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Kyla pragyvenimas, kyla 
kainos, kyla kapitalistų pel
nai, kyla isterija ir padūkimas. 
Tik vienas dalykas šiądien 
Amerikoje krinta žemyn, at
seit, moterų suknelės.

Kas nors ir čia užsimanė 
pasipinigauti, šiek tiek pro
taujančiai moteriškei neįkal
bėsi mesti laukan dar gerą 
dresę ir pirktis naują. Kas ki
ta, jeigu ją įtikinsi, kad jos 
dresė išėjo iš mados, sarmatą 
jai daro. Vargšė trenks ją ša
lin ir pirksis naują .

Taip dabar ir daroma. Net 
iš Paryžiaus atvažiavo “stai- 
lų” specialistai ir pradėjo va
jų įtikinti mūsų moteris, kad 
trumpos suknelės, suknelės iki 
kelių arba kad ir kiek žemiau 
kelių, yra požymiu nerimtu
mo ir nemorališkumo.

YorkoPavaikštinėk New 
gatvėmis ir apsidairyk apie 
kojas. Jau pamatysi, kad kas 
kelintai moteriškei suknelė pi
nasi tarpe kojų, nutysusi be
veik iki žemės. Už mėnesio 
kito, paregėsite, į moteriškę su 
trumpa drese jau bus žiūrima 
kaipo į raganą arba baidyklę.

Mūsų sesės bejėgės pasiprie
šinti. Vyrams irgi nepatinka. 
Bet ne jie madas nustato. Jie 
tokios pat aukos, kaip ir jų 
žmonos bei meilužės.

Tarybų Sąjungos sostinei 
Maskvai suėjo astuoni šimtai I 
metų. Visam krašte didelis są- ' 
judis. Maskvoje eina iškilmin
gos ceremonijos tos sukakties 
atžymėjimui.

Kai aš buvau Maskvoje 
1945-1946 metų žiemą Mask
va dar buvo “neapsiprausus” 
iš po karo. Dabar, sakoma, di
dieji pastatai iš naujo gražiai 
numaliavoti, arba nuprausti. 
Visas miestas skęstąs šventiš
koje nuotaikoje.

Gaila, kad man pasitaikė 
būti Maskvoje žiemos metu. 
Sniego buvo daug, šalčiai buvo 
dideli, džiaugeis! šiltą kam
barį suradęs. Sakoma, vasarą 
Maskva labai gražiai išrodo.

The New York Timese pir
mam puslapyje rugsėjo 5 d. 
skaitome: “Maisto kainos iš
kilo aukščiausia. Miestas ragi
na pirkėjus priešintis.”

Priešinkis, nepirk! Lengva 
pasakyti, bet sunku padaryti. 
Nepirk mėsos,, nepirk sviesto, 
nepirk kiaušinių, nepirk daržo
vių ir truktų, nes viskas ne
svietiškai brangu. Bet kuomi 
tada gyvensi?

Pirkėjai yra tie patys žmo
nės. Keikia ir perka. Ką dau
giau darys?

Tikrai pasekmingą protestą 
prieš aukštas kainas galėtų 

•pravesti tiktai organizuota vi
suomenė. Pirmoje vietoje turė
tu i kovą stoti darbo rnnijos. 
Tačiau tuo tarpu mažiausia 
apie tai kalbama.

Niekas nė nekalba apie strei
ką prieš aukštas kainas.

Į Anglijos darbo unijų kon
gresą, kaip ir paprastai, pa
siuntė 'brolišką atstovą ir Ame
rikos Darbo Federacija.

Jos atstovas George Richard
son pasakė ilgą, “brolišką” 
prakalbą. Visa jo kalba susidė
jo iš niekinimo ir koliojimo ko
munistų ir Tarybų Sąjungos 
darbo unijų. Daugelis delega
tų neiškentę užprotestavo. Pats 
kongreso pirmininkas pertrau
kė jam kalbą ir pasakė, kad su 
jo prakalba niekas nesutinka, 
bet, girdi, turėsime kantrybės 
ir išklausysime.

GRAIKŲ MONARCHISTAI
NUŽUDĖ 80 DEMOKRATŲ 

PER DVI SAVAITES
Neva Paplatinta Graikijos Valdžia Nepakeičia Monarcho- 

Fašistinės Politikos,—Sako Graikų Demokratų Armija
Athenai. — Graikijos mo

narchist valdžia per dvi 
savaites sušaudė dar 80 de
mokratinių graikų. Jie bu
vo nužudyti po to, kai A- 
merikos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Herschelis Johnsonas pra
nešė, jog Trumaon valdžia 
pasiruošus siųsti savo Armi
ją į Graikiją, anglam pava
dų ti.

Jungt. Valstijų atstovai 
Graikijoje pasitenkinę, .jog 
dabar, girdi, taip paplatin
ta valdžia, kad jinai, esą, 
“atstovauja” graikų dau- 
guomenę. Iš tikrųjų gi ne
buvo jokio tikro valdžios

ANGLIJA PRISIIMA 
AMERIKĄ I RUHR 
ANGLIES KONTROLE 

4*

Washington. — Iki šiol 
viena Anglija kontroliavo 
gausingąsias angliakasyk- 
las ir kitas pramones Ruhr 
krašte, anglų užimtoje va
karinės Vokietijos dalyje. U 
dabar Anglijos pasiuntiniai 
Washingtone aplamai jau 
susiderėjo priimt Amerika į 
bendrąją anglies kontrolę 
toje srityje.

Amerikos valdžia susita
rė sir anglais skirti daugiau 
maisto Ruhr mainieriams; 
pirmiausiai statyti ir taisy
ti namus mainierių šei
moms ir atgabenti 100,000 
tonų amerikinio plieno, ku
rio reikia geležinkeliams, 
traukiniams ir kitiems da
lykams Ruhr srityje.

Anglai - amerikonai tiki
si tokiais žingsniais padi
dinti ten anglies iškasimus.

PAKELTA ALGA GELE- 
ŽINKEL. RAŠTININKAM

Washington. — Darbo 
Federacijos Gelžkeliniu Ra
štininkų Brolija,* 75,000 
žmonių, išgavo iš Railway 
Express kompanijos po 
pusšešiolikto cento dau
giau algos per valandą.

Brolis Richardson pasirodė 
neraliuotu svečiu.

Chicagos Draugas vėl turi 
kuomi pasidžiaugti. Jis sakosi 
sužinojęs, kad Sovietų zonoje 
Vokietijoje iš krautuvių išny
kę visi rožančiai. Kur jie din
go? Gal bedieviai juos išgau
dė ir sunaikino? Nieko pana
šaus!

“Priešingai,” šaukia Drau
gas, “ne tik rožančiai, bet ir 
kiti religinio kulto dalykai bu
vo išpirkti sovietų kareivių ir 
pasiųsti šeimoms” (D., rugsėjo

Net lengviau ant širdies. Bol
ševikai atvirto prie dvasios 
šventos!

Atrodo, jog dabar mūsų kle
rikalai turėtų tų bdlševikų pasi
gailėti ir jų neibeplūsti. Bet ar 
taip jie padarys? Nebus tų bai- 
kų ! Tas tik reiškia, kad pats 
Draugas tam netiki. 

pakeitimo, nors “liberalų” 
vadas Sofulis ir tapo prem
jeru vietoj Tsaldario. Tsal- 
daris su savo monarchistais 
užėmė svarbiausių ministrų 
vietas. Demokratinės armi
jos - partizanų radijas dėl 
to sako:

“Pakeista valdžia taip pat 
yra monarcho - fašistų ran
kose ir vergauja Jungti
nėms Valstijoms. Bet de
mokratinė armija ,ir Grai
kijos liaudis juo labiau pa
smarkins kovą dėl savo tei
sių ir Graaikijos nepriklau
somybes. O ir dabar visi 
mato, jog ta kova gniuždo 
ir ardo monarcho-fašizmą.” 
į ..... - ..-.........    ' i.... i.

Studentų Sąjungą Reikalau
ja Lygių Teisių Negrams
Madison, Wis.-— Nacio- 

nal. Studentų Sąjungos su
važiavimas priėmė rezoliu
cija, kuri smerkia nėgių 
atskyrima mokyklose nuo 
baltųjų. Suvažiavimas nu
tarė, kad apšvietos proga 
turi būti visiem Ivgi, neda
rant skirtumų dėl tautos- 
rasės, lyties, tikybos, poli
tinių nuomonių ar ekono
minių gyvenimo sąlygų.

GELŽKELIEČIU STREIKAS 
KLIUDO PLIENO GAMYBA
Pittsburgh. — Streikuoja 

1,800 Union geležinkelio 
mašinistu ir ugniakurių, 
nors Lokomotyvų Mašinis
tų Brolijos vadai neužgy- 
rė streiko. Valdžios atsto
vai apšaukė streiką ’“netei
sėtu.” Streikieriai reikalau
ja pakelt algą 50 centų va
landai. Gelžkeliečių streikas 
sustabdė medžiagų atveži
mą Carnegie - Illinois plie
no fabrikam. Kompanija 
skelbia, kad dėl to laikinai 
paleista apie 35,000 plieno 
darbininkų.

Pripažįstama Betvarkė 
Chinijos Valdžioje
Nanking. — Chinijos vi

daus reikalų ministras 
Chang Li-Sheng, raportuo
damas savo politinei tary
bai, pripažino, jog. Chiang 
Kai-sheko valdžioje yra 
“nereguliarumų” (kaip kad 
jis vadino valdinę betvar
kę). Kai kurie valdininkai 
linkę “duoti progas savo 
draugams” pasipelnyti, 
kė Sheng.

sa-

DU POLICININKAI 
ŽAGINO MERGINĄ

Oakland, Calif. — Du po
licininkai užtiko merginą 
besimyluojant su vaikinu 
automobilyje, nuvijo šalin 
vaikiną ir patys išžagino 
merginą. Teismas dar ne
paskyrė jiem bausmės, kuri 
galės būti 2 iki 20 metų ka
lėjimo.

Tarp dviejų aukštų pundų leidinio Fascism in Action 
(apsakančio fašistų darbelius) stovi senatorius 
Wright Patman, Texas demokratas, kuris kovojo už 
atspausdinimą to leidinio kaipo kongresinio dokumen
to, išdalinimui žmonėms nemokamai. Kongresas už
draudė nemokamai išleisti. Bet kada pernai buvo 
išleistos atakos ant komunizmo leidinyje Communism 
in Action, jo buvo atspausdinta 536,856 kopijos išda
linimui veltui. Fascism in Action gali gauti bile 
kas (kol dar yra), bet turi nusiųsti po 40 centų už 
kopiją, adresuojant: Supt, of Documents, Govt. Print

ing Office, Washington, D. C. ' ,

AMERIKONAI BANDO RUSŲ 
VAISTU PRIEŠ VĖŽĮ

St. Louis. — Dr. Th. S. 
Hauschka, specialistas Phi- 
ladelphijos Instituto Vėžio 
Ligai Tyrinėti,, pranešė, kad 
sovietinių mokslininku Ros- 
kino ir Kliujevos išrasti 
čiepai bus išbandyti vėžio 
ligoniams gydyti, kaip sakė 
dr. William M. Malisoff, di
rektorius newvorkines Į- 
staigos dėl Amžiaus Ilgumo 
Tyrinėjimų, k a 1 b ėdamas

Klausimo Apėjimas 
Dėl Žmonių Spalvos 
Ir Rasės-Tautybės
Washington., — 1950 ‘me

tais bus surašinėjimas gy
ventojų Šiaurinėje ir Pieti
nėje Amerikoje. Lotyniško
sios Amerikos respublikų 
delegatai reikalavo nesta- 
tyt klausimų apie <>rasę-tau
tybę ir spalvą, kuomet žmo
nės bus s u r a š i n e jami. 
Jungtinių Valstijų atsto
vai noroms-nenoroms su
tiko su tuom, kai buvo pa
likta tokia spraga, jog kiek
viena šjalis galės žymėti sa
vo piliečių spalvas ir tau
tybes, ir tiktai bendrajame 
amerikinių šalių gyventojų 
sąraše nebus minima, kiek 
yra baltųjų, negrų, indijo- 
nų ir kt.

- Nežiūrint an-

PLINTA ANGLIJOS MAF 
NIERIŲ STREIKAS

London.
glų Mainierių Unijos vadų 
atsišaukimų ir graudenimų, 
vis daugiau angliakasių 
eina streikan. Savaitės pa
baigoje streikierių skaičius 
siekė jau 80,000. Dėl. ang
lies stokos nustojo* veikę 
Yorkshire mašinų fabrikai, 
audyklos - verpyklos ir ki
tos įmonės.

Ekuador, Pietų Ameri
kos respublikėlė, dabar turi 
dvi priešingas viena kitai' 
valdžias. Per 50 metų Ek
vadore buvo 28 valdžios.

Tv- 
St.

Tarptautiniame Vėžio 
rinėjimo K o n g rese 
Louis mieste.

(Tais čiepais Sovietų Są
jungoj išgydyta bent 10 vė
žio ligonių.)

Dr. Richard Lewisohn, iš 
New Yorko Mount Sinai li
goninės, pranešė, jog folic 
rūkšties vitaminas patar
navo bent vienam vėžio li
goniui.

Franciios Premjeras 
Ramadier Gavo Tik 
Mažą Pasitikėjimą
Paryžius. — Socialistas 

Franciios premjeras Paul 
Ramadier reikalavo, kad 
seimas pareikštų jam pasi
tikėjimą. Bet jis gavo pa
sitikėjimą tik 'maža balsų 
dauguma. Už Ramadierą 
balsavo 292 seimo nariai, o 
prieš — 243. Kiti 54 susilai
kė nuo balsavimo. Komuni
stai balsavo prieš Ramadie
rą. » i

Prašydamas pasitikėjimo, 
Ramadier išdėstė savo pla
nus ūkiui taisyti.

SIŪLO KAZARMES 
NEGAUNANTIEMS 
KAMBARIŲ

San Diego, Calif. — Re- 
publikonas kongresmanas 
Charles K. Fletcher siūlė, 
kad armija statytų kareivi
nes kaip butus darbinin
kams, uždirbantiems ma
žiau negu $1,500 per me
tus ir negaunantiems kam
barių. Darbo unijos smer
kia tą pasiūlymą.

Bermudoj sudužo anglų 
lėktuvas, bet tik pora žmo
nių susižeidė.

Milan,1 Italija. — Sugriu
vo departmentinė krautu
ve; užmušė 12 žmonių.

ORAS.—Būsią giedra.

WASHINGTONAS DIRBA 
VAKARINEI EUROPAI 

“PRIEŠ KOMUNIZMU” 
f

Siūloma Greit Sušaukt Specialę Kongreso Sesiją Gelbėti 
Francijai, Anglijai ir Italijai iš Pavojingo Krizio

Washington. — Trumano 
valdžia visais garais dir
ba, kad greičiau įvykdytų 
Marshallo planą vakarinei 
Europai stiprinti, laikant 
Vokietiją to plano pagrindu 
ir branduoliu. Iš Paryžiaus 
parskrido Geo. F. Kennan, 
valstybės departmento pla
nų galva. Jis parnešė ra
portus apie aršėjantį krizį 
Francijoj, Anglijoj ir ki
tuose vakarinės Europos 
kraštuose:

Jeigu Amerika nepasku
bės su stambia medžiagine 
pagalba, tai komunistai vėl 
turės būti priimti į Fran-

Dar 60 Milionų Karinįai- 
Moksliniams Tyrimams

Washington. — Karinio 
laivyno departmentas pa
skyrę 60 milionų dolerių 
šimtui universitetų ir kole
gijų, kad darytu kariniai- 
mokslinius tvrinėjimus ir 
išradimus. Valdžia skelbia, 
kad tai .būsią “laisvi” tyri
nėjimai. Bet laivyno pada
ryti kontraktai su tomis 
mokslo įstaigomis rodo, jog 
pamatinis tikslas yra kari
nis.

GELŽKELIAI VĖL PRAŠO 
PAKELT JIEM PELNUS
Washington. — Neseniai 

geležinkelių k o m p a nijos 
prašė valdinę Tarpvalstiji- 
nės Prekybos Komisiją pa
kelti 10 nuošimčių kainas 
už krovinių išvežiojimą 
traukiniais. O dabar prašo 
dar 17 nuošimčių pabran- 
gint1 krovinių gabenimą. 
Kompanijos nurodo, kad 
jos paskutiniu laiku pridėjo 
•10 nuošimčių algos milio- 
nui darbininkų; girdi, to
dėl “negalėtų ant savo išei
ti,” jeigu išvežiojlmų kai
nos nebūtų pakeltos 27 nuo
šimčiais.

Dingo Vokietys Thu- 
ringijos Prezidentas
Berlin. — Nežinia 'kur 

dingo Rudolfas Paul, So- 
vieų užimtos Thuringijos 
provincijos prezidentas, nu
vykęs - pasikalbėti su vokie
čių valdyba, Hessė j, ameri
konų užimtoj provincijoje. 
Rudolfas Paul buvo ir so
vietinės srities ambasado
rius susisiekimams su ang
lų - amerikonų užimtais 
Vokietijos plotais.

Mary

Perdurtas “Geraširdis” 
Vyras •

Los Angeles.
Durant pavojingai perdūrė 
peiliu savo vyrą, užtikus jį 
besimalki t su jaunesne jos 
seseria. Bet vyras prašo 
teismą nebaust žmonos.

cijos ir Italijos valdžias, 
kaip {spėja Kennan. Girdi, 
net Anglija gali pasvirti į

Demokratas senatorius 
Carl Hatch ragino prezid. 
Trumaną kuo greičiausiai 
sušaukti specialę kongreso 
sesiją vakarinei Europai 
gelbėti -nuo komunizmo. 
Republikonų vadas senato
rius Vandenberg neprie- 
šingas specialei sesijai, bet 
jis sakė, jog republikonai x 
reikalaus, kad valdžia tik
rai parodytų, kiek pinigų 
ji planuoja ’išleisti atspir
čiai prieš komunizmą Va
karinėje Europoje.

TRUMANAS ŽADĖJO 
REMTI BRAZILIJA 
IR JUNGT. TAUTAS
Rio de Janeiro, Brazilija.- 

— Kalbėdamas Brazilijps 
kongrese, prezidentas Tru- 
manas pareiškė: “Mes ne
užmirštame savo draugų, 
kurie mums padeda reika
le.” Kongresas suprato, 
jog Trumanas žada finansi
nę paramą Brazilijai, ir 
smarkiais delnų plojimais 
už tai sveikino Trumaną.

Brazilija karo pradžioje 
davė Jungtinėms Valsti
joms reikalingu medžiagų 
ir leido savo aikštes varto- . 
ti kariniams jankių lėktu
vams.

Prez. Trumanas, be kit
ko, sakė, kad io valdžia vi
somis galimybėmis rems 
Jungtines Tautas ir kviete 
Braziliją ir kitas Lotyniš
kos Amerikos respublikas 
bendradarbiauti su Wash- 
ingtonu. kad galima būtų 
išvystvti “stiprias jėgas dėl 
žmonijos labo.”

Anglijos Unijų Vadai Ati
deda Plieno Pramonės

Valstybinimą
Southport, Anglija. — 

Darbo Unijų Kongresas iš
klausė Anglijos “socialistų” 
Saldžios prašymų ir atmete 
rezoliuciją, kuri siūlė per
imi plieno-geležies pramonę 
į valstybės rankas. Unijų 
vadai įkalbėjo skirtingą re
zoliuciją, kuri patarė val
džiai “nesiskubint valsty- 
bint geležies ir plieno pra-< 
mone.” Valdžia ir vadai y- 
pač bijojo užrūstint Ame
rikos valdovus, kurie prie
šingi pramonių “socializavi- 
mui.”

REPUBLIKONAS SENA
TORIUS ŠAUKIA “SU
STABDYT RUSIJĄ”

Cleveland, Ohio. — Re- 
publikonas senatorius Sty
les Bridges kalbėjo suvažia
vime Užsieninių Karo Ve
teranų, šaukdamas surasti 
būdus, kuriais galima būtų, 
girdi, “sustabdyt "Rusijos 
karo mašiną.” j
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Didžiosios Uniją Kanuolės Prieš Thomas Dewey
New Yorko Valstijos CIO/ Unijų /Tarybos susirinki

me buvo patiektas keistas ir piktas pasiūlymas, būtent, 
kad CIO atšauktų savo paramą Amerikos Darbo Parti
jai. Pasiūlymas buvo patiektas po tuo senu apgavingu 
šūkiu, jog unijos turinčios būti grynai bepartyviškomis 
organizacijomis. Džiugu, kad tas pasiūlymas buvo milži
niškos balsų daugumos atmestas ir pasmerktas. Tary
bos pirmininkas Hollander pareiškė, kad su tdirta unijų 
parama New Yorko Valstijos Darbo Partija gali būsi
muose rinkimuose už savo remiamus kandidatus surink
ti su viršum milijoną balsų.

Šio pasiūlymo šaknų reikia ieškoti daug giliau, ne-, 
gu vienas kitas Tarybos narys. Tai yra rimtai ir gerai 
apgalvotas reakcinio elemento planas padalinti darbi
ninkus politinėje veikloje ir bent jau dalį jų patraukti di
džiųjų kapitalistinių partijų pusėn. Nė valandėlei nerei
kia vaizduotis, kad reakciniai demokratai ir republiko- 
nai neturi jokios įtakos, arba nesistengia jokios įtakos 
įsigyti organizuotų darbininkų eilėse. New Yorko vals
tijoje ypatingai energingai darbuojasi gubernatoriaus 
Thomas Dewey agentai. Reikia nepamiršti, kad Dewey 
tik ir buvo išrinktas gubernatoriumi dėka to fakto, kad 
daugybė Amerikos Darbo Federacijos unijistų buvo ap
gauti ir nuvilioti į republikonų kempę rinkimų metu.

Dabar Thomas Dewey turi ambicijų būti Republiko
nų Partijos kandidatu į prezidentus. Jis ir jo agentai 
žino, kad didžiosios organizuotų darbininkų masės jis ne
gaus dėl savo kandidatūros. Bet jie taip pat puikiai ži
no, kad gerai šmėruojama republikonų mašina gali daug 
unijistų sudemoralizuoti, jų eiles suskaldyti ir bent dalį 
laimėti savo pusėn. Tai tie patys Dewey agentai buvo 
sugalvoję CIO N. Y. Valstijos Taryboje įvaryti kylį ir 
suplėšyti darbo unijų vienybę.’

Kiek žalos šie jų manevrai padarys, tiktai ateitis 
galės parodyti. Tuo tarpu toje pačioje CIO N. Y. .Tary
boje visos didžiosios kanuolės buvo atsuktos prieš De
wey. Hollander ir kiti Tarybos nariai, kurie,, beje, pri- 
skaitomi dešiniajam sparnui, griežtai ir atvirai pasmer
kė Dewey siekimą kandidatūros į prezidentus. Unijos, 
jie sakė, jo nerems, nes jis, kaipo valstijos gubernato
rius ir didelis republikonų partijoje šulas, pasirodė aiš
kus darbo žmonių priešas. Dewey pritaria Taft-Hartley 
įstatymui. To jau vieno užtenka, kad Dewey padaryti vi
sų organizuotų darbininkų priešu.

• Jeigu šitokio nusistatymo link Dewey laikosi deši
nieji CIO unijų vadai, tai ką bekalbėti apie kairiojo nu
sistatymo žmones tame judėjime. Jie jau seniai yra pa
smerkę Dewey politiką.

Jau ir Egiptas “Prašo” Militarinės Paramos
• Iš Washingtono praneša, kad jau ir Egipto valdžia 

atsikreipė į Ameriką ir prašo 'atsiųsti militarinę ■ misiją, 
kad padėtų jai suorganizuoti tvirtą ir skaitlingą armiją 
“apsigynimui.” Eina kalbos, kad tokia misija jau trau- 

' kia Egiptan. *
Panašių valdžių pasaulyje atsiras labai daug. Jos vi

sos “prašys” miiltarinės paramos. Tos šalys, kurios to
kios mūsų paramos neprašys, bus apšauktos Rusijos “sa
telitais.”

Visiems buvo aišku, kad Graikija ir Turkija nėra 
paskutinės šalys, kurias T^umano Doktrina gelbės nuų 
“komunizmo.” t

Militąrinių misijų bei patarėjų neužteks. Paskui 
misijas turės kraustytis skaitlingos armijos. Jau šneka
ma, kad į Graikiją ir Turkiją neužilgo reikės siųsti ar
mijas.

Imperialistinio Cinizmo Apaštalai
Imperializmas yra bi^uri liga. Jis sugadina daug 

žmonių. Ypatingai buržuazinius laikraštininkus paver
čia savo agentais ir apaštalais.

Štai dienraščio New Yorko Post kolumnistė Elsa 
Maxwell veda polemiką su tūlu Sobol. Sobol; matyt, pa
smerkė Anglijos ir Amerikos lindimą į Palestiną ir kitas 
artimųjų rytų šalis. Panelė Maxwell supykusi bara So- 
bolą ir sako:

“Aš net eisiu taip toli, jog pasakysiu, kad jei£u Bri
tanija savo armiją visiškai ištrauktų iš Palestinos ir pa
liktų žydams persiimti su arabais, jūs tuojau pamatytu
mėte Amerikos armiją Palestinoje, užimančią britų vie
tą. ' ’ z

“Tai yra liūdnas ir ciniškas faktas, tačiau aš dį- 
džiuojuosHr džiaugiuosi būti amerikiete — teisinga ar 
klaidinga amerikiete! Jei mums patiems reikia žibalo, 
kad mes būtumėme stiprūs, altrujistiški ir* geraširdingi 
—tai tik nelaimė nekaltų ir taip seniai kenčiančių žy
dų, arba bile kurios kitos mažumos, kurie teprašo žemės 
kąsnelio ir pastogės savo žmonėms. Tai kaina, kurią 
reikia sumokėti už pakliuvimą ant kelio tarp valdžių, ku
rios kovoja už savo gyvybę.”
' Ar bereikia atviresnio ir šlykštesnio imperialistinio 
cinizmo? Tegul eina šalin visoks žmoniškumas ir pado
rumai Mums reikia žibalo, tai mes, šaukia Maxwell, tu
rime teisę siųsti Azijon arba Afrikon armijas ir pasiimti

Kas Ką Rašo ir Sako
SLA BIZNIS 
MASS. VALSTIJOJ

Dienraštis Vilnis rašo:
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje vėl susidūrė su 
keblumais M a ss a c h usetts 
valstijoj. Seni tos organiza
cijos nariai gali prisiminti, 
kad 1913 metais, toj pačioj 
Massachusetts valstijoj, buvo 
suareštuotas p. živatkauskas 
už “nelegalų, biznio vedimą.” 

Dabar SLA biznis vėl bus 
nelegalus Massachusetts val
stijoj, jei ta organizacija ne
turės ’iždininko.' Iždininko, 
kaipo tokio, ofisą nutarta pa
naikinti pereitame SLA sei- 

• me, sujungiant sekretoriaus 
pareigas su iždininko parei- 

. gomiš. Bet > Massachusetts 
draudimo departmental tas 
netinka ir jis nutarė ateit 
pagelpon Kazimierui' Gugiui, 
kuris pasiliko be urėdo. Jei 
iždininko urėdas bus atsteig- 
tas, tai K. Gugis būtų “is
torinis” kandidatas.

J. Tysliava, kažin kodėl, 
dėl to karščiuojasi savo Vie
nybėje :

“Yra daug kitų panašių or
ganizacijų, kurios daro biznį 
Massachusetts valstijoje, bet 
kurių sekretoriai taip pat ei
na iždininkų pareigas.

“Kodėl tik mūsiškį Susi
vienijimą turėtų užsisėsti tas 

, departmentas ?”

Visas dalykas susiveda į 
galvosūkį: kodėl kiti Susi
vienijimai, neturį tokios se
noviškos, archaiškos orga
nizacinės sistemos, kokią 
turi SLA, daro legalų biz
nį Mass, valstijoj, kuomet 
SLA tai atsisako leisti da
ryti ?

Iš Tysliavos pastabos da
rosi tokia išvada: kas nors, 
kur nors “iš saviškių” 
Mass, valstijos draudimo 
departmente siekiasi “iš
gelbėti” SLA iždininkystę.

Be abejo, kada nors mes 
apie tai ką nors aiškesnio I 
sužinosime iš SLA organo, 
■— gal už kokio pusmečio ar 
metų! 4 ■.

APIE PABĖGĖLĮ GALVA
ŽUDĮ JUOZ. JUREVIČIŲ

Vokietijos lietuviškų pa
bėgėlių “Mintis” parašė (o 
Naujienos perspausdino) 
aprašymą apie “smarkųjį” 
pabėgėlį žmogžudį, Juozą 
Jurevičių, kurį amerikiečių 
teismas (Vokietijoje) nu- 
smerkė sušaudyti. Nors pa
bėgėlių laikraštis, aišku, ra
šydamas apie Jurevičiaus , 
bylą, viską savaip “nuzala- 
tino”, tačiau mes rašinėlį 
paduosime Laisvės skaity
tojui, kad jis matytų, kokių 
išsigimėlių išlenda iš pabė
gėlių tarpo. “Mintis” rašo:

Š. m. liepos mėn. 17 d.. 
Kariuomenės teismas (Gene
ral Court) Bad Mėrgenthel- 
me sprendė Juozo Jurevi
čiaus, kaitinamo pabėgimu iš 
kalėjimo ir nužudymu api
plėšimo tikslu, bylą. Posė
džio metu paaiškėjo, kad 
Juozas Jurevičius, gimęs 
1922 m. Kaune — Šančiuose, 
1942 m. buvo atvežtas į Vo
kietiją, kur pateko į Todto 
organizaciją . Jos eilėse ku
rį laiką- buvo Rytų fronte ir 
prisižiūrėjo nemaža žiaury
bių. Vėliau grįžo į Vokie
tiją, kur jį karo pabaiga už
tiko Schwaebische" Gmuend.

DP stovyklose Jurevičius 
pagarsėjo kaip vagis, v Vie
nas iš jo žygių — Neurtin- 
geno stovyklos sandėlio iš
plėšimas. Kalėjime susipaži-/

no su lenku Eugenijų Gla- 
zewiczu, stąmbiu ąpekuliaų- 
tu, su kuriuo palaikė ir vė
liau draugiškus santykius. 
1946 m. vasarą Jurevičiaus 
draugas, dabar ųuo teismo 
pasislėpęs, Vytautas Kalvai
tis, Jurevičiaus teigimu, pra
dėjo įkalbinėti Glazeviczių 
“likviduoti” ir jo turimus pi
nigus pasidalinti.

Rugpiūčio 15 d. Jurevičius 
pakalbino Glazewicziu eiti į 
kaimą pirktis degtinės.

Beeinant per miškelį,, Ju
revičius kiek atsiliko ir ne
va iš Kalvaičio gautu ginklu 
šūviu į pakaušį Glazewicziu 
nušovė, pasiėmė jo,piniginę, 
o lavoną paslėpė krūmuose.

Glazewicziui nebegrįžtapt, 
Jurevičius su keliais kitais 
įtariąmaisiais buvo suimtas. 
Kalėjimo celėje Jurevičius 
suplėšė Glazewicziaus pini
ginėje rastus dokumentus ir 
įkišo juos į krosnį, kur jie 
vėliau buvo rasti.

Naktį Jurevičiaus bendrai 
jam kažkokiu būdu pristatė 
piūklą, kurio pagelba iš ka
lėjimo pabėgo.

Nors mokėjo tik lietuviš
kai ir keletą žodžių rusiškai 
bei vokiškai, Jurevičius su
gebėjo pasiekti net Prancūzi
ją. čia stojo į svetimšalių 
legijoną. Dezertyravę, buvo 
suimtas, vėl pabėgo. Pateko 
į prancūzų zoną — Triere, 
kur įsitaisė į sargybinius. 
Apsivogė, buvo suimtas, pa
bėgo.'

š. m. pavasarį apie Tuebin- 
geną buvo pagaliau dar kar
tą suimtas ir jau nebepabė- 
go. Š. m. kovo mėn. mo
terys, berinkdamos šakas, 
rado Glazewicziaus lavoną, 
kurį atpažint tebuvo galima 
iš rūbų ir žiebtuvėlio.

NEJAUGI?!
New Yorko Timeso ko

respondentas iš Romos 
praneša savo laikraščiui, 
būk šiemet Nobelio dovanų 
dorotojai mari į dovaną “už 
taiką” paskirti popiežiui Pi
jui XH-thjam.

Nejaugi tai galėtų būti? 
Juk kiekvienam yra aišku, 
kad popiežius Pijus XII-ta- 
sis Karo metu ir po jo pa
sižymėjo pro - fašistinėje 
Veikloje, kurioj niekaip 
niekad negali suderinti su 
taikos reikalu.

Bet, pagalvojus, žmogus 
pamanai: visko šiandien 
galima laukti. Turime atsi
minti, kad Nobelio dovanų 
skirstytojai jau ne vieną 
dovaną paskyrė ne tam, 
kam turėtų būti paskirta.

CHICAGA PASIRODĖ
L. Pruseika Vilnyj rašo:

Darbo Dienos minėjimas 
Chicago^ buvo tikrai gran
dioziškas. 'Soldier Field ir 
apielinkėj susirinko daugiau 
kaip 200,000 žmonių. Kiti 
tą- skaitlinę daveda , beveik 
iki 300,000.

Nors demonstracijos inici
atorium buvo Darbo Federa
cija, bet CIO joj taip pat 
dalyvavo. Wm. Green’o kal
ba buvo stipri, bet joj buvo 
ir taikstymosi momentu.
Vadinasi, Chicagoje dar

bininkų judėjimas tvirtėja 
ir jis tvirtės, nes besunkė- 
j antis gyvenimas akstins 
kiekvieną darbininką veik
ai, kovoti. < .•

- - - -.. - <
Frakcijos seiip^š pareiš

kė pasitikėjimą socialisto 
prem'jęro Ramadiero minis
trų kabinetui. '' < .

tą žibalą. Nelaime žmonių, kurie pakliūva mums ant ke
lio !

Tokia logika yra hitlerinė logika. Hitleris sakė, kad 
vokiečiams reikia erdvės, Vokietijoje jie nebesutelpa, tai 
jis apginklavo ir paleido armijas tą erdvę užgrobti. Pra
žūtis visiems, kurie pateko vokiečiams, ant kelio. Milijo
nai turėjo žūti ir žuvo!

• Dabar britams arba mums reikia žibalo, o žibalo 
randasi. Palestinoje, ar kurioje kitoje šalyje, tai mes 
turime siųsti armijas ir užgrobti tuos kraštus!

Mokinkime Jaunuolius Lietuviškai
Atrodo, kad pradžia jau yra 

padaryta šiam dideliam darbui; 
praeitais metais Brooklyne su
sitvėrė Lietuvių Kalbos Mokyk
lėlė ir, užbaigiant pamokų se
zoną suvaidino J. Geniušo vei- 
kaliuką — komediją:— “Jonu
ko Liga.” Panaši mokyklėlė bu7 
vo susiorganizavusi ir' Chicago
je. Kiek teko girdėti — Chica
goje, kaip ir Brooklyne, dviejuo
se tirščiausiai lietuviais apgy
ventuose miestuose, tos mokyk
lėlės bus tęsiama toliau.

Kadangi šių žodžių rašėjui 
teko vadovauti mokyklėlės suor
ganizavimui ir vėliau mokiflti, 
tai norisi šis tas pasakyti iš 
savo patyrimų ir pastebėti, ko
kios buvo klaidos daroma ir 
kaip būtų galima jas' pataisyti.

Brooklyno mokyklėlėje aiš
kiai įmatomos klaidos bus bu
vę bene dvi: viena, kad buvo 
mėginta mokinti suaugusieji 
kartu su jaunuoliais. Suaugu
sieji mokiniai/žinoma, liętuvių 
kalbą jau moka; jiems reikėjo 
tik išmokti tą kalbą taisykliš- 
kai vartoti. Kas . kita su jau
nuoliais. ’ Jaunuolių prigimta 
kalba yra angliška. Jiems rei
kalinga pirmiausiai išmokti lie
tuvių kalbą ir tik paskui pri
eiti prie- jos taisykliško varto- 
jimo-gramatikos.

Antra klaida — per daug 
gramatikos ir abelnai teorijos 
buvo mėginamaVsugrųsti į kiek
vieną pamoką ir permažai prak
tikos, kas padarė pamokas nuo
bodžiomis. Kuomet mokinama 
nuobodi ir sudėtinga lietuvių 
kalbos gramatika, tai daugeliui 
jaunuolių mokyklėlė buvo ne
patraukli. Jiems buvo sunku iš
būti klasėje per dvi valandas. 
Jaunuoliai tik tada parodė en
tuziazmo, kuomet buvo pradėta 
ruoštis sezono užbaigimo paren
gimui ir buvo pradėta mokin
tis vaidybos ir tautiškų šokių.

Virš minėtos klaidos įvyko, 
p rjsi pažįstu, dėl to, kad moky
tojas tame darbe dar nebuvo 
patyręs; tai buvo tik pirmas 
išbandymas ir dabar jau iš to 
bandymo galima pasimokinti ir 
ateityje -tokių klaidų vengti. •

Mokyklėlėj Programa
Jei klasės laikoma, sakysime, 

dvi valandas, tai jas galima pa
dalinti maždaug sekamai: Vie
nas pusvalandis lietuvių kalbos 
teorijai ir šiek tiek gramati
kos aiškinimui; antrąs pusva
landis pašvęsti peržvalgai ir 
mėginti lietuvių kalbą vartoti 
praktikoje; trečias pusvalandis 
pašvęsti paskaitoms apie Lie
tuvos senovės istoriją, apie se
novės lietuvių tikėjimą, apie 
lietuvišką kultūrą ir jos sklei
dėjus ir palaikytojus, apie pa
pročius* ir tradicijas; o pasku
tinis pusvalandis galima pa
švęsti žaidimui, vaidybos ar 
tautiškų šokių mokinimuisi, ir 
tam panašiai.

žodžiu sakant, sudaryti tokią 
programą, kuri’ jaunuoliams 
mokiniams nebūtų perdaug sun
ki ir nebūtų nudbodi—’priešin
gai, kad ji būtų patraukli.

Mokyklėlėms 'Rankvedžiai
Brooklyno ’ mokyklėlėje buvo 

naudojama J. Jurginio mokyk
lėlėms paruoštas rankvedis “La
bas Rytas” ir Dr. D. Pilkos 

^“Lietuvių Kalbos Gramatika.” 
Pirmasis rankvedis, atrodo, 
jaunuoliams buvo tinkamesnis, 
nes čia, apart mokyklai taiko
mų lengvų skaitymeliUj yra ir 
pradžiai pakankamai gramati
kos. Dr. Pilkos gramatika tinka 
nuaugusiems mokintis taisyk- 
liškai lietuviškai, bet jaunuo
liams per sunki ir perdaug var
ginanti. • < •
* čia jau ir pasidaro tas rei
kalingumas, kuris verčia turėti 
atskiras nuo suaugusiųjų jau
nuoliams pamokas.

Nors, kaip -minėta, “Labas 
Rytas” yra tinkamesnis jau
nuolių klasei vadovėlis, bet ir 
šis dar pilnai reikalavimų ne
patenkina. Čia, pavyzdžiui, nė
ra jokių anglų kalboje lengvų 
raštų, kuriuos mokiniai galėtų 
mėginti išversti į lietuvių kal
bą. Taipgi nėra ir tokių lietu
vių kalboje raštų, kurių tikras 
anglų kalboje vertimas sektų 
kur nors vadovėlyje. Apart kai 
vkurių pavienių žodžių vertimo,

visas vadovėlis vien lietuvių 
kalboje. “Labas Rytas” rank- 
vedyje taipgi nėra nieko apie 
Lietuvos istoriją, tautosaką; 
nėra nieko apie žymiuosius lie
tuvius — rašytojus, poetus, vi
suomenininkus — lietuvių at
budimo pionierius. O Amerikos 
lietuviai jaunuoliai turėtų būti 
su tuomi viskuo supažindinami.

Prie Amerikos lietuvių jau
nimui lavintis rankvedžių ne- 
datekliaus dar prisideda trūku
mas lietu viškai-angllško žody
no, kuris būtų gąlima pavarto
ti mokyklėlėse.

Šių žodžių rašytojas, maty
damas tą spragą ir .būtiną rei
kalą ją užpildyti, mėgįna pa
ruošti tokį rankvedį, kuriame 
būtų angliški paaiškinimai; lie
tuvių ir anglų kalbose verti
mai; laiškų lietuviškai rašymo 
pavyzdžiai ir jų angliški verti
mai ; bruožai iš Lietuvos istori
jos; trumpa, aiški ir lengvai 
suprantama ir pilna lietuvių 
kalbos gramtika ir, pagaliau 
bent trumpas, susidedantis iš 
dažniausia vartojamų žodžių 
lietuviškai-angliškas žodynėlis.

Paruošimas Amerikos lietu
vių mokyklėlėms rankvedžio 
yra gana sunkus darbas, o dar 
kas tą darbą labiau apsunkina, 
tai neturėjimas po ranka gerų 
informacijų šaltinių. Visgi pa
stangos yra daromos ir jei tas 
darbas gerai pavyks, tai Ame
rikos lietuvių jaunuolių mokyk
lėlėmis rankvedžio ir žodynėlio 
trūkumo, spraga bus bent dali
nai užpildyta.

Iki to laiko, tiems, kurie or
ganizuos lietuvių kalbos mokyk
lėles, ar jose mokytojaus, pa
tartina naudotis. J. Jurginio 
“Labas Rytas” rankvedžių, Dr. 
D. Pilkos gramatika ir Dr.- J; 

■J. Kaškiaučiaus “English-Lith
uanian Self Instructor.” ši pa
staroji knyga labai būtų paran
ki vartoti ypatingai ten, kur 
būtų susiorganizavę lietuvių 
kalbos lavinimosi rateliai, kur 
vien patys jaunuoliai, be pagal
bos pilnai lietuvių kalbą mo
kančio mokytojo, lavintųsi lie
tuviškai.

Dėl tolesnio jaunuoliams lie
tuvių kalbos lavinimosi patar
tina gauti Upton Sinclair’io 
apysaka “Jungle” ir jos lietu
viškas vertimas “Raistas.” čia 
mokiniai gali mėginti savais 
žodžiais išversti po kelis para
grafus iš vienos kalbos kiton ir 
paskui savo vertimus palyginti 
su originalu “Jungle” ar ver
timu “Raistas.”*

Mokyklėlės Savistovybė
Mokyklėlės, kaip ir lietuvių 

kalbos lavinimosi rateliai gali
ma ir reikia steigti visur, kur 
tik randasi didesnis lietuvių, 
ypatingai 'jaunuolių, skaičius.

Mokyklėlės turi būti organi
zuojamos savistoviai, kaipo at
skira ir nuo kitų organizacijų 
nepriklausom&^įen tik lavybos 
reikalais užsiimanti organizaci
ja. Savistovybė mokyklėlėms 
reikalinga dėl to, kad kuomet 
esti globojama kurios nors ki
tos organizacijos, kurios tiks

lu nėra jaunuolių švietimas ir 
auklėjimas, tai tokios org^niza- 
ei jos vadovybė, nesuprasdama 0 
mokyklėlės reikalų, gali mokyk
lėlę pakrikdyti, užkariant jai 
savo užmačias. Panašiai yra at
sitikę su lietuvių kalbos mokyk
lėlėmis praeityje.

Gal būtų gerai, kad mokyk
lėlės išaugtų ir sušijungtų į vie
ną nacionalę jaunuolių švieti
mo organizaciją, su savo cent
ru, sakysime, Brooklyne ar Chi
cagoje ir išimtinai rūpintųsi 
vien tik jaunuolių švietimu lie
tuviškoje progresyvėje dvasioje 
ir jų auklėjimu Amerikoj lie- . 
tuvybės palaikymo tikslu. ■ V

Norėčiau matyti Įvykstant 
Amerikos lietuvių mokyklėlių 
suvjfziavimą ir jame dalyvauti.

Mokyklėlės Finansai \
Apart mokytojui mokesties 

ten, kur mokytojas to reika
lautų, mokyklėlės išlaidos labai 
mažos. Ypatingai, jei mokiniai 
patys nusiperka rankvedžius ir 
kitus reikmenis. Mokytojui ir 
už patalpas apmokėti mokyklė
lės gali surengti vieną ar dau
giau per sezoną parengimėlių 
ir tuomi sukelti reikalingus fi
nansus perdaug neapsunkinant 
nei mokinius, nei visuomenę.

Bet jeigu ir būtų reikalinga 
didesnė visuomenės parama nio- ' 
kyklėlių palaikymui, tai, rodos, 
tikslas yra labai kilnus ir tu
rėtų būti visų progresyvių or
ganizacijų ir pavienių gausiai; \ 
remiamas. į \

Mokyklėlės Tikslas
Kaip viršui minėta, mokyklė

lės ar jau bent savitarpinio 
jaunuolių lavinimosi ratelio 
tikslas yra kilnus. Tuomi yra 
siekiamas] auklėti naujus mū
sų lietuviškos literatūros skai
tytojus; auklėti chorams daini
ninkus, yaidintojus, tautiškų šo
kių šokėjus, sportininkus. Mo

kyklėlės išauklės taipgi ir mūsų 
organizacijoms naujus narius, 
kaip ir, tų organizacijų parei
gūnus, J<urie nenutols nuo lie
tuviškumo. <

Daug, labai daug galima bū
tų suminėti, ko iš mokyklėlės 
galima tikėtis, bet tikiu, kad 
kiekvienas pažangus lietuvis, 
būtų jis čia gimęs jaunuolis ar 
iš Lietuvos atvykęs suaugęs, 
supras reikalą mokyklėlių stei
gimo ir jų palaikymo visose 
didesnėse ar mažesnėse lietu- 
vių kolonijose Amerikoje.

Atsiliepkite, Draugai! s
Visi, skaitanti šį rašinėlį ir 

tuomi reikalu suinteresuoti 
draugai, prašomi atsiliepti as
meniškai ar per spaudą.

Išreikškite, draugai, savo 
nuomonę, jeigu su šiarmy-Kaši- 
nyje pateiktomis mintimis su- i 
tinkate, o jei nesutinkate, pa- > 
sisakykite, kaip, jūsų nuomone,, 
būtų geriau galima pravesti 
šis kilnus ir didelis darbas.-

Juo daugiau per spaudą bus 
šis klausimas iškeltas, tuo dau
giau mūsų visuomenė susido
mės šiuo reikalu ir bus dides- 
nės-geresnės pasekmės.

r. J. Byronas.

CIO United Auto Workers Lokalo 415-to nariai ramiai 
pikietavo Floyd Rice Motor Co. šapą. Bet užteko to, 
kad pikietavo. Kompanijos viršininkai puolė ant jų 
su šautuvais, o policija, vietoje atimti šautuvus nuo 
užpuolikų, suskubo pikietuotojus stumti i garadžių.
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RUSŲ IŠRADIMAI, KITŲ PASISAVINTI

naikinti ir 
toje liauko-

palinkimą į 
Atominiai 

fosforo isoto-

Ūkinis Silpnumas Anglijos 
Vadinamos ‘Tvirtovės prieš 
Komunizmą Vakarų Europoj

dėl Anglijos mainieris iš
kasa tiktai apie vieną penk
tadalį tiek anglies, ’ kaip 
amerikietis. Didžia usias 
darbo našumo stabdžius yra 
tas, kad Anglijos kasyklų 
savininkai “netikėjo į me
chanizaciją.”

Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Anglijoj mažiau kaip 
pusė anglies buvo iškerta
ma mašinomis, kurios taip 
pat buvo nusenusios ir at
silikusios. Tuo tarpu Jung
tinėse Valstijose buvo nau
joviškomis mašinomis išker
tama 88 nuošimčiai visos 
pagaminamos anglies.

Amerikoje kasyk liniai 
traukiniai savomis jėgomis 
veža beveik visą iškastą 
anglį iki keltuvų (šaftų). 
Anglijoj dažniausia patys 
mainieriai turi stumti ma
žus anglies vagonėlius iki 
keltuvų.
Net Lenkijoj Geriau Pro
gresavo x Kasyklų Pramonė

Per 9 metus po Pirmojo 
pasaulinio karo, 1927 m. 
Anglijos kasyklos tik atsi
griebė, kad* pagamino tiek 
anglies, kaip ir pirm to 
karo. O Lenkijos kasyklos 
1927 metais davė jau 54 
nuošimčiais daugiau ang
lies, negu pirm 1914-18 m. 
karo. Vokiečių angliakasyk- 
lų gamyba Ruhr srityje tuo 
tarpu pakilo 81 nuošimčiu, 
o Holandija daugiau negu 
padvigubino .savo iškasa
mos anglies kiekius.

Jštižimas
Pati Anglijos valdžia yra 

išleidus mokslinius ameri
konų nurodymus, kaip per
tvarkyti ir įrengti kasyk
las, kad galima būtų padi
dinti jų našumą, bet tie nu
rodymai nevykdomi. James 
Reston dėl to rašo:

“Šiuo momentu nereikia 
anglams daugiau patarimų. 
Ko reikia, tai kad jie vyk
dytų patys savo patari
mus.”
Paskolų Eikvojimas Nepro

duktingiems Dalykams
“Socialistų valdžia taip pat 

nesiskubino- gerinti įrengi
mus atpirktose iš priv. savi
ninkų angliakasyklose. Ji
nai gavo iš Amerikos apie 
4 bilionus dolerių “pasko
los” ir būtų galėjus žymią 
dalį tų pinigų pavartoti ka- 
syklinei mašinerijai pirkti, 
bet vis neprisirengė. Užuot 
to šimtai milionų dolerių 
buvo eikvojami tokiems pir
kiniams iš Amerikos, kaip 
judamieji Hollywoodo pa
veikslai, tabakas, gazolinas 
privačiams p a« i v a žinoji
mams ir kitiems prabangos 
dalykams.

Kaip Lopoiųa “Angliška 
Tvirtovė prieš Komunizmą”

Anglijos valdžia prieš 
porą metų sakė Jungtinėms 
Valstijoms: Jei paskolinsi
te* ketvertą bilionų dolerių, 
tai Anglija vėl atsistos ant 
savo kojų.

Ta paskbla buvo duota ir 
jau baigiama eikvoti, o An
glija šiandien dar silpnesnis 
ekonominis Lozorius, negu 
pirmiau. Tokie anglų politi
kai, kaip lordas Beaver
brook tvirtina, jog “lengvi 
paskolos pinigai” įklampinę 
Angliją. Paskola buvo duo
ta tokiomis sąlygomis, kad

Šaltai - rimtas mokslinis 
amerikonų žurnalas Science 
News Letter abejoja apie 

i Anglijos galybę.
Nors Anglija turi daug, 

fabrikų, bet jiems stinga 
medžiagų. Pačių fabrikų 
mašinerija yra nusenusi, ly
ginti su Amerikos fabrikų 
įrengimais. Anglai turi 
pirkt daugumą maisto iš už
sienių.

— Anglijai stokuoja įvai
rių metalų, medvilnės (bo- 
velnos) ir medžio, — rašo 
Science News Letter. — 
Anglijos požemiuose yra 
įvalias anglies, bet anglai 
beveik neturi savo žibalo.

Tačiau per mažai anglies 
iškasama, kadangi prasta, 
atsilikusi kasyklų mašingri- 

* ja ir blogai sutvarkytas dar
bas jose.

— Jeigu Anglija daugiau 
anglies pagamintų, — tęsia 
minimas 'žurnalas^ — tai ji 
galėlų pardavinėti ją už
sieniams ir gauti už anglį 
pinigų bei kreditų, kurie 
reikalingi medžiagoms pirk
ti iš kitų kraštų.

Bet dabar neiškasama nė 
tiek anglies, kiek reikia pa
čiai Anglijos pramonei ir 
gyvenimui.
Trūksta Maisto ir Geležies

— Visa Anglija, išsky
rus “nepriklausomąją” Ai
riją, turi tiktai tiek ploto, 
kaip viena Oregono valstija 
(Amerikoj), nors Anglijoj 
gyvena kokie 48 milionai 
žmonių, — primena Science 
News Letter.— Tiktai vie
nas šeštadalis Anglijos plo
to pirm karo buvo vartoja
mas žemės ūkiui, ir anglų 
farmeriai pagamindavo ma
žiau kaip vieną trečdalį rei
kalingo šaliai maisto.

— Anglija turi labai ma
žai geležies savo fabrikams. 
Nors audeklai yra vieni 
svarbiausių Anglijos pro
duktų, bet ji viski neaugina 
medvilnės ir palyginti ma- 

4 žai vilnų pasigamina. An
glija mažai teturi medžio, 
reikalingo mediniams jos 
dirbiniams.

— Svarbieji Anglijos dir
biniai, išvežami pardavimui 
į 'užsienius, apart audeklų, 
yra mašinos, automobiliai, 
elektriniai dirbiniai ir kiti 
daiktai, kuriem pagaminti 
reikia metalų, *' o Anglijai 
stokuoja metalų.

Aprašęs Anglijos keblu
mus, Science News Letter 
baigia tokiu geru jai linkė
jimu:

— Gal angliška dvasia ir 
nugalės dabartines sunke
nybes, bet reikės tam laiko.

Anglies Pramonės 
Sukliurimąs

Anglijos mainieris pernai 
vidutiniai iškasė po 1 toną 
ir 6 svarus anglies per die
ną, o dabar iškasa 1 toną ir 
14 svarų, kaip praneša 
New Yorko Times bendra
darbis James Reston iš An- 

„glijos. O Jungtinių Valsti
jų mainieris 1946 m. vidu
tiniai iškasė1 po pusšešto to
no anglies per dieną.

Rankinis Darbas Vietoj 
Mašinerijbs

Nors daugelis Anglijos 
kasyklų yra gamtiniai pras
tesnės, negu amerikinės an- 
gliakasyklos, bet ne tame' 
svarbiausia priežastis, ko-

Profesorius A. Zvoryki
nas neseniai kritikavo Masr 
kvos Pravdoje kelis, naujus 
sovietinius istorijos vadovė
lius, kad ir jie priskaito 
svetimtaučiams svarbiuo
sius išradimus, kuriuos ru
sai padarė. Tų vadovėlių 
rašytojai taipgi priėmė už 
gryną pinigą užsieninius 
pagyrus, sako prof. Zvory
kinas. Jisai kreipia dėmesį 
į sekamus išradimus, kurių 
autoriai buvo rusai.

Elektrinės Lempos 
Išradėjas

Praktinę elektros lempą 
išrado ne amerikonas Edi
sonas, bet rusų mokslinin
kai Lodyginas ir Paulius 
Jabločkovas, kaip nurodo 
prof. Zvorykinas. Elektri
nės Lodygino lempos jau 
1873 m. suspindėjo Petrapi- 
lės aikštėse, tai yra, 6 me
tais pirmiau, negu • Ediso
nas pagamino elektrinę 
lemputę.

Rusijos laivyno oficierius

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI,-KO DAUGUMAS DAR NEŽINO
KAIP ILGAI TRUKTŲ 
SUSKAIČIUOTI 
MILIJONĄ?
Suskaičiuot vieną milijo

ną, ištariant pilnai kiekvie
ną skaitlinę, vidutiniam as
meniui imtų 26 dienas, 58 
minutes) ir 25 sekundas — 
negaišuojant nei kiek laiko 
poilsiui, miegui, valgiui 
net atsigėrimui vandens.

ir

KAS YRA AŠAKOS
Ašarų skiedinys praktiš

kai nėra niekas daugiau, 
kaip tik sūrus, druskinis 
vanduo, 
niniais 
mas iš '

, tam tikrais orga- 
veiksniais išgauna- 

kraujo. v.

PRAUSYKLAŽUVŲ
Argi ir žuvys prausiasi? 

Tikrai taip. Žuvys gana 
dažnai švarinasi save ran- 
gydamosi ant smėlio van
dens dugne ir tokiu būdu 
apsivalo nuo varginančių 
jas parazitų. '

PASKUTINIS ŠŪVIS J. V. 
CIVILIAME KARE

Jungt. Valstijų civiliame 
kare paskutinis šūvis buvo 
iššautas 1865 m. gegužėš 13 
d. ties* Palmetto Ranch, 
Texas, ir tai įvyko virš mė
nesiu laiko vėliau po gene
rolo Lee pasidavimui per
galingoms • šiaurinėmsi jė
goms. • \ •

AR MOZAIKA TURI KĄ 
BENDRA SU MAIŽIUM?

Taip. ^Mozaika — tai yra 
iš mažų įvairiaspalvių ne
permatomo stiklo šmotelių 
sudėtingi dirbiniai — gavo 
savo tokį pavadinimą nuo 
Mozės, arba Maižiaus, izrą- 
elitų pranašo. Jo nurody
mu, aukštiesiems žydų ku
nigams krutinės ornamen
tai buvo padaryti ^našioje 
formoje, t. y., susidedantį, 
iš dvylikos keturkampių' 
šmotelių ir kiekvienas skir
tingos spalvos. Nuo to ir 

paplaTipo Amerikos preky
bą, o susiaurino užsieninį 
Anglijos verslą.

Tačiau Anglijos valdžia 
laukia naujų bilioninių “pa
skolų” arba dovanų iš Wa- 
shingtorio, jeigu Amerįka 
nori, kad Anglija išliktų 
gyva kaip vadinama “ame
rikinė tvirtovė vakarų Eu
ropoj prieš komunizmą.” ' 

Chotinski, vykdamas Ame
rikon, pasiėmė ir vieną el
ektrinę Lodygino lemputę, 
kaip stebėtiną dalyką, ir ro
dė amerikonams 1877 m. Tą 
lemputę matė ir Edisonas, 
kuris tik po to ėmė darbuo
tis elektrinės lemputės išra
dimui. Dar pora metų pra
ėjo, iki Edisonas ją išrado.

Radijo Telegrafo 
Išradimas

Užsieniuose garsinamas 
italas Marconi, kaip radijo 
telegrafo išradėjas. Bet tik
rumoje rusas Aleksandras 
Popovas 1895 m. išvystė ra
dijo telegrafą. Marconi iš
girdo apie ruso išradimą, 
išvogė jo sekretą ir tik se
kamais metais pasiskelbė, 
kad jis išradęs radijo teleg
rafą.

Pasaulyje išgarsintas a- 
merikonas Morse, kaip el
ektrinio telegrafo išradėjas 
1837 m. Bet elektrinis tele
grafas buvo Rusijoj išras
tas 1830 metais. Rusija įsi- 

paeina žodis — mozaika.

KIEK VIETOS UŽIMTŲ 
ARŽUOLO LAPAI

Didelio aržuolo lapai už
imtu tiek daug vietos, kaip 
87,000 ketvirtainiu pėdu 
plotas. Tai vra, ieigu visi 
tokio aržuolo lapai būtų su
kloti ant žemes, viens šalę 
kito, tai būtų užklota 
akrai žemės.

du

DRAMBLIO
KOJOS DYDIS

Runiai matuojant, dram
blio kojos pėda yra pusė jo 
aukštumo. Jei erų dramblys, 
sakysime, būtų aštuonių 
pėdų aukščio, tai jo kojos 
pėda savo apskritime turė
tų keturias pėdas.’

DIDLAIVIU ELEKTRI
NIAI ĮRENGIMAI

Per okeanus plaukian
čiuose didlaiviuose yra 350 
myliu elektrinių vielų ir a- 
pie 30,000 elektrinių švie
sų arba lempučių.

SPIRIAMASIS STRUČIO 
PAJĖGUMAS

Strutis arba angliškai va
dinamas “ostrich” paukštis 
turi, pajėgumo įspirti taip 
smarkiai, kad gali perlauž
ti žmogui koją, ir galėtų 
net užmušti, jeigu tik į opią 

i

IŠTVERMĖ
K

Nors prie sienos jau prispirtas, 
Tęsk su sąlygom derybas, 
Pasirodyk, kiek pats tvirtas: 
Ar tu vyras, ar tu grybas!
Neliūdėk patempęs lūpą, 
Vyk šalin nusiminimą;
Drąsumu sustiprink ūpą
Ir iš naujo pulk likimą!
Laimi tas, kas išsilaiko,
Tikras juokas — paskutinio;
Atsigaut vis būna laiko, 
Tik reik noro geležinio!

PATS ŽINAI ~
Tavo sąžinė — tau vadas, 
Balsas jos — tau švyturys;
Rildyk tą, ką ji tau sako,
Pats sau būsi tvarkdarys!

Pats žinai, kada teisingas, 
Ir žinai, kada suki, — 
Sąžinė tau kelią rodo, 
Kuomet dirbi, ar šneki.

Kartais galima pabėgti
Nuo pačios, skolų, bėdds, ’
Bet nuo pats savęs tu niekur 

•Nepabėgsi niekados!

taisė pojūrinio telegrafo li
niją pirma, negu Morse vie
šai galėjo parodyti savo iš
radimą.

Garinio Inžino Išradėjas
Visur vakariniuose kraš

tuose skelbiama, kad ško
tas James Watt buvęs gari
nio inžino išradėjas. O iš 
tikrųjų pirmąjį garinį inži- 
ną išrado rusas Ivan Pol
zunov.

•Komsomolskąja Pravda 
dėl to rašo: s"

“Wattui pastatyta žalva
rio ir marmuro paminklai 
Glasgowe ir Londone, bet 
Tolimuosiuose Rytuose, Si
biro mieste Barnaule, stovi 
paminklas pirmajam gari
niam inžinui, kurį Polzuno
vas išvystė 1763 m., tai yra, 
6 metais pirmiau, negu 
Wattas gavo patentą savo 
išradimui.”

(Ši žinia apie išradėjus 
buvo išspausdinta New 
Yorko Herald Tribune rug
pjūčio mėn. Šiemet.) 

vietą pataikytų. Tačiau 
stručiai spiria tik į priekį, o 
j užpakalį spirt negali. To
dėl stručių prižiūrėtojai vi
suomet artinasi prie jų 
užpakalinės pusęs.

iš

šioje šalyje būvo 
Connecticut vaisti
ni. vasario menesi, 
greitumas važiavi-

PIRMAS ĮSTATYMAS 
PRIEŠ GREITUMĄ

Pirmasis įstatymas auto
mobilių važiavimo kontro
liavimui 
išleistas 
ioj 1901 
Tuomet 
mo vieškeliais buvo nusta
tytas 12 mylių per valandą, 
o važiavimas miestų srity
se apribotas 8 myliomis.

KAIP SAVO AUKAS 
PUOLA RYKLYS

Manymas, kad ryklys ar
ba angliškai vadinamas 
šarkas turi apsiversti aukš- 
tieninkas pirm negu galėtų 
pulti ir draskyti savo auka, 
yra klaidingas. Ryklys gali 
kąsti plaukdamas1 bile 
riuo šonu.

ku-

KIEK SUVALGOMA 
TRAUKINIUOSE

Šios šalies geležinkelių 
traukiniuose per vienerius 
metus laiko keleiviams bū
na paduota dvidešimts pen
ki milijonai paskirių val
giu.

Parūpino P. K.

Amerika Leis Kitataučiam Mokslininkam 
Naudot Radijinius Įso t opus, Šalutinius 
A-Bombos Produktus—-Ką Tai Reiškia?

Prez. Trumanas rugs. 4 
d. davė leidimą pardavinė
ti kitų kraštų mokslinin
kams tam tikrus dirbtinius 
elementus, kurie susidaro, 
kada gaminama medžiaga 
atominėm bombom, šie ele
mentai, vadinami radi j i- 
niai-veiklūs isotopai, galės 
būti perleidžiami kitatau
čiams tiktai .kaip įrankiai 
tyrinėti bei gydyti vėžį ar 
kitas ligas, sako preziden
tas. Būsią leistina ameriki
nius isotopus vartoti ir gry
nai moksliniams gamtos ty
rimams, bet uždrausta juos 
naudoti atominės jėgos ga
minimui.

j

Kas Yra Isotopas?
Isotopais yra vadinami 

to paties cheminio elemen
to “dvynukai.” Jie gali bū
ti gamtiniai ir dirbtiniai.

Vienas elemento isoto
pas skiriasi nuo kito isoto- 
po tik tuom, kad turi skir
tingą skaičių neutronų, tai 
yra, elektriniai neveiklių 
(“bepusiškų”) atomo bran
duolio dalelių. Pavyzdžiui,' 
viena gamtinio chloro rūšis- 
isotopas turi 18 neutronų, o 
kita — 20 neutronų, bet 
viename ir kitame isotope 
yra lygiai po 18 protonų, at
sieit, teigiamųjų (pozity
vią) atomo branduolio da
lelių. O kur lygus skaičius 
protonų, tai ir elementas 
tas pats, tik jo isotopai skir
tingi.
Atomines Krosnies Padarai

Kuomet paprastas ura- 
niumas tam tikrose krosny
se perdirbamas į smarkią 
sprogstamąją atominę me
džiagą plutoniumą, iš tų 
krosnių išeina ir tuzinai 
skirtingų elementų isotopų. 
Tokie dirbtiniai isotopai 
yra radijjniai-veiklūs; reiš
kia, jie nepastovūs ir kei
čiasi, palaipsniui įrdami, 
leisdami iš savęs alfa dale
les, elektronus, neutro
nus, protonus ir gamma 
•spindulius (panašius į X- 
spindulius).

Kam Jie Galėtų Būti 
Naudingi?

Kuom gi dirbtiniai isoto
pai galėtų patarnauti kaip 
įrankiai ligoms tyrinėti bei 
gydyti? O štai kuom. Tokių 
radijiniai - veiklių isotopų 
galima įdėti į maistą, gėri
mą • arba su skiediniu į 
kraują • įleisti. Kaip isoto
pas kūne keliaus ir kokia
me organe apsistos, tatai 
galima sužinot, vartojant 
instrumentą, vadinamą Gei
ger skaitikliu (kaunteriu). 
Nes kada dirbtinis isotopas 
“spraginęja,” leisdamas iš 
savęs minimus spindulius 
bei atomin. daleles, tai gir
dėt spragsėjimai Geigerio 
skaitiklyje.

Kaklinės Liaukos 
Pavyzdys

Kai kurie elementai 
palinkimą eiti į tam tikrus 
kūno organus. Pavyzdžiui, 
iodas (iodina) eina į kakli- 
nę, kitaip vadinamą, thy- 
roidinę liauką. Ten eina ir 
dirbtinis iodo isoto
pas, kaip parodo Geigerio 
skąitiklis. O jeigu kaklinė 
liauka per daug veikli, jeigu 
jinai leidžia kūnan baugiau 
thyroidiųių syvų - hormo-

turi

nų, negu reikia, tai dirbti
nis iodo isotopas, iš lėto ato- 
m i n i a i “sproginėdamas,” 
gali apnaikinti kaklinę liau
ką ir tokiu būdu sumažinti 
kenksmingą kiekį thyroidi- 
nių skysčių. Dirbtinis iodo 
isotopas, leisdamas gamma 
spindulius, gali 
vėžio narvelius 
je.

Fosforas turi 
kaulus keliauti, 
pagamintas, 
pas todėl galėtų patarnauti 
gydymui kai kurių kaulų 
ligų.

Tie dalykai, tačiau, “dar 
tebėra daugiausia tik spė
jimai,” — rašo Columbijos 
Universiteto profesorius Se
lig Hecht naujoj savo kny
goj “Explaining the Atom” 
(Atomo išaiškinimas). —w 
“Dar niekas isotopais neiš
gydė vėžio.”

Ko Trumanas Reikalauja
Prez. Trumanas, duoda

mas leidimą pardavinėti 
dirbtinius isotopus svetim
šaliam sykiu išstatė tūlus, 
gana griežtus reikalavimus, 
būtent:

Amerikos Atominės Ko
misijos pareigūnai pirma 
turi iškvosti, kokiem moks
lininkams isotopai skiriami, 
kiek kuris mokslininkas tu
ri žinojimo bei patyrimo 
atominiuose klausimuose ir 
t;t. b

Svetimos mokslo įstaigos, 
kurios darys bandymus su * 
amerikiniais isotopais, turi 
visuomet įsileisti visų kitų 
kraštų mokslininkus lais
vai tėmyti tokias įstaigas ir 
bandymus. Užsienio moks
lininkai turi kas pusė metų 
raportuoti amerikinei Ato
mų Jėgos Komisijai, ką jie 
patyrė, ir panašiai.

Sovietų Atstovai Nerodė 
Entuziazmo — Kodėl?
Beveik visi Jungtinių 

Tautų Saugumo Tarybos ir 
jų Atominės Komisijos na
riai delnais plojo, karštai 
girdami Amerikos valdžią 
už tokį patarnavimą sveika
tos mokslui pasaulyje — už j 
sutikimą duoti užsieniečiam ' 
dirbtinių isotopų, kurie iš
eina kaip šalutinis produk
tas, begaminant atom l bom
bų medžiagą. Tiktai Sovie
tų delegatai tylėjo ir ne
sveikino Amerikos už tą 
mokslinę* “dovaną.”

Gal Sovietų atstovai ne
pasitikėjo kitataučiais tė- 
my to jais, kuriuos Truma
nas reikalauja laisvai pri
imti? Gal Sovietų delegatai, 
nužiūrėjo, kad tūli svetim
taučiai bandytų patirti, 
kiek Sovietų mokslininkai 
žino apie atominės jėgos ga
minimą? Gal Sovietai neno
ri, kad Washingtonas per 
tokius tėmytojus apčiuoptų 
atsakymą 4 opųjį jam klaii- * 
simą: Ar Sovietų Sąjunga 
jau turi atominę bombą? O 
jeigu neturi, tai kaip grei
tai galės rusai ją pasiga
minti? | N. M.

*

»

MĖNULIO SPINDULIŲ 
GREITUMAS

Žemę pasiekti mėnulio 
spinduliams ima tik biskelį 
ilgiau, negu vieną sekundą 
laiko, arba apie 1.3 sekun
dų — punktualiai.

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Pirm., Rugs. 8, 1947.
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS Iš ATSIBUVUSIO PHIL ADELPHIJOS 
APYLINKĖJ LAISVES NAUDAI PIKNIKO

Los Angeles, Calif.
SUSIORGANIZAVO TREČIA 

PARTIJA KALIFORNIJOJ

-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Rašo Ieva

(Tąsa)
Kaži kas už medžio — lygiai už to, 

ties kuriuo ji manė nusileisti į vandenį
— plevėsuoja, šmėkšo? Ne, tai ne žmo
gus.

— Veltui stengies prieš mane, Šimo
nyte .. . turi išlenkti tą taurę, kurią aš 
tau teikiu, iki dugno!

Ir pro Urtę pražengė neišmąstomasis 
likimas.

Ir jai susyk taip lengva, ir jai susyk 
taip malonu. Nė šalčio ji nebejaučia, ir 
vėjo siaubimas — toli, toli kaži kur din
gęs. Ji dabar jau skirtumo nebežino, kas 
geriau, ar gyvai likti, ar mirti. O ka
dangi pasiryžusi buvo mirti, tai ir be
mąsto apie Veviržą, kaip ten nukakti.,..

Jau ir koja nebeskauda, tik atsikelti 
negalima, nebėra jėgų.

— Prirėpliosiu, — sako Urtė, — iki 
srovės ...

Ir širdis, kuri stačiai skaudingai pla
kė, dabar visai aprimo. Taip slinko, taip 
rėpliojo Urtė upės link. Ak, Veviržas la
bai iškilęs, tai dabar jau lengvai. ..

Bet dar pasimelsti! Kas rytas, kas va
karas juk meldėsi Urtė — taip sau, tik iš 
papratimo. Bet darant paskutinį gyveni
me žingsnį —■ reikia iš širdies pasimels
ti. Ir Urtė, sudėjusi pirštus kryžium, 
prakalbėjo:

— Viešpatie, atleisk ‘man, nes tu ma
tai, kad kitaip negaliu. Atleisk ir mano 
skriaudėjams! Mirties akivaizdoje kerš
to jau nebepažįstu, atkrešijimo nebe
trokštu. Atleisk Mikui, mano mylima
jam! Myliu jį ir dabar dar; rasi dar 
daugiau, negu kada nors iki tol. Rasi ne 
jis kaltas, rasi tik aš viena. Todėl ir bus 
geriau, kad mirsiu. Drauge su manimi 
numirs ir mano kūdikis*, ir jo kūdikis, 
kurį jis tačiau niekada neprisipažins. Tai 
ir geriau jam mirti dar negimus. Juk jis 
nebus teisėtas gyventi, niekas jo nemylės. 
Visiems jis bus į kojas. Taigi, tegiil da
bar miršta jis su manimi. A

Ir dar “Tėve mūsų.” Tik —^duoną 
mūsų dienišką duok mums ir šiandieną
— ji praleido... Dabar ji atsistojo, tik
rai ji atsistojo ant bedugnės kranto.

Tik štai kaži kas staiga nutvėrė ir 
apkabino Urtės liemenį. Jau daugiau 
nebnusigąsta Urtė, tik mintis dar dygte
rėjo galvoj: kodėl trukdo mane? Juk vis 
viena turiu mirti ir mirsiu! Rods, mėgi
na ji išsisukti iš laikančių ją rankų. Bet 
susidūrusi koja vėl baisiai skauda, rem
ti visai negalima. Kas ją laiko, ji nenori 
žinoti. Taipjau nenori, kad ansai asmuo 
ją pažintų. Surinkusi paskutines dar jė
gas, iškėlė ranką ir mušė laikančiajam 
žmogui į veidą. Bet veltui, svetimasis 
nepaleidžia, nusitveria dar tvirčiau.

— Urte, ką tu ketinai daryti? Ar tu 
iš proto išėjai?

Urtė ir pati jau tiki, kad ji iš proto 
išėjusi. Ir kaip būtų kitaip? Nes žmo
gų, kuris kaip replėse ją laiko, ji gerai 
pažįsta: ji pažįsta Stepą Kilaitį, Sobrių 
berną. O juk ji žino gerai, kad jis, paė
jęs nuo Sobrių, išėjo namo, į Žemaitiją. 
Aišku, kad jos protas jau suklydęs.

— Urte, kas verčia tave sau galą da
ryti? Pasakyk man, kas verčia?

Tai tikrai Kilaitis! Urtė pažįsta jo 
balsą, o tačiau negali ir nenori savo au
sims tikėti. Juk Kilaitis išėjo ... Bet 
daugiau ir blaiviau galvoti jau ji nesu
geba.

—, Ar tu dėl to nori į vandenį šokti, 
kad Mikas Sobrys su tavimi taip begė
diškai pasielgė? Dėl tokio nevidono’ne
verta sau galą daryti. Nusiramink, eikš, 
aš tave parvesiu namo. Niekam nesaky
siu, kur tave rad^u.

Bet Urtė jau be žado- susmuko į pur
vus.

Pamatęs apalpusią Urtę, Stepas Kilai
tis dar daugiau -nusigando, negu maty
damas ją norint pulti į Veviržą. Jis iš
sivilko savo švarką, įsiautė Urtę, bet ne
bežinojo, ką dabar daryti. Urtės tėviškė 
btoli, čia nunešti jos negalima.

— Bet juk tosios sesuo Bintakienė ne 
taip toli gyvena. Nunešiu ją ten. Nesa
kysiu, kur radau. Pameluosiu, kad rū
pintųsi ja, jos sveikata, jos gerove.'

Saugiai paėmė jis Urtę ant rankų ir 
ėjo Aukštųjų kaimo link. Urtė nesiju
dino, nedavė jokio gyvybės ženklo.

Simonaitytė .  ... ---4*
— Kad man benešant ji nenumirtų!

— dejavo Kilaitis, -r- O rasi jau numi
rė? Apsaugok dieve, nuo to! Urtike, tu 
turi atsibusti, tu turi pasveikti, išgyti!

Ir štai, jis vjsa ką jau užmiršęs: jo
sios kaltę, josios atkaklumą, kada ji, jo 
prašoma, neklausė. Ir ko jis prašė? Jis 
prašė, jis meldė jos neužsidėti su Sobrių 
Miku, kuris ją tik prigaudinėja. Bet da
bar visa ką jis jau užmiršęs, ir tik mei
lę didžią jai jaučia. Ak, jis jai bus toks 
geras,’toks geras!

/

— Jeigu tu manęs tik norėsi, — aš ta
ve imsiu. Aš rūpinsiuos tavo vaiku, 'lyg 
mano jis būtų. Bet, jeigu tu dabar mir
si, Urte, tai ašy atkęršysiu Sobrių Mikui. 
Juk jis tik vienas kaltas dėl tos tavo ne
laimės! Urte, aš atkeršysiu, vis viena 
kokiu būdu, jei ne kitaip, tai užmušiu jį 
su kirviu ir pats eisiu į kalėjimą, — kal
ba įr kalba Stepas, bet Urtė alpulio glė
by, toli, toli-nuo visų, visų sielvartų ir 
atkeršijimo svajonių.

Žįaurus išaušo žiemos rytas, nors pa
gal kalendorių jau veik pavasaris. Bet 
žiemai iš pradžių lengvai buvus, dabar 
parėjo tikroji žiema.

Per naktį atsirado vėpūčių kalnų kal
nai. O ir ryte nenustoja pusčius ir .ver
tus sniego. Jau nosies pro angą negalima 
iškišti. Šaltis trupina šakas ir laužo tvo
ras. Vėjas, čia verkdamas, čia dejuoda
mas arba cypdamas ir kaukdamas, ap
šlavinėja visas kertes anos trobelės, kur, 
sunkiai sirgdama ir vaitodama, guli Ur
tė Šimonytė.

Sesuo Bintakienė bambėdama išėjo 
pargabenti bobutę, senąją Tabalienę, ku
ri, nors taip ir neleista, ir, jei kas ap
skųstų, net į kalėjimą gautų eiti, — vis 
dėlto apylinkėj užėmė karališkosios vie
tą. .

Abi parvyko nusibridusios po sniegus, 
drabužiai iki kelių sušalę į ragą.

Ir nauja parvyko į pasaulį pilietė.
— Mergelė, — pranešė Tabalienė.
Bintakienė suvyniojo kūdikį į senus 

savo vaikų vystyklus, įsiautė į didelę dro
bulę, išplėšė iš senų giesminių lapelį, kur 
parašyta:

Apverkiu ir apraudoju,
Ką piktai tik padariau ... 

pridėjo prie mažytės kūdikio krūtinės, 
sukeitė rankeles, suvyniojo ir aprišo 
juosta.

— O kuo vardu tavo lėlė? — iš nety
čių paklausė Tabalienė Urtę.
/ — Rožė, — silpnai atsiliepė Urtė:

— Rožė? Ale pas mus dar nė viena 
mergelė tokio vardo neturi, — perspėjo 
Tabalienė.

Urtė dar niekada? nebuvo pagalvojusi, 
kokį ji savo kūdikiui duos vardą. Jai 
niekada į galvą neatėjo mintis, kad ji 
kada nors privalės atsisverti ir pasakyti 
lemiamą žodį dėl savo kūdikio, kuris jai, 
tik jai vienai tepriklausys. Bet tuo akies 
mirksniu, kada bobelė paklausė apie var
dą, Urtė pajuto savy kaži kokį patenki
nimą, kaži kokį keistą malonumą ir 
džiaugsmą. Ir josios širdyje suskambėjo 
lyg šventa kokia giesmė:

— Mano dukrelė, mand Rožė!
— Aš taip noriu! —.tvirtai atsakė 

Urtė Tabalienei.
— Na, manęs dėl!
— Vardan dievo, tėvo, sūnaus ir dva- 

. sios šventos. Amen! — kryžių metusi, 
peržegnojo Tabalienė ryšulėlį ir paguldė 
į vygį.

Jau anksti ryte Bintakis buvo parne
šęs iš kaimyno pasiskolinęs Vygį ir j jį 
įdėjęs iš kūgio supešęs minkštų šiaudų. 
O Bintakienė užtiesė seną drobulaitę ir 
įdėjo iš savos lovos galo ištraukusi prie
galvaitį.

— Labai silpna ta mergelė, rasi die- 
valis susimils ir paims pas save, — pra
bilo bobutė, rūpindamosi Urte.

— Taip, taip, jau kelintas mergos vai
kas ir miršta, — atkirto Bintakienė pik
tai, — Krauleidienės antai devyni.kūdi
kėliai, visi tokie gražūs, kaip angelėliai, 
jog džiaugsmas ir pamatyti, —> kaip mu
selės išmirė. O, žiūrėk, jos sesers vaikas, 
mergos vaikas, jau vienuoliktų metų, — 
beprotis, rėkia kaip gyvulys, visa po šal
vim daro; reikia vystyti^ šluostyti, kaip 
vos gimusį kūdikį — ar miršta?! • ’

(Bus daugiau)

Laisvės paramai rengiamas 
piknikas įvyko 81 d. rugpjū
čio, Gloucester Heights, N. J,

Iš vakaro 30 d. rugpjūčio 
smarkus lietus nervavo ren
gėjus ir xvisus, kurie buvo pa
sirengę vykti piknikam Ren
gimo komisija ir visi rengė
jai šiemet dėjo didelių pa
stangų prisirengimui ir paten
kinimui svečių, šiemet ne 
tik buvo pasiskolinta sta
lų iš kliubų, bet ir buvo 
nurendavota apie 34 stalai ir 
100 kėdžių, Bendrai, daug 
buvo padaryta išlaidų paten
kinimui žmonių, ir tos išlai
dos rengėjus nervavo, kad 
piknikas nebūtų sulytas.

Ant rytojaus, apsiniaukę —- 
išrodo, bus lietaus. Atvažiuo
jam pas Uršulę šapranaus- 
kienę, komisijos rūpestingą 
veikėją, ši labai susirūpinus, 
nervuota; nemiegojus iš rū
pestingumo. “Viskas bus ge
rai,” sakau. “Nelys.”

Dedamės proviziją ir vyks
tam į parką. Mūsų darbščios 
draugės ir draugai jau pasi
raitoję . rankoves smarkiai 
vaikšto po parką ir kiekvie
nas eina darbo pareigas. Pra
džia gera.

"'žmonės neužilgo pradėjo

važiuoti mašinomis, busais ir 
taksikabėmis. Keturi busai iš 
Brooklyno, du iš BaltimoVės, 
iš Chesterio, Newarko ir iš ki
tų miestų, iš mainų, apylinkės, 
žmonių privažiavo pilnas par
kas, tvarkosi stalus, kalbasi ir 
sunkinę j asi apie bufetą.

“Tai kodėl neatidarot
“Todėl, 

leidimą, tik 
pietų tegali-

Binghamton, N. Y.
DAUGIAU AREŠTŲ

Jau rašiau Laisvėje, kad 
CIO unijos lapelių dalintojai 
(5 ' asmenys) buvo suareštuo
ti Johnson City. Tai buvo 
rugpjūčio 27 d. Unija, savo 
darbą varė ir toliau. Lape
lius dalino prie Endicott- 
Johnson čeverykų dirbtuvių 
rugp. 28 i 
dieni vėl 
asmenys, 
jai buvo 
areštuoti

Daily
Bernard Burton patiekė platų 
raštą savo laikraščiui 
Endicott-Johnson Co. 
ninkavimą Triple 
(Binghamton, Johnson City ir 
Endicott). Jo raštas buvo 
įtalpintas' trijdose D. W. nu
meriuose, rugp. 27-28-29 dd. 
Raštas įdomus, daug pasakąs 
apie kompanijos pasimojimus 
naudoti darbininkus ir nusa
kyti valdininkavimo teises 
šiuose miestuose. Būtų ge
rai, jei toks, raštas būtų iš
leistas lapelio formoje ir pla
čiai paskleistas darbininkams, 
kurio tiesos žodį retą! jtegau- 
na pasiskaityti.

Čeverykų kompanijos ponai 
viena ranka užgniaužia darbi
ninkams laisvę organizuotis į 
uniją, o'kita ranka bovina 
juos, kad jie būtų geri ir nuo
lankūs. Labor Day šventė
je buvo suruoštas Endicott 
parke piknikas su įvairiau
siais žaislais. Iš fabrikuose 
nominuotų kandidačių į kara
laites, čionai ir karalaitė buvo 
išrinkta, Jean Ward, Miss En
dicott-Johnson. Vadinasi, jūs,, 
darbininkai, ir karalaitę savo 
turite, tai ko jums daugiau 
reikia ?

Mirę Lietuviai
Pradžioj liepos numirė Vin

cas Valiulis, kilęs iš Pumpėnų 
valsčiaus, Panevėžio apskr.\

Rugpjūčio mėn. numirė Max 
Semaška, kilęs nuo Baisoga
los.

Taip pat rugp. mėn. numirė 
Rozalija Palilionienė (Knizi- 
kevičiūtė)/ kilusi iš Gailiūnų 
kaimo, Pušaloto valse., Pane
vėžio žfpskr.

Visi trys buvo ilgamečiai šio 
miesto gyventojai, užauginę 
šeimas. Trumpata.

prie 
čeverykų 
ir Ž9 dd. Per abi 

tapo suareštuota 44 
Kai kurie dalinto- 

tie patys asmenys 
per kelis sykius. 
Workerio' reporteris

apie 
šeimi- 
Cities

Waukegan, III. — Baigė
si tardymas dėl to, kad 4 
metų berniukas nušovė sa
vo seserį, 8 metų. Vaikas 
nebus baudžiamas, kaipo 
per jaunas.

Delhi, Indija. — Riaušė
se tarp indusų ir mahome
tonų užmušta dar 40.,

kodėl 
alaus?” pastebėta, 
kad čia, pagal 
nuo 3-jų vai. po 
ma pradėt.”

“O, tu, vyreli, 
stojat biznio! Tai tau ir lais
voji Amerika,” viena moteris 
prideda.

Oras gerėjo ir visiškai pa- 
gied.rėjo. Nuo paskirtos va
landos prasidėjo pasilinksmi
nimas žmopių. Užtvara bufe
to ankštoka, žmonės negali 
įsibrukti tarpan. Grupės žmo
nių ruošiasi savo stalus ir su 
draugais, pažįstamais, giminė
mis linksminasi. Mūsų darbi
ninkai dirba sunkiai, aptar
naudami. Viskas ėjo gerai iki 
pradėjo temti.

šiemet viskas buvo bran
giau. Pavyzdžiui, už alaus 
bačką net virš $22; maistas 
ir bendrai viskas daug bran
giai!.

Atėjo vakaras. Publika ap
leido mus. Darbininkai sun
kiai nusidirbę renka daiktus 
ir tvarko^bet kur tu čia už
baigsi tuos darbus! Viena 
draugė ir du draugai savano
riai -sutinka pasilikti ant par
ko, viską daboti iki rytojaus. 
Išvažiuojam iš parko vėlai ir 
kiek pamiegoję vėla vykstam 

'į parką. Čia viską sutvarkę, 
sukrovę proviziją į troką, sta
lus į kitą troką, ir vežame 
pas Bekampius 
daiktus iškrauti, o kitus par- 
baladoti net į Philadelphiją. 
Tai tokia pikniko padėtis.

Parke atradom dvejus aki
nius: vieni—stiklai nuo saulės, 
metaliniai, o kiti—plastikiniai, 
kaip ir kauliniai. Kreipkitės: 
5809 N. Fairhill St., Philadel
phia, Pa. Galima pašaukt te
lefonu Wa. 4-2538.

Rodos, pamiršta apie pro
gramą . Programą pildė Phila- 
.delphijos Lyros Choras, kuris 
sudainavo vykusiai keletą dai
nų ir grupė jų pašoko liaudies 
šokius. Iš Newarko Sietyno 
Choras ųepribuvo, negalėjo 
suspėti pasiruošti ir susiorga
nizuoti.

Philadelphiečiai rengėjai iš
reiškia širdingą padėką sve
čiams. Didžiausia padėka ir 
kreditas darbininkams ir ko
misijai, kurie taip rūpestingai 
rengė ir dirbo, kad 'patenkinti 
visus atsilankiusius ir galop 
padaryti gausios paramos mū
sų dienraščiui Laisvei.

r Rausvietis.

kiek jūs nu-

nekurtuos

čia tapo suorganizuota Ka
lifornijos Nepriklausoina Pro- 
gresyvė Partija, kuri rems 
Henry A. Wallace nominaciją 
į Jungtinių Valstijų preziden
tus.

Partiją sutvėrė 300 atstovų 
nuo darbininkų, civilių tar
nautojų ir kitų grupių, kurios 
nepasitenkina demokratų par
tijos politika. •

Vyriausiu šios partijos — 
Independent Progressive Par
ty of California — organiza
torium ir laikinu pirmininku, 
yra Hugh Bryson, iš San 
Francisco, CIO National Uni
on of Marine Cooks and Stew
ards prezidentas. -

Į vadovaujantį komitetą 
įeina AFL ir gelžkeliečių uni
jų viršininkai. Komitetas rinks, 
parašus dėl užtvirtinimo par
tijos. Numato surinkti 350,- 
000 parašų.

Partija ne tik rems Wallace 
kaip kandidatą į prezidentus, 
bet ir kitus kandidatus statys, 
kurie stovės už Wallace ir jo 
politiką.

Vyriausias partijos siekis 
yra tas,’ kad būtų atgaivinta 
velionio prezidento Roosevel- 
to politika. Ji ryžtasi stovėti
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už taiką, ir Jungtinių Tautų 
sustiprinimą; už darbininkų 
teises; už visų piliečių lygybę; 
už saugumą nuo nelaimių ir 
paramą senatvėj, ligoj ir ne
darbe ; prieš monopolių kon- 

trolę.
Yra manoma, kad ši partija 

sutrauks aplink save likk^rališ- 
kesnius demokratui,z unijistus 
ir kitus pažangiečius. Taipgi 
yra nuomonė, kad ji gali iš
siplėsti po visas Jungtines 
valstijas. ' Rep.

Philadelphia, Pa
Laisvės pikniko komisija, 

kuris įvyko sekmadienį, rug
pjūčio 31 d., taria širdingą 
ačiū visiems darbininkams ir 
darbininkėms, kurie dirbo pik
nike, arba kaip nors prisidėjo 
su darbu prie jo pasekmingu- 
mo. \

Linkime visiems geros svei
katos, kas tik dalyvavo pikni
ke, ir laimingai sulaukti 1948 
metų ir vėl pasilinksminti bū
simame dienraščio piknike.

Komisija.

New York. — Krizis va
karų Europoj puldo Wall 
Stryto serus.

PASIRUOŠKITE MOKYKLOMS
Nelaukite paskutinių dienų, tuojau užsisakykite mo
kykloms medžiagą, taip kad rudens sulaukę tuojau 

, galėtumėte pradėti mokyklas. Tuojau įsigykite 
šias knygas:

ENGLISH-LĮTHUANIAN 
SELF-INSTRUCTOR 

Parašė dr. J. J. Kashkevich 
252 Puslapių. Kaina $2.00

Tai rankvedys i angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi gali pasinaudoti lietuviai mokytis angliškai.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Sutaisė xlr. * D. Pilka

Pritaikyta Amerikos Lietuviams.
Kaina $1.00.

Vaikų Mokykloms yra labai parankus rankvedėlis.
LABAS RYTAS 

Parašė Juozas Jurginis 
Kaina 50c. 

Persiuntimą Apmokame.

Vaikam įdomių pasiskaitymų knyga *
JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS 

Parašė R. Mizara
Kaina 50c.

Persiuntimą Apmokame, r 
Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsakymu. 

Visos aukščiau sužymėtos knygos randasi’dienraščio
1 Laisvės knygyne. Rašykite:

LAISVES adm.
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

PRANEŠIMAS
Po praėjusio vakacijų periodo, mes grįžtame 
dirbti su platesniu produkcijos nusistatymu.

Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar? 
bo progų moterims...' 
ir iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-pastovumo ir dar bo-pas i tenkinimo, ku
ris dabar yra siūlomas?

/

DARBO VALANDOS: 8 A. M. IKI 5 P. M

CLUETT, PEABODY & CO., Inc 
Troy, New York

(211)
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CHICAGOS ŽINIOS Hillside, N. J.
Milžiniška Demonstracija 

Atsibuvo Chicagoje 
Darbo Dienoje

Rugsėjo 1 dieną, SęlęHer 
Field, įvyko atžymėjimas 50 
metų sukakties nuo AFL susi- 
organizavimo ir 54 metų su- 
kakties'snuo paskelbimo Darbo 
Dienos šventės. Bet pats 
svarbiausias tos demonstraci
jos tikslas buvo išreikšti griež
tą protestą prieš vergo viską 
Taft-Hartley įstatymą.

Demonstracijos rengėjai ti
kėjosi "tik pripildyti Soldier 
Field, 110,000 kur yra kė
džių. Tačiau į demonstraciją 
susirinko daug -daugiau žmo
nių.

Ištikrųjų, kurie buvome, 
matėme ką kitą. Nuvažiavus 
jau prieš pirmą valandą ne
galėjome įeiti į perpildytą 
Soldier Field patalpą. Einant 
12th Streeto tiltu, jau polici
ja grąžino publiką sakydama, 
kad neįeisite ir nesivarginki
te. i

Lauko pusėje buvo sausa
kimšai prisigrūdę žmonių. 
Daugelis tikėjosi, kad paleis 
garsiakalbius, kad galėtų gir
dėti kalbas esantieji lauko pu
sėje, bet tas nepadaryta.

Prie durų stovinti policistai 
vietomis smarkiai šūkavo ir 
net grasino apkulti, kurie ban
dys įsiveržti į vidų.

Daugelis iš žiūrovų išsireiš
kė, kad mažiausia galėjo būti 
susirinkusių į demonstraciją 
apie 250,000 žmonių.

Chicagos darbininkai drą
siai gali didžiuotis ta istorine 
demonstracija. Be abejo, ji 
būtų buvus daug reikšminges
nė, jei CIO unijos vadai ir 
Gelžkeliečių Brolijos atstovai 
būtų kalbėję. . -

AFL prezidentas William 
Green savo kalboje griežtai 
pasmerkė Taft-Hartley įstaty
mą ir jo įnešėjus bei parėmė- 
jus.

W. Green pareiškė:
“Titaniška opozicijos ban

ga įsisiūbuos prieš tą įstaty
mą sekančiuose rinkimuose ir 
užgrius ant galvų visų tų, ku
rie sugalvojo ir rėmė tą įsta
tymą.”

Kalbėjo majoras Kennelly 
ir sveikino demonstrantus bei 
unijos vadus.

Kardinolas Stritch savo mal
doje prašė darbininkų būti 
sąžiningais ir nuoširdžiai dirb
ti dėl šalies gerovės. Pasau
linį rekordą sumušusį. lakūną 
William Odoms publika svei
kino griausmingų delnų ploji
mu.

Programa buvo įvairi ir ti
krai puiki. I

Kas laimėjo automobilių, 
neteko patirti. '

Tikrai ši milžiniška demons
tracija įrodė reakcijonieriams, 
kad Amerikos darbo liaudis 
vienijasi ir rengiasi didelėms 
kovoms, jei reakcionieriai ne
siliaus puolę darbo unijų ir 
abelnai darbininkų. O. sekan
čiais prezidentiniais rinkimais 
progresyvių partijos kandida
tai gali laimėti rinkimus, ži
noma, tam reikės daug nuošir
dumo ir rūpestingo darbo 
įdėti. Rep.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugs. (Sept.) 10 d., 
pradžia 7:30 vai. vakaro, 103 Green 
St.

Šiame susirinkime dalyvaus Mrs. 
Whity, nuo Progressive Citizens of 
America, Connecticut Chapter. Ji 
kalbės apie mūsų gyvenimo svarbias 
problemas ir nurodys kaip reikia 
ruoštis prezidentiniams rinkimams 
sekantiems metams. Taipgi bus pra
nešta, kad Conn, valstijoje yra- ren
giamas masinis mitingas dėl Henry 
A. Wallace. Taigi šis susirinkimas 
yra svarbus. Visi nariai turi patys 
pribūti ir turi rūpintis atsivesti sa
vo draugus. Kviečiame į šį mitingą 
netik narius, bet visus lietuvius, ku
riems tik rūpi gerinimas savo gyve
nimo. — F. Sekretorius. (208-9)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby ' given that License No. 
EH 151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Gold Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

MILDRED AMBROSINO

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1714 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD J. YAUCH

i Svarbus Pranešimas ;
Visiems gerai žinomas fil-; 

; mininkas Jurgis Klimas, pa-; 
; simojo didelio masto darbą 
: ir prašo visų mūsų organi- 
; zacijų su juom kooperuoti. ;

; «Jis turi filmą, kurią par-; 
; vežė Antanas Bimba iš Lie-! 
! tuvos, sakosi, kad dar dau-i 
; gelyje kolonijų nebuvo ro-; 
;.dyta ir yra svarbu, kad ją; 
• matytų.

Antra filmą, tai pirmuti-; 
; nė lietuvių kalboje filmą/ 
, labai graži, spalvota filmą/ 

!; užsivadina KUPROTAS; 
; OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy-; 

;! venimo, muzikalė kumedi-; 
i; ja. ;
? * v <

Trečia filmą, tai iš Lietu-; 
t vių Meno ir Kultūros Festi-i 
; valio, įvykusio Chicagoje, 
; pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio-; 
’ se kolonijose jau buvo ro- 
; dyta filmos iš Lietuvos ir j 
Į Kuprotas Oželis, vis vien! 
! nepasitraukti iš*šio darbo,; 
; nes bus parodytos ir kitos; 
; interesingos ir svarbios fil-; 
; mos, ir tuomet bus galimai 
sudaryti tą tinklą, su kurio; 
pagalba bus galima pereiti; 
visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjiičio; 
; mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tuoj praneš- 

; kite, apie kuri laiką jums; 
bus patogiau suruošti tin-j 
karną vakarą. Kaip tik pik-1 
nikai pasibaigs, šis darbas; 
turėtų prasidėti. Tad, drau-; 

■ gai, praneškite, kada dar-; 
! bas bus galima pradėti.

Rašykite į GEO. KLIMAS; 
: (filmininkas kalbančių fil-; 
;mų, gamintojas ir rodyto-; 
jas), 669 — 6th AVENUE,; 
: BROOKLYN 15, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Scholes Stj'eet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

SALVATORE SCIFO •

NOTICE is , hereby given that License No. 
GB 2232 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic • Beverage Control Law at 
217 — 6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES CORCORAN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
228 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . z

STEFANIE CZAPL1CKI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the AJ^oholic Beverage Control Law at 
6612 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘

NAT SUSKI ND

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7500 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Grattan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed offx the 
premises.

SEBASTIAN INGOGLIA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at _retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6105 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE VLAHOS & 
ANASTASIA J. BALLIS 
(New Economy Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
695 Liberty Avenue, Borough qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMILIA VISONE & 
GENNARO BpOSCRITTO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13881 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2894 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR BOBICK ’

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
468 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HALPERN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MULLER

Greitos Vestuvės ir Kunigo 
Kelmelio “Šposai”

John E. Thamas ir jo šeima, 
gyvenanti 1519 Hiawatha 
Ave., yra .plačiai žinomi apy
linkės lietuviams. Thamai yra 
gerai išauklėję vaikus—sūnų 
ir dukrą. Duktė Emilija yra 
dalyvavus Sietyno Choro vei
kloje, pianistė, ’ kuri baigus 
kolegiją: Sūnus taipgi yra 
pasimokinęs ir gerai groja ant 
saksofono.

, Tarnų /sūnus Kazimieras jau 
yra?32 .metų amžiaus. Liepos 
1 dieną Kazimieras, parėjęs 
iš darbo, paprašė tėvo ir mo
tinos leidimo greitai apsivesti. 
Jis aiškino, kad nori vesti tą 
pat savaitę, nes dalykai taip 
susidėjo. Jis su mylima mer
gina draugauja jau du metai, 
mergina buvo augintinė. Da
bar jos močia mirė, tai mer
gina neturi kur gyventi. Jie 
abu dirba kartu ir gauna po 
dvi savaites atostogų, tai ir 
nutarė apsivesti, kad laike 
atostogų praleisti ^medaus mė
nesį.

Tėvai Thamai, išklausę sū
naus prašymą, sutiko; nutarė 
pakviesti gimines ir artimus 
draugus į sūnaus vestuves. 
John Thamas pažadėjo iš
kelti šaunias sūnui vestuves.

Thamienė nuėjo pas lietuvių 
kunigą Kelmelį pasitarti. Ji 
pasakė kunigui, kad jos sūnus 
nori yestis 4 dieną liepos. Ku
nigas užklausė jos, kaip sū
naus vardas.

—Charles Thamas,—atsakė 
Thamienė.

—Kodėl Thamas, o ne Tam- 
kiavičius? — spyrėsi kunigas. 
Kunigas Kelmelis spyrėsi ir 
įrodinėjo, kad Tamkiavičių 
yra daug ir tai tikrai lietu
viška pavardė, kad pavardes 
amerikonina tiktai negeri 
žmonės, ir tokie negali būti 
nei liudininkais, nes į juos 
žiūri, kaipo j negerus žmones.

Thamienė atsakė kunigui, 
kad jos vyras Jonas Thamas 
pakeitė pavardę jau $2 me
tai atgal, kada ėmė Jungtinių 
Valstijų pilietybės pofrier^s, 
nes Amerikoje gyvenant yra 
parankiau sutrumpinta pavar
dė. ' ' '(

Kunigas Kelmelis pareiškė, 
kad tai negerai ir jis šliūbo 
neduos, nes tiktai komunistai 
maino savo pavardes, o geri 
žmones to nedaro.

t žinoma, tas užgavo Tha- 
mienę, nes ji žino, kad daug 
žmonių pavardes maino ir net 
Jungtinių Valstijų vyriausybe 
ragina, kad ilgas ir sunkiai 
ištariamas pavardes geriau 
pritaikinti prie Amerikos 
žmonių kalbos. Taip kunigo 
įžeista, ji ir išėjo laukan iš 
klebonijos.

Ji atsiminė, kad dar taip 
neseniai kunigas Kelmelis su 
vargonininku buvo atsilankęs 
pas Thamus kalėdoti. Tada 
Thamienė davė kunigui Kel
meliui $10 kalėdoms, o var
gonininkui nieko.- Po šio at
sitikimo Thamienė sako:

—Kaip kitą kartą kunigas 
Kelmelis ir vargonininkas at
eis kalėdoti, tai vargoninin
kui duosiu $10, o kunigui Kel
meliui . . .

Dabar Thamai atsiprašo sa-'' 
vo gimines ir draugus, kad 
negalėjo į sūnaus vestuves 

■juos suprašyti, nes planas ne-
■ 1 — Ifc.
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I

630 Summer Avenue, 
Newark 4, JI. į.

HUmboldt 2-7964
’'iiwimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiw

išėjo, kaip Thamai norėjo.
Po lokio kunigo Kelmelio 

pasielgimo, jaunieji nuvažiavo 
į lenkų bažnyčią ir apsivedė. 
Lenkų kunigas gražiai ir dar 
pigiau davė šliūbą. Po vestu
vių jaunieji, tėvai ir artimi, 
kurie buvo bažnyčioje, nuva
žiavo į Essex House, kur tėvai 
Thamai iškėlė gražią vestuvių 
puotą, kurią gyrė ir radijo ve
dėjas Stukas. kuriam teko pa
rėję dalyvauti. Po vestuvių 
jaunieji tame pat viešbutyje 
pasiliko nakvynei, vėliau dvi 
savaites medaus mėnesio jie 
praleido East Haven, Conn. 
Linkiu jiems laimingo ir iJgo 
šeimyniško gyvenimo!

Tai tai)/ kunigo Kelmelio 
spyrimasis pakenkė Thamų 
plačių vestuvių plhnui, bet už 
tai jis neteko gerų “kostume- 
rių,” nes jis kišasi į žmonių 
asmeninius reikalus.

Laisves Skaitytojas.

Orlando, Florida
Senatoriaus Pepper Prakalba

Darbo Dienoj (Labor Day) 
apvaikščiojime, kurį - surengė 
Central Florida Labor Council, 
mūsų valstijos senatorius 
Claude Pepper pasakė labai 
gerą prakalbą. r .

Jis savo kalboj nuodugniai 
analizavo Taft-Hartley reak
cinį įstatymą, kuris tiksliai 
pagamintas ir priimtas dėl 
užsmaugimo darbo unijų. Tas 
bilius, anot senatoriaus, buvo 
parašytas milioninių korpora
cijų nusamdytų advokatų, o 
reakcijonieriški kongresma- 
nai ir senatoriai, kaip kapita
listų ištikimi tarnai, tą bulių 
padarė įstatymu.

Tas bilius ant tiek ne
demokratiškas, kad po juo ne
drįso pasirašyt (jį vetavo) 
net pats prezidentas Truma- 
nas. Tas įstatymas draudžia 
unijoms spausdinti savus 
laikraščius, kuriuose būtų ap
kalbėti kandidatai į valdvie- 
tes; draudžia unijų vadams 
sakyti politiškas prakalbas; 
draudžia unijoms politinę ap- 
švietą ir literatūrą skleisti 
tarpe savo narių, ir visa eilė 
kitokių unijoms drausmių ir

suvaržytų, šitas įstatymas— 
tai tiesiog kilpa ant kaklo or
ganizuotiems darbininkams. 
Pasmaugus unijas norima dar
bininkus paversti tikrais ka
pitalistų vergais.

Dėl to, sakė senatorius, ši
tą uždėtą reakcinę kilpą nie
kas kitas, kaip tik patys dar
bininkai turės sutraukyti į 
šmotelius! Tik reikia visiems 
darbininkams susiorganizuoti 
į unijas ir būti kovingiems, nes 
kitokios išeities darbininkams 
nėra. Reikia žiūrėt, kad atei
nančiais rinkimais nei vienas 
reakcijonierius nepakliūtų nei 
j kongresą, nei į senatą.

Taipgi senatorius Pepper 
nurodinėjo, xkad korporacijų 
pelnai kasdien auga neapsa
komu didumu, o darbininkų 
algos krinta žemyn. Pav., 
1946 m. korporacijos turėjo 
$3,000,000,000 pelno, o tuo 
pačiu metu darbininkų algos 
nukrito žemiau ant $5,000,- 
000,000. Ir dar, sakė sena
torius, užkrovė (“imposed”) 
darbininkam įstatymą, kad jie 
negalėtų nei tų savo menkų 
algų išlaikyt.

Buvo ir kitų kalbėtojų. 
Ypač gerą kalbą pasakė iš 
Indianapolis Elmer Brown, 
vice-prezidentas International 
Typographical Union. Jis sa
ke, kad kalbėdamas, kaipo 
unijistas, jau dabar laužo tą 
įstatymą. Bet sako: . Aš ne
sibijau kalėjimo, lai jie mane 
sodina; aš ir kalėjime būda
mas kalbėsiu prieš demokra
tijai grosiantį pavojų, prieš 
vergijos įstatymą ir prieš fa
šizmą.

Žmonių buvo virš 500 ir vi
si atydžiai klausėsi prakalbų.

Svieto Pereiga.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

20 Merginų Reikia 
Prie 

Sustatymo Darbų
• Kortelių Pridėjimui

• Cementavimui
, • Pakavimui

Robert Grant, Inc
17 Simonds Road 
Fitchburg, Mass..

(208)

VIENA ADATA OPERATORES
Gera alga patyrusioms operatorėms 

REIKIA MOKINIŲ
REIKIA SUKNELIŲ SIUVĖJŲ 

Gera alga patyrusioms suknelių siuvėjoms 
NUOLATINIS DARBAS—NĖRA SEZONINIŲ 

ATLEIDIMŲ.
GEROS VALANDOS. VAKACIJOS SU ALGA. 

LIGONINĖS IR APDRAUDOS PLANAS 
Linksmos Darbo Sąlygos 

KREIPKITĖS
MARVIN-NEITZEL OFFICE

5th and Federal Streets, TROY, N. Y.
(1 Block East of Franklin Square)

(208)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

• Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Juozb ir Vincento Jur

gaičių. Lietuvoje kilę iš Šiaulių 
miesto. Prašau jų pačių atsišaukti 
arba kas žinote apie juos, malonė
kite man pranešti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Petras Balčaitis, 
218 Tasker St., Philadelphia 48, Pa.

(207-208)

Paulina Visockaitė, gimusi Lietu
voje, Žagarėje, pajieško Amerikoj 
gyvenančio Andriaus Porukinsko. 
Prašome kreipkitės pas Vytautą 
Mauruką, 131 W. Girard Ave., She
nandoah, Pa. (205-210)

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS •

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

REIKALINGI 
DAILYDĖS

MOKAMOS UNIJINĖS ALGOS

COLUMBIA REKORDŲ DARBAS

t KREIPKITĖS
Edwin Moss & Son, Inc.

GRANT ST. & SUMMERFIELD AVE. 
BRIDGEPORT, CONN.

Phone Bridgeport 3-7646 arba Bridgeport 4-4177
(212)

Biznieriai, Skelbkites 
“Laisvėje”

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
y

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčiom, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BRdoKLYN, N. Y.

1113 Mt .Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs <Ven3 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir -kainomis 
būsite patenkinti.

. Matthew A. ;
BUYAUSKAS4 ;

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS '

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

.....    ..... . ......................vt- ..1. ■. ■ . .

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

| Į • \ I

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

i ' ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
ti

Geriausias Alus Brooklyne !

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

; 459. Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

0
' i, ' ‘ f

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Stevėn 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 AVE: BROOKLYN, N, Y.
Tel. EVergreen 4-901J8
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Lietuvių Komunistų 
Darbymetė

Vidurvasariu ir mes, kaip ir 
visi žmonės, buvome sulėtėję 
darbe. Vieni išvykę atostogų. 
Kiti, ypatingai centralinių įstai
gų darbininkai, dėl vienų iš
vykimo likę su daugiau darbo, 
o kai kurie dar persiėmę ir su 
ligomis, turėjome tenkintis ma
žesniu darbo baru.

Tačiau rugsėjo 2-rą įvykęs 
pirmas rudeninio sezono susi
rinkimas galutinai nusitarė ke
letą veiksnių, kuriems bus pra
šoma visų narių ir prietelių 
kooperacijos. Nusitarta:

Daugiau pasidarbuoti ir gar
bingai užbaigti Dennis gynimo 
fondą, kuriam iki šiol jau su
kelta arti pusės. Pasiskirta 
kvota yra $240.

Įvykdyti bankietą spalių 4- 
tą, Laisvės salėje, su gera ka
lakutienos vakariene, su alum 
ir kava prie vakarienės. Tikie- 
tas sutikta toks, koks tiktai 
padengtų vakarienės iškaščius, 
nepastojant kelio į bankietą— 
tik $2.

Aiškinti vėliausioms reakci
ninkų atakoms ant darbininkų 
teisių ir ant proporcionalės at
stovybės balsavimų sistemos su
ruošti diskusijų vakarą, kvie
čiant į jį .visus lietinius, ne 
vien narius. Greta savųjų aiš
kintojų, gausime ir svečią, tų 
klausimų ekspertą.

Tarėmės, kuo pasveikinsime 
kaunsilmaną Peter V. Cacchio- 
ne jo 50-jo gimtadienio pro-, 
ga. Visi brooklyniečių komu
nistų klubai bendrai ruošėsi jį 
sveikinti su masiniu pikniku, 
naujais nariais ir skaitytojais 
angliškam darbininkų dienraš
čiui Daily Worker. Tikėtasi ir 
lietuvių gražaus būrio piknike, 
rugsėjo 7-tą, 76th St. ir Beach 
Channel Drive, Rockaway.

Visi tie pasimojimai, jų sėk
mingas įvykdymas, priklausys 
nuo visų narių energingo dar
bo ir gavimo tiems darbams 
talkininkų tarp darbininkų par
tijos prietelių, kurie visuomet 
pagelbsti, jeigu tiktai paprašo
me. Kor.

C. Yuknis, Grįždamas 
Iš Atostogų, Parvežė 
Aidiečiams Sveikinimu

Brooklynietis, ir geras aidie- 
tis, Charlis (Kazys) Yuknis 
praeitą savaitę grįžo iš atosto
gų. Beveik dviejų savaičių ato
stogas Charlis praleido pas sa
vo brolį Antaną Yuknį, Chica- 
goje.(

Antanas Yuknis seniau yra 
gyvenęs Brooklyne ir buvo Ai
do Choro nariu. Taigi per 
savo brolį Chalį Antanas svei
kina brooklyniečius, o ypatin
gai, aidiečius ir siunčia ge
riausius linkėjimus.

Kelionę į Chicagą ir iš ten 
Chalis padarė skrisdamas lėk
tuvu. Chalis sugrįžo gerai pa
silsėjęs, pusėtinai saulės nubu
čiuotas ir pilnas energijos ir 
pasiryžimo gerai darbuotis 
Aido Chore. Rep.

DARBO PARTIJA PAGELBĖJO
VETERANUI GAUTI KAMBARIUS

Clayton Muise, 22 metų, jū- 
rinihk^tės veteranas, su žmo
na Hazel ir 15-kos mėnesių 
dukryte Jeanette praėjusį tre
čiadienį tapo išmesti iš buto, 
kuris susidėjo iš lovos ir kūdi
kio vežimėlio koridoriuje kitų 
žmonių buto. *

Netekę ir to, jauni amerikie
čiai nusikraustė ant Borough 
Hali laiptų ir ten pernakvojo. 
O kad ateinantis į darbą mies
to prezidentas kartais nepra
eitų jų nepamatęs, jie pasista
tė ir plakatą su užrašu: “Mr. 
Cashmore, mes norime tiktai 
vietos gyvenimui.”

Prasėdėjusį per naktį su 
kūdikiu ir nėščia žmona ve
teraną Muise pamatė Ameri
kos Darbo Partijos viršinin

kai pro langus iš savo rašti
nės, 26 Court St. Tai jie ir 
eiliniai darbiečiai paleido J 
darbą telefonus, telegramas, 
pasiuntinius. Darbiečiai pa
spaudė į atitinkamas įstaigas 
ir tą pačią dieną gavo Muise 

t šeimai dviejų kambarių apąrt- 
l mentą už $26 rendos. mėne- 
įsiui Fort Greene Housing Pro
jekte. (

Ne Visiems Tokia Laime

Veteranas Dan Arnoth, iš
mestas iš buto Tompkinsville, 
Staten Island, nebuvo toks lai
mingas. Viskas, ką jis su žmo
na ir dviem kūdikiais gavo, tai 
tik laikiną pastogę kokioje sa
lėje ir teisę vartoti ten stovin
tį pečių.

DAUG NETAISYKLINGUMO PETICIJOSE
PRIEŠ PROPORCIONALE ATSTOVYBĘ

“Visuotinas netaisyklingu
mas” pastebėta peticijose, ku
riomis reikalaujama panaikin
ti proporcionalės atstovybės 
sistemą, pareiškė Harry Ray- 
mon, Daily Worker kolumnis- 
tas, peržvelgęs tomą peticijų.

Jis paduoda kelis tokius 
prasižengimo su taisyklėmis 
pavyzdžius ir ateityje žada 
tyrinėti ir skelbti daugiau.

Tokią pat mintį pareiškė 
Irving Lemof. Amerikos Dar
bo Partijos įstatų komiteto 
advokatas, peržvelgęs vieną 
tomą peticijų. Jis sakė, kad 
mažiausia 10,000 parašų turė
tų būti paskelbti beverčiais.

Proporcionalės atstovybės 
balsavimų sistemos priešai 
skelbia surinkę 139,BĮ 6 para
šų, tad, girdi, jeigu atmesti 
netaisyklingąsias, vistiek lik
sią virš 50,000, kiek reika
linga uždėti proporcionalės

atstovybės sistemą ant baloto 
perbalsavimui.

Peticijos buvo leista spaudos 
ir darbo partijos atstovams 
žiūrėti, bet jų prižiūrėtojas 
miesto raštininkas Murray 
Stand neleido jas fotografuo
ti. Darbiečių atstovas Lemof 
reikalaVo leisti fotografuoti, 
nes tai vienintelis tikras bū
das teisingiausiai. parodyti pi
liečiams jų netaisyklingumą.

Pavyzdžiui, yra daug para
šyti! viena ranka. Kiti para
šai be pirmojo vardo ir net be 
pirmosios vardo raidės. Visa 
tai yra neįstatymiška. Jeigu 
tokias peticijas įteiktų nors 
viena kuri darbininkų partija, 
jos būtų tuojau paskelbtos ne- 
legalėmis.

Peticijos įstatymiškai galima 
matyti ir jų netaisyklingumą 
protestuoti bile kada bėgiu 9 
dienų. \

FILMOS - TEATRAI
Paskutines* Dienos Puikiajai 

Filmai

Stanley Teatre rodomoji 
puiki spalvinė Tarybų Sąjun
gos filmą /‘Pageant of Rus
sia,” parodanti visasąjunginį 
sporto festivalį, liksis tame te
atre tik keletą dienų. Labai 
nusis^riaus save tas, kas jos 
nematė.

Teatras randasi 7th Ave. ir 
42nd St., New Yorke.
Embassy Newsreel Teatruose

Rodo legijonierių paradą, 
įvykusį New Yorke laike čia 
buvusios legijonierių konven
cijos. Taipgi žinios filmose 
iš Indonezijos, Graikijos, Al- 
gerijos, Lenkijos, Austrijos..

, Globe Teatre
Teberodoma pusiau istoriš

koji amerikinė filmą “The 
Roosevelt Story,” įdomi ma
tyti. Filmą primena visiems 
demokratiškiems žmonėms

Detroito policijos pasimojime areštuoti pikietuojančius 
Huck Co. Šapą streikierius, CIO United Auto Workers 
narius, šeši pikietuotojai buvo areštuoti. Tačiau pa
veiksle matosi tik penki, kadangi šeštasis, brutališkiau- 
sia sumuštas, turėjo būti nuvežtas į ligoninę. Iš kairės: 
Russ Baril, Frank Virži, George Schuster, unijos di
rektorius tai apylinkei Emil Mazey ir jo brolis Ernest.

pergyvenimus jų pačių ir ša
lies. Parodo tą, nepaprastą 
nirmynžangą, kokią padarė 
mūsų 'šalis prie Roosevelto. 
Filmą ypatingai svarbi tiems, 
kurie mylėjo Rooseveltą ir jo 
programą. Teatras ant Broad
way, prie 46th St.

Rivoli Teatre
Broadway ir 49th St., New 

Yorke, teberodo filmą “Cross
fire,” atsuktą prieš rasinę ir 
tautinę neapykantą.

Brooklyn© Paramount
Prie Flatbush ir DeKalb 

A Ves., pradėjo rodyti “The 
Perils of Pauline” ir “1 Cover 
Big Town.”

/ I

Alus Irgi Tekėsiąs 
Nuo Žemės j Dausas

Alus — rudas,, šaltas alutis, 
— darbininko žmogaus gėri
mas, taipgi prasilenksiąs su 
gamtos taisyklėmis. Gamtiškai 
viskas iš dausų skrenda, krin
ta link žemės. Kapitalistiškąi-t 
bizniškai viskas dabar skrenda 
į dausas — kalbama apie pa
kėlimą stiklo alaus iki 15 cen
tų arba dar numažinifno stiklų 
iki 7 uncijų.

Mėgstančiam ■ einant iš sun
kaus darbo, iš kaitros išgerti 
stiklą kitą atvėsimui, nuplovi
mui dulkių, sužadinimui apeti
to iš pakėlimo kainų įbus dide? 
lė skriauda. Ne vienas mažų 
uždarbių, didžios ar bėdų ištik
tos šeimos žmogus turės nuo 
alaus atsisakyti. Atsisakyti dėl 
to, kad kur nors daugiau šam
pano galėtų būti stikluose ir 
per kraštus lietis.

Lig šiol tik moterys pikietuo- 
davo prieš aukštas kainas mais
to. Alus kol kas tebėra, didžiu
moje, vyrų “patrova.” Pažiūrė
sime, ar jie susipras, kas da
ryti? Jeigu tarp, prie bravar- 
nių taip pat matysime pikietus.

Žaibų Audra 
Užmušė Du Žmones

Staigi, “tarsi perkūnas iš 
giedro dangaus,” žaibų audra 
vėl buvo ištikusi miestą ket
virtadienio popietį. Vieną as
menį tiesioginiai užmušė, ki
tas krito gatvėje ir mirė sku
bėdamas namo nuo tos ai> 
droš.

‘ žaibas užmušė Thomas W. 
Cronin, 22 m., gyvenusį Law
rence, L. L, jam maudantis 
Atlantic Beach, L. I. Tas pats 
žaibas sužeidė Roland J. Mae- 
sel, 14 metų, iš Garden City. 
Mirė nuo širdies ligos Fred 
Hensler, 78 m., Rockaway 
Beach gyventojas.

Lietaus vietomis iškrito tik 
po kelis lašus, o kitur labai ’ 
daug. Rockaway pajūryje per 
15 minutų krito walnut dy
džio ledai, suplojo daržus, kai 
kur nublaškė telefonų linijas 
ir išmušė 1U,krautuvės langą. 
Yonkerse ir Bronx dalyse 
taipgi nuplėšė telefonų lini
jų, išverti medžių, potvyniai 
užliejo skiepus. Vietomis gat
vėse buvo po 3 pėdas van
dens.

Mrs. Elsie Mottram, 50 m., 
yonkerietė, vos neprigėrė 
keistoje nelaimėję ant gatvės. 
Gatve tekanti vandens srovė 
pagavo ją ir įtraukė po sto
vinčiu auto prie Riverdale 
Ave. ir Ratford St . Jos lai
mei, netoliese taikėsi būti gru
pė vyrų, kurie šiaip taip ją 
išliuosavo iš po mašinos ir iš 
vandens dar gyvą.

Williamsburge, dienraščio 
Laisvės sųsiedijoje, šį kartą 
mažai lijo, tik kelis kart smar
kiai sutrankė orą žaibas, su
griaudė. Vienok gal bus atsi
mokėjęs vandeniu ir šiai su- 
siedijai penktadienio rytą, į 
darbą einamu laiku pradėjo 
smarkiai lyti. šiuos žodžius 
rašant, griaustinis smarkiai 
tebesibaladoja, oras tebėra 
šutrus.

POLICISTŲ ŠEIMA

šiomis dienomis, kada 21 
metų amžiaus Thomas Law
rence tapo policistu, jis buvo 
7-tas policistas toje šeimoje. 
Jo tėvas, du dėdės ir dar se
nukas buvę policistais, motina 
ir brolėnas tebėra policistais, 
o jaunesnėj! jo sesuo ir brolis 
žada būti policistais.,

----------------------------- 1—

R. Bereguer, newyorkietis, 
tapo užmuštas elektros nupuo
lus nuo platformos 23rd St. 
stotyje ir galva užgavus tre
čiąją relę.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių Neprigulmingo 
Klubo name, 269 Front St., įvyks 
LDS 46 ir LLD 24 kuopų susirinki
mas. Visi nariai būkite laiku. Ku
rie nesate pasimokėję už šiuos me
tus, būkite pasirengę tatai padaryti. 
— Valdyba. (208-9)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų,
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

rteičiui au naujausiai* |taisymai«.,
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarati 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu toki
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway ir

ir

zStone Ave., 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLemriore K-6191
nnrwnnrrrr-—---- -tr*r

4

Virš matomosios scenos yra iš filmos “Crossfire,” visuomeniškai reikšmingos, sėk
mingai rodomas jau kelinta savaitė Rivoli Teatre, New Yorko Broadway, prie Times 
Square

Sveikino iš Atostogų
4 ■

Heilo! Gerų dienų visiems 
laisvięciamš iš Binghamtono 
nuo J. Kirailių, S. Jąsilionių ir 
nuo Zmitraičių ir jų tėvo. Taip
gi gerų linkėjimų nuo Fred ir 
manęs.

O. Stelmokaitė-Eicke.

Stelmokaitė, tai mūsų kai- 
minka, newarkiete, Amerikos 
Lietuvių /Centro narė, šiuo tar
pu atostogavusi Binghamtone, 
Niagara Falls ir gal kur toliau. 
Atvirėlė atsiųsta Iš Kanados.

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis
« Savininkas

k 417 Lorimer Street
v 7

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. 1

Egzaminuojant Ahis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F.W.Slialins
(Shalinskas)

Furieral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street >

Valandos: į ?~^ryte 
l 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE ' 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
30j5 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
R H EINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kai'nom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

\ Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

e Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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