMER

NOTICE is įereby given that License No. 
GB 2380 has- beep issued to the undersigned 
to sell 'beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Manhattan Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROMAN KURPIESKI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2388 has >>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
3 East 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LAWRENCE PHILIP BARBIERI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7345 has been issued to the undersigned 
to sell bee? at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
123 Berry Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIAS ZABAWSKI

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 10947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

larry McMillan

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2506 has been issued to the undersigned 
to sell beeu- at retail under Section 19’ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GROSS

NOTICE is hereby given that Licente No. 
GB 12158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
2292 Pitkin Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.
GIUSEPPE TRIOLO & CARL ANGELICA

NOTICE is hereby given that Licenye No. 
GB 1565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav/ at 
46 Montrose Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
pręmis&Į,

RICHARD and LEONARD GUARDING 
(Guardlno Bros.) ' 

NOTICE is hereby given that Llcensa No. 
GB 7123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
42 Johnson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SPERBER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1666 has zbeen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav at 
241 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN 
------1-------------- v

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

SALVATORE MANZIONE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CABIRIA ROSSIELLO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section IO7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County . of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KEILER 
(Rugby Dairy & Grocery)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulten Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
708A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

BENEDICT GRESKY
-------------------------—-------------- t

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
112 N. Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. McMAHON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcttfiolic Beverage Control J^a-.v at 
290 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

HENRY RUDOLF

NOTICE is hereby given that License ^No. 
GB 7813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at, retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed • off the 
promises.

MARY MYCHALISZYN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail urwler Section '*07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
EARLE E. TWIGG & SAMUEL E. TWIGG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1459 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHLOBOHM 
. ... --- — . ■ ..... >

NOTICE is hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 510-512 Meeker Ave. & 4,1 Herbert St., 
Borough of Brooklyn, County o{ Kings, to 
be consumed off the premises.

GREENPOINT BEER DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that License No. 
C 510 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at' 2233 Utica Ave;, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed *ff the 
premises.

BERLIN BROS., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic ‘Beverage Control1 Law 
at 6409 Eighth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS., INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 428 has been issued to the undersigned 
to distribute beer ąt wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 391 Meeker Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 466 Kosciusko Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 188 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 126 Morgan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises.

FRANCIS JOSEPH" WASSELL

NOTICE is hereby given that License No. 
C 262 has been isued to the underslgried 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2451 Dean Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARLO MIRANDA

NOTICE is hereby given that License No. 
C 195 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANDARD BEER DISTRIBUTORS 
(Abraham Backlnoff) i

NOTICE Is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID HARNIK, SOL LEITZES & 
LEA LEITZES

D-B-A Superior Beer Distributors

NOTICE Is hereby given that License No. 
C 167 has been Issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale urtder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 510-12 Meeker Ave. & 47 Herbert St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

GREENPOINT BEER DISTRIBUTORS

NOTICE is her^iy given that License No. 
C 4R0 .has been issued to tho undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7706 — 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JOSEPH C. LEONARDO.
CLARA LEONARDO & JOHN MONGELLI 

(Shore Road Beverage Distributors)

NOTICE _ is hereby given that License No. 
C 270 has been issued to tho ' undersigped 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1880 Eastern P’kway, Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP TRETOLA 
(Parkway Beer Distributors)

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1375 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at .wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control law 
at 761 Hugpboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KRESSE DISTRIBUTING CORPORATION

NOTICE is hereby given that License No. 
C 162 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 60-62 Stanhope St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DINGWELL BROSS., INC.

NOTICE is hereby given that License Np. 
C \ 369 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 134 Kingsland Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCH BOTTLING CO., INC .

NOTICE is herebj* given that License No. 
C 478 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3095-99 Fulton Street, 370 Arlington Ave., 
Borough of Brooklyn, County of KingS, to 
be consumed off the premises.

ARLINGTON-FULTON BEER 
DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-58 Lorraine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN BEREZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7061 has been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

VITO M, CICIO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
195 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CARL BRUGMANN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1896 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

STANLEY 'TURNER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 — 14th Avenue, Borugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be eon turned off tho 
premises.

PASQUALE BELLANTONI

NOTICE is hereby given that, License No. 
GB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 
169 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

\ DAVID CONCHADO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1600 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES KHOURY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7312 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
597A Clinton Street, ^Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to t.lje consumed off the 
premises. .
ISIDORE WOHL & SAMUEL BERGANG 

(Whob-Berg 1 -Food Mart.)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seet'.on 10*7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
367 Columbia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK DEMONTE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE FRUCIANO 
(Charlo# GroccryrDelicatessen)

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o| 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10963 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
141 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
GEORGE J. JOYCE & CHARLES ROCHE 
(Joyce’s Quality Groceries & Delicatessen)

NOTICE is hereby given that License Nc. 
Efe 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 — 9th Street,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premi ses; ♦

MIKE WOZNICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2186A Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume:! off the 
premises.

ANTHONY CESIRO 
--------- 1__ _____________

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1484 has been issued to the undersigned 
to sell beer »at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. Johns Placd, Borough of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tne 
premises.

ABRAHAM NOVINSKY

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 9031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I«w at
140 Rogers Avenue, Borough of Biooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed off the 
premises!

DAVID SHEEHAN & 
WILLIAM GOODRICH

NOTICE is hereby given that License Ilo. 
GB 7245 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Sterling Place Aka. 221 Troy Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

HYMAN LERMAN
(Miracle Food Store) -

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS GROSS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 336 has been issued to the undersigned 
to sell beci- at retail under Section i07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
49 Atlantic Avenue, Borough of* Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 314 has been issued to the undersigned

the

Waterbury, Conn

HARRY HELFAND

ATOMINĖ LIGA

PRANEŠIMAI

Strižauskas

WIIIIIHIIHHIIIIIIIMMIINI

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

426 LAFAYETTE STR
Newark, N. J<
TeL MArket 2-5172

MATTHEW P. BALLAS

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

■HM

NYMAN STERMAN 
Ciinton Beer Dist.

ir kalbėtojas 
ir visas daly-

Ką pernai metais galėdo- 
nupirkti su $50, tai šiais

TELEPHONE 
BTAGG 2-5043

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

atominių
'susirgo 

beryliaus

VAKARIENE 85c

Iš 7-ių patrovų

Matthew A. 
BUYAUSKAS

ateinan- 
manoma, 
per visą

dienraščio 
kuris įvyks 
rugpjūčio,

Anglų Karaliaus Gimine 
Vejama iš Amerikos

459. Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

London. — Anglijos sei
mo lordų rūmas taip pat 
užgyrė bilių dėlei žadamos 
Indijai nepriklausomybės.

šiais metais dar dau 
sumažėjo.

Keystone sutarties ąžuo
las Jacksonville, Floridoj, 
toks didelis, kad jo pavėsis 
vidudienyje gali pridengt 
4,000 žmonių nuo saulės.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas kabaretas

nuo pelnagrobių pasi- 
j-iems uždėti aukštas 
Atrodo, kad ,Miesto 

irgi susidomėjo ir ei-

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, £

pradeda vieniu 
prieina prie su

Tai vieta, 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 išnuoinuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, papių, vestuvių 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas ”Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

. - ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
V <’

Geriausias Alus Brooklyne

Individualės sutaupos su* 
mažėjo nuo 33 bilionų dolerių 
1945 metų iki 19 bilionų 1946 
metais 
giau

(Shalinskas)

Funeral Home

NOTICE 
GB 7333 
to sell beer c 
the Alcoholic 
66 — Fourth Avenue, 
County of Kings 
premises.
ISIDOR KATZ & ABRAHAM DAVID STERN

Katz. & Stern

Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikia! Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, 1

be pinigų 
pavėdų už 
buvo areš- 

jos draugai
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 1)7 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias

NOTICE is hereby given that License No. 
G 198 has been issued to the undersigned 
to distribute beer- at- wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 65 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

FAMOUS BEERS, INC.

NOTICE 
GB 1221 
to sell beer at 
the Alcoholic 
4902 — Avenue 
County of Kings, 
premises.

ronkonkomX
8634

saugoti
mojimo 
rend as.
Taryba
narna prie kokios nors tvarkos 
ir kontroliavimo rendų.

V. M. D.

HARTFORD, CONN,
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks 22 d. liepos, 7:30 v. V. 
155 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos dalyvauti. — V. K., sekr.

i (166-167)

to sell beer 
the Alcoholic
268 Kingston Avenue 
County of Kings, 
premises.

PHILIP TURNANSKY

liko nutarta 
248 UAW-C10. 

Chalmers darbi- 
Milwaukee, 
narys liko 
už streiko 

žinoma, kiti 
apleisti. To- 
užsigrūdinę 

reikalingi

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

vom
metais reikia mokėti $64. Va
dinasi, darbininko alga suma
žėjo. -į

ninku 
Wis. T< 
išvaryti 
vadovavimą. Ir, 
unijistai negali jų 
kie veikėjai yra 
kovose ir jie yra

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Visi j Laisvės Pikniką
Mūsų valstijos LLD ir LDS 

apskritys 'rengia 
Laisvės pikniką, 
sekmadienį, 3 d 
Lietuvių Parke, už Lakewood.

Liepos 13 d. buvau" New 
Haven piknike, ten vienas 
draugas pastebėjo, kad plaka
tuose garsinama, būk šį Lais
ves naudai pikniką rengia tik 
LLD ir LDS Waterburio kuo
pos. Patikrinau, taip, ant pla
katų tas parašyta. Tai įvykusi 
klaida. Mes, pikniko rengimo 
komisija, nutarėme garsinti, 
kad pikniką rengia LLD ir 
LDS Conn. Valstijos apskritys, 
o ne kuopos, žinoma, klaidą 
padarė vienas komisijos narys 
ir visuomene už tai atleis.

Piknikas yra rengiamas ap
skričių, , kurias sudaro yisos 
LLD ir LDS Conn, valstijos 
kuopos. Todėl kiekvienos lie
tuvių kolonijos yra pareiga 
masiniai dalyvauti šiame pik
nike. Imkite busus, organizuo
kite automobilius ir dalyvau
kite kuo skaitlingiausiai.

Piknike turėsime skanaus 
maisto, dešrų, sūrių ir kitokio 
lietuvių rūšies maisto. Bus 
minkštų ir stiprių gėrimų. Bus 
^era muzika šokiams, koncer
tinė programa 
Prašome visus 
v auti.

at retail under .Section 107 oi 
Beverage Control Law a 

Borough of Brooklyn 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
C 74 has been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale un ler Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 63 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed otf the 
premises.

Is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 cf 
Beverage Control Law at 

,, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
9th Street, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

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

SAN FRANQISCO 
Bent keli tuzinai 
darbų darbininkų 
nauja liga nuo 
elemento dalelių, 
mentas plačiai vartojamas, 
gaminant sprogstamąją 
atominių bombų medžiagą. 
Nuo to ligoniai džiūsta, 
praranda norą valgyti, il
gai ir skaudžiai košėj a ir 
sunkiai kvėpuoja. Apie tai 
buvo pranerta suvažiavi
mui Nacionalės Sąjungos 
Kovai prieš Džiovą.

„I Įį ' . .... .... .. r11 ■'». ..... ...............ji. .11 I III . IHI iiHlfW
5 puU.—Laisvq (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Liep. 21, 1947

WASHINGTON. — At- 
eivybės komisionierius įsa
kė leidei Iris Mountbatten. 
Anglijos karaliaus giminai
tei, išsikraustyti iš Ameri
kos iki rugs. 1 d. Jinai fal- 
šyvais'čekiais, 
banke, pirko 
$185 ir dėl to 
tuota. Paskui 
sudėjo pinigus.

Apart to, jie darbuosis, kad 
visi piliečiai būtų prirengti 
prie balsavimų ir iki paskuti
nio naudotųsi ^avo balsavimo 
teisėmis. Praėjusiuose rinki
muose Cuyahoga paviete ne
balsavo 138,000 piliečių.

CIUC posėdyje liko nutarta 
rekrutuoti 5,000 darbininkų, 
kurie eis blokas nuo bloko su 
agitacija, rinks dolerines au
kas ir skleis atitinkamą lite
ratūrą, kurioje bus aiškinama 
ir nurodoma su informacijom 
šiandieninės ekonominės padė
ties ir politiniai reikalai.

Mes, Amerikos piliečiai, ne
galime pasiduoti tai vergijos 
naštai. Mes turime kovoti prieš 
tą vergijos įstatymą, kaip de
mokratiški žmonės, kad turė
tume pilną laisvę naudotis ir 
džiaugtis savo demokratinė
mis teisėmis. Mes, unijistai ir 
plačioji pažangiųjų gyvento
jų masė, negalime pasiduoti 
tam vergijos įstatymui. Taip 
sako CllJC.

Buvo pranešta, kad ir Pitts
burgh o CIO yra pasibrėžusi 
tokią pat liniją link 
čių rinkimų ir yra 
kad tas bus^ vedama 
Amerika.

Jau yra žinoma, kad CIUC 
ėjo didžiausias riksmas prieš 
nekuriuos tarybos viršininku^, 
bet susirinkus naujiems atsto
vams pasirodė, kacf tie, kurie 
buvo dešiniųjų mažiausiai pa-# 
geidaujami, vėl liko išrinkti, 
būtent: A. S. Stevenson už se
kretorių, Marie Reed už ka- 
sierių. Ogi jie buvo apšaukti 
varyme komunistinės linijos.

Gerai, kad 
giau veikti ir 
sitarimo.

Susirinkime 
gelbėti lokalą 
Tas yra Allis- 

lokalas 
lokalo 91 
iš darbų

NOTICE is hereby^ given that License Nc. 
GB 12693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law r t 
157 E. 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o-f rhe 
premises.

1IAG0P MELKONIAN

Japonijoj pasklido gan
dai, kad Amerika, girdi, 
ruošiasi iškraustyt savo 
kariuomenę iš Chinijos ir 
Korėjos.

NOTICE is 
EB 277 has 
to sell beer 
the 
252 
County 
premises,

MORRIS ZACK

CLEVELANDO ŽINIOS
CIUC Ves Politinę Kampaniją, 

Nepaisant Naujo jstatynio 
CIU taryba turėjo savo po

sėdį. Tame posėdy buvo kal
bama apie tas restrikcijas, už
dėtas unijoms Taft-Hartley 
įstatymo. Susirinkimas nutarė 
nesiskaityti su tuom įstatymu, 
nes jis eina prieš konstituciją. 
Nutarė varyti savo politinį 
darbą pirmyn, kaip buvo varo
mas iki šiol. Nutarė imti daly- 
vumą nacionaliuose ir vieti
niuose rinkimuose, rinkti au
kas ir iš tų aukų varyti pro
pagandą. CIUC žada indorsuo- 
ti pažangius kandidatus ir va
ryti agitaciją, kad jie būtų 
išrinkti. s

CIUC darbuosis, kad visi 
unijų nariai būtų pasiekti ir 
prirengti prie balsavimų, 

unijiniam veikime. Apleidus 
juos kompanijai būtų didžiau
sias džiaugsmas ir darbininkų 
pasidavimas jų provokacijom.

Tame susirinkime nutarta 
perspėti Clevelando gyvento
jus nesirašyti ant rendų su
tarties (lease),’ kur reikalau
jama 15 nuošimčių aukštesnės 
rendos. -CIUC žada daryti 
spaudimą ant Miesto Tarybos, 
kad būtų uždėtos lubo? ant 
rendų. Eina gandai, kad sa
vininkai didelių pastatų yra 
nusistatę pakelti po 40 nuo
šimčių, o mažesniųjų nuo 15 
ki 25 nuošimčių. Nekurie jau 
yra išsiųntinėję tokius prane
šimus rendauninkams.

CIUC, kaipo darbininkų uni
ja, skaito sau už pareigą'žiū
rėti, kad darbininkai būtų ap-

HELF WANTED—FEMALĘ 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS 

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORES 

AUKŠTOS MOKEŠTYS 
NUO KAVALKŲ 

KREIPKITĖS 
R ABHOR ROBES 

Concord & Water Streets 
S. NORWALK, CONN.

(169)

DIDIEJI EŽERAI

Amerikos Didieji Ežerai 
turį 95,000 ketvirtainių my
lių gilaus vandens. Tie eže
rai niekuomet visiškai ne- 
užšala, o tik per kelias my
lias pakraščiuose.

K- 1



Kaip Dabar Bus Su Mūsų Fėru?
Benjamin J. Davis, newyor- 

kietis miesto tarybos narys 
(councilman), liepos 15-tą 
paskelbė, sužinojęs demokra
tų lyderių planą pakelti sub
way ir kitų miesto važiuotės 
linijų f erą -be atsiklausimo 
apie tai piliečių.

Komunistas kaunsilmanas 
Davis, kaip kad ir jo kolega 
brooklynietis komunistas Peter 
V. Cacchione, kovoja prieš kė
limą fėro, kadangi tai būtų 
nauja didelė našta ant darbi
ninkų ir biedniokų pečių.

Kol buvo aiškus majoro 
O’Dwyer’io nusistatymas <iž 
leidimą piliečiams perbalsuoti 
fėro klausimą, tol nebuvo fė
ro kėlimo pavojaus. Bet da
bar, kada majoro administra
cija — budžeto taryba — su
tinka fėrą kelti, miesto budže
to taryba lengvai gali pravesti 
fėro pakėlimą ir be referen
dumo.

Dėl Ko Nebenori 
Referendumo?

Iš pradžių, kada buvo pa
siūlyta fėrą kelti, pats majo
ras sakėsi sutinkąs, jog tą tu
rės patys miesto piliečiai iš
spręsti savo referendumu-bal- 
savimu. Toks balsavimas turė
tų įvykti ateinantį lapkritį. 
Bet, kaip žinome, mūsų įsta
tymai yra padaryti taip, kad 
didesnis prieš mažąjį galėtų 
juose rasti visokių plyšių.

Atrado tokių plyšių ir fėro 
klausime. Miesto čarteris lei
džia fėro kėlimo klausimą 
leisti piliečiams perbalsuoti, 
bet verstinai neįsako tokio 
balsavimo. Miesto finansieriai 
fėro kėlimo nori, mažiukai 
žmonės, kurie važinėja tomis 
linijomis, nenori. Didžiūnai 
dėl to bijo, lead paleidus žmo
nėms balsuoti, fėras liktų ne
keltas. Tad jų advokatai su
radę būdą įvesti pakeltą fė
rą be piliečių balsavimo.

Nuo Ko Dabar Priklauso 
Mūsų Fėras?

Vienintele įstaiga, galinčia 
pareikalauti, kad fėro klausi
mas būtų paleistas piliečiams 
balsavimu išspręsti, yra miesto ' 
taryba — City Council. Bet 
kadangi miesto administraci-| 
ja, kontroliuojama demokra- i 
tų), yra nusistačiusi už kėb’mą I 
fėro, tai daleistina, kad ir: 
miesto tarybos didžiuma, ku
rią taip pat sudaro demokra
tai, norės įtikti savo lyderiams.

Jeigu miesto tarybos didžiu
ma prisilaikys partinės disci
plinos, jie nutars fėro klausi
mo referendumui neleisti;

Kas Daryti?
Geresnio būdo, regis, dar 

niekas neišrado už spaudimą 
iš apačių į kaunsilmanus ir 
valdininkus. Tai reiškia jūsų 
ir mano laiškus, telegramas, 
telefonus ir net asmeniškus 
apsilankymus pas kaursuma
nus. Tai reiškia organizacijų 
rezoliucijas, peticijas. Tai reiš
kia, pirm visko, susirūpinimą 
savais reikalais visiems, biske- 
lį darbo.

Kaunsilmanas Davis sako, 
kad jis miesto tarybai iš nau
jo įteiks bilių, reikalaujantį 
pataisyti miesto čarterį taip, 
kad būtinai įsakytų leisti pi
liečiams, perbalsuoti bile kokį 
kėlimą fėro.

Davis ir Cacchior.e bendrai 
buvo įteikę panašų bilių sau
sio 22-rą, 1946, bet miesto ta
rybos didžiumos .kontroliuoja
ma finansų komisiją nesiteikė 
leisti bilių svarstyti taryboje. 
Dabar Davis ir Cacchione pa
kartoja panašų reikalavimą. 
Tačiau,- kas žino, kaip ilgai

šį žmonėms naudingą bilių, 
tad—

Neapsimoka atsidėti vien 
ant jų dviejų. Geriau paspaus
ti į visus kaunsilmanus. Jie 
žino, kad ateis kiti rinkimai. 
Jie nori iš naujo būti išrink
tais. Paspaudimu iš apačios 
juos paraginsime paremti Da
vis ir Cacchione bilių arba 
priimti kitą, panašų b;lųi, ku
ris be žmonių sutikimo neleis 
fėro kelti.

Reikalas Skubus
Jeigu per 30 dienų po bu

džeto tarybos nutarimo fėrą 
kelti miesto taryba nieko ne
tars, budžeto tarybos tarimas 
automatiškai įeis galion. Fėras 
gali būti pakeltas bėgiu 6 sa
vaičių. Taigi, visokiam veiks
mui už išlaikymą 5 centų f e-j 
ro laiko yra likę laba1’ mažai. !

Penki kaunsilmanai turi tei
sę pareikalauti sušaukti nepa
prastą tarybos sesiją fėro 

! klausimu net be tarybos pre
zidento ar vice-prezidenio su
tikimo. Penki tokie kaunsilma- 

j nai randasi. Jais esą, abu ko
munistai Davis ir Cacchione, 
darbiečiai Michael J. Quill ir 

! Eugene P. Connolly, taipgi ne
priklausomasis republ ikonas

Stanley M. Isaacs sutiktų 
šaukti tokią ekstra sesiją. 
Bet. . . Ir vėl tas bet. . . Ar 
susirinkusių į jų šauktą sesi
ją didžiuma kaunsHmanų pa
sisakys už piliečių referendu
mą? Tam užtikrinimą turite 
tiktai jūs. Jeigu kiekvienas jū
sų apskrities kaunsilmanas bus 
gavęs nuo piliečių glėbį laiš- 
kų-atviručių, reikalaujančių 
nekelti fėro, jis taip ir balsuos.

. Jeigu norite kaunsilmanams 
ir apskrities prezidentui pasa
kyti savo nuomonę, štai jie: 
Brooklyn©:
John Cashmore, prezidentas 
Peter V. Cacchione 
Genevieve B. Earle 
Louis P. Goldberg

■ Walter R. Hart
William M. McCarthy 
Joseph T. Sharkey 
Edward Vogel.

Queens:
James A. Burke, prezidentas 
L. Cary Clemente 
Walter G. McGahan 
Alfred J. Phillips 
Hugh Quinn.

Bronx:
James J. Lyons, prezidentas 
Edward A. Cunningham 
Charles E. Keegan 
Ira J. Palestin
Michael J. Quill 
Bertha Schwartz.

Manhattan:
Hugo E. Rogers, prezidentas 
Eugene P. Connolly 
Benjamin J. Davis 
S’. Samuel Di Falco 
Stanlejr M. Isaacs 
Edward Rager.

Richmond (Staten Island):
Cornelius A. Hall, prezident. 
Frederick Schick.

Kiti viršininkai (viso mies
to), kuriems išpuola-s rašyti, 
yra:

Majoras William O’Dwyer.
Iždininkas (Comptroller) 

Lazarus Joseph.
Miesto tarybos prezidentas 

Vincent R. Impellitteri.
Jų visų adresas tas pats: 

City Hall, New York, N. Y.
T-as.

Naujas Gengsteriy 
Karas

Vienas brooklynietis, vyriš
kis tapo ant vietos nuiiautas, 
antrasis pavojingai pašautas 
New Yorko East Sid ėję jiems 
sustojus su auto prie tuščio lo
to, East 11th St. ir 1st Ave. 
Menama, tai dalis Brookiyno 
raketierių savitarpinio karo.

Nušautasis yra Alex Fero, 
37 m., gyvenęs 409 Amboy St. 
Sužeistasis Ralph Mason, 27 
m., gyvenęs 622 80th St. Abu 
esą buvę areštuoti, o Masonas 
ir dabar buvęs detektyvų ieš
komas už kokias falsifikaci
jas. «

Filmos—Teatrai

Užmiršo Armijos 
Patyrimus

Policistas Thomas Costello, 
jaunas ir pavienis, ‘“pagavo” 
Tom Meyers’ams atvykstančią 
5 svarų dukrelę, jų’ketvirtą 
kūdikį. Meyers, tarnavęs armi
jos medjkališkamo korpuse ir 
oficierių trims žmonoms buvęs! 
“pagaudęs” kūdikius, savo! 
šeimoje, ištikus reikalui, susi-1 
jaudinime, užmiršęs tos parei-! 
gos techniką. Jis šaukė dak-j 
tarą, bet tas nespėjo, atvyko i 
policistui jau užbaigus darbą, j

, — |
I

Laivu Marine Marlin iš Vo- j 
kietijos .atplaukė grupe tyokie- ■ 
čių merginų, vežinos kūdi- ■ 
kiais, prigyventais su ameri- i 
kiečiais kariais be vedybų, ka-' 
dangi buvo draudžiama vestis. |

Džiūrė Tyrinėsianti ! 
Queens Policiją

gran d

(10 Praveda “Šiaudinį” 
Fėro Klausimo Balsavimą

Pradedant pertrauka pie
tums, liepos 18-tą, New Yorko 
CIO išsiuntė 3,000 apklausinė
toji) (polltakers), kurie ap
klausinės apie 500,000 new- 
yorkiečių, ką jie mano apie 
kėlimą fėro.

Apklausinėtojai parinkti iš 
pačių unijų ir iš susiedijų or- 

iganizacijų. Sistema vartojama 
jau žinomoji, moksliniai su
planuota iš anksto • aprokavi- 
mams žmonių nusistatymo. 
Pagal ją labai artimai apro- 
kuoja žmonių opiniją, jeigu 
nėra specialiai fušeriuojama 
propagandos tikslais, kaip kad 
ne kartą būna reakcijonierių 
fušeriuojama pirm rinkimų.

Užklaustieji prašomi bal
suoti už vieną iš sekamų dvie
jų propozicijų : “Stoju už pen
kių centų fėrą.” Arba: ‘Sto
ju"-už aukštesnį fėrą.” (I am 
for the five cent fare. I am 
for a higher fare.)

Apklausinėtojai kas dieną 
skelbs pasekmes spaudoje 
(jeigu talpins i— angliškas 
darbininkų dienraštis Daily 
Worker tikrai talpins, su ki
tais — nėra žinios). Galutinas 
pasekmes paskelbs trečiadie
nio rytą, pirm budžet. Jarybos 
formališRo sprendimo kelti fė
rą iki 8 centų .vieną, du už 15- 
ką centų.

kėlimui fėro, kaipo didžio ap
sunkinimo biednuomenei ir vi
dutinio ištekliaus darbinin
kams. Tikisi, kad jų parveda
masis “straw poll” parodys, 
jog liaudis yra tokio pat nusi
statymo, kaip CIO.

Louis Abbate, gyvenęs 93 
Menahan St., Bfooklyne tapo 
užmuštas autobuso laike smar
kaus lietaus praėjusio ketvir
tadienio rytą, eidamas skersai 
Borden Ave., Long Island Ci
ty. Vairuotojo nebaus.

taryba išlaikys nesvarstytą ir CIO taryba yra priešinga

Drąsus Parodymas Religinės Neapykantos Amerikoj 
Šiandien! Beprotiškos neapykantos istorija, 

žmogžudystė be tikslo! *
’ Robert Robert Robert

YOUNG RYAN MITCHUM

“CROSSFIRE”
Prasideda Rytoj, Lieoos 22 

RIVOLI Broadway ir 49th St.
Durys atsidaro 10 A. M.

Atvedintas oras—Nebrangios kainos.

Peggy Cummins, su Victor 
Mature vaidina vyriausias ro
les filmoje “Moss Rose,” tre
čią ir paskutinę savaitę rodo
moje Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke.

Embassy Newsreel Teatruose

Rodo nacių komandieriąus 
Hans Bibov nusmerkimą pa
karti Lenkijoj. Leningrade 
mokslininkai parodo, kaip vei
kia televizinis telefonas, ku- 
riuomi pašaukęs, matai, kas 
atsiliepia. Ir rodo daug kitų 
žinelių iš įvairių šalių ir vietų.

Filmą Apie Religini 
Netolerantiškumą

“Crossfire,” nauja RKG fil
mą, bus pradėta rodyti liepos 
22-rą, Rivoli Teatre, Broad
way ir 49th St., New Yorke, 
žvaigždžiuoja Robert Young. 
Robert Mitchum ir Robert Ry
an.

Filmą paremta apsakymu 
apie 'žmogžudystę, kuri papil
dyta vien tik dėl to, kad žmo
nėms buvo įkalbėta neapkęsti 
viens kito dėl skirtumo religi
jos. >

Stanley Teatre
Filmą apie Tarybų Sąjun

gos žmonių gyvenimą ir jų va-

Gene Tierney ir Rex Harrison žvaigždėse filmoje 
“The Ghost and Mrfs. Muir,” rodomoje Radio City 
Music Hall. Didžiojoje scenoje puikūs asmenų aktai.

t,

Pirmasis Tarybų Sąjungos traktorius ankstybiausiose 
tarybinės šalies dienose. Stalinas (ji atvaizduoja akto
rius Mikhail Gelovani), Raudonojoje Aikštėje apžiūri 
traktorių, nirmtakūną milžinu arėjų, kurie, greta kitų 
industrijos stebuklų ir darbo, Tarybų Sąjungą pakėlė 
i fašizmo pergalėtoją. Šalis tapo ir duonos aruodu kai
myniškoms šalims, kuriu laukus naciu karas ir okupa
cija pavertė pūstynėmis. Scena iš filmos “The Vovd’ 
(priesaika), parodančios Tarybų Sąjungos žmonių gy
venimą nuo 1924 metu iki pokarinių laikų. Rodoma 
Stanley Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., New Yorke.

jie, užtilyiną jiems apsaugą. 
Bet kartais, skundžiasi jie, ta 
apsauga per brangi, jie su-

Queens apskrities 
.džiūrė sušaukifima šį antra
dienį apsvarstyti skundus, kad 
kiekvienas loterninkas (boo-. pyksta. Vienas iš tokiu supy- 
kie) New Yorko mieste turįs į kasių, Emetia Polizio, 
per mėnesį “išmokėti policijai būdysiąs 
nuo $1,500 iki $3,000, kad ga
lėtų ^operuoti.”

Loterijos, mat, yra nolega- 
liškos. Tuos “bookies” paste
bėti, susekti ir areštuoti būtų 
lengva — bile kas susiedijose 
juos žino. Tie mokesčiai, sako

-18 m., 
džiūrei, kad taip 

tikrai esama. Esą, policija jį 
perdaug “erzinusi.”

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

TONY’S
Kanados 

Black Horse Ale

dovybę ir vadus nuo 1924 me
tų iki šių dienų, “The Vow”— 
“Priesaika.” rodoma paskuti
nę savaitę.

šeštadienį, liepos 26-tą, pra
dės rodyti naują Tarybų Są
jungos filmą “Twins,” linksimi 
ir juokingą.

“Dvynukai” perstato rimtą 
dalyką. Tarybų Sąjungos val
džios ir visu žmonių rūpestį 
karo našlaičiais. Tačiau ta 
rimtis suvedama į pašaipą-ko- 
mediją iš padykusių biurokra
tų.

Ludmila čelikoskaja vaidi
na rolėje gerosios našlaičių 
dvynukų auklėtojos, kuri juos 
atneša užrašyti į kontestą, 
kandidatais į prizo gavėjus, 
bet susiduria su tikraisiais, vi
siškai dar gyvais tėvais. Kitą 
žymią role vaidina Mikhailas 
žarovas, su ja kartu matytas 
filmose “Spring Song.” “Taxi 
to Hėaven” ir “Ivan the Ter
rible.”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA 

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

Bteičiu* su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

K - " -___-------- -------- :---------- ZZL

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
, BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta
n

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering

Bar Varnishing, Carpenter 
Work

Polishiiig & Finishing

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

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

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

Tel. SOuth 8-5569

Petei 
KAPISKAS
BAR & GRILL

I

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N.‘ Y.

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 Ave., Brooklyn, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirmad., Liep. 21, 1947




