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Niūjorkiškiame Globe teat
re pradėta rodyti svarbi, isto
rinė filmą — “The Roosevelt 
Story.”

Tai kūrinys, vaizduojąs 
Franklin Delano Roosevelto 
gyvenimą ir darbus.

Niekas šiandien negali už
ginčyti to fakto, jog velionis 
Rooseveltas buvo vienas di
džiausiųjų pasaulyje asmeny
bių.

Jis gyveno svarbiu laikotar
piu ; jis siekėsi pasaulinį krizį 
išspręsti taip, kad iš jo išaug
tų, išsiplėtotų pastovi taika ir 
gražesnis, šviesesnis gyveni
mas visiems ligi šiol buvu
siems pavergtiesiems ir išnau
dojamiesiems.

Pats kilęs iš turtingojo luo
mo, Rooseveltas nepamiršo 
liaudies, nepamiršo darbo 
žmonių; jis buvo jų prietelius, 
jis ieškojo juose sau talkinin
kų.

Visa tai šioje filmoje 
kiai užfiksuojama.
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Sto-
yra

Tiesa, “The Roosevelt 
ry” nėra originali; filmą 
“sulipdyta“ iš senesniųjų nuo
traukų, iš Roosevelto gyveni
mo atkarpų. Bet ji sudaryta 
taip sąlydžiai, taip artistiškai, 
jog kiekvienoje filmos pėdoje 
žiūrovas mato ką nors naujo, 
■šviežio, tarytum niekad nema
tyto.

Tai dokumentalinė filmą,— ' 
nėra čia jokios dirbtinos in
trigos, pagrįstos pasaka; vis
kas tikra, viskas dokumenta- 
liška. viskas realu.

Sakoma, ši filmą bus išvers
ta į 14-ka kalbų: lai mato ir 
girdi ją visas pasaulis!
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Britą Darbo Partijos sekre
torius Morgan Phillips daly
vavo brolišku atstovu Franci- 
jos Socialistų Partijos suva
žiavime, neseniai įvykusiame 
Lyons mieste.

Pasikalbėjime su Overseas 
News Agency korespondentu, 
Mr. Phillips pareiškė:

“Sekamą žiemą francūzai 
pajus didesni ekonominį krizį, 
negu britai. Jei nebus kas 
nors griežto atlikta, Francijos 
žmonės neturės užtenkamai 
duonos...”

šiuo metu francūzai į kvie
tinius miltus dedk kornų; duo
na, sakoma, nėra skani ir 
žmonės dėl to ima rūgoti. 
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Mr. Phillips pesimistiškai 
nusiteikęs dėl Francijos socia
listu; jie. esą. suskilę ir dau
gelis socialistų yra linkę “pa
siduoti komunistiniams princi
pams.“

Sekamą rudenį įvyks muni
cipaliniai rinkimai ir britų so
cialistų atstovas mena, jog 
francūzai socialistai turėsią 
eiti į koaliciją su komunis
tais (rinkimu metu).

Kitais žodžiais, britų dar- 
biečiu atstovui tokia Francijos 
socialistų politika labai nepa
tinka: jis bijosi komunistų, 
kad jie nesugertų visų kaires
niųjų socialistų į savo eiles.

Bet įiekvienam, stebinčiam 
giliau Francijos padėtį, yra 
ptai kas žinoma: Vienintelė 
laimingesnė Francijai išeitis 
yra bendroje socialistu-komu- 
nistų veikloje. Jei šiedvi par- 
tiji susitartu, eitų išvien,, kaip 
čechoslovakiioje. Vengrijoje, 
tai ir Francijos krizis paleng
vėtu.

Krizio našta Franci.joje, 
nors dalinai, turėtu būti su
versta ant buržuazijos.

Deja, socialistų vadai — 
Ramadier,* Blumas ir kiti, — 
su komunistais veikti išvien 
nenori. Jie prisilaižinėja prie 
reakcininku, prie klerikalu; 
jie mano, būk Franciia išgel
bėsianti Trumano doktrina.

Trumano doktrina , tegali 
kraštą tik pastūmėti gilyn į

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

JUNGTINES VALSTIJOS 
URMU SIUNČIA GINKLUS 
GRAIKU MONARCHISTAM
Amerika Dunda ir Karinius Laivus Graikijos Monarchistam;

Lavins Jų Jūreivius, Kaip Kovot prieš Partizanus
Washington". — Dar 12 

Amerikos armijos laivų, 
pilni prikrauti ginklų ir 
amunicijos, plaukia į Grai
kiją. Jie gabena Graikijos 
monarchistam 1,000 karinių 
automobilių, šimtus patran
kų ir didelius kiekius kitų 
karo reikmenų už 18 milib- 
nų dolerių. Washingtono 
valdžia sako, tai būsią gin
klai prieš “banditus.” Jinai 
“banditais” vadina graikų 
partizanus, kovojančius už 
demokratinę respubliką.

Jau, turbūt, pasiekė Grai-

Argentina ir Meksika Siūlo Aprubežiuot 
Karinę Sutartį, Kurią Jungt. Valstijos 
Perša Visiem Amerikiniam Kraštam

Petropolis, Brazilija. — 
Argentinos atstovas nuste* 
bino Jungtinių Valstijų de
legatus. Jisai sakė, jog Wa
shingtono valdžios siūlomas 
bendras visų amerikinių 
kraštų apsigynimas turi 
būti taikomas tiktai prieš 
užpuolikus iš kitų pasaulio

Mirė Vadovas Sheralis

M

Cranford - Elizabeth, N. 
J. — Rugpjūčio 22-rą, ligo
ninėje, tnirė Vaclovas K. 
Sheralis, gyv. 460 Brook
side Place, Cranford, N. J. 
Pašarvotas, pas graborių 
Petrick; x 635 Wood Ave., 
Lindene. Laidotuvės įvyks 
rugpjūčio 26-tą, antradienį, 
2 valandą, Rosehill Krema- 
torijoje. •

Velionis Sheralis paėjo iš 
Vilnijos. Atvykęs į šią šalį, 
buvo nariu vietos lietuvių 
pažangiose organizacijose 
ir dadg jose 
Skaitė ir rėmė 
Laisvę.

I

Liko giliame 
našlė Lillian ir sūnus Wal
lace.'Jiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

darbavosi, 
dienraštį

‘liūdėsv.ie

krizį, o ne išgelbėti.

Paskutinis šiemetinis didy
sis Laisvės naudai piknikas 
įvyks š. m. rugpiūčio 31 d. 
Pl^il adelphi jo j.

Philadelphijos, Baltimores, 
New Jersey ir Brooklyno lais- 
viečiai: ruoškitės, ruoškitės 
skaitlingai ten dalyvauti.

kiją pirmiau pasiųsti ame
rikiniai laivai su kariniais 
kroviniais už 35 milionus 
dolerių.

Amerikos valdžia, be kit
ko, paskyrę Graikijos mo
narchistam tam tikrą skai
čių karinių laivų bei laivu- 
kų. Valstybės departmen- 
tas dabar praneša, kad rug
sėjo mėnesio pradžioje at
vyks monarchistų jūreiviai 
į Jungtines Valstijas ir bus 
lavinami tuos laivus vartoti 
karui prieš graikų demok
ratinius kOvūnus.

dalių. Argentinos delegatas 
pareiškė, kad bendro ansi- 
gvnimo sutartis neturi būti; 
vartojama tokiuose atsitiki
muose, kur viena Amerikos 
žemvnn šalis užpultų kitą 
amerikinį kraštą.

Meksikos atstovas reika
lavo į peršama Jungt. Vai-1 
stiių ansigynimo sutarti j- 
rašvt. kad amerikiniai kra
štai neturės išvien siusti 
savo karines j ė "as į kitu 
žeminu šalis. Pavyzdžiui, 
nagai Meksikos pasiūlymų,f 
Lotyniškos Amerikos res
publikos neturėtu prisidėti' 
prie Jungtiniu Valstijų ar
mijos, kuri hus siunčiama 
karui prieš Graikijos par
tizanus.

\ • ?
New York. — Komunis

tu j Partija pasiuntė prezid. 
Trumanui reikalavimą, kad 
neleistų Anglijai denortuot 
4.500 benam. žvdų iš Fran
cijos uosto į Vokietiją.

Sovietai sugražino tris 
jankius, kurie buvo areš
tuoti už perėjimą j sovieti
nę Korėjos pusę. /

Jugoslavijos Atstovas Tvirtina, Kad Jungtines Valstijos 
Nedraugiškai Elgėsi Link Jugoslavijos Respublikos

Washington. — Jugosla
vų ambasadorius Sava N. 
Kosanovič nurodė kelis at
sitikimus, kur Jungtinės 
Valstijos hedraugiškai el
gėsi link Jugoslavuos.

Kosanovičius ' išleido pa
reiškimą, kuriame sako: 
\ — Amerikos valdžia dau
giau kaip pusantrų metų 
sulaikė 130 prekinių Jugos
lavijos valčių ir laivu Duno
juje, kuriuos vokiečiai bu
vo užgrobę. Šie laivai tada, 
buvo kuo reikalingiausi, 
kad Jugoslavija galėtų par- 
sigabent maisto Ar kitu bū
tinų dalykų gyvenimui at
kurti.

- Šiemet nuo kovo iki lie
pos menesio Jugoslavija 
kentė didį vargą dėl maisto 
stokos ir prašė' pagalbos.

GROMYKO REIKALAUJA, KAD 
JUNGT. TAUTOS STABDYTŲ 

HOLANDIJOS KAR4
Atmeta Anglų-Amerikony-Holand’y Išsisukinėjimus

SPAUSTUVININKU UNIJA 
ATMETĖ PASIŪLYMU 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Lake Success, N. Y. — 
Sovietu delegatas Andrius 
Gromyko reikalavo, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba sudarytų plačią ko
misiją, kad ta komisija nu
vyktų j Indoneziją ir stab-' 
dytų holandų karą prieš 
indonezų respubliką. Komi
sijoje^ turėtu būti atstovai 
nuo visu vienuolikos Sau
gumo Tarybos narių, sake 
Gromyko. Jisai atmetė a- 
merikonų - anglų, australų 
pasiūlymą, kad Amerikos, 
Anglijos, Francijos, Aus
tralijos, Belgijos, Šveicari
jos ir Chinijos konsulai In
donezijoj vykdytų taiką 
tarp užpuolikų holandų ir 
besiginančių indonezų. Gro-

Atmestas Protestas dėl Balsavimy Vengrijoj
• Budapest, Vengrija. — 

Vengrų valdžia griežtai at
metė Jungtiniu Valstijų 
protestą dėl busimųjų sei
mo rinkimu. Tas protestas 
pagrįstas tiktai fašistų iš- 
mislais, sako Vengrija. 
Amerika protestavo/ kad 
Vengrijos koi^unistaų gir
di, “išbraukę miliona poli
tiniai skirtingu piliečių iš 
balsavimų sąrašų.” Vengri-

jos valdžia atsakė, jog tai 
yra “grvnas melas”, kurį 
paskleidė “fašistiniai res
publikos priešai, kurie žu
dė žydus savo kaimynus, 
vogė ju nuosavybę” ir darė 
sąmokslus, dėl demokratinės 
valdžios nuvertimo. Tiktai 
tam tikram skaičiui pana
šių gaivalų ir vokiečių 
nebus leista balsuoti, parei
škė Vengrijos valdžia.

Demonstravo Saugumo 
Taryboj prieš Anglus

Lake Success, N. Y. — 
Du egiptėnai suardė Jungt. 
Tautų Saugvmo Tarybos 
“ramvbę”, • kuomet buvo 
svarstomas* ginčas tarn 
Anglijos ir Egipto. Jiedu 
smarkiai šaukė: “šalin An
glijos imperialistus iš Egip
to! Egiptiškas Sudanas tu
ri priklausyt Egiptui!” ir 
t.t. Vienas egiptėnas rodė 
krauju rašytą laišką, rei
kalaujantį savo kraštui ne
priklausomybės nuo Angli
jos. Sargai išmetė laukan 
tuodu demonstrantus.

Washington. — Kainos 
per metus pakilo trečdaliu.

Bet Amerikos valstybės de- 
partmentas sunaikino višą 
pagalbos vilti—neleido UN- 
RRAii net už grynus pini
gus pirkti jugoslavam bul
vių 1947 m. pavasarį;, sakė, 
kad nesą atliekamu laivu 
bulvėm nugabenti, kadangi 
visi laivai buvo vartojami 
Vokietijai.. J •

Amerikos valstybės de- 
partmęntas teigia, kad A- 
meriką davė Jugoslavijai 
$32,000,000 vertės reikme
nų iš Lend-Lease, fondo. 
Bet tai labili mažai, paly
ginus su suteikta kitiem 
talkininkam Lend-Lease pa
rama, kurios didžioji dau
guma jau ■ vi^ai dovanota 
(kaip kad Anglijai).

Bet tie jugoslavai, kurie 
kovojo dėl karo laimėjimo

t.
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myko nurodė, kad Amerika, 
Anglija ir Francija aiškiai 
palaiko h olandų pusę, o 
Šveicarija dar nėra Jungt. 
Tautų narė. Jis taipgi 
smerkė anglų, amerikonų ir 
australų siūlomus tarpinin
kus ir kitus išsisukinėji
mus, kurie tik holandijai 
tarnauja prieš Indonezijos 
Respubliką.

Indijos, Lenkijos ir Syri- 
jos atstovai rėmė Gromyko 
pasiūlymą. Holandijos am
basadorius van Kleffens 
vėl pasakojo, būk Jungtim 
Tautos “neturi teisės’1 kiš
tis į holandų karą prieš In
doneziją. Pasak Kleffenso, 
tai esąs “naminis Holandi
jos dalykas.”

Lotynu Amerika Bijo 
Dolerinio Užpuolimo

Petronolis, Brazilija. — 
Jungtiniu Valstijų delega
tam reikalaujant, ameriki
niu respublikų “apsigyni
mo” konferencija 15 balsų 
Prieš 5 atidėjo svarstymą 
tų kraštu ekonominiu rei
kalų iki'1948 metų. Kai ku
rių Lotyniškos Amerikos 
respublikų atstovai reikala
vo į busimąją apsigynimo 
sutartį įdėt posmą ir prieš 
“ekonominius įsiveržėlius- 
užpuolikus.” Šis pasiūlymas 
atkreiptas prieš Jungtinių 
Valstijų kapitalo pasimoji- 
mą ūkiniai viešpataut viso
se Pietinės ir Vidurinės A- 
merikos respublikose.

talkininkams, negavo be
veik jokios paramos (fakti- 
nai /visa parama buvo siun
čiama generolui Michailovi- 
čiui? kuris išvien su italų ir 
vokiečih fašistais kariavo 
prieš Jugoslavijos patrio
tus).

Jugoslavų ambasadorius 
pripažįsta, kad Jungtinės 
Valstijos davė 72 nuošim
čius lėšų UNRRAi, tarp
tautinei pašaipu organizaci
jai, bet, girdi, “sunku būtų 
pinigais pasverti kraujo ir 
gyvybių vertę; o 1946 m. 
tūli Amerikos valdininkai 
daug kartų bandė sustab
dyti UNRRA pašalpas Ju
goslavijai.” '

Jungtinės Valstijos vis 
dar laiko “užšaldytus” 50 
milionų dolerių Jugoslavi-

Tai Būti] Diktatoriškas Žingsnis ir Proga Tai Pačiai Valdy
bai Viešpatauti, Sakė Unijos Galva ir Delegatai

Cleveland, Ohio. — Dar
bo Federacijos Spaustuvių 
Darbininkų Unija savo su
važiavime didžia dauguma 
balsų atmetė sumanymą, 
siūlantį konstitucijoj už
draust komunistam kandi- 
datuot į unijos viršininkus. 
Tą sumanymą kritikavo 
Spaustuvininkų Unijos pir
mininkas Woodruff Ran
dolph. Jisai sakė, tai neį
vykdomas ir nedemokrati
nis pasiūlymas ir nurodė,

Sovietai Įtaria, kad Amerikonai Ruošia 
Pogromus prieš Demokratinius Žmones 

Pietinėje Korėjos Pusėje
Seoul. Korėja.— Sovietų 

atstovybė bendrojoj ameri- 
konų-Sovietų komisijoj kal
tino karinius Amerikos 
valdininkus pietinėje Korė
joje, kad jie ten ruošę po
gromus - užpuolimus prieš 
“demokratines partijas ir 
kairėn linkusias Organizaci
jas.” Sovietiniai delegatai 
toje komisijoje taipgi tvir
tino, kad amerikonai savo 
valdomoj pietinėj Korėjos 
pusėj “nuolat areštavo de
mokratinių partijų ir orga
nizacijų vadus... jie perse-

IŠDAVIKE EGIPTO POLICIJA 
ŠAUDO EG1PTĖNUS

Kairo, Egiptas. — Polici
ja nušovė bent vieną Egip
to patrijotą ir sužeidė 72 
minioje, kuri demonstravo 
prieš Angliją. Demonstran
tai šaukė: “Šalin anglų ar
miją iš Egipto! Šalin išda
vikes Jungtines Valstijas! 
Šalin išdavikę Braziliją! 
Šalin išdavikišką Egipto 
valdžios policiją!”

Jie smerkė Ameriką ir 
Brazilija už tai, kad Jung
tinėse Tautose jos remia 
Angliją prieš Egiptą.

jos aukso, kuomet Anglija 
jau pirmiau paliuosavo už
šaldytą Jugoslavijos turtą.

Kas liečia Amerikos da
romus priekaištus Jugosla
vijai dėl Graikijos/tai jugo
slavų ambasadoriais padarė 
tokią pastabą:

“Graikijos valdžioje šian
dien sėdi tokie elementai, 
kurie karo metu bendra
darbiavo su priešais (na
ciais). Jie rėmė Hitlerio 
bandymus iššaukti vaidus 
ir nepasitikėjimą tarp tal
kininkų.” Tie elementai— 
Graikijos monarchisfai — 
dabar kursto amerikonus 
ir anglus prieš Graikijos 
kaimynus — prieš Jugosla
viją, Albaniją ir Bulgariją. 

ORAS.—Būsią vešiau.

jog negalima sušniukštinėti 
visų narių politines nuomo
nes, ' o jeigu tas sumany
mas būtų užgirtas, tai ves
tų į diktatūrą unijoje. Pir
mininkui pritarė eilė dele
gatų. Jie nurodė, kad jeigu 
siūlysiąs prieš komunistus 
būtų .priimtas, tai esamieji 
unijos viršininkai galėtų 
apšaukti komunistais visus 
kitus kandidatus į viršinin
kus; tokiu būdu ta pati uni
jos valdyba galėtų “amži
nai” viešpatauti.

i
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kiojo tiktai tokias organi
zacijas, kurios remia Mas
kvos konferencijos nutari
mą dėlei bendros laikinės 
Sovietų ir amerikonų kont
rolės Kopėjoje.”'
. Sovietu atstovybė reika
lavo, kad amerikonai su
stabdytu tokius pogromui 
savo valdomoj Korėjos da- 
lyje. Amerikonu komandie- 
rius gen. Hodge atsakė, 
kad jų padaryti areštai, 
girdi, “neturį jokios politi
nės reikšmės.” •
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SUGRIUVO GRAIKIJOS 
MINISTRŲ KABINETAS

Athenai. Graikija, rugp'. 
23. — Suiro Graikijos mo
narchistų ministrų kabine
tas, kurio premjeras buvo 
Maksimos. Pačiame kabine
te kilo kivirčai tarp minis
trų: vieni kitus kaltino del 
to, kad demokratiniai par
tizanai ne tik atsilaiko, bet 
dar ir sumuša monarchis
tų armija; jr tai nepaisant, 
to, kad Amerika taip gau
singai remia monarchistus 
ginklais ir pinigais.

Dar nežinia, ką karalius 
Paulius skirs nauju prem
jeru.

» £
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pripažįsta, jog taftas
NEPATINKA MOTERIMS

i4

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas G. H. 
Bender pripažino, kad se-, 
natorius ‘Taftas neturi “ly
tinio patrauklumo” (sex 
appeal) moterims ir kad 
jis prastai kalba per radiją. 
Bet Benderis vis tiek ragi
na moteris pilietes balsuoti 
už Taftą prezidentiniuose 
1948 m. rinkimuose. Jis 
tvirtina, kad republikonų 
partijos suvažiavimas “tik
rai nominus” Taftą kandi
datu į prezidentus.

A
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New York. — 402 įvai
rios amerikines kompanijos 
paskutiniu laiku išleido 
nuošimčių daugiau Šerų.
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Vokietijos Atstatymas
Prasideda pasitarimai tarpe Amerikos ir Anglijos dėl 

atstatymo Vokietijos pramonės. Prancūzai irgi pa
kviesti tarti savo žodį. Tačiau jų balsas mažai tereiks. 
Visas reikalas randasi griežtai tik Amerikos ir Anglijos 
rankose. Ypatingai mūsų valstybės sekretorius Marshall 

K ir prezidentas Truman yra pasimoję eiti pirmyn, nepai
sant nuomonės kitų šalių. Jie teigia, kad be greito Vo
kietijos ekonominės galybės atstatymo visa Eturopa yra 
paržuvus ir niekad neprisikels iš karo griūvėsiu. Vadina
si, pagal šią politiką, pirmiausia turi būti atstatyta Vo
kietija, o paskui kitos šalys seks. Tų kitų šalių ekono
mija, tuo bu du, bus prikergta prie Vokietijos ekonomi
jos. Tai reiškia atsteigimą Vokietijos vadovybės Eur<>. 
poje. Lygiai taip buvo po Pirmojo Pasaulinio Karo. /

Natūralu, kad Tarybų Sąjungos vyriausybė protes
tuoja prieš šį amerikiečių ir anglų žygį. Ji sako, kad 
amerikiečiai ir anglai vieni neturi teisės spręsti Vokie
tijos atstatymo. Kariauta buvo visų, laimėta buvo visų, 
pasiaukota buvo visų, tai ir Vokietijos ateities reikalą 
turi spręsti tie patys visi. Jeigu kam Vokietijos reikalas 
apeina, tai daugiausia jis apeina Tarybų žemei. Kodėl? 
Todėl, kad daugiausia ji paaukojo hitlerinės Vokietijos 
sutriuškinimui. Antra, bėgyje tik vienos kartos Tarybų 
žemė buvo du sykiu vokiečių užpulta ir nuniokota. Tre
čia, Vokietija pasilieka Tarybų Sąjungos kaimynas. Ar 
gali, tuo būdu, Jungtinės Valstijos, kurios randasi už 
trijų tūkstančių mylių nuo Vokietijos, nuspręsti, be Ta
rybų Sąjungos sutikimo ir dalyvavimo, koks tasai kai
mynas turi būti? Jau po Pirmojo Karo Amerika ir Ang
lija tą kaimyną atstatė ir apginklavo, ar jos ir vėl to 
paties siekia ir stato Tarybų Sąjungą į pavojų?

Šitokiais išvedžiojimais ir sumetimais pagrįstas Ta
rybų Sąjungos protestas. Kiek jis paveiks amerikiečius 
ir anglus, dar nežinia. Sprendžiant pagal komercinės 
spaudos atsinešimą, tai nebus kreipiama jokio dėmesio.

Ką tokiame atsitikime toliau darys Tarybų Sąjunga, 
irgi nežinia. Vienas dalykas, tačiau, aiškus, būtent: 
tarptautiniai santykiai turės, pablogėti ir taikos reika
las bus pastatytas prieš rimtą pavojų.

New Jersey Valstijos Konstitucija
Labai smarkiai pažangiosios jėgos darbuojasi New 

Jersey valstijos konstitucinėje,, konvencijoje. Joms pavy
ko į konstituciją įsprausti punktą prieš diskriminaciją 
mokyklose arba milicijoje dėl žmogads. religinių įsitikini
mų, arba rasinės bei tautinės kilmės.

Tai bus visoje Amerikoje pirma valstija tokį svarbų 
punktą įdėti į savo konstituciją. Reakcijonieriams ir 
tautinės - rasinės neapykantos apaštalams skaudus 
smūgis. Ir konvencijoje jie kalbėjo prieš tokį pareiškimą 
valstijos konstitucijoje. Tokiam pareiškime jie įskaitė 
komunizmą. Bet jie buvo mažumoje — 50 delegatų bal
savo už, o tik 18 prieš.

Beprotiško Įstatymo Beprotiški Rezultatai
Naujasis National Labor Relations Boardas žada 

Taft-Hartley įstatymą pravesti gyveniman iki paskutinės 
raidės. Boardo direktorius Denham reikalauja, kad visi 
unijų viršininkai, nuo aukščiausio iki mažiausio, pasi
rašytų pareiškimą, kad jie nieko bendra neturėjo ir ne
turės su komunistais. Daleiskime, kad CIO Pild. Tary
boje vienas narys atsisakys pasirašyti tokį pareiškimą, 
.jokia CIO unija neturės teisės pasiskųsti Boardui jokiais 
reikalais.

Dar daugiau, ponas Denham sako, kad Boardas iš
mes laukan visus tris tūkstančius dabar priduotų skundų 
prieš darbdavius, jeigu nors vienas viršininkas nesutiks 
su jo patvarkymu.

Dabar net ir labai konservatyvūs žmonės sako, kad 
ponas Denham eina per toli. Toks jo pasimojimas visą 
Taft-Hartley įstatymą pastato ant juoko. Bet reakcijo- 
nierius Denham tjktai vykdo reakcijonišką įstatymą. 
Rėzultatai gali būti tokie, koks yra įstatymas.

=====§ - KAS KĄ RAŠO IR SAKO !
• • - • •

Lietuvos Soduose
AR TYLA—GERA BYLA?

Dienraštis “Vilnis” rašo:
Sandara bijosi paskelbti 

laišką, kurį iš Vilniaus pri
siuntė Birutė Vileišytė-Tur- 
sienė, duktė Jono Vileišio.

Sandara pasitenkino pada
vimu trumputės ištraukos. 
Sandara nei vieno sakinio ne
paduoda iš tos dalies Vileišy- 
tės laiško, kur ji kalba apie 
savo susitikimą su senais 
draugais Vilniuje ir Katine, 
apie savo planus naujam dar
bui ir kur ji kviečia pabėgė
lius grįžti tėvynėn.

Sandara taip niekšiškai su- 
cenzūravo Birutės VileiŠytės 
laišką, kad iš originalo nieko 
neliko.

Ir tie ponai dar drįsta sa
kyti, kad jiems 'rūpi žodžio 
laisvė!

Visi žino, kad Sibiras yra 
kultūriška šalis, kurioj gyve
na milionai darbščių žmonių ir 
kad tarybinį Sibirą jokiu bū
čių negali lygint su cariniu' Si
biru ir jo katorgom.

Bet Sandara, • orientuodamo- 
“Si7į tuos tamsūnus, kurie ją 
skaito, vadina Sibirą pragaru...

Naujienos taip išsigando 
VileiŠytės - Tursienės laiško, 
rašyto savo motinai Ameriko
je, Iv^ad tas atėmė joms žadą. 
Ligi šio pirmadienio menševi
kų laikraštis taip ir neatidarė 
savo burnos.

Bijo teisybės labiau “ negu 
velniūkštis kryžiaus.

Draugas taip pat nepaduoda 
nei teksto VileiŠytės laiško, 
nei ištraukų iš jo. Vieton tp 
tie patys šabloniški kliedėji
mai, kurie atsikartoja diena iš 
dienos.

Net tą dalį VileiŠytės laiš
ko, kur ji praneša, kad dirbo 
kontoroje, prie miškų plukdy
mo,* Draugo peckelis iškraipo 
ta prasme, kad ji dirbo “šešis 
metus prie rąstų plukdymo.”

Tai plunksnos banditų tech
nika . Vileišytė-Tursienė ir 
jos vaikai užsitikrino sau 
gražų,, rytojų. Ir Lietuvos 
priešų ambrijimas, kad jos 
parašyto laiško tikruoju au
torium yra už jos pečių stovė
jęs ginkluotas enkavedistas, 
yra niekas daugiau, kaip zau
nos niekšų, praradusių savo 
seną tėvynę. Jie bando įkąs
ti, įgilti tuos, kurie dirba sa
vo gimtinei naudingą darbą.

Keleivis, rašydamas apie 
VileiŠytės laišką savo moti
nai, rodo nepaprasto nervuo- 
tumo. Aišku, Keleivis, kaip ir 
kiti jo kraujabroliai, laiško 
turinio nepaduoda. Jis bijo, 
kad jo skaitytojai nesužinotų 
bentą krislą teisybės.

Darbo Unijos Atbunda
Organizuoti darbininkai nežada rankas susidėję sė

dėti ir tylėti. Tai parodo kad ir Amerikos Darbo Federa
cijos Spaustuvininkų Unijos konvencija, konvencija 
vienbalsiai nutarė paraginti visas darbo unijas ir šiaip 
pažangiąsias piliečių organizacijas suvienytomis spė
komis darbuotis politinėje dirvoje. Politinė veikla, sako 
rezoliucija, turi apimti visą kraštą. Jos Tikslas rinkimuo
se paremti tokius kandidatus, kūrie apgins teisingus rei
kalus visų piliečių.

Toje pačioje rezoliucijoje spaustuvininkai ragina 
Amerikos Darbo Federacijos Pildomąją Tarybą panau
doti savo įtaką suorgahizavimui tokios visos šalies mastu 
politinės veiklos. Toliau raginama spaustuvininkų unijos 
vadovybė pradėti miestuose bendrą politinę veiklą.

Kitoje rezoliucijoje konvencija šaukia suvienyti vi
sas Federacijos, CIO ir geležinkeliečių brolijų spėkas 
panaikinimui Taft-Hąrtlėy įstatymo ir visų kitų prieš- 
darbininkiškų įstatymų.

Tiktai labai gaila, kad Federacijos vadovybė su ei-
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Daugmenišk ū pardavėjai maisto produktu, Londone, 
kaltino mazm^noniis pardavėjas, būk tie neperka, nes 
norį imti iš pirkėjų brangias kainas, teisindamiesi tų 
produktų “trūkumu.” Mažmenomis pardavėjai aiški
nosi negali pirkti prekių, nes daugmeniškai p^rduodan- 
tieji per brangiai lupą. Pasekmė tokio siuntirf^jimo 
vartotojų nuo “Ainošiaus pas Kaipošių” buvo ta, kad * 
žmonės alko, tuo tarpu tie maišai daržovių ir vaisių 
supuvo ir paskui turėjo būii išvežti i laukus aparti. /

linių narių troškimais nesiskaito. William Green jau 
atmetė CIO pasiūlymą dėl bendros veiklos prieš Taft- 
Hartley įstatyhią. (

Neva socialistinis Keleivis 
pilnai sutinka su klerikalų or
gan^ Draugu, kad tikruoju 
laiško autorium yra “enkave
distai.”

Draugas užtraukė gadzinką. 
Keleivis turavoja._______ c

SAKO, SOCIALISTAI 
VEIKIĄ SLAPTAI

Iš Berlyno pranešama, 
jog sovietinėje Vokietijos 
zonoje vokiečiai social-de- 
mokratai veikią slaptai; jie 
leidžią savo nelegalę litera
tūrą, jie, girdi, palaiką “šio
kią tokią organizaciją” 
tam, kad “tikroji demokra
tija ir tikrasis socializmas” 
galėtų gyvuoti.

- Vokietijos social-demok- 
ratų partija (sovietinėje 
zonoje) susijungė su komu
nistais, ir įkūrė Socialistų 
Vienybės Partiją, ši parti
ja vaidina svarbų vaidme
nį žmonių švietimo srityje 
ir visame politiniame ir e- 
konominiame gyvenime.
' Įdomu, kokią demokrati
ją tie “slaptieji” socialde
mokratai gali sovietinėje 
zonoje apginti? Žemės re
forma ten pravesta; junke
rių lizdai —dvarai, išdalin
ti bežemiams' ir mažaže
miams; iš naciškų gaivalų 
fabrikai atimti ir naciona
lizuoti; švietimo srityje ve
damas milžiniškas nunaci- 
nimo darbas; nedarbo nė
ra; visi dirba, kurie nori 
valgyti. Žmonės išsirenka 
tokias vietos valdiškas ad
ministracijas, kokias nori.

Tai ką gi tie “slapukai’’ 
gali duoti? Ar jie kovoja už 
tokią demokratiją, kokia 
gyvuoja britų ir amerikie
čių zonose? Jeigu taip, Tai 
jie dirba ne liaudies, bpt 
jos priešų naudai. ‘

Matyt, social-demokratai 
(grigaitinio tipo) eina šni
pų pareigas, — šniukštinėja 
amerikonams ir anglams. 
Bet tai nėra socializmas. 
Tai nėra demokratija.

NE ĮTRAUKTI, BET 
PADIDINTI PALESTI
NOJE KARIUOMENĘ

Žinių agentūros ONA ko
respondentas Washingtone 
skelbia, jog britai' imperia
listai nei negalvoja apie iš
traukimą savo kariuomenės 
iš Palestinos. Girdi, ligi šiol 
buvo skelbiama, būk Lon

dono valdžia, kad paleng
vinti naminį krizį, norinti 
ištraukti iš Palestinos sa
vo kariuomenę, 'kurios už
laikymas' ten daug lėšuoja.

Bet šiš” korespondentas 
dabar skelbia, jog iš tikrų
jų britai nei negalvoja apie 
ištraukimą bei sumažinimą 
savo kariuomenės Palesti
noje; jie nori ten ją labiau 
sutvirtinti. 'O kad sutvir
tinti, jie prašys iš Ameri
kos daugiau pinigų.

Imperialistai buvo ir pa
siliks, tie bankrotininkai 
britai! '

VEDYBOS BRANGSTA.
Dienraštis Vilnis rašo:
Už leidimą apsivesti Chica

go.] reikia mokėti ne tris, bet 
penkis dolerius. Viskam ei
nant brangy#, kodėl ir meilė 
neturėtų pabrangti!
v Laisnių biuro vedėjas John 
O’Brien pareiškė r “Įsimylė
jęs vyras, kuris mano, kad 
penki doleriai yra perdaug, tu
rėtų atsisakyt nuo vedybų.”

Kodėl jis pamiršo, kad meilė 
neįkainuojamai Jei neįkai
nuojama, .tai ii* tūkstantis ne
būtų perdaug . .

O’Brien pamiršo, kad po ve
dybų laisnio išsiėmimo seka 
tokia proza, kaip steikai, bul
vės, pienas, baldai, virtuvės 
įtaisai ir tt.

Meilės palaikymas reikalau
ja vis daugiau dolerių.

Washington. —- Karinių 
inžinierių pagaminta nauja 
milžiniška' rJkieta lekia 
daugiau kaip pusantros 
mylios per sekundą.

Washington. — Darosi 
vis sunkiau veteranams su
rasti darbo.

Dėkoju ir Kviečiu
Širdingai dėkoju visiems 

savo kostumeriams už atsi
lankymą į mano Fur Shop 
atidarymo dienomis. Savo 
skaitlingu a t s i 1 ankymu, 
gražiais linkėjimais nian 
pasisekimo kailinių biznyje, 

•suteikėte man daug malo
numo ir gero ūpo jums kuo- 
geriausia patarnauti. Taip
gi dėkoju .visiems, pirku- 
siems kailinius ir iš kailiu-' 
kų dirbtines gėles atidary
mo dienomis. Aš pilnai ti
kiu, kad visi atidarymo Tai
ku' pasižadėję pirkti iš ma
no, įstaigos kailinius; sąvo 
pažadų laikysitės. O aš rū
pinsiuos visiems patarnaut; 
teisingai ir pilnai patenki
nančiai.

Aš kviečiu visus, kada tik 
gaunate progą, užeiti į ma
no krautuvę, pasižiūrėti ir 
pasikalbėti. Aš nelaukiu, 
kad kas tik užėjęs pas ma
ne į krautuvę tuojau ką 
nors pirktų.^Visai ne. Aš 
noriu, kad Tamstos užeitu
mėte, pamatytumėte mano 
“staką” ir pasiteirautumėte 
pas mus tų dalykų, kuriais 
jūs interesuojatės. Mes 
jums suteiksime teisingus 
ir prietėliškus patarimus. 
Mes neužpulsime jūs su į- 
kyriais siūlymais, kad pirk- 
tumėte tą ir tą, ko jūs te
norite arba pakol jūs nesa
te nusisprendę pirkti. Jei, 
abejpdami, patinka ar ne
patinka daiktas, norėtume 
pirkti, mes jums sakytume: 
prieteliau, nėsiskubirik, pa
galvok, pirk tik tada, kai 
jausies, jog tikrai daiktas 
tau patinka.

Mūsų biznis nėra taš, kūr 
žmonės užeitų tik- pirkti. 
Pas mus pereina šimtai 
žmonių pasižiūrėti, pasitar
tų persitikrinti tinkamumū 
ųiūsų produktų ir patarna
vimo. Kailinių biznis yra i

Rašo J.
Po šaltųjų 1928-29 metų 

ir 1939-40 metų žiemų Lie
tuvoje liko tik 50% visų 
vaismedžių. Vaismedžių iš
šalo daug dėl1 to, .kad res
publikos soduose buvo augi
namos neatsparios šalčiui, 
nepritaikytos mūsų kraš
tui vaismedžių atmainos. 
Smetoninės Lietuvos vy
riausybė į sodininkystę ne
kreipė reikiamo dėmesio, 
neorganizavo medelynų tin
klo, nesirūpino tinkamų 
mūsų krašto kli
matui stan dartizuo- 
tų vaismedžių išvedimu. 
Privatūs medelynų savinin
kai, vaikydamiesi didesnio 
pelno, augino ir pardavinė
jo valstiečiams įvairių už
sieninių atmainų vaisme
džius, visaip giriant jų ge
ras savybes. Tačiau vals
tietis neilgai džiaugdavosi, 
pasisodinęs savo sode lo
kius medelius. Medeliai, už
ėjus šaltesnei žiemai, iššal
davo, ir valstietis vėl už 
aukštą kainą pirkdavo pri- 
vačiūosb medelynuose jau
nus vaismedžius, kurių 
laukdavo toks pat likimas.

Respublikoje nebuvo pa
kankamo sodininkystės spe
cialistų skaičiaus ir vals
tiečiai, užvesdami sodus, tik 
retais atvejais tegalėjo pa
sinaudoti prityrusių specia
listų patarimais.

Daug nukentėjo Lietuvos 
sodai taip pat • karo ir vo
kiškosios okupacijos me
tais.

Išvadavus Lietuvą, tary
binė vyriausybė, greta kitų 
žemės ūkio šakų, ryžtingai 
ėmėsi atstatyti ir respubli- 

stambių išmokėjimų daly
kas. Todėl prieš pirkimą 
kailinių nesisarmatykit ap
sidairyti, patyrinėti koky1 
bes ir kainas. Pas mus už
ėję nesigailėkite mūsų dar
bo ir laiko. Klauskite, ko 
norite sužinoti apie kaili
nius. Prašykite parodyti, 
neatsiprašinėkite, kad “da
bar nepirksite,” nesate tam 
pasiruošę. Mums patinka 
žmonės, kurie gerai apsiro- 
kavę perkasi daiktus. Mes

Antanas Vasaris
mokiname žmones patyri
nėti gerai apie^dhiktus pir
ma, nėgu perkate. Mes tą 
darome todėl, kad mės žino
me, kai žmogus pažins kai
lių kokybę, darbb gerumą 
ir kainos prieinamumą, tai 
jis ar ji pirks fur koiitą iš 
Warris Furriers, 735 North 
Main St., Brockton, Mass.

Kai jūs užeisite pas mus 
asmėniškaif mės jums pla
čiai, nuoširdžiai išaiškinsi
me, kodėl mes galime jums 
parduoti kailiniuš geresnės 
kokybės, geresnio darbo ir 
už žemesnę kainą, nėgu di
džiosios^ kailinių krautuvės. 
Ptašorriė užeiti.

Art tarias Vrisriris.
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Bulota
kos sodininkystę. Tiktai 
1945-1946 metais 'buvo -pa
sodinta 285,700 'jaunų vais
medžių ir 163,000 uogų krū
mų. Tūkstančiai naujakurių 
užvedė pas save naujūs so
dus, dešimtys tūkstančių 
vaismedžių buvo pasodinta 
senuose, iššalusiuose Soduo
se. Tik per pirmąjį karui 
pasibaigus rudenį, 11945 m., 
buvo pasodinta 2,000 naujų 
sodų naujakurių ūkiuose ir 
naujai pasodinta vaisme
džių 4,000 senų sodų.

Pagal penkmečio planą 
numatyta pasiekti ir viršy
ti prieškarinį respublikos 
sodįninkystės išvystymo ly
gį. šiąm tikslui pasiekti bus 
atkurtas ir išplėstas tinklas 
medelynų, kurie galės iš
auginti ir perduoti sodini
mui po 500,000 vaismedžių 
ir vaiskrūmių per metus.

Sodininkystės atkūrimo 
darbui bus padėti tvirti 
moksliniai pagnndai. Lietu
vos mokslininkams iškeltas 
uždavinys ištirti ir pritai
kyti atsparias šalčiui, der
lingas ir tinkančias mūsų 
krašto sąlygoms vaisme
džių ir ^vaiskrūmių atmai
nas, kad respublikoje jau 
būtų standartizuotos veis
lės.

Mokslinis tiriamasis dar
bas jau atliktas Vytėnų 
sodinihkvstės ir daržinin
kystes bandymo stotyje. 
Tokia stotis Lietuvoje į- 
steigta pirmoji. Čia, žino
mo sbdininko , agronomo 
Proškaus vadovybėje, da
romi bandymai su 200 me
deliu atmainų. Bandomos 
vietinės veislės, o taip pat 
garsaus Tarybų Sąjungos 
mokslininko Mičurino ‘ iš
vestosios veislės, kurios, iš
tyrus >jų tinkamumą vie
tas sąlygoms, bus platina
mos masiškdi visame kraš
te. '

Sparčiai atkuriami ir 
steigiami nauji medelynai. 
Jau 1946 metais respubli
kos medelynai išaugino ir 
perdavė valstiečiams so
dinti du kartus daugiau 
medelių negu 1944 metais. 
Sodininkystei atkurti rei
kės didelio sodininkų-spe- 
cialistų skaičiaus.

Sodiriinkystės specialistų- 
agronomų riemaža paruoš 
Tarybų Lietuvos Žemės Ū- 
kio Akademija, o taip pat 
Kauno ir Vilniaus sodinin- 
kystės-daržininkystės tech
nikumai.

Šiemet Vilniaus sodinin- 
kystės-daržininkystės tech
nikumas išleidžia pirmąją 
jaunų sodininkų specialistų 
laidą. Daugiau kaip 30 jau
nųjų sodininkų išvyks dirb
ti į įvairiai Lietuvos aps
kritis.

Pavasaryje, valstiečių so
dybos vėl skęs žydinčių so
dų baltuose vainikuose, pir
maisiais žiedais pasipuoš 
tūkstančiai jauYių medelių 
naujakurių soduose. Nebe-k 
toli tas laikas, .kada visą 
Lietuva taps žydinčių sodų 
kraštu.-

** Į
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AR GYVŪNAI
MĖGSTA TABAKĄ

Didžiuma gyvūnų tabako 
nepakenčia, tūli het gaišta 
nud jb. Bet aštuonkojis 
jūrų baisūnas tiktdpūsas 
mėgsta tabako ky&pshį. 
Faktiškai, tabakas oktopu- 
•sūi taip labai patinka, kad 
žvejai dažnai naudoja gaba
lą tabako ant meškerės, 
kuomet nori jį pagauti.

Gesindami gaisrą 7 aukštų 
pastate, 840 Stanton St., New 
Yorke, dūmais buvo p'Hdiisin- 
ti 11 gaįsragesią.



KIEK NUODINGOS MĖSOS PARDUODAMA JUNGT. VALSTIJOSE

4

inspekto-
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FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI,-KO DAUGUMAS DAR NEŽINO
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apie 200,- 
atmeta jųnet 
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Kansas 
mėsos 
pačių

s

į
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rijų blogoje mėsoje. Nes 
nėra reikalaujama, kad 
daktarai raportuotų vy
riausybei apie smarkius 
pilvo skausmus, . tularemi- 
ją, ‘banguojantįjį drugį’, 
juostines kirmėles (tape 
worms) ir botulinių bakte
rijų nuodus. Bet mes tiek 
žinome, jog kas metai šioje 
šalyje maistui papjaunama 
apie 25,000,000 gyvulių be 
federalės vyriausybės prie
žiūros.”

Dauguma Skerdyklų 
Be Inspekcijos

Federalės valdžios ins
pektoriai prižiūri tik apie 
680 skerdyklų, o viso Jungt. 
Valstijose skaičiuojama iki

6,000 skerdyklų ir mėsos 
produktų gamyklų. Bent 
dviejuose tūkstančiuose iš 
trijų tūkstančių penkių 
šimtų miestų ir miestelių 
faktinai nėra jokios Mėsi
nės inspekcijos.

Šalies valdžios inspekto
riai visai nepaliečia 35 nuo
šimčių mėsinių galvijų, 40 
nuošimčių veršių ir kiaulių 
ir apie 20 nuošimčių avių, 
kurių mėsa pardavinėjama 
visuomenei.

^Federalis Įstatymas Tik 
Didžiosiom Skerdyklom
Kuomet rašytojas Upton 

Sinclair savo knygoje 
“Raistas” 1906 m. parodė,

kokie mėšlynai yra čikagiš- 
kės skerdyklos, tai prezid. 
Theodor. Rooseveltui reika
laujant, kongresas išleido į- 
statymą dėl mėsos inspek
cijos. Bet įstatymas pritai
komas tik tokiems atsitiki
mams, kur mėsiniai gyvu
liai ir mėsa persiunčiami iš 
vienos valstijos į kitą. Tas 
federalis įstatymas nekliu
do gyvulių nei jų mėsos, 
pardavinėjamos tiktai toje 
pačioje valstijoje.

“Namine Mėsa”
O mėsos biznieriai 

garsinasi, kad, girdi, “ 
pardavinėjame šviežią mė
są pačioje mūsų valstijoje

paskerstų gyvulių?’
Saugiau dalykai sutvar

kyti didžiosiose skerdyklo
se, kurių mėsa pardavinė
jama įvairiom valstijom. 
Tokias skerdyklas prižiūri 
federalės valdžios inspek
toriai. Vidutiniai jie per 
metus atmeta apie 25,000 
dar nepapjautų nesveikų 
gyvulių. Federaliai inspek
toriai didžiosiose skerdyk
lose tiria ir papjautus gy
vulius, tarp kurių per me
tus atranda dar 
000 nesveikų ir 
mėsą.

Šalies valdžios 
riai, rasdami pačiose sker-

dyklose mėsoje perus tokių 
ligų, kaip uremija, anthrax 
ir tris tuzinus kitų, vidu
tiniai per metus atmeta ir 
įsako sunaikint 560,000 da
liu kiaulienos, 168,000 da- 
lių jautienos ir 10,000 dalių 
veršienos. '

Tuo būdu federaliai in
spektoriai pasmerkia su
naikinimui tiek nesveikos 
mėsos, kuri galėtų susirg- 
dint bei išmarint visus New 
Yorko, Chicagos, San 
Francisco, Philadelphijos ir 
Detroito gyventojus, kaip 
tvirtina minimas New Yor
ko valstijos seimelio narys.

Šiek tiek geresnė valstiji-

Buvo ir tebėra skirtingų 
aiškinimų, kodėl tūli žmo
nės nutunka. Daugelis nau- 
jovinių gydytojų sako, pir
mutinė ir nematomoji nu
tukimo priežastis gali būti 
betvarkiai dvasiniai žmo
gaus jausmai. Amerikietis 
daktaras-Carl Binger šitaip 
aiškina tą dalyką:

“Dauguma riebių žmonių 
yra nutukę todėl, kad jie 
perdaug valgo. Palinkimas 
nuolat valgyti dažnai parei
na iš to, kad jie kenčia ko
kią baimę ar rūpesnį. Kai 
kurie dvasiniai nepasiten
kinę žmonės perdaug sal
dainių vartoja, ieškodami 
pasitenkinimo.”

Skirtingi Aiškinimaį
Gydytojų nuomonės apie 

nutukimo priežastį keitėsi 
iau ne sykį. Buvo siūloma 
ir skirtingi suliesėjimo' (re
ducing) receptai. Riebu
liams buvo patariama 
mankštintis ir sakoma, kad 
mankšta mažins taukus. 
Bet, iš antros pusės, mank
šta ugdo raumenis ir didina 
norą valgyti. Toliau įėjo 
madon skelbti, jog asmuo 
tunka todėl, kad netvarkiai 
veikia tūlos jo liaukos 
(glandsai). . ypač, kuomet 
silpųa kaklinė (thyroidinė) 
liauka. Dabar gi pripažįs
tama, kad savotiškas liau
kų veikimas tik labai retai 
veda prie nutukimo.

Dauguma daktarų šiais 
laikais teigia, jog žmogus 
tunka todėl, kad jis daugiau 
valgo, negu reikia diena iš 
dienos palaikyti jo energi
ja — kūno veiksmam ir ju
dėjimam; tuomet maisto“ 
perviršiai kraunasi kaip 
taukai. '
Reikia Pastoviai Pakeist 

Mitybos Papročius
Didelis skaičius >“riebu- 

lių”, ypač moterų, mėgina 
suliesėti, bet nevyksta. Ko
dėl? Todėl, kad jie nepada
ro nuolatinės atmainos sa
vo mityboje, kaip atrado 
Yale Universiteto medici
nos skyriaus profesoriai, 
daktarai T. S. Danowski ir 
A. W. Winkler. Tie gydy
tojai sako:i

“Norint pasiliuosuoti nuo 
riebumo, reikia pastoviai 
pęrauklėt savo mitybos pa
pročius” — atprast nuo to
kių valių, kurie tukina, o 
priprast prie skirtingų val
gių, kurie neaugina taukų.
Kokiais Valgiais Pavaduot 

Riebinantį Maistą
Kas buvo įpratęs “šveis

ti” lašinius, riebią mėsą.

Yra didelių, blizgančiai į- 
rengtų krautuvių, kurios 
pardavinėja gražiai atro
dančią mėsą, dargi “nupi
gintomis” kainomis. Iška
bos skelbia, kad tai šviežia 
mėsa. “Bet tai gali būti cho
leros pasmaugtų kiaulių ar
ba kitų pastipusių gyvulių 
mėsa,” rašo Reader’s Scope 
žurnale .Thomas C. Des- 
mond’as, pirmininkas New 
Yorko valstijos seimelio ko
misijos, tyrinėjančios mais
to dalykus. Jisai sako:

— Mėsininkas žinojo, kad 
perka padvėsusio gyvulio 
mėsą. Farmeris žinojo, kad 
ta kiaulė krito nuo chole
ros. Jis visai pigiai ją par
davė, o mėsininkas norėjo 
greitai ir gerai pasipelnyti.

Nuo tos mėsos skaudžiai 
susirgo tuzinai vyrų, mote
rų ir vaikų.
Rūkyti Liežuvai iš Mėšli

nės Gamyklos.
Vieną karštą vasaros die

ną Brooklyne, N. Y., 45 
žmonės ūmai susirgo ir vie
nas mirė. Visi jie buvo val
gę rūkytų liežuvių. Miesto 
sveikatos inspektoriai ėmė 
tyrinėti ir atrado kaltinin
ką. Tai buvo maža skerdyk
la viename miestelyje šiau
rinėje New Yorko valstijos 
dalyje. Aštrus vidurių už
degimas paguldė ir 17 to 
miestelio piliečių, kurie bu
vo užvalgę tokių liežuvių.

Tuo pačiu grioviu iš sker
dyklos bėgo papjautų gyvu
lių atmatos ir žmonių mėš
lai iš savininko šeimynos 
namo. Musės lakstė nuo 
mėsos j mėšlyną . ir atgal 
ant ,mėsos.

Gatavi valgymui liežu
viai turėjo būti labai karš
tai išrūkyti, kad nužudyt 
ligų perus. Bet jie buvo tik 
paviršutiniai drungnai ap
rūkyti. .

Tūkstančiai Tokių Sker
dyklų Amerikoje

Gal tai baisu? Bet Jung
tinėse Valstijose yra tūks
tančiai panašių skerdyklų 
ir mėsos gamyklų, sako 
New Yorko valstijos seime
lio narys Desmondas:

— Štai, pavyzdžiui, mėsi
ninkas Narvik. Jo pati pri
siektų, kad jis teisingas ir 
toks gailaširdingas, kad net 
musės neužgautų. Bet be
veik kasdien to mėsininko 
trokai važinėja dulkėtais 
farmų keliais ir supirkinėja 
veršius, susirgusius plaučių 
uždegimu (pneumonia) ar 
kitomis ligomis. Mėsinin
kas, moka po dolerį kita už 
verši, kuriam lemta padvė
sti. Jis, kiek galint dąiliau, 
nutaiso tu veršiu mėsą ir 
pardavinėja, kaip šviežią, 
“namie papjautų gyvulių

/.veršieną.”
O kur inspektoriai? Dau

giau pusėje Jungtiniu Val
stijų miestų ir miestelių nė
ra mėsos inspektorių. Dau
gelyje kitų vietų inspekto
riai yra paperiami.
Inspektorių Palikti Mėsi

ninkams Antspaudai
“Viename didžiausių mie

stų New Yorko valstijoje 
mes radome parankiai pa
kabintus inspektorių ant
spaudus, — tęsia Desmon
das, — taip kad bile mėsi
ninkas galėtų prispausti, 
kaip oficialius “ patvirtini
mus jo mėsos gerumo.

“Niekas nežino, kiek a- 
merikiečių raitosi kančiose, 
atsiduria ligoninėse ir mir-,<sviesto sluoksniais: kas su 
šta huo parazitų ir bakte- ;

nius, cukrinius pyragaičius 
ir gausiai riebalais užtaisy
tus miltinius valgius, tai 
privalo atsisveikinti su to
kia mityba, jeigu nori su
liesėti. Jis arba ji turi pri
sipratinti prie skirtingos 
mitybos, taip kad pasidary
tų gardūs tokie valgiai, 
kaip salotos, čielų kviečių 
miltų duona, liesa mėsa, 
kiaušiniai, “k a i m iškas” 
(cottage, farmer’s) sūris, 
žuvis, įvairios daržovės ir 
ne per saldūs vaisiai.

Kalbant apie liesą mėsą, 
kiaušinius ir paprastą var- 
škinį sūrį, tai iš esmės yra 
proteinai (baltymai), o pro
teinai yra žinomi kaipo so
ties valgiai. Jų užvalgęs, 
žmogus jaučiasi sotesnis, 
negu daug daugiau suval
gęs. pav., baltosios duonos, 
kuri pamatiniai vra krak
molas; o krakpiolinis mais
tas traukia į nutukimą.

Dvieju Brooklyniečių 
Pavyzdys

šių žodžiu rašvtoias Pe
rai pažįsta du brooklynie- 
čius, kuriem gydvtoias pa
tarė palengvėti. Jiedu val
gydavo daug smulkios, 
nors ir ruginės, duonos su 
sviestu; mėgo Smetoną, rie
bią mėsą ir bulves. Gydyto
jas patarė čielų kviečių 
miltu duoną, liesą mėsa, 
mažiau bulvių, daugiau

šviežių daržovių ir vaisių. 
Tiedu žmonės vykdė dak
taro patarimą ir per kelias 
savaites vienas numetė ša
lin 18 svarų taukų, o kitas 
10 svarų.

Pakeitus valgius, sako 
'tiedu brooklyniečiai, “iš 
pradžios lyg ko tai stoka- 
vo. bet pripratome prie 
skirtingos mitybos; jau vis
kas atrodo tvarkoje, ir ge
riau jaučiamės.”

Perdaug Kalorijų
Minimi Yale Universiteto 

medikai profesoriai atrado, 
jog žmonės nutunka todėl, 
kad atsisėdę, “vienu pradė
jimu perdaug vargo ar per- 

. tankia i no mažiau valgo ar
ba todėl, kad jų mitvboje 
perdaug valgiu su skaitlin
gais kalorijais” (kūro-ener- 
gijos vienetais. O daugiau
sia kalorijų vra cukruje, 
riebaluose ir krakmoliniuo
se valgiuose.
Nuo To Paties Valgio Vie

nas Gali Nutukti, o 
Kitas Ne. •

apie perdaug 
dar nereiškia,

Kalbant 
valgymą, 
kad riebus žmogus visuo
met daugiau valgytų, negu 
vidutinis. Kas liečia maisto 
kieki, nutukęs asmuo gal 
tik tiek suvalgo, kaip ir lie- 
sas. 1

Bet “jeigu žmogus tunka,

tai reiškia, kad jis vis tiek 
daugiau valgo, negu reika
linga jo kūno energijai pa
laikyti” sako minimi Yale 
Universiteto mokslininkai.

Kiekvieno kūnas skirtin
gu greičiu perdirba maistą 
į energiją. O energija skir
tingai eikvojasi pas įvai
rius žmones. Tatai priklau
so nuo judrumo, ūpo-tem- 
peramento ir nuo tam tikrų 
vidujipių kūno organų vei
kimo, žodžiu sakant, nuo fi
zinės ir dvasinės veiklos.

Štai kodėl du žmonės, ga
li visai lygiai valgyti, ir 
vienas nuo tos pačios mity
bos nutuks, o kitas tik vi
dutinį savo svorį išlaikys.

Ar Paveldėjimas?
Dažnai girdihne žmones 

sakant: “Aš mažai valgau, 
bet tunku; turbūt, nuo sa
vo tėvu paveldėjau palinki
ma tukti.”

Bet tai patikrintas fak
tas, kad jeigu ir ne po daug 
valgysi riebalinių, cukriniu 
ir krakmolinių valgių, tai 
galėsi palaipsniui nutukti, 
ypač, jeigu sunkiai fiziniai 
nedirbi.
Kodėl Tūli Perdaug arba 

Pertankiai Valgo?
Kodėl daugelis žmonių 

perdaug ir pertankiai- val
go? Šį klausima psichologi
niai atsako dr. Harry Gold,

Y
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SENATORIŲ IR KONG- 
RESMAN. ĮKALTINIMAS

Ar gali būti įkaitintais 
Jungt. Valstijų senatoriai 
bei kongresmanai? Ne. 
J. V. senatorius arba kong
reso narys negali būti įkai
tintais (imneached), ka
dangi šalies konstitucija to 
nenusako. Konstitucijoj nu1- 
rodoma tiktai „ taip, kad— 
“prezidentas, vice-preziden- 
tas ir visi J. V. civiliai vir
šininkai (officers) bus pa
šalinti iš pareigų ir įkaitin
ti už tokius nusikaltimus, 
kaip išdavystę, papirkimus, 
dideles kriminalystes bei ki
tus nusikaltimus.” Tačiau 
senatorių ir kongresmanų 
visiškai nemini.

SOST. WASHINGTON!) 
VARDAS SENIAU

Jungtinių Valstijų sosti
nis miestas. Washington, 
(D. C.), seniau buvo 
namas Federal City.

KADA PRASIDĖJO 
20-TAS AMŽIUS?

Dvidešimtasis amžius, 
ba 20-to šimtmečio gadynė
prasidėjo 1901 metų sausio

ar-

PIRMASIS FILMŲ 
AKTORIUS
- Pirmuoju filmų akto
rium Amerikoje buvo Bron
cho Billy, vaidinęs “The 
Great Train Robbery” fil
mo ie, kuri buvo pagaminta 
1903 metais, ir tai buvo' 
pirmieji judomieji paveiks
lai su apysakos turiniu.

i 

Cornell Universiteto medi
cinos profesorius:

“Nutukimas dažnai par
eina iš dvasinio žmogaus 
stovio. Žmonės dažnai grie
biasi valgią, kuomet jie jau
čiasi nelaimingi, nusiminę, 
dvasiniai nupuolę. Kada 
žmogus valgiu ramina dva
sinius savo nesmagumus, iš 
to išsivysto paprotys per
daug valgyti, o paskui jau 
nelengva pasiliuosuoti nuo 
papročio. Tada prireikia ir 
dvasinio, psichologinio gy
dymo.”

Žymus amerikietis dakta
ras W.. C. Cutting taipgi 
sako: “Kuomet žmogus 
dvasiniai nepasitenkinęs ir 
jaučia, kad nepasieks to, 
apie ką svajojo, jis dažnai 
ieško pasitenkinimo valgy
me” ir įgyja paprotį,, ve
dantį prie nutukimo.

Cigąretas. Alkoholis ir 
Valgis

Daugelis žmonių, ramin
dami įtemptus nervus, rū
pesčius ir vidujinius prieš
taravimus, užsirūko cigare- 
ta; kiti paima “burnele” 
alkoholio, o dar kiti prade
da valgyti.

Tokiomis priemonėmis 
beraminant dvasinius ne
smagumus, iš vienos pusės, 
gali išsivystyt alkoholikai, 
o iš antros pusės — nutu- 
kėliai.

Dvasinis Gydymas 
<^uo Nutukimo

Psichologiniai gydytojai 
patyrė, pavyzdžiui, tokių 
dalvkų. Moteris perdaug 
valgė dėl “susigraužimo”, 
nes vyras ją niekindavo ir 
įkandžiai pajuokdavo. Mo
teris perdaug nutuko, galų 
gale; abudu nuėjo pas psi
chologą daktarą. Tas pa
mokino vyrą nedaryti žmo
nai tokių nesmagumų, iš 
kurių bloga ir vienam ir 
kitam. Vyras liovėsj. įžeidi- 
nėjęs žmoną. Dėl to pra
ėjo jai noras nuolat valgy
ti. Moteris ėmė liesėti ir 
palaipsniui sugrįžo į vidu
tinį svorį ir dailią kūno 
figūrą.

Gydymasis nuo nutuki
mo, kain matome, gali būti' 
ne tik fiziniu (kaip kad val
gių pakeitimas), bet; ir dva
sinis. . ' ' *

ĮSPĖJIMAS
Bet tegul niekas nebando 

bats daktarautis nuo rie
bumo! Ypač pavojinga mė
gint “nusirediusint” f' to
kiais vaistais, kaip benzed
rine ir thyroidinės liaukos 
piliukės. Tiktai gydyto
jas tegali spręsti apie val
gius ir vaistus norintiems 
suliesėti. J. C. K.

nė inspekcija veikia tiktai 
Californijoje, ir tai tik ap
skrityse, turinčiose po dau
giau, kaip 25,000 gyvento1- 
jų. Mažesnėse apskrityse ir 
ten inspekcija nėra versti
na. O gal inspekcija per 
brangiai lėšuoja? Visai ne. 
Apskaičiuota, jog inspekci
ja vidutiniai atsieina tik 6 
iki 7 centų dėl kiekvieno 
gyvulio mėsos.
Kur Mėsa be Patikrinimo

Pennsylvanijoj, 
ir Oregon valstijoj 
inspekcija palikta 
skerdyklų valiai.

Desmondas 1941 m. siūlė 
New Yorko valstijos seime
liui išleisti įstatymą tinka
mai mėsos priežiūrai sker
dyklose, ypač kiaulienai, 
kuri “gatava” pardavinėja
ma valgymui. Bet seimelis 
atmetė šį siūlymą. Kai ku
rios valstijos turi neva i- 
statymus mėsos inspekcijai, 
bet tie įstatvmai yra miglo
ti ir nevykdomi.

Tiktai vienas iš kiekvie
nos dešimties miestų šioje 
šalyje turi gerus vietinius 
inspekcijos įstatymus. O 
95-se nuošimčiuose apskri
čių ir miestų nėra visai jo
kios mėsįnės inspekcijos.

Neva Inspektoriai
Kur išleisti miestiniai in

spekcijos įstatymai, dažnai 
politiniai republikonų bei 
demokratų “bosai” skiria 
inspektoriais savo pakali
kus, kurie apie mėsą nieko 
daugiau neišmano, kain tik 
ant stalo padėtą valgyti. 
Toks inspektorius nematys 
skirtumo tarp cholerps 
dvėselienos ir sveikos mė
sos.

Supuvusios Mėsos 
“Daktaravimas”

Didžioioje d a u gumoje 
miestu “valstijinė” ligotų 
gyvulių mėsa svkiu su ge
ra mėsa paruošiama krau
tuvėms. Pūvanti mėsa pra
varoma chemikalų, kad pa
naikintų smarvę, arba nu
dažoma taip, kad atrody
tų graži ir sveika.

Kaip Išvengti Nuodingos 
i Mėsos?

Patariama žmonėms pa
sirinkti mėsą su federalės 
valdžios inspektorių ant
spaudais: reikalauti federa- 
lio inspekcijos įstatymo vi
soms valstijoms, o tuo tar
nu versti valstiių seimelius 
ir miestų tarybas išleisti 
tinkamus vietinius inspek
cijos įstatymus ir juos vyk
dyti, kad nereikėtų mėsi
nėse pirkti sau ligas ir mir
ties pavojus. N. M.

*1
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DAUGMENIšKI1 
APSITELIAVIMAI f

Ar pasitaiko, kad karvės 
ant sykio atvestų penkis 
teliukus? Taip, pasitaįko. 
Nors tai retas įvykis, bet 
tokių atsitikimų būna — 
apie vieną sykį per aštuo
nis milionus apsiveršiavi
mų. 0

KIEK MYLIU SUTAUPO
MA PANAMOS KANALU

Tai priklauso nuo to, iš 
kokio porto išplaukiama ir 
j kokią vietą laivas plaukia. 
Pavyzdžiui, plaukiant iš 
New Yorko į Melbourne, 
Australija, sutaupoma virš 
2,000 mylių; iš New Yorko 
i Honolulu, apie 6^600 my-, 
lių; i Ecuadora. virš 7,400; 
o į Seattle, virš 8,000 laivi
ninkystės mylių susitaupo..

Newark, N. J. Trys 
plėšikai pagrobė $126 iš 
marketo ir įgrūdo į atma
tų dėžę Reubeną Mortime^ 
rį," marketo vedėją#

KIEK KARE NAUDOTA 
GARSTYČIŲ DUJŲ .

$ Pirmajame pasauliniame 
kare muštąrdos (garsty
čių) gdzo buvo sunaudota 
apie 12,000 tonų. ’

KAIP VADINDAVOSI 
SAUSIS SENIAU
- Seniau sausio mėnesis 
turėjo ir kitokių pavadini
mų. Skaridinavai šį mėnesį 
vadino Thor, arba audrų 
dievu. Anglo-saksąi sausį 
vadindavo ( Wolfmonth, ar
ba vilką mėnesiu, kadangi 
tuo laikotarpiu, smarkių 
šalčių dienomis, išalkę vil
kai užeidavo tięsiog į kai
mus ieškodami maisto' ku
rio negalėdavo rasti kitur.

Iš KUR PAEINA
KAVA? K

Kava yra ethiopų atradi
mas“ ir originaliai paeina iš 
Ethiopijos..

KAIP SENIAI ARBATĄ 
GERIA ANGLAI

Anglai yr&jpaskilbę kai
po dideli arbatos gėrikai, 
bet arbatą jie nąųdoja tik
tai apie 300 metų. Tokį lai
kotarpį nustato Samuel 
Pepys’o raštas 1660 ^metais, 
kuomet jis rašė, kad “aš“' ___ _ y •  i i • i i ( 

to chinįečių gėralo, kurio 
nebuvau gėręs niekad pir
miau.” ■

u* JIAV-Olį/, AUViyCV J JO leist, Kelti cik

smulkiai išmaltą duoną su paprašiau puodelį arbatos — — -j—_ • i _ v. — . t •Smetona arba su storais

pamėgimu -rydavo saldai-

KUR PAGAMINA 
DAUGIAUSIA VILNŲ 

,, Pasaulyje - gausingiausia 
vilnomis šalis yra Australi
ja, turinti virš miliono avių 
ir pagaminanti beveik bi- 
lioną svarų Vilnų kasmet.

Parūpino P. K.

< i.
?•“ ■/z1 ♦

New Jersey valstija par
davė jau $10,000,000 vertės 
savo bonų namam statyti.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Pirm.1, Rugp. 25, 1947 , i
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^7.7 1 n ąs Rašo Ieva Simonaityte   —■ ■— '  
• (Tąsa)
Jau rimčiau ėmė apgalvoti Urtė, kad 

motina (dar niekada jos nemokino ką blo
ga daryti. Kas motinos patarimu pada
ryta, visada gerai buvo padaryta. O ar 
motina neišmokino jos mylėti dievą ir jo 
bijoti! Tai kodėl ji dabar taip labai prieš 
motina pasistojo?

Kodėl?
— Rasi pasimeldus būtų geriau, — 

mano sau Urtė. Ji atsiminė tuos laikus, 
kada su motina pasiklaupdavo prie savo 
lovelės poterių kalbėti. Ir taip širdingai 
paskambėdavo iš jaunos mergaitės lūpų 
tauri maldelė.

Ir malonu^ visada pasidarydavo pakal
bėjus maldelę, ir lengvai, be jokios bai
mės, tuomet užmigdavo mergaitė. Nes 
pasimeldus, vis viena kaip, — manyda
vo ji sau,'— dievas apsaugos nuo vagių, 
žmogžudžių, piktų dvasių ir perkūnijos. 
O kito ko bijoti nebuvo.

Nejučiomis susidėjo Urtės pirštai kry
žium, ir lūpos, jau ėmė sielvartingai kal
bėti aną kūdikystės maldelę. Bet sutrin
ka liežuvis, nebeatmena Urtė žodžių, 
pradeda iš naujo, ir vėl tas pats.

Jai vaidenasi tik masyviniai Vaičių 
Sobrių trobesiai. Puikiai išgrįstoj stuboj, 
už stalo galo, sėdi Sobrys, 6 netoli jo sto
vi Sobrienė:

— Tai, Urtele, pareini... — o prie 
lango rymo kaži kas. Ir Urtę šiurpulys 
sukrato: ne, ne prie Sobrių!

Iki šios dienos Urtė dar niekada neįpy
nė į savo rąaldą nors kokių norų, nors 
kokių pageidaviriių. Ir ką pasakyti dau
giau dievui! Juk, ko mums reikia, jis 
duoda dar neprašius ... O ypatingų ko
kių nors pageidavimų ji niekada dar ir 
neturėjo. Ir niekada nebuvo dar reikalin
ga dėl betikiu bėdų dievalį apsunkinti. 
Užteko ryto ir vakaro poterių, kurių nie
kada neužmiršta sukalbėti. Kaži, ar die
vas taip labai jau nori, kad žmonės dėl 
visų niekų į jį kabintųs?

Bet kas šiandieną Urtę spaudžia, tai 
jau ne niekai.

— Dėl to jau reikėtų dievui pasiskųs
ti, —- mano ji. — Juk sakytojai sako, 
kad dievas maldos tikrai išklausąs. O 
jeigu neišklausąs, tai, sako, taip turi bū
ti.

’ — Tai aš ir prašysiu. Bet kaip? — 
Taip, Urtė jau žino: — jei galima, te
gul aplenkia mane tasai...

Ne, nieko neprašys, visvien neišsipil
dys ... Kiek nusiraminusi, ėmė dar kar
tą nuodugniai visa apgalvoti. Galvoda
ma nerado nieko, kuo motina būtų prieš 
ją nusikaltusi. Ir dabar jau apsiėmė eiti 
motinos atsiprašyti.

Bet jai, įėjus ir pamačius rūstų moti
nos veidą, dingo visi gerieji užsimoji
mai. Užmiršta maldelė ir malda, ir ji, at
kakliai iškėlusi galvą, nuėjo pro motiną, 
pro šalį.

Pirmoji Kalėdų. Lauke šąla, spigina, 
kad net tvoros traška. Skaisti saulė švie- 

'Čia iš dangaus —tik nežiūrėk į ją, gali 
tikrai apakti. Bet ji nešildo. Sniege spin
di, blizga ir mirga žvaigždžių žvaigžde
lės, lyg saulės numestos ant žemės žvy- 
nos^ ..

Šimonienė ir Anelė išvažiavo į bažny
čią. Tėvas ir Urtė liko namie. *

Motinai paklausus, ar ir Urtė važiuo
sianti drauge, šitoji, nieko nėatsakiusi, 
išėjo iš kambario.

— Dieve, dieve, kas bus iš tos merge
lės! — dejavo Šimonienė: — iš kur tas 
atbulumas? Paklusniausias mano kūdi
kis į ką dabar pavirto! Na, išeis į žmo
nes, rasi įgaus vėl protą!

Išvažiavus motinai, apsišėrusi gyvus 
daiktus ir atsilikusi žygius, įėjo Urtė į 
vidų, atsisėdo prie lango ir giliai susi
mąstė. Bet negeros mintys pagavo Mer
gaitę, nors ir stengėsi ji kreipti savo min
tis į kalėdinę nuotaiką, nors ir akys no
rėtų tik gėrėtis Aukštųjų žiemos ypaty
bėmis. 9

t. Ten toli, per laukus, žygiuoji stirna. 
Tur būt, parklydo iš Ašpurvinės girios. 
Ji eina maisto ieškoti. Vargšele, jeigu gi
rioj neradai, kur tu šiandien laukuose ką 
rasi! Bet badas geležį laužia.

O ten iš antros pusės strapčioja kiške
lis — pasišiaušęs, sušalęs. Štai, jis sėda- 

* si ant užpakaiiniųjų, pastato savo ilgą

sias ausis. Jis žvalgosi, kur priešas, mė
gina suuosti, iš kur paraku dvokia. Rasi 
šuo kur nors. Visuose kampuose gali tvy
loti mirtis. O skilvelis pfrišo.

Ten atlekia būrys varnų ir, radusios 
išmestų joms lupynų ir kaulų, linksmai 
sau krankia. ,

Ir vis dėl to pilvo! — sudejuoja Urtė; 
jau nebemato ji nieko daugiau, nes akis 
vėl aptemdė ašaros.

Ar ne ir ji dėl pilvo? Ar ne ir ji pri
valo eiti pas svetimus ,nepažįstamus žmo- 
nę^ sau maisto ieškoti? Ar nepanašus ir 
jos gyvenimas į ano kiškelio?

Ir vėl prisimena rūsti motinos kalba, 
dar neseniai tarti jos žodžiai:

—. Ar vaikai jau ir kokių norų turi 
turėti? Klausyti jie privalo, daugiau nie
ko!

— Bet mano sąžinė-sako man ten neiti, 
— ten bus kas nors negerai. .. nege
rai . ..

— Tavo sąžinė dar kulnyse tebėra.
Dabar jau kiek savaičių, kaip Urtė 

tyli. Ir nė žodžio daugiau. Tik su Anele 
ji kalba dar kai kada.

Tėtis apsiliuobęs įėjo į vidų, pasiėmė 
nuo lentynos knygas:

— Urtele, šiandien paskutinę dieną esi 
namie, tai eikš dar prie knygų. Išeisi iš 
namų, kaž kaip gali dar būti.

— Juk prie Sobrių išeinu, o ne kur ki
tur, — piktu juoksmu atrėžė Urtė.

Ieškodamas knygoje tinkančios gies
mės, tėvas nepastebėjo pašaipos, tai ir 
pridėjo:

— Taigi, taigi, prie Sobrių. Čia jau be 
baimės galiu išleisti savo dukrėlę tar
nauti. Sobrius pažįstu jau seniai, žinau, 
kad jie yra dievo biją žmonės. Sobrys yra 
mano amžiaus. Jauni būdami, buvom ge
ri draugai. Ne kartą svajojova apie pa
siuntinystę. Jis norėjo būtinai mokintis 
į pasiuntinius ir eiti į pagoniją. Ne kartą 
po surinkimo iki išnakčių kalbėdavome 
apie dievo žodį. Jis būtų tikrai išėjęs, kad 
ne jo sesuo būtų mirusi. Nebebuvo dau
giau vaikų. Turėjo palikti namie, paimti 
gyvenimą. Jo žmona, Kikilikė iš Linkių, 
taipjąu iš surinkimo namų. Vienas jos 

t brolių turėjo tą laimę išeiti per pasiun
tinį. '

Urtei tai vis viena. Ji n'ėnori žinoti, 
kas tie Sobriai, kokie jie. Tik neiti, neiti 
ten!

— Taigi, taigi, tai jau ir būsiu kaip 
danguj pas tuos jūsų Sobrius! Tai aš, 
žemiškas vaikas, nemokėsiu su jais ap
sieiti. Kaži, ar su baltomis pirštinėmis 
reikės juos nutverti?

— Urtele, Urtele, ką tu tik šneki!
— Ak, tai tie jūsų Sobriai tiesiog šven

ti? Na, gerai, žinosiu, kaip su jais pasi
elgti, — karčiai nusijuokė Urtė, bet aky
se žibėjo ašaros ir balsas skaudžiai dro
bėj o.^astebėjo tai pagaliau tėvas, ir jam 
tikrai gaila pasidarė dukters. Kad jis ne
žinotų, kas tai per žmonės tie Sobriai, ne
privalėtų ji ten eiti. Norėdamas paguosti 
ir palinksminti dukterį, nuėjęs apkabi
no ją:

— Sakyk, Urtele, pasakyk man atvi
rai, kodėl tu nenori ten eiti? Pasakyk 
man, ra^i galėsiu tave suprasti. Ar tu ką 
blogą apie juos girdėjai, ar ką bloga ma
tei?

— Nieko, tėteli, nei mąčiau, nei gir
dėjau, tik mano širdis baisiai krktosi,.— 
ji šaukia tiesiog susimiMmo. Kad tu žino
tum, tėveli, man taip sunku. Man rodos, 
kad... Aš nežinau, bet lyg aš ten mir
siu, ar ką. Dieną naktį kremta mano šir-.. 
dį kaži kas. Kas — aš nežinau. Tėveli, 
aš eičiau visur, »visur, tik ne pas Sob
rius. Kodėl varote mane ten? — Urtė su
klupo ties tėvo kojomis, apkabino jo ke
lius ir ėmė bučiuoti rankas.

Tėvui gaila, dar daugiau gaila savo 
dukters. Kad ne taip tvirtai būtų sukal
bėta, beveik jau sakytų: neik, kur kitur 
arba rasi ir namie dar palik! Bet dabar 
žodį laužti negerai. Už tai ir ėmė jis ra
minti savo kūdikį-, kaip jis suprato: %

— Mes norime tik tavo gero, balandė
le. Mes, senieji, jau pažįstame žmones ir 
žinome, kokie jie nelabi. O tu .turėtum ži
noti, kad tavo tėveliai tik gera nori savo 
vaikams. Nori, kad juos kuo menkiausiai • 
arba visai neužgautų priespaudoj. Mes 
norėtumėm visada sergėti ir globoti jus, 
savo vaikus, ir' niekada neprileisti prie 
jų svetimų, nemalonių rankų.

(Bus daugiau)

*

* \
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Detroit, Mieli
Iš Pažangaus Judėjinj# ir LLD 

188 Kp. Veikimo
Rugpiūčio 9 d. Porter sve

tainėje turėjome organizacijų, 
draugijų ir klubų atstovų pu
sėtinai gerą susirinkimą. Buvo 
išduotas raportas iš atsibuvu
sio spaudos pikniko. Pelno at
liko apie $1,200. Didesnė da
lis bus skirta Vilniai, kitiems 
laikraščiams po mažiau.

Nutarėme vėl rengtis prie 
visų organizacijų, draugijų ir 
chorų ir klubų bendro pikni
ko, ateinančio mėnesio pabai
goje. Bet ir šiam reikalui rei
kia sutartino veikimo, nes su
sirinkime matėsi kiek nesuta
rimo, užsispyrimo. Tai nepri
tinka mums progresyviams, ir 
daro gėdą visiems.

I/iepos 13 d. turėjome mė
nesinį LLD 188 k p. susirinki
mą, kuisis buvo labai pasek
mingas ir labai gerų tarimų 
padaryta ir visi atsilikę ir be
gauti reikalai sutvarkyti. Prie 
kuopos prisirašė šie gerbiami 
nariai:' Antonette Waitkunas, 
P. Waitkunas, Alekas Dotkus 
ir M. Dotkus. šie mūs nauji 
nariai visi yra didžiausi rėmė
jai progresyviu judėjimo.

Mūsų gerbiama fin. rast. A. 
Varaneckienė išdavė puikiau
si raportą. Pasirodo, kad jau 
turime kuopos kasoj su virš 
$100, dėl ko visiems yra labai 
linksma. Organizatorius pra- 
nešė, jog vienas mūsų kuopos 
narys, Jurgis Čėsna, mirė bir
želio 27 d. Eloise ligoninėj. 
IUūsų kuopa pirko gėlių.

LLD Narys.

Pikietavo Holandijos 
Konsulatą

DETROIT, MICH? — šešta
dienį, rugpiūčio 2 d., prie llo- 
lanclų konsulato buvo pastaty
tas- pikietas, kaipo protestas 
prieš Holandijos žudymą ne
kaltų indonezų. Pikietą pasta
tė ir jame dalyvavo didžiumo
je jaunuoliai iš American 
Youth for Democracy.

Holandijos konsulas W. K. 
Von Weiler išėjo ir pasikalbė
jo su organizacijos (AYD) 
sekretorium Robert Cummins. 
Tarp kitko, jis pasakė pikie- 
tuojantiems, kad amerikiečiai 
turėtų paremti “baltuosius,eu
ropiečius,” kurie saugo Stand
ard Oil kompanijos nuosavy
bę nuo indonezų. Jis nupiešė 
indonezus, kovoj'ančius prieš 
imperialistų jėgas, kaipo labai 
mažą dalį tos šalies priekabių 
ieškančių žmonių, tokius, ko
kių ir čia Amerikoje yra, bū
tent darbininkus, kurie “valdo

AYJ) vadas ant to atsakė:
“Mes čia esame, kad užpro

testavus prieš naudojimą Ame-- 
rikos ginklų ir amerikiečiai 
niekad neturėjo intencijos pa
dėti kare prieš liaudį, trokš
tančią laisvės ir nepriklauso
mybės.”

“Mes*, jaunuoliai, tikime, 
kad mūsų gentkartė turi pada
ryti galą imperialistų išnaudo
jimui kolonialių žmonių. Mi
liūnai jaunuolių, kuri*e kovojo

DIDYSIS
PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

— RENGIA —

PHILADELHIIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

SEKMADIENĮ ,

Rugpjūčio - August 31

56
CRESCENT PICNIC GROUNDS

CORNELL AVE., • GLOUCESTER HEIGHTS, N. J.

ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTĖ .
A »

Tai bus masinis sąskridis iš labai plačios apylinkes. Dalyvaus Brooklynas, 
Baltimore ir daugelis iš Pennsylvanijos angliakasyklų miestų.

Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą
Bus skanių valgių ir gėrimų. Alaus gausite didelėmis bačkomis ir mažesnėmis bačku

tėmis. Taipgi galėsite gauti šaldytuvus prie bačkų.

t *■

Iš Brooklyno Bušai Eis į Šį Pikniką
KELIONE $3.00 ROUND TRIP x

Iš Williamsburgbo
Nuo Laisves salės

419 Lorimer St., 9-tą v. ryto

Iš ^Central Brooldyno
Nuo Leitos Įstaigos 

56 Hudson Ave., 8:30 v. ryto

Brooklyniečiai, kurie norite busais važiuoti Į šį pikniką, malonėkite tuojau užsisa
kyti vietas, bei įsigyti busų bilietus.

KELRODIS: Automobiliais iš Philadelphijos per Delaware Bridge keliu Crescent Blvd. (Route 130) 
nuo tilto 5 mailės iki Nicholson Rd. Čia ant vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo At
lantic Gas Station; čia sukite po dešinei ir 1 blokas iki pikniko vietos. <

Busais: Nuo Market St. Ęerry, išėję laukan, neimkite kito buso, kaip tik No. 2 Gloucester Heights. 
Tas busas davės iki pikniko. Bušai iš ryto nuo 9;15 vai. eina kas pusę valandos. Grįžtant iš parko busai 
eis nuo 6:11 P. M.

Iš New Yorko automobiliais važiuokime Route 1. Tics New Brunswick, prie Circle, sukilo po kairei ir 
važiuokite apie 40 mailių iki Nicholson Rd., kur ant vieno kampo yra Billy's-Musical Bar, ant-kilo kampo 
Atlantic Gas Station; čia sukite po dešinei ir už vieno bloko rasite pikniko vietą.

vybe.”
Pikietai nešiojo iškabas su 

sekamais parašais: “Democra
cy versus Standard Oil,” “GI’s 
didn’t fight to save colonies,” 
“1938 scrap iron to Japan, 
1947 guns to the Dutch'.”

Rep.

p^eš fašistines Hitlerio ir Ui- J J KAŠKIAUČIUS, M. D 
rohito jėgas, buvome inspuuo-. A ’ M
ti Keturių Laisvių prižadais.- 
Tos įCeturios Laisvės turi būti 
visų pasaulio žmonių nuosa-

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
'HjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihBuiiiiihii^

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
ki^ prie manęs dieną 
ar naktį', greit Suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai * įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir gamomis 
būsite patenkinti. ' !

1113 Mt. Vernęn St. 
PHILADELPHIA, pa. .

Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
_ LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PAJČĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

.459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) *

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

660

UIUHAV P. BALLAS
j . • .. ' . r » 7

i Hl M 1.WSKA8)

Luisai uotas Graborius
Linksiu valandoje kreipkitės pas mus 

Paramayimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai frėngt«»N Dvi Koplyčios, Dnodanym 
Mylimiem* Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. ■ BROOKLYN, N. Y

(p, ...
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1968 has been'issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

‘^001 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,S^o be consume! on the 
premises. _

JACOB LEVIN & MAX BECKER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9981 has been issued fo the undersigned 
;o sell beer at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4401 — 16th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Qounty of Kings, to be’ consumed off the 
premises.

HARRY FORMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7001 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9801 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT & MICHAEL FINE (R)

NOTICE Js hereby given that License No. 
GB 2419 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
45 Rockaway Averfue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off tho 
premises.

GIUSEPPE PAGANO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retwil under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID LINDER

htOTICE is hereby given that License jSTo. 
GB 12814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
898 — 5th Avenue, ^Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MAX SODICOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrcl Law i.f 
842 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
ARTHUR MICKELSON & JOHN O’GRADY 

(Franklin Dairy)

NOTICE is hereby given that Licenre No. 
GB 2397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1"7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KLAUS BUCK

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1093 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 396 Quincy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON HOMER & 
JULIUS CHARLES HINES

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 387 Humboldt Street. Botough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. j

THERESA MARO4UCCI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7825 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Arlington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
>remises. * ' . ...

JOHN CORSARO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic leverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ..off the 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12571 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
2611 East 12th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ESTATE OF ANTINIO MlSTRETTA 
(Joseph Mistretta Ex.) ,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12741 has been Issued to the uhdersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
478 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

IRVING & MILTON KRASNE 
(Krasne’s Food Stores)

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 12650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2241 — 65th Street, Borough- of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING & MILTON KRASNE 
(Krasne’s Food Stores)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB, 12155 has been issued ta the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
330 Graham Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Premises.

ROSALIE GRAZIANO 
--------- 1-------------

'’NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the AĮcoholic Beverage Control Law ut 
Hl Park Avenue, Borough of~ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ’

A. D. CARDARO (T)

NOTICE is hereby gUen that License No. 
GB 7355 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
III Prosi>cct Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed o'f the 
premises. ,,

AN1ELLO NAPOLITANO

PARDAVIMAI

PHILADELPHIA PA.
Parsiduoda

Parsiduoda bučernės ir grosernčs 
įrengimai — karfis', narnas, krautu
vės patalpa ir 6 kambarių apartmen- 
tas su maudynėmis. 3 lotai jungiasi 
šu namu, pievukė ir medžiai. Biz- 
his įsteigtas 24 meteli. Bendra kai
ria $ll,500v Kreipkitės:

Nellie Statkevloz
7901 Laycock Ave., Philadelphia, Pa. 

Telefonas ST. 9-1512
(195-200]

Paieškojimas Civilių Asmenų Užsienyje SEATTLE, WASH. HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS , REIKALINGOS MOTERYS

Per Central Location Index ĮVAIRIOS ŽINIOS

Central Location Index 
buvo įsteigta surasti iš
tremtus žmones užsienyje 
dėl girfiinių Suv. Valstijo
se, Kanadoj ir Pietų, Ame
rikoj, ir padėti tremtiniams 
surasti gimines čia. z

Central Location Index 
buvo įsteigta 1944 m. ir jau 
padėjo tūkstančiams asme
nų.- Reikia atsiminti, kad 
žmonės negali tiesiog kreip
tis į šią organizaciją, turi 
kreiptis į vieną iš jos na- 
rių-organizacijų.

Tos narės organizacijos 
yra:

1. The American Chris
tian Committee for Refu
gees, Inc., 147 West 42 St., 
New York 18, N. Y .

2. American'Friends Ser
vice Committee, 20 South 
12th St., Philadelphia 7, 
Penn.

& American Federation 
of international Institutes, 
11 West 42 St., New York 
18, N. Y.

4. Canadian Location Ser
vice, 4221 Esplanade Ave
nue, Montreal, Canada.

5. HIAS (Hebrew Shelt
ering and Immigrant Aid 
Society) 425 Lafayette St., 
New York 3, N. Y.

6. International Migra
tion Service, 122 East 22 
St., New York 10, N. Y.

7. United Service for 
New Americans, 15 Park 
Row, New York 7, N. Y.
Žmonėm patariama kreip

tis tik į vieną iš viršųiinėtų 
organizacijų.

Central Location Index, 
'per savo narius-įstaigas, 
padeda surasti Alijantų pi
liečius, kurie ištremti iš 
savo kraštų nuo pradžios 
antro pasaulinio karo, prie
žastimi karo, revoliucijos 
arba politinių situacijų, ku
rios veda prie karų ir revo
liucijų. ,

Svarbus Pranešimas į
Visiems gerai žinomas fil- 

mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio rrųisto darbą 
ir prašo visų mūsų organi-! 
zacijy su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iŠ Lie-; 
tuvos, sakosi, kad dar dau- 
gelyje kolonijy nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matyty..
- Antra x filmą, tai pirmuti
nė lietuviy kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą, 
tlžsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy

venimo, muzikalė kumedi- I • • •
;J«.' ‘
; Trečia filmą, tai iš Lietu- 
I viy Meno ir Kultūros Festi- 
! valio, įvykusio Chicagoje, 
; pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio- 
! se kolonijose jau buvo ro- 
! dyta filmos iš Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti,, iš šio darbo, 
nes bus parodytos ir kitbs 
Interesinguos ir svarbios fil- 

; mos, ir tuomet bus galima 
; sudaryti tą tinklą, su kurio 
;pagalba bus galima pereiti 
: visas lietuviy kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
: mėnesio siisirinkirtiuose ap
tarkite ir man tuoj praneš
kite, apie kurį laiką jums

■ bus patogiau suruošti tin-
■ karną vakarą. Kaip tik pik- 
: nikai pasibaigs^ šis darbas 
! turėtų prasėdėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galinto pradėti.

Rašykite į,GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil- 

imy, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BRObKLYN 15, N. Y.

Index neturi informacijų 
nei nepriima prašymų apie 
“ex-enemy” piliečius, karo 
belaisvius arba narius gin
kluotų jėgų.'

Central Location Index 
gauna vėliausias informaci
jas apie tremtinius stovyk
lose ir bendruomenėse; a- 
pie asmenis, kurie neseniai 
įvažiavo į įvairias okupaci
jos zonas Vokietijoj * ar 
Austrijoj iš Rytų Eluropos.

Ji turi —
1) vardus išlikusių iš se

nų sulaikymo ir koncentra
cijos stovyklų ir vardus au
kų nazių persekiojimo da
bar tremtinių stovyklose, 
arba bendruomenėse.

2) Vardus mirusių ar iš- 
deportuotų žmonių.

3) Informacijas origina
liai gautas iš UNRRA apie 
pabėgėlius ir tremtinius. 
(UNRRA’s Central Trac
ing Bitinus Vokietijoj ir 
Austrijoj laikinai paėmė 
Jungt. Tautų IRO Prepara
tory Commission.

4) Vardus asmenų, kurie 
prašo surasti draugus arba 
gimines Sųv. Valstijose.

5) Informacijas apie as
menis, kurie buvo surasti 
užjūriniais keliais per UN
RRA, vietines organizaci
jas, komitetus kai kuriuose 
kraštuose, ir t.t.

Location Index veikia per 
Union of Red Cross ir Red 
Crescent Societies Maskvoj 
surasti asmenis USSR.

Nors ir normaliai pašto 
keliai jau veikia bet vistiek 
yra daug žmonių, kurie ieš
ko giminių ir draugų čia 
Amerikoje ir užsienyje.

Tos viršminėtos septynios 
narės organizacijos vartoja 
panašią blanką surasti gi
mines. Visos informacijos 
apie ieškomą asipenį yfa 
svarbios — net ir tėvų ir 
kitų šeimos narių vardai 
svarbūs, kur pirmiau gyve
no, kokį darbą dirbo, ir t.t.

" FLIS.

Btooklyri, N. Y. — Be
žaisdamas rankine “bole” 
pirtyje su savo draugais, 
staiga mirė Abr. Mandel, 
44 metų.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Laisvės pikniko komisija: Prašome 
tų, kurie neapsiėmė, o manote ap- 
siimt, ir tie, kurie apsiėmę dirbti 
Laisvės piknike, ateiti į susirinkimą 
rugpjūčio (Aug.) 26-tą, 8 vai. vak., 
735 Fairmount Ave. Tai bus pasi
skirstymui darbų ir užbaigimui ga
lutinų tarimų.

KOMISIJA (196-197)

U.N. Facts and Faces• • ••ooo ECUADOR

IBARRA

GUAYAQUIL

o

The Republic of Ectiiidoib straddling the 
equator and rising from the Pacific Ocean 
to some of the .highest peaks in South 
America, is 275,936 square miles in area 
and has a population of about 3,500,000. 
Her neighbors are Colombia in the north 
and Peru in the east and south. The lonely

j JOSE A. CORREA

Galapagos Islands in the Pacific Ocean also belong to Ecuadbt. 
Quito is Jier capital. Rich in undeveloped mineral resources, Ecua
dor lives principally on agricultural and forest products and is the 
world’s only source of the famous Panarni hats. Ecuador is teprel* 
sented in the United Nations General Assembly. In Charge bf her 
representation at U.N. is Dr. J6?e A. Correa. Ecuador’s flag has 
stripes of yellow, blue and red with the country’s crest in the center.

Kelios savaitės laiko atgal 
gavau laišką nuo drg. D. M. 
Šolomsko, kuriame ragino daž
niau parašyti į dienraštį Lais
vę. Aš su tuomi mielai sutin
ku ir prižadą manatt išpildyti, 
nes per daugelį metų tą darbą 
dirbau dėl Laisvės.

Liepos 15 d. gavau atostogų 
dvi savaites, tai maniau, kad 
galėsiu aplankyti nekuriuos sa
vo draugus, bet nei nepasiju
tau, kaip tos dvi savaites pra
bėgo.

Liepos 15 d. buvo pas mus 
d. Vincas Andrulis, tai suma
nėme pavažiuoti į Aberdeen, 
Wash., kuris yra apie 100 my
lių niio Seattle. Pirmiausiai su
stojome pas M. Grybą, radome 
visus namie. Pasikalbėjome, o 
vėliau leidomės pas Povilą Gry
bą, kuris gyvena apie 25 my
lios nuo Aberdeeno, prie Ra
miojo Vandenyno.

Povilo Grybo neradome na
mie, buvo' išvažiavęs į Portlan- 
dą, Ore., bet radome d-gę Gry
bienę, kuri mus gražiai priėmė, 
pavaišino šviežiu pienu ir ska
niais sūriais, kokių mes mies- 
čionys negalime gauti. Mote
rys pasiliko besikalbą, o mudu 
su Vincu Andruliu nuėjome į 
pajūrį, žiūrėjome, kaip galin
gos bangos ritasi viena paskui 
kitą, štai ritasi maža banga, 
ją seka didelė, čia dar didesnė 
vilnis, Jpiri užgriūva ir mažąją 
sunaikina. Pasirodo, kad ma
žosios vilnys negali atsilaikyti 
prieš didžiąsias, nes jų jėgos 
nelygios. Tas mums priminė 
kapitalistinį pasaulį, kuriame 
mažosios tautelės negali atsi
laikyti prieš didžiąsias. Jeigu 
kuri iš mažesnių priešinasi, tai 
ją didelė sunaikina, kaip ir jū
ros didžioji vilnis.

Bevaikščiodami pajūryje su
tikome žmogų, miškų darbinin
ką, kuris buvo prisikimšęs bur
ną tabako, kiek telpa, kad net 
sunku suprasti, ką jis sako. 
Rodosi, švedas, apie 60' metų 
žmogus. Mes- klausėme apie 
miškų darbininkų darbo sąly
gas ir algas.

Jis sakė, kad viskas gerai. 
Mažai kur yrą įrengtos kem
pės, visus darbininkus vaka
rais parveža į artimus mieste
lius . Tik kur yra darbas toli 
nuo . miestelių, tai miške pabu- 
davoja kempes (stovyklas), ku
riose darbininkai ir gyvena. 
Kempėje reikia mokėti $2.50 į 
dieną už burdą, o uždarbis yra 
po $13 į dieną. Dirba 8 va
landas į dieną ir 5 dienas į sa
vaitę.

Bet šis žmogus buvo, apiply
šęs, čeverykai vos laikosi ant 
kojų, drabužiai kiauri, atrodo, 
kad uždirbtus pinigus pragėrė 
arba prakazyriavo. Pasikalbė
ję išsiskyrėme pajūryje, jis nu
ėjo savo keliu, o mes grįžome į 
Grybų namą. Saulė jau leido
si į didįjį Ramųjį Vandenyną.

Man prisiminė miškų darbas.' 
Aš atvažiavau į Washingtono 
valstiją 1909 metais. Darbi- 

ninkai nubuvo organizuoti ta
da prasidėjo organizavimasis į 
IWW. Dirbdavome po 9 valan
das į dieną ir gaudavome po 
$2.50 į dieną. Nebuvo lovų 
kempėse, turėdavome gulėti ant 
lentų, o šiauduose buvo pilna 
visokių vabalų ir utėlių.

Darbininkas išeidamas iš vie
nos kempės tų sutvėrimų atsi
nešdavo ir į kitą kempę, šven
tadieniais turėdavai išsiskalbti 
savo apatinius drabužius. Šaltą 
vandenį įsipylę į blekines tu
rėdavome neštis. Taipgi, pa
klodes ir blanketus reikėdavo 
neštis ant pečių? Kada jau 
perdaug to brudo prisirinkda
vo, tai palikdavome kempę, 
grįždavome į miestą ir ten nu
sipirkdavome naujus blanketus 
ir paklodes. Tada darbą pas 
agentą buvo galima gauti nuo 
$1 iki $5 jam sumokėjus. Jie 
siųsdavo darbininkus iš miesto 
į miškus.

Šiandien viskas kitaip. Darbi
ninkai organizuoti, turi dvi sa
vaites apmokamų vakacijų. 
Miškuose darbininkai turi mau
dynes, baltai paklotas lovas, 
drapanas duoda skalbti į skal
byklas, < ligoninės yra įrengtos, 
kur dykai gydo; žinoma, į li
goninės lėšas į menesį po $1 
nuo darbininko atskaito.' Už
mokestis, kaip viršuje matėme, 
yra gera, net paprasto darbi
ninko.

O viša tai atsiekta pasidėka- 
vojant organizacijoms darbo 
žmonių, kurių pagalba tas iš
kovota. Daugiausiai čia pasi
darbavo , IWW unija, nekurie 
organizatoriai net savo gyvastį 
atidavė x toje kovoje, kaip ku
rie ir šiandien dar'sėdi Wall 
Wall kalėjime, šiandien IWW 
jau nėra, jos narių daug išmi
rė, bet kova laimėta ir gyvuo
ja kitos organizacijos.

Reakcija vėl deda pastangų, 
kad sulaikyti progresą. Laike 
pereitų rinkimų republikonai 
išrinko savo žmonių didžiumą į 
kongresą. Jie ir siekia Ameri
kos žmonių gyvenimo progresą 
sustabdyti. Ar jiems tas pa
vyks, tai kitas klausimas, bot 
jie to siekia.

Dabar pervarė Tafto-Hartley 
bilių, pagal kurį nori darbinin
kų unijas sunaikinti, organiza
cijas išdraskyti . Bet liaudies 
kova gal tam pastos kelią. Bet 
kaip njekas negali sustabdyti 
tų galingų jūrų bangų, Jaip nie
kas negalės sustabdyti ir darbi
ninkų kovų už geresnį gyveni
mą.

Vakare, draugė Grybienė da
vė minkštą lovą. Guli ir gir
di, kaip jūra ošia, kaip bangos 
gieda savo amžiną giesmę per 
visą naktį, taip ir jauti tą ban
gų kovą.

Rytą anksti, dar tik pradėjus 
aušti, atsikėlėme ir išėjome į 
pajūrį pasikasti turklių (klem- 
sų). Rytas buvo gražus, jūra 
biskį aprimusi ir vanduo toli

B AR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės 

Su arba be patyrimo

Nilolatinis Darbas
Vakacijos su alga 

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas

Y

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building, Milltown, N. J.

(194-200)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
SUPERINTENDENT

5 Namai—28 Šeimos per Visus, 
3 Boileriai, Garo Šiluma 

ir Karrštas Vanduo.
5 Kambarių Apartmentas ant 1-mų 

lubų ir $175 j Mėnesį. Gesas ir 
Elektra.

SOUTH BRONX
Rašykite

LITHUANIAN, BOX 302
20 West 43rd St, N. Y. C.

i (195-7)

nuo kranto atsitraukęs. Kožnas 
prisikasėme po tris tuzinus ir 
traukiame namų link. Andrulis 
nėjo turklių kasti, jis sakė, 
kad nemėgsta jų valgyti, nei 
kasti?

Andrulis buvo pažadėjęs nu
važiuoti į Raymondą, tai ir tu
rėjome su juomi skirtis. Sun
ku tas 'buvo padaryti, nes nors 
daug pasikalbėjome apie darbi
ninkų reikalus, bet dar būtų 
daug kas ir kalbėti. Gaila^ kad 
jo sveikata nekokia. Linkiu 
jam atgauti sveikatą ir pilnai 
susveikti.

Kitą dieną Povilas Grybas 
grįžo iš Portlando, tai plačiai 
pasikalbėjome ir dar vieną naktį 
praleidome, vėl pasikasėme tur
klių,, na, ir jau sudiev marių 
kraštui ir ošiančioms bangoms!

Matydamas jūros bangas, 
prisiminiau tuos laikus, kada 
mus laivas atvežė per Atlanto 
Vandenyną į Ameriką. Prisi
minė Tie laikai, kada buvome 
jauni, stiprūs, energingi dar
bui ir veiklai už žmonijos ge
resnį gyvenimą.

Gerai svečiuotis pas gerus 
draugus, bet- jau ir laikas 
traukti linkui namų. Atsisvei
kinome su draugais Grybais. 
Gaila, kad ^Povilas nesveikuoja, 
jau 8 mėnesiai kaip nedirba. 
Linkiu jam greitai susveikti. 
Grįždami vėl sustojome pas M. 
Grybus, tarėme jiems sudiev.

Tacomoje sustojome pas d-gę 
Sabutienę, pas ją gydosi Helen 
Benson (Beniušienė), kuri ko-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitikių grupių ir pavienių. 
Iš genų padarau 4 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame- U 
rikoniškais. Rei- ? < JSpwfe 
kalui esant ic* KBi
padidinu toki o
dydžio, kokio pa-\^jSRK*M8y 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. —

Kampai Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmorė 5-6191

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Stėven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. ‘ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVetgreeh 4-9612

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugp. 25, 1947

Merginos — žiūrėkite — Moterys 
LENGVAS •

ŠVARUS
i SĖDINT

SUSTATYMO IR
MAŠINOS DARBAS 

Pradinė alsa 65 iki 70c j valandą. Po Jsi- 
dirbimo periodo, dirbančiosios nuo kavalkų. 
uždirba po 80c iki 90c j valandą. Valandos: 
8 A.M. iki 4:30 P.M. LEVITO^ MFG. CO. 
Employment ofisas atdaras nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 236 Greenpoint Avcntiė, 

Brooklyn. G.G. Crosstown Ind. Suow.
Greenpoint Ave. Stotis

(19.7 202)

NAMŲ DARBININKE
Guolis ant vietos. Pagelbėjimui prie virimo 

ir priežiūrai vaiko.
Šaukite Shcepsbead 3-1731

1107-9)

OPERATORĖS
, Abelnam Darbui Darbininkės 

ir Pagalbinė Forelady
ANTOINETTE DRESS Co.

1280 Willoughby Ave., Brookyn 
BMT 14th St. line to Jetferson Station.

(197-9)

, MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Geri *NuoIatiniai Darbai 
pas

STANLEY 
TOOLS 
VYRAI

Diržų Tekintojai
Jack Polišiuotojai 

Jack Polišiavimui Mokiniai 
Materiolų Kraustyto  j ai

MOTERYS
Dėžių Darytojos

Dėžių Darimui Mokinės 
Prie Stalų Darbininkės 

Sustatytoj os
Kreipkitės:

EMPLOYMENT OFFICE, 
Elm & Churph Sts. 
New Britain, Conn.

.   (197-202)

voja su sunkia liga. Linkiu jai 
greitai susveikti ir vėl su mu
mis būti. Palikę ligonei kelis 
mūsų iškastus turklius, traukė
me linkui namų. širdingai 
ačiū dd. Grybams už nakvynę 
ir vaišes.

M. Baltrušaitis.

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

►•4

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.' 
Tel. MArket 2-5172

- * i
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Aridkele Plaukė 
Ant Boweres

Tokių velykaičių New Yor- 
ko Boverės gyventoja? nebuvo 
turėję per ilgą laiką,. kokie 
jiems, tarsi kokia biNijiška 
manna pradėjo čiurkšle var
vėti stačiai ant gatvės praė
jusį penktadienį. Priežastis: 
vienas pravažiuojantis sunk
vežimis su $7,000 vertės viso
kių degtinių ir aukštojo gelž- 
kelio piliorius.

Sunkvežimis, vairuojamas 
Niąk Gargano, gyvenančio 10 1 
Second St., Brook lyne, ožiškai 
tvojo kakta į piliorių, stiklai 
sunkvežimyje sužvangėjo, ve
žimas pasviro ir skystimėlis
pradėjo tekėti per vieną kam
pą. z

Netruko Bowery įnamiams 
sužinoti apie prie pat durų 
atėjusį jiems laimikį. Sekun
domis ir minutėmis atsirado 
būrys rinkėjų to eliksiro su 
puodukais, bonkomis ir kitais 
įrankiais «o kas įranki:> nespė
jo rasti, ir su sauja. Visi tu
rėjo linksmą vakarą, apart ve
žėjo ir jo padėjėjo, o gal dar 
ir biznieriaus, kuriam tas 
skysty mėlis priklausė. Garga
no ir jo padėjėjas Verons nu
vežti į ligoninę, bet ne nuo 
degtinės, jie susižeidė sunkve
žimio nelaimėje.

PAS VIENĄ ATVAŽIAVO, 
SU KITU APSIVEDĖ

Sheila Hynes, anglikė mer
gina, mylėjosi su Carl Wesch, 
o paskui susipažinusi su kitu, 
jį paliko. Atvažiavus pas an
trąjį vaikiną, į Brooklyną, nu
ėjo ją pasitikti pirmutinis vai
kinas ir vėl romansą atnauji
no, susitarė apsivesti.

LAUKIĄ LEGIONIERIŲ $$
į New Yorką jau pribuvo 

Amerikos Legijono viršinin
kai, pasiruošti čia būsimai 
konvencijai, įvyksiančiai šio 
mėnesio paskutinėmis dieno
mis. Miesto biznieriai tikisi, 
kad legijonieriai ir jų šeimos 
čia paliks 10 milionų dolerių.

Stiprių Rankų Vagis
Stephen , V. Brooks, 22 m. 

amžiaus, iš Lindenhurst, N. J., 
Brobklyno Bushwick sekcijoje 
išvogęs iš pašto baksų 15 tūks
tančių dolerių čekiais, čekiai 
buvo siunčiami žmonėms jų 
permokėti taksai. Vagišius tu
rėjo tokias stiprias rankas, 
kad atidarydavo pašto baksus 
be. jokių įrankių. Apartmen- 
tuose jis taip pat apžiūrėdavo 
pašto baksus ir radęs jam pa
žįstamą voką, katrame būda
vo čekiai, pasiimdavo. Paga
vus ji, nerado pas ji ne vieno 
cento. Bus teisiamas rugp. 27 
dieną.

PLĖšIKUTIS GAUS 20 ' 
TŪKSTANČIŲ TURTĄ

Rubin’ui Moreno, 19 metų, 
vienu kartu atėjo kviesta ne
laimė ir nekviesta laimė. Atei
dami jį areštuoti už plėšikavi- 

>mą, detektyvai atplėšė pašto 
dėžutėje rastą jam laišką iš 
Puertą Rico. Laiškas buvo nuo 
jo tėvo. Tėvas pranešė, kad jo 
motina mirė ir kad paliko 
$40,000 turto, kurio pusė/ 20 
tūkstančių dolerių, skirta jam, 
Rubin’ui.

Moreno motina buvusi mez
gyklos savininkė. O sūnelis-— 
jis irgi norėjęs pralobti, pra
lobti greit, bet kitu būdu. Jį 
kaltina, kad. jis su kitu vyru
ku buvę .primušę Stoddard 
Teatro, New Yorke, naktinį 
sargą,, išplėšę is smulkmenas 
parduodančios mašinos $70, 
sudaužę saugiąją šėpą ir iš 
jos išėmę $430 čekiais. Vieną 
čekį iškeičiant, jie ir pakliu
vę.

Budapest, Vengrija.— 5,- 
293,987 piliečių užsiregis
travo balsuoti rinkimuose. J

KELEIVIAI SUGRĮŽO NUO Dokininkų Streikas 
NEPLAUKIANČIO LAIVO Pasifikį ir Brol,kl-™il

i -------------------
Trečią dieną negalint iš

plaukti dėl laivų kompanijas 
nesusitarimo su laivakroviais 
ir laivų įguloms atsisakius lai- 
vakrovių užstreikųotus laivus 
plukdyti, keleiviai buvo pa
prašyti apleisti J. V. Linijų 
didlaivį America.

Firmos viršininkas Basil 
Harris, susišaukęs keleivius, 
pasikvietęs spaudos reporte
rius ir fotografus, pasakė, kad 
jie dar gali, jei nori, ant laivo 
pernakvoti trečią naktį, bet 
šeštadienį po pietų turi laivą 
apleisti. Laivo išplaukimas ati
dėtas neribotam laikui.

Penktadienio popietį vėl 
Į vyk p laivo įgulos susirinkimas. 
Jame dalyvavo ir CIO Natio
nal Maritime Unijos preziden
tas Joseph Curran. Jie iš 
naujo pastiprino savo pareiš-

Girdėjot Lietuvių Laisves Radiją?
Praėjusio sekmadienio, 17 

rugpiūčio, LLRK programą 
buvo galima maloniai klausyti, 
žinoma, yra vietos pagerini
mams.

Be jokių siūbuojančių kark
lų, be muzikos, be dainų, sta
čiai važiuoto įvažiavome į 
programą. Vedėjas R. Mizara 
atidarė programą, paskelbda
mas LLRK narių ir rėmėjų 
vardus ir adresus. Gerai, kad 
ta mūsų svarbi meno, kultūros 
ir švietimo ištaiga vis stiprė
ja ir auga. Dar kiek spustelė
jus, bus galima programos lai
ką pailginti, pačia programą 
jaukiau pamarginti. Tik rei
kia dar daugiau visu mūsų 
noro ir nusisprendimo!

Muzikinė bei meniškoji šios 
dienos dalis išėjo visai sklan
džiai ir maloniai. Mūsų švel- 
niabalsės dainininkės Anelytė 
Ventienė ir Elenutė Feiferie- 
nė labai melodingai mums pa
dainavo lietuviškas dainas 
bent trim i atvejais. Su forte
pijonu sutartingai jas lydėjo 
art. Robertas Feiferis. Skar
dus, aukštas ir toks nepapras
tai švelnutis, kaip skudutis, 
lyriškas Ventienės sopranas, 
kaip negalima geriau, liejosi į 
gražų sąskambį su ryškiai ir 
taikliai visa ką pabrėžiančiu 
Feiferienės altu. Galėjo jos 
kad ir visa valandą ir kitą 
taip melodiškai dainuoti, ir tu 
vis neatsitrauktum nuo radijo 
ir gėrėtums tos gyvos jaunu
tės vokalinės energijos aidėji
mais.

Girdėjau ne vieną širdingai 
pareiškiant, kad šito mūsų ra
dijo jie mielai klausytų, kad 

, ir vien tik dėl tų puikiu, ar
tistiškų dainavimų. O kurgi 
dar naudingi pranešimai, ži
nios, pamokymai! Tai taip ir 
auga klausytojų skaičius.

Rekorduotos muzikos šiuo 
kartu buvo tik viena plokšte
lė Kad ir polkutė, bet malo
niai lydima labai gražaus mo
teriško balso. Tai, regis, iš 
Pupų Dėdės kauniškių pasiro
dymų. Tai gražiai paįvairino 
vietos žinių ir pranešimų sky
rių.

Sveikatos straipsnelį 'per
skaitė R. Mizara. Vidurių ne
paslankumas žalos nedaro: 
storojoje žarnoje žalingų bak
terijų neesti. Bet jų atsiranda, 
kaip imi ir paliuosuoji vidu
rius su kokiais draskančiais 
vaistais.

Jaunuolių organizatorius Jo
nas Ormanas kalbėjo apie tas 
opias jaunuolių problemas. 
Mažai mūsų jaunuolių daly
vauja organizacijose ir darbi
ninkiškame veikime, čia ne 
tik jaunuolių, bet ir suaugusių 
kaltė. Reikia su jais taktiškai. 
Turime juos kalbinti į chorus, 
į meno ir kultūros vakarus, į 
sparto klubus. Turime jiems 
skiepyti ir politinę sąmonę, 
jungti juos į pažangias orga- 
mizacijas bei draugijas — ne 
tik lietuviškas, bet ir ameri-

kimą ,kad jie neplukdys laivo 
tol, kol to neužgirs streikuo
jantieji laivakroviai.

Dokus užstreikavo patys ei
liniai laivakroviai protestui 
prieš savo viršininkų su kom
panijomis pasirašytą sutartį, 
kurios jie, eiliniai, neužgiria. 
Naujoje sutartyje duoda tik 
po 10 centų per valandą mo- 
kesties priedo, o viskame ki-J 
tame unijos viršininkas Ry- 
an’as nusileido kompanijai.

Laivakroviai reikalavo po 
25c mokesties priedo, praša
linti uždraudimą streikuoti, ne 
mažiau 8 valandų darbo pa- 
samdžius dienai, vienos dienos 
atostogų su alga už kiekvie
nas 135 valandas išdirbio, 
nekilnoti virš 2,240 svarų vie
nu kėlimu/ 

kietiškas.
Graži choro sutartinė: “Ant 

kalno karklai siūbavo” gražiai 
ir pritikliai užbaigė progra
mą.

Tai dabar ir vėl visi klausy
kime LLRK programą atei
nantį sekmadienį.

Ir vėl atsidėjęs išklausiau, 
ant tos pačios WBYN stoties, 
1430 kc., tūlų slavų progra
mas. Visai trumpai galiu pa
reikšti, kad kas tai yra to
kio magnetiškai traukiančio 
tose programose.

Imkime, kad ir karpato-ru- 
sų programą. Tik pusvalan
dis, nuo pusės po 8 ligi 9 ry
to. Ir tik vienas asmuo viską 
veda. Bet kaip gražiai, kaip 
širdingai, kaip šiltai įtikinan
čiai veda Nikolai Cislia. Jo 
balse skamba tiek gryno nuo
širdumo, tiek karšto troškimo 
gera padaryti savo gimtajai- 
Tarybinei karpato-rusų tėviš
kei ir savo broliams -Ameriko
je, kad, regis, imtum ir širdin
gai pasveikintum jį ir padė
kotum jam, kaip savo broliui 
ir draugui.

žymią programos dalį uži
ma žinios ir pranešimai iš se
nosios Karpatų kalnų tėvynės 
ir,naujosios Amerikos tėvynės. 
Taip nepamėgzdžiojamai šil
tai liejasi vedėjo balsas, skelb
damas reikšmingus įvykius 
ten ir čia, kviesdamas visus gi
liai Įsisąmoninti, persiimti jų 
reikšme ir aktingai į juos re
aguoti, — ne snūduriuoti, ne 
snausti, ne tūnoti sau pilkai, 
apolitiškai, bet veikti, gyvai, 
organizuotai veikli ir veikti, 
kad sudarius atitinkama ato- 
veiksnį pašėlusiai pasišiaušu
sios reakcijos veiksniams. ,

Tas galingasai, reikšminga- 
sai Slavų Kongresas! Ir man
ne kartą pasidaro gaila, kad 
mes, lietuviai,! lig šioliai vis 
dar neprisidėjom prie šitos is
toriškos slavų » organizacijos. 
Galėtume čia kiek pasimoky
ti kad ir iš mūsų jaunesniųjų 
Pietų Amerikos brolių lietu
vių. Jie dalyvauja bendrame 
slavų sąjūdyje. .Mūsų Arneri-' 
kos Lietuvių Centras turėtų 
daryti žygių artimiau sutapti 
su Amerikos Slavų Kongresu. 
Geriau vėlai, negu niekad.

Panašiai puikų įkvėpimą 
teikiantį įspūdį gauni ir iš 
lenkų, ukrainų, rusų radijo 
programų. Iš jų trykščia tiek 
to visa pergalinčio atviro en
tuziazmo ir nuoširdumo, kad 
net tau lengva pasidaro, ži
nant, kad žmonės nesnaudžia, 
akyvaizdoje tos visa sloginan
čios, visa demoralizuojančios 
ir visa kvailinančios atominės, 
ir dolerinės propagandos. Ne- 
siduokime kvailinami!

Su lenkų laivu Stefan Ba- 
tory savo tėviškėn išvažiavo 
įžymusis darbuotojas, visuo
menininkas ir rašytojas Bo- 
leslovas Gebertas, brangus as
meniškas mano draugas. Dar
buosis jis savo gimtajai nau-

Apie tūkstantis dokininkų- 
laivakrovių praėjusi penkta
dienį buvo sustabdę darbą jr 
Brooklyno uosto srityje, pro
testuodami prieš viršminkų pa
sirašytą su bosais sutartį, ku
ri nepatenkina eilinių narių. 
Sulaikyta nuo išplaukimo lai
vai Santa Paula ir Santa Mar
garita.

Komercinė spauda šoko į 
talką bosams ir unijos — ILA 
— “karaliukui” Ryan’ui prieš 
dokininkus. Jų agentai ir 
spauda pradėjo šaukt.*, būk tik 
komunistai esą nepasitenkinę, 
būk tik jie sukurstę streiką.

Kalba apie komunistus, ži
noma, tik paika, pasaka, kaip 
ir visos tos rūšies pasako?, pa
leista tikslu sužaužyti eilinių 
unijistų pasinio j imą laimėti sa
vo reikalavimus. Jis gal įtiki
na nežinančius padėties,, bet 
ne pačius laivakrovius, kurie 
žino, kad jie yra skaudžiai iš
naudojami ir nori gerinti savo 
padėtį. O kad komunistai na
riai tame pavyzdingai koope
ruoja, “good and well.” sako 
jie.

Darbininko Kaimynas.

S v e i k a t os komisionierius 
Weinstein įspėjo visuomenę 
apsisaugoti sukčių, iš kiekvie
no persistatančio esant iš jo 
department© reikalauti liūdy- 
m oir tik tada turėti su juo 
reikalą.

Raudonojo Kryžiaus Brook
lyno skyrius jau turįs paruo
šęs maišelius, kurie turės būti 
prikrauti dovanomis vetera
nams, esantiems vietos ligoni
nėse.

Atsiliepdami į pašaukimą 
radio auto policistai John II. 
Deegan ir Joseph Foster susi
dūrė su civilinio vairuojamu 
auto. Visi trys tapo sužeisti ir 
nugabenti į ligoninę.

Primušęs Žmogy už $1
______ 1__

Sulaikytas teismui Bronx 
gyventojas Irving Bottman, 
savininkas 5 aukštų apartmen- 
to, 1754 Bathgate Ave. Jį kal
tina užmušime to namo gy
ventojo Hyman Lessman, 49 
m., už tai, kad jis federalio 
teismo keliu atgavo numažini
mą savo rendos vienu doleriu, 
buvusiu neįstatymiškai užkel
tu.

Anot kitos rendauninkės 
Mrs. Bella Forshner, “savinin
kas laikęs Lessmaną prie sie
nos prirėmęs ir primušęs iki 
pirties.” Lessmanas -dar nuė
jo'į savo apartmentą trečiame 
aukšte, bet ne už ilgo po to 
mirė.

Ir visi kiti namo gyventojai, 
apart vieno, atvirai kalba, kad 
Bottmanas “užmušė žmogų už 
vieną doleri.” Jie sako, kad 
Lessmanas buvęs ramus žmo
gus, prie nieko nepriekabiau
davęs.

* Bottmanas gyvena 1787 
Washington Ave., taipgi turi 
žaislų krautuvę, . 4386 Third 
Ave.

Tai vis pasekmė kongrese 
sužalojimo rendų kontrolės. 
Nebuvimai gerų įstatymu ir 
griežto jų vykdymo kursto vie
nus žmones prieš kitus.

jajai Lenkijai. Verda, kunku
liuoja Lenkijoje darbu dar- 

'bai! Taip įtikinančiai ir gvvai 
anie tai praneša Maria Kle- 
cha, Bronislaw» Wojkowski 
(abu mano artimi, mylimi 
draugai) ir dar vienas Brukli
no lenkas. •

O tą jų muzika —- ir karpa- 
to-rusu ir lenku ir ukrainų — 
tokia ji pulsuojanti, gyva, šir- 
dį jaudinanti! Anrašyti viso 
to negalima: reikia įsiklausy
ti ir gyvai perjausti.

JONAS KAŠKAITIS

Sveikina iš Atoslūgy
Gerų linkėjimų visiems 

draugams-gėms, visam Laisves 
štabui r a’dministracijos, redak
cijos ir spaustuvės darbinin
kams. Aš labai gerai leidžiu 
savo vakacijas toje gražios 
gamtos valstijoje.

Petras Wagnis.
Petras, dienraščio Laisvės 

darbininkas, atostogauja Mai
ne valstijoje.

ELEKTRA UŽMUŠĖ ŠUNĮ

Užbėgęs ant metalinio dang
čio, pridengiančio olą, per ku
rią nuvesta į pastatą elektra, 
tapo užmuštas Januškevičių 
šuo. Sakoma^ kad šuns šlapios 
kojos pritraukė elektrą.

Kažin, kaip būtų Įvykę, jei 
šaipiomis kojomis vaikas bū
tų ten užmynęs?

Januškevičiai gyvena 164 
Parkside Ave., Brooklyno. Ne
laimė ištiko jiems išvedus Šu
nį pasibėginėti pagal kitų na
mus, priešais 74 Woodruff 
Ave. •

MARTIN LEVINĘ 
kuris bendrai su Oliver Unger 
ir Harry Brandt pagarbino 
naują filmą “The Roosevelt 
Story,” remiantis istoriniais 
daviniais. Filmą pradės rodyti 
rugpj. 21 -mos vakarą, 8:30, 
Globe Teatre, 46th St. ir 
Broadway, New Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bnlių, Koncertų, Bankietq, 
Vestuvių. Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* *u naujausiai* įtaisymai*;
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STftgg 2-3842 »

4—--------------------J---------------------------------------- -----------

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

karome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

, 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARRERIAI

F. Vi.Shalinsį
/ . i

(Shalinskas) <

Funeral Home l
84-02 Jamaica Avenue, 

Opposite Forest Parkway i
WOODHAVEN, N. Y. >

Suteikiam garbingas laidotuves >

$150‘
Koplyčias suteikiam nemokamai f 

visose dalyse miesto. J
Tel Virginia7-4499

Europos Tarnybon Ima 
Ir Buvusius Kariškius

Europinė .komanda, nuo 
1946 n) etų spalių mėnesio pri
iminėjusi tik aukšto laipsnio 
specialistus, pradedant rug
pjūčio 1-ma vėl priima ko- 
mandon tarnavusius bile ku
riame mūsų ginkluotųjų jėgų 
skyriuje ir bile laipsnyje tie 
aukščiau štabo saržento. Eu
ropinė komanda apima ir vi
duržemio sritį.

Priimi tuos, kurie bent ka
da yra tarnavę, taipgi tuos, 
kurie tebetarnauja, bet tarny
bą baigiasi, išskyrus titos, ku
rie buvo atleisti su požymiu 
grįžti tik į orlaivyną. Termi
nai yra dviejų, trijų, keturių 
ir penimių metų.

Norintieji daugiau informa
cijų, gaus jas armijon rekru- 
tavimo ’ stotyje, 246 Graham 
Ave., Brooklyn 6, N. Y.

ūkai virš Nęw Yorko ir ar
timose apylinkėse sulaikė 
daug lėktuvų nuo išskridimo 
iš LaGuardia stoties praėjusį 
ketvirtadienį.
-----------------------1—

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

Valandos: j?
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas . '

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
‘ Iš 5-hj patrovų Iš 7-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namip. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM 

•------ ------------ ■ ........- ■ ■ --------------- ----------------- į-------------------

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. • r

9

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
, Jeweler

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

-------------------r---------------------------—•—.............   »"■
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Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami 5babai Nužemintom Kai'nom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
f*

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

' Taipgi Links ir Pendants

Brooklyno Liaudies 
Teatras Gavo 
Pergaminą

įvykusiame pereitą rudenį 
LMS festivalyje, Chicagoje, 
buvo išdalinti pergammai (pa
gyrimo lakštai) vaidintojų 
grupėms, chorams bei pavie
niams asmenims už ypatingą 
pasižymėjimą meno srityje.

Šią savaitę; LMS Centras, 
pagaliau prisiuntė ir Brookly- 
no Liaudies Teatro grupei per
gaminą.

*
Kaip žinome, brooklyniečiai 

šiame festivalyje suvaidino 5 
veiksmų pjesę “Prieš Srovę.” 
Šį veikalą sumokino visiems 
gerai žinomas režisorius Jonas 
Valėntis.

Tuo pačiu kartu ’ gauta iš 
LMS Centro trys veikalai po 
vieną kopiją: Klampynė, Mar
ti ir Fifty-Fifty.

L. T. Sekr.,
j H. Feiferienė.

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

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

Išskiriant trečiadieni
; ir sekmadieni.

■ 650 5th Ąve., kamp. 19 th St.: 
BROOKLYN, N. Y.

Tet SOuth 8-5569

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES 

’ *
32 Tert Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174




