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Pradžioje siu metu, padrą
sinimui savo kolegų Ameriko
je, gen. čiang Kai-šekas pa
sakė: Už šešeto mėnesių ma
no žemėje komunistų nebebus 
likę nė dūko! Mūsų komerci
nė spauda jam už tai smarkiai 
suplojo.

Bet tie šeši mėnesiai jau 
prašvilpė. Birželio 25 d. “The 
New York Times” Corespon
dent. Durdin rašo iš Nankingo. 
Rašo, kad čiang Kai-šekui da
rosi riestai. Jo vaiskas turėjo 
pabėgti iš llonan provincijos 
sostinės Kaifeng. Pralaimėji
mas labai skaudus.

★ ★ ★
Kita diktatoriaus nelaimė. 

Jo paties parlamęnte llonan 
provincijos delegatai pakėlė 
protestą prieš valdžią. Sako, 
valdžios lėktuvai be jokios 
atodairos bombardavo Kai- 
fengą ir išžudė baisiai daug 
nekaltų civilinių žmonių. Jie 
patiekė parlamentui rezoliu
ciją, kurioje reikalauja liau
tis bombardavus ir griovus 
miestus.

★ ★ ★
O parlamento narys Wang 

Po-TTan, sako korespondentas, 
“pareiškė, kad valdžios armi
jos su savo morale stovi daug 
žemiau už komunistų armijas, 
nors jos skaičiumi daug dides
nės. Jis pasakė, kad valdžios 
kariai nežino, už ką jie ka
riauja.' Valdžia nepraveda to
kiu reformų, kurios laimėtų 
valdžiai liaudies pritarimą.” .

Vadinasi, visų galų suiri
mas.

Šių dienų Lietuvoje daug 
veikiama dėl apsaugojimo 
žmonių sveikatos. Tuo reika
lu laikomos konferencijos. 
Vienoje tokių konferencijų 
buvb patiekta išsami paskaita 
apie “Tarybinės sveikatos ap
saugos laimėjimus.”

Tai nesuprantama Brookly- 
no Amerikai. Ji klausia:

“Mums įdomu, kokia yra ta
rybinė ir kokia yra netarybi
nė sveikata? Kuo skiriasi, sa
kysim-, buržuazinis w plaučių 
uždegimas nuo tarybinio plau
čių uždegimo?”...

žmogus vaizduojasi pasi
rodęs baisiai išmintingu, bet 
iš tiesų pasirodė dideliu žiop
liu.

čia kalba eina apie sveika
tos apsaugą. O tarpe socialis
tinės sveikatos apsaugos ir 
buržuazinės sveikatos apsau
gos yra didelis skirtumas. 
Kaip, pavyzdžiui, pas mus rū
pinamasi žmonių sveikatos ap
sauga? Beveik pusei Amerikos 
žmonių neprieinamai moder
niški sveikatos apsaugos bū
dai. Neprieinami todėl, kad 
jie neturi pinigų. Jei žmogus 
neturi pinigų, gali sau lūšnoje 
arba patvoryje supūti.

Tuo tarpu socialistinėj san
tvarkoj sveikatos apsauga ir 
gydymas yra visos visuomenės 
reikalas. Ten kiekvienam ly
giai prieinama ligoninė ir gy
dytojo patarnavimas.

Taigi, skirtumas didelis. Jo 
nemato tas, kuris nenori ma
tyti.

Laukime visiškai naujos ma
dos “'krizės.” Ji tikrai ateis, 
jei taip toliau bus.

Kunigų Draugas teigia, kad 
neužilgo pritrūks kryželių, me- 
dalikų, žvakių, rožančių ir ki
tų šventų dalykų. Kur jie 
dings? Ogi rusai visus išpirks.

Sako Draugas: “Raudono
sios armijos kariai, kur tik ga
li, perka įvairius religinius da
lykus, ypač rožančius ir žva
kes, ir siunčia į Rusiją.”

Taip dedasi Berlyne.
(Tąsa 5-me pusi.)

SOVIETAI SUSTABDĖ 
MAISTĄ ANGLAMS IR 
JANKIAMS BERLYNE

Milini erių Unija Pasirašė 
Sutartį su Minkštosios 
Anglies Kompanijomis

Anglai ir Amerikonai Sulaikė Plieno, Anglies ir Kity 
Produktų. Gabenimą iš Vakarų Vokietijos į Sovietų Sritį

ANGLIAKASIAM PRIDĖTA PO $1 ALGOS PER DIENA; 
ŽADAMA PADIDINT SVEIKATOS-GEROVES FONDA

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė visai uždraudė 
maistą siųsti iš sovietinio 
Vokietijos ruožto anglams 
ir .amerikonams Berlyne.

Sovietai taip pat užkirto 
reikmenų gabenimą laivais 
iš vakarinės Vokietijos per 
sovietinį ruožtą ameriko
nam ir anglam Berlyne.
Nepasitvirtino radijo pra

nešimas, kad sovietinė vy
riausybė šį pirmadienį vėl 
praleisianti anglų-ameriko-

Anglai-Jankįai Būsią Pri
versti Apleist Berlyną

London.— Anglijos valdi
ninkai sakė, jog nesiduos, 
kad Sovietai išstumtų ang
lus iš Berlyno. Panašiai 
kalbėjo generolas Lucius 
Clay, karinis amerikonų gu
bernatorius Vokietijai. Bet 
įvairių kraštų diplomatai 
Londone supranta, kad jei
gu Sovietai toliau palaikys 
blokadą prieš maisto ir kit. 
reikmenų gabenimą trauki
niais per sovietinį ruožtą 
anglam - amerikonam Ber
lyne, tai pastarieji turės 
išsikraustyti.

Sovietai Gal Turės Steigt 
Rytų Vokietijos Valstybę

London. — čia supranta
ma, jog Amerika, Anglija ir 
Francija atmes Sovietų ir 
septynių jų kaimynų pada
rytus pasiūlymus Varšavos 
konferencijoje dėl vienos 
valdžios įsteigimo ištisai 
Vokietijai. Tuomet Sovietai 
turės pateisinimą įkurti at
skirą rytinės Vokietijos 
valstybę, kadangi Amerika, 
Anglija, Francija Ir trys 
mažieji vakariniai talkinin
kai nutarė įsteigti atskirą 
vakarinės Vokietijos valsty
bę.

JAPONIJOS GELEŽIN
KELIEČIAI STREI
KUOJA

Osaka, Japonija. — Sus
treikavo devynių privačių 
geležinkelių linijų darbinin
kai Osaka - Kyoto- Kobe 
srityje. . / :

Fordo Darbininkai Rei- 
Išgavo Daugiau Algos
Detroit. — 110,000 Fordo 

auto, darbininkų, CIO uni
jos nariai, reikalauja pridėti 
28 centus valandinės algos
— 14 centų tiesiogiinai ir
— 14 centų tiesioginiai ir 
mais, kaip medikaliai aptar
navimai, daugiau mokesnio 
už atostogas, ekstra pri- 
mokėjimai už darbą nakties 
laiku ir t.t.

Unija atmetė pasiūlymą 
pridėti 14 centų tiem, kurie 
gauna virš $1.50 per valan
dą ir 11 c. gaunantiem ma
žiau. 1 V

ORAS.—Rusią lietaus.

nų traukinius su kroviniais 
į Berlyną.

Amerikonai lėktuvais ga
bena maistą ir kitus daiktus 
saviškiams Berlyne. Anglai 
taip pat tai darysią.

Pustrečiam milionui Žmo
nių angliškai - amerikinėje 
Berlyno dalyje reikia pris
tatyt pustrečio tūkstančio 
tonu maisto kasdien. Ame
rikonai - anglai jokiu būdu 
nepajėgs oru tiek maisto 
prigabenti į Berlyną.

Egiptenai Sulaužė 
Perlaiką Palestinoj
Tel Aviv, Izrael.—Egiptė- 

nai-arabai bent dviem at
vejais sulaužė pertai- 
ką (karo paliaubas) Pales
tinoje. Egiptėnų lėktuvas 
apšaudė Jungtinių Tautų 
lėktuvą ore. Jie užkirto ke
lią Izraeliaus sunkveži
miams, kurie gabeno iš Tel 
Avivo maistą savo tautie
čiams į Nagebą ir kitas žy
dų kolonijas. Jungtinių 
Tautų tarpininkas, grafas 
Bernadotte, sakoma, “smar
kiai užprotestavo” arabams 
prieš tuos paliaubų laužy
mus.

Čiang Kai-šeko Pinigai 
Darosi Visai Beverčiais

Šanghai, Chinija.— Čiang 
Kai-šeko valdžios chiniš- 
kieji doleriai taip nupuolė, 
kad už vieną Amerikos do
lerį duoda jau 4 milionus 
chiniškųjų. Per vieną pas
kutinę savaitę Čiango dole
riai atpigo 300 nuošimčių.

Perorganizuojama Karinė 
Valdžia Vakarų Vokietijai

Frankfurt, Vokietija. — 
Netrukus bus. įkurta bend
ra karinė amerikonų^ ang
lų ir francūzų'valdžia Tri- 
zonijai, tai yra, visų jų už
imtiem plotam vakarinėje 
Vokietijoje, kaip pranešė 
generol. Lucius Clay, kari
nis Amerikos gubernatorius 
Vokietijai. Sub'endrinta ka
rinė valdžia paruoš įsteigi
mą atskiros vakarinės Vo
kietijos valstybės.

WALLACE TVIRTINA, KAD TRVMAN VEIDMAINIAUJA, 
ŠNEKĖDAMAS APIE PILIETINIŲ TEISIŲ LYGYBĘ
New York. — Prėzid. 

Trumanas tik šnekėjo, būk 
jis reikalauja pilietinių tei
sių lygybės negrams ir ki
tiems žmonės; bet iš tikrų
jų Trumanas netiki pats sa
vo žodžiais, kaip pareiškė 
Henry Wallace, trečiosios 
partijos kandidatas prezi
dento vietai.

Jis kalbėjo 500 progresy
vių pokylyje Statler viešbu
tyje:

Washington. — Mainierių 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis ir minkštosios anglies 
kompanijos pasirašė vienų 
metų sutartį. Kompanijos 
pakelia 400,000 angliakasių 
algą po dolerį dienai ir pa
sižada mokėti į mainierių 
sveikatos-gerovės - pensijų 
fondą po 20'centų nuo kiek
vieno iškastos anglies tono.

Pagal pernykščių sutartį, 
jos turėjo'mokėti į tą fon
dą tiktai po 10 centų nuo 
tono. Bet samdytojai ne
vykdė šio sutarties punkto, 
nedavė mainieriams jokių 
senatvės pensijų ar kitokios 
paspirties. Dabartinėje su

Graikijos Monarchistai Nužudė 
Dar 26 Demokratinius Žmones

Athenai, Graikija. —Mo
narchistai, pagal savo teis
mų sprendimus, nužudė 6 
demokratinius graikus neva 
už tai, kad jie užmušę “tei
singumo” ministrą Christo- 
są Ladasą. Dėl to nusmerk- 
ta mirti dar du graikai.

Tą^pačią dieną birž. 25

Chinu Komunistai 
Bombarduoja Svarbu 
Tautininkų Uostą

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų komunistų artilerija 
bombarduoja Činwangtao, 
svarbiausią, liekamą tauti
ninkam uostą šiaur-rytinėje 
Chinijoje. Komunistai at
griebė iš tautininkų Tsinan 
miestą su geležinkelių cen
tru, vidurinėje Šantungo 
provincijos dalyje, ir nuvijo 
priešų armiją 20 mylių at
gal.

Čiang Kai-šeko tautinin
kai sakėsi atgavę nuo ko
munistų Kaifeng miestą; e- 
są, komunistai pagrobę 
daugius reikmenų ir aplei
dę Kaifengą.

LOUIS LAIMĖJO PRIEŠ 
WALCOTTĄ

New York. — Joe Louis 
laimėjo “nukautu” kumšty
nes prieš J. Walcottą. Taigi 
Louis ir toliau liekasi, pa
sauliniu bokso čampionu.

— Prez. Trumanas nieko 
nedarė, kad paveiktų kom 
gresą išleist įstatymą, kuris 
uždraustų linčiuoti negrus; 
jis faktinai nereikalavo pa
naikinti taksuš už teisę bal
suoti rinkimuose pietinėse 
valstijose. (Tie taksai atša- 
lina nuo balsavimų milio
nus negrų ir vargingų bal-v 
tųjų.)

Praeitą savaitę kongres- 
manas John Ę. Rankin, į

tartyje kompanijos pasira
šė, kad iš to fondo mokės 
po $100 pensijų per mėnesį 
mainieriam, sulaukusiem 62 
metų amžiaus ir dirbusiem 
angliakasyklose bent 20 me
tų.

Naujoj sutartyje kompa
nijos pripažįsta mainieriam 
unijinę “šapą.”

Kompanijos abejoja, ar 
bus teisėtas unijos pripaži
nimas, pagal Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą. Nes Lewis 
atsisakė prisiekti, kad jis 
ne komunistas, kaip reika
lauja tas įstatymas dėl uni
jos pripažinimo.

dieną monarchistai sušaudė 
20 karinio laivyno jūreivių, 
oficiferių ir civilių tarnauto
jų. Monarchistų teismas 
nusprendė, kad šie žmonės 
gadinę karo laivus, norėda
mi patarnaut partizanams 
prieš valdžią. Už tai laukia 
sušaudymo dar 20 jūreivių 
ir civilių.

Partizanai Apstabdč 
Graikų Monarchists, 
Pripažįsta Gen, Fleet

Graikija. — Generolas 
James A. Van Fleet, kari
nės amerikonų pasiuntiny
bės galva, pripažino, kad 
graikų partizanai apstabdė 
monarchistų ofensyvą Gra- 
mmos kalnuose, šiaurinėje 
Graikijoje. Pats asmeniškai 
stebėdamas mūšius tame 
fronte, gen. Van Fleet sa
ko, jog monarchistų armija 
jau tik lėtai “stumiasi pir
myn” ir ieško “minkštesnės 
vietos” partizanų eilėse, 
bet Alevitsos kalnyne parti
zanai griežtai atmuša mo
narch i stus.

ATRADO NAUJAS ATO
MINES KASYKLAS 
KANADOJE

Ottawa. — Lak la Ronž 
srityje, Kanadoje, atrasta 
naujos gausingos uraniumo 
kasyklos. Uranium yra 
sprogstamoji atominių bom
bų medžiaga.

žūlus s negrų teisių priešas, 
atsilankė į Baltąjį Rūmą ir 
pusę valandos kalbėjosi su 
prezidentu. Po to pokalbio, 
Rankinas išreiškė džiaugs
mingą pasitikėjimą, jog De
mokratų Partija išlaikys 
savo vienybę, atsieit, neiš
stos prieš Trumaną dėl to, 
kad jis pašnekėjo apie tei
ses negrams.

Republikonų Partija tik
tai gudriau kalba, negu

REPUBLIKONŲ PLANAI 
YRA TRESTU ĮNAGIS 
-- PAREIŠKĖ H. WALLACE

Thomas Dewey Sugrąžintų Hooverio Laikus, Vestų Krizių, 
Stumtų Karan, Sako 3-čios Partijos Kandidatas : j

New York.—Buvęs Jung. 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry Wallace pasmerkė 
Republikonų Partijos prog
ramą prezidentiniams rin
kimams. Ta programa, pri
imta republikonų suvažia
vime Philadelphijoj, yra 
trustų tarnaitė, o jų parink
tasis kandidatas į preziden
tus Thomas Dewey yra 
Wall Stryto monopolijų į- 
nagis, kaip pareiškė Walla
ce, trečiosios partijos kan-

Italijoj Kilo Nauja 
Streikų Banga

Roma. — Milano didmies
čio darbininkai per tris va
landas visuotinai streikavo 
prieš miesto valdybą, kuri 
apleidžia darbo žmonių 
reikalus.

Pisos provincijoje įvyko 
visuotinas streikas praeitą 
penktadienį. Venecijos pro
vincijoj darbininkai visuoti
nai streikavo B valandas.

Jūriniai žvejai paskelbė 
vienos, dienos streiką ištisoj 
Italijoj, reikalaudami, kad 
valdžia nupigintų žibalą 
žvejinėrhs valtims.

MacArthur ir Japonai Jo 
Draugai Giria T. Dewey

Tokio, Japonija. — Gene
rolas MacArthur pareiškė, 
kad republikonai parinko, 
girdi, “puikų kandidatą į 
prezidentus, Thomą De
wey.” Japonų kapitalistų 
laikraščiai tikisi, kad De
wey padėtų stiprint Japoni
ją

Už Naujas Vokiečiam Markes 
Neduoda Amerikinių Pinigų

Frankfurt, Vokietija. — 
Arųerikonai prispausdino ir 
prigabeno naujų markių 
vakarinei Vokietijai; mar
kės vertę nustatė apie 30 a- 
merikinių centų pirkiniam; 
bet jeigu vokietys norėtų 
iškeist markes amerikiniais 
doleriais bei centais, tai 
Amerika dar nepripažino 
markėm jokios vertės to
kiems mainams. Papirosų 
pakelis lėšuoja puspenktos 
markės.

Trumanas. Tačiaus, ir re
publikonai nieko nedaro dėl 
pilietinių teisių lygybės.

Rinkiminės varžytynės 
tarp republikonų ir demo
kratų yra tiktai “to paties 
tvarto arklių lenktynės.”

Pokyliui pirmininkavo 
profesorius Joseph L. John
son, Howardo Universiteto 
medicinos skyriaus deka
nas.

didatas prezidento vietai.
— Išnyko skirtumai tarp 

Republikon^ ir Demokratų 
Partijų; gal republikonai ir 
visai prarys Demokratų 
Partiją.

Prieš republikonų - demo
kratų trustinę sąjungą iš* 
stos tik nauja, trečioji par
tija.

Jeigu republikonai su sa
vo Dewey’u laimėtų prezi
dentinius rinkimus, jie su
grąžintų Hooverio laikus, 
duotų valią pelnagaudžiams r 
kelti kainas, artintų ekono-. 
mį krizį ir stumtų j karą, 
kurio šaltąją dalį yra pra
dėjusi dvipartinė Trumano 
valdžia. \ ’ •

Republikonų programa, 
tarnaudama monopoliniam . 
kapitalui, tarp kitko, siūlo 
paliuosuot didžiųjų turtų 
palikimus nuo taksų šalies 
valdžiai. Jie reikalauja su
grąžint atskiroms valsti-' 
joms federalius žibalo šal
tinius, esamus po jūrų van
deniu pakrantėse, taip kad 
trustai galėtų riebiau pasi
pelnyti.

Republikonų Partija pil
nai remia dabartinę dvipar- 
tinę Washingtono politiką, • 
kuri kišasi į vidujinius sve
timų kraštų reikalus, briatf- 
jasi užvaldyti pasaulines 
rinkas ir stiprina ameriko
nų karines pozicijas užsie- 
nyj.

Republikonų programa iš 
tikrųjų nežada teisingos ( 
samdos įstatymo nei valdi
nės paramos pigiems gyve
namiems namams statyti.

Truman Pasirašė Bifiy 
Pabėgėliams Priimti

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė Kongre- * 
so nutarimą priimti Ameri
kon per dvejus metus 205,- 
000 pabėgėlių (išvietintų
jų), laikomų vakarinėje Vo- ’ 
kieti joje, Austrijoje ir Ita
lijoje. Kartu Trumanas 
peikė tą bilių; sakė, jog bi- 
lius sutaisytas prieš žydų ir 
katalikų įleidimą į Jungti
nes Valstijas. (Kongresas 
nutarė, kad 40 nuošimčių • 
visų priimtinų pabėgėlių 
privalo būti iš Baltijos kra
štų ir trečdalis viso skai
čiaus turi būti farmeriai.)

Aliumino Darbininkai 
įgavo Daugiau Algos

Pittsburgh. —18,000 aliu
mino darbininkų, CIO uni- 
jistai, išreikalavo iš Ameri
kos-Aliumino Kompanijos' 
pakelti algą po 10 iki 16 
centų valandai. Tokį pat al
gų priedą išgavo ir 7,000 
Darbo Federacijos unijistų. 
Todėl tapo atšauktas strei
kas, kuris būtų prasidėjęs 
sekmadienį.

Kompanija ketina pakelt 
aliumino kainas.
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Republikonų Kandidatas Dewey
Pasipešę, pasiderėję, republikonų partijos bosai Phi- 

ladelphijoj pastatė tos partijos kandidatu Jungtinių 
Valstijų prezidento vietai Thomas E. Dewey.

Po to, kai Dewey trečiu balsavimu buvo išrinktas, 
republikonų lyderiai džiaugėsi: žiūrėkit, mes nominavo
me Dewey vienbalsiai, pas mus partinė vienybė—cemen
tinė.

Republikonų partija — monopolistinio kapitalo par
tija, lygiai, kaip ir demokratų partija.

Nepaisant, kurį kandidatą (iš tų, kurie ruošėsi būti 
kandidatais) republikonai būtų pastatę, ši partija visvien 
būtų buvusi vieninga. Šiai partijai juk rūpi, visųpirmiaū- 
siai, įeiti valdžion, užimti daug valdinių, riebiai apmoka
mų vietų, — vietų, kuriose yra grafto ir šmugelio,—daug 
pinigų! Šios partijos lyderiams rūpi ištikimai tarnauti 
Wall strytui, griežčiau pulti darbinink. judėjimą; jie ma
no, jog demokratai neužtenkamai tai atliko.

Jeigu Dewey būtų išrinktas prezidentu, pagrindinė 
Amerikos politika mažai kuo skirtųsi. Dewey’aus pata
rėjais, ekspertais juk bus tie’ patys Dulles, 
Vandenberg ir Ko., — žmonės, kurie ligi šiol išvien dir
bo su Trumanu.

Kaip demokratui Trumanui, taip ir republikonui 
Dewey rūpi ir rūpės ginkluoti kraštą, ruošiant jį naujam 
karui; būti “griežtiems” link Tarybų Sąjungos.

Trumanas vadinasi save “liberalu”, Dewey — taip 
pat. Bet abu lygiai dirbo ir dirba vienam ir tam pačiam 
tikslui. Kaip vienas pirmiausiai rūpinasi monopolistinio 
kapitalo interesais, taip ir kitas. . .

Republikonų partijos suvažiavimas tik dar sykį pa
tvirtina tą tiesą, jog Amerikos žmonės, Amerikos liaur 
dis neprivalo nieko gero tikėtis nei iš demokratų nei iš 
republikonų. Jie privalo rūpintis, kad jų partija, naujoji 
partija, kuri toje pačioje Philadelphijoje bus formaliai 
jkūrta š. m. liepos mėnesio pabaigoje, būtų galinga ir 
plati, kad lapkričio 2 d. už šios partijos kandidatus būtų 
paduota daug milionų balsų, kad Jungtinių Valstijų Kon- 
gresan būtų išrinkta daug pažangių kongresmanų ir se
natorių.

Republikonų Strategija
Nominavęs kandidatu prezidento vietai New Yorko 

valstijos gubernatorių Dewey, republikonų suvažiavimas' 
vice-prezidento vietai kandidatu pastatė Kalifornijos gu
bernatorių Warren.

Šis republikonų žygis, matyt, buvo padiktuotas se
kamų sumetimų:

New Yorko valstija — svarbiausia, didžiausia valsti
ja mūsų krašte. Iš čia pareina Dewey, kuris, republikonai 
tikisi, rinkimuose “nusineš” daugumą balsų. New Yorkas 
yra Atlanto pakraštyj ir jis daro nemažai įtakos į kitas, 
besirubežiuojančias valstijas.

Kalifornija — viena iš svarbiausių ir gyventojais 
skaitlingiausių valstijų. Kalifornija stovi Pacifiko pa
kraštyj. Kolifornijoje tvirtas judėjimas už Wallace, už 
naują partiją; ten žmonės radikalūs, pažangūs, bendrai 
imant. Republikonai mano: jeigu nebus kreipta didelio 
dėmesio į Kaliforniją, republikonai ten gali prakišti, — 
toji valstija gali atsidurti naujosios partijos “prieglobs- 
tin”. Kalifornija, be to, Pacifiko pakraščio valstija. Dėl 
to republikonai strategai ir nusitarė pastatyti Warreną 
kandidatu vice-prezidento vietai.

Kandidato vice-prezidento vietai labai norėjo pasi- 
groHti Indiana valstijos kongresmanas Halleck. Matyt, 
norėjo tos vietos ir Ohio senatorius Bricker ir Minneso- 
tos Stassen, bet padėtis reikalavo juos atmesti, ignoruo
ti ir pastatyti Warreną.

Du gubernatoriai — du republikonų ’ partijos kandi
datai.

- Nei vienas juodviejų nėra buvę 80-tojo Kongreso na
riais, o tai republikonų politikieriams svarbu, kadangi tas, 
Kongresas labai “nusinakino” žmonių akyse.

Rinkiminėje kampanijoje jie atsakys kritikams: mes 
nesame Kongreso nariais ir neimame už jo darbus atsa

komybės.
Tačiau protaująs Arperikos pilietis kitaip supras: 

visa republikonų partija yra atsakominga už tai, ką nu
veikė 80-tasis Kongresas!

Visa republikonų partija, beje, yra atsakominga už 
Hooverio laikus!

HITLERIZMO DVAStA 
VOKIETIJOJE

Baisiai klysta tie, kurie 
vaizduojasi, kad pasaulio 
taikai jau nebėra jokio 
pavojaus iš Vokietijos pu
sės. Vokiečiuose hitlerizmo 
dvasia nėra mirus.

Apie tai rašo iš Vakari
nės Vokietijos kunigų 
Draugo bendradarbis J. Bu
tėnas. Jis, tarp kitko, sako:

♦W^erttembergo provinci
joj, pietų vakarų Vokietijo
je, neseniai teko pastebėti 
tokiu reiškiniu. c *•

Autobuse, kuris ėjo iš T. 
i R. ir kuris buvo pilnas pri
sigrūdęs vokiečių, sėdėjo ir 
keli sąjungininkų karinės 
valdžios pareigūnai. Į auto
busą dar šiaip taip įėjo vie
na jauna vokietė, bet atsi
sėsti vietos jau nebebuvo. 
Tada atsistojo vienas sėdė
jęs vokietis ir tarė jai:

— Netrukus bus kitaip, 
ponia. Po trejų metų mes su 
jais atsiskaitysim! •

Tardamas žodžius “su jais 
atsiskaitysim,” vokietis aki
mis parodė į sėdėjusius są- 
j u ng i n i n k ų p are igū nūs.

Balandžio mėnesį, kada 
buvo kilęs įtempimas su so
vietais ir kada net vokiečiai 
buvo pradėję plačiai kalbėti 
apie karą, vienas vokietis, 
tramvajum pravažiuodamas 
pro tremtinių stovyklą, kal
bėjo kitam vokiečiui:

— Na, jeigu jau bus ka
ras, tai tie rupūžės nė vie
nas neišeis iš čia gyvas!

Tai tik du pastebėti atsiti
kimai. Tačiau reikia pasaky
ti, kad paskutiniu metu — 
net paskutiniais mėnesiais ir 
savaitėmis — vokiečių nacio
nalizmas ir šovinizmas nepa
prastai sustiprėjo. Jeigu tuoj 
po karo pabaigos visi vokie
čiai buvo švelnūs kaip šilkas, 
jeigu vėliau jie bent jau ty
lėjo ir paklusniai darė tai, 
ką jiems įšake sąjungininkų 
karinė valdžia, tai dabar jau 
visur girdėti murmėjimas bei 
prieštaravimas. Sąjungininkai 
kiekviena proga plūstami bei 
kaltinami, o jų potvarkiams 
tyliai priešinamasi. Bet ypa
tingai gaiži neapykanta ro
doma tremtiniams. ,Aš esu 
tikras, kad jeigu kiltų kokia 
nors maišatis, tai tikrai gali 
atsitikti panašiai, kaip kad 
sakė anas vokietis, rodyda
mas į tremtinių stovyklą.

Vokiečių nacionalizmo at
budimą rodo ir paskutiniai 
savivaldybių rinkimų duome
nys. Hessene nelauktai daug 
balsų gavo vadinama nacio- 
naldemokratų partija, kurio
je iš tikrųjų susimetė buvę 
nacių partijos nariai. Bavari
joje, katalikiškame pietų Vo
kietijos krašte, gegužės pa
baigoje savivaldybių rinka
muose daug balsų neteko 
krikščionių demokratų parti
ja. Užtat daug balsų surin
ko šovinistinė “bavarų par
tija,” kuri skelbia kovą ne 
tik svetimšaliams, bet ir ki
tiems vokiečiams — nebava- 
rams. Ypatingai nemėgstami 
prūsai. «

Tiesa, konferencijose su 
Maskva buvo padaryta tie
siog neatleistinų klaidų. Vie
nok Amerika būtų galėjusi 
kai kurias tų klaidų atitaisy
ti, jei tuoj po karo ji nebūtų 
pasiskubinusi tiesiog katas
trofiškai nusiginkluoti. O kas 
prisidėjo prie to, kad Ame
rika galvatrūkčiais ėmė .de
mobilizuoti ginkluotas jė
gas? Kas reikalavo, kad 
“our boys” būtų kaip galima 
greičiau parvežti namo ?

Kieno atmintis nėra visai 
trumpa, tie turės pripažinti, 
kad to reikalavo ne vien tik 
demokratai, bet ir republiko
nai bei kiti. Faktiškai kai 
kurie republikonai, kurie da
bar kalnus verčia ant demo
kratų, reikalavo to gal dar 
griežčiau. (N., birž 23 d.).

Išvietintuosius Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje

Kaip gyvena lietuviai išvie tintieji Vokietijoje? Kas trukdo jiems sugrįžti Lietu
von? Kodėl trukdo? Kas ir kaip sudoroja Amerikos lietuvių aukas, siunčiamas 
per BALF’ą? Į tai aiškiai atsako rašyt. Venclova, neseniai grįžęs iš Vokietijos.

Ar Visi Katalikai Reakcininkai?
. Šitokį klausimą pastate aną dieną Daily Worker sa

vo įvedamąjame. Ir dienraštis atsako: ne visi katalikai 
yra reakcininkai ir negalima jų visų suplakti vienon krū
vom

Mes pilnai sutinkame su šiuo apibūdinimu. Katali
kų mases, darbo žmonės kovoja išvien su kitais darbinin
kais už gražesnį, šviesesnį gyvenimą ir trokšta, kad mūsų 
Šalis būtų laisva ir laiminga.

Tik tam tikri katalikų lyderiai —dvasiškijoje ir šiaip 
organizacijose,—-yra sugargažėję reakcininkai.

Tūli katalikų lyderiai, pav., Clare Booth Luce, ir kt., 
patapo uoliausi reakcijos šalininkai republikonų parti-

AMERIKOS APSIGINK
LAVIMAS IR 
MENŠEVIKAI

Kaip niekados pirmiau 
šiandien Amerikos žmones 
slegia apsiginklavimo ir mi- 
litarizmo našta. Daugiau 
kaip 80 nuoš. visų federali- 
nių įplaukų skiriama karo 
ir ginklavimosi reikalams.

Vienok to dar neužtenka 
lietuviškiems menševikams. 
Naujienos teigia, kad Ame
rika padarė didžiausią klai
dą, kai po- karo pasiskubino 
“nusiginkluoti.” Jos* rašo:

SLA SEIMAS IR 
POTERIAI
Jau taip toli nuprogresavo 
“laisvasis” Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, jog sa
vo 45-tą jį seimą atidarė su 
kunigėlio palaiminimu ir 
poteriais. Apie tai rašo Ke
leivis: (

45-jį SLA Seimą atidarė 
kaip 11 :30 vai. pirmadienio 
rytą p. Kastantas Jurgeliu- 
nas iš Montellos.

Estradon įneštos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos, ir sugie
dota abiejų tautų himnai.

Po to buvo pakviestas 
kun. Virmauskas, South 
Bostono • lietuvių parapijos 
klebonas, kuris peržegnojo 
susirinkusius delegatus ir su
kalbėjo maldą.

Kunigo pasirodymas labai 
nustebino SLA veteranus. 
Mat, SLA yra žinomas kaip 
laisva fraternal i organizaci
ja ir jos seimuose niekad to
kių dalykų nebūdavo.

Kiek teko pastebėti, nepa
tenkinti buvo ir SLA viršinin
kai. “Mes manėm, kad jūsų 
Bostonas yra laisvas mies
tas,” protestuodamas kalbė
jo vienas iš jų, “ o tuo tar
pu jūs čia pasitikėt mus žeg- 
nonemis, tartum mes būtume 
piktų dvasių apsėsti.”

--------Į------------------------------

JIE IRGI SEIMĄ VOJO
Į South Bostoną buvo nu- 

sikraustę ir mūsų broliai 
menševikai. Jie irgi seima-z 
vojo. Padarė baisius nuta
rimus, priėmė baisias rezo
liucijas. Ten buvo ir Grigai
tis iš Chicagos, ir Stilsonas 
iš Pittsburgh© ir Glaveckas 
su Buivydu iš Brooklyno. 
Galybė nesvietiška!

Ir buvo ne vienas, bet net 
du “seimai”. Vieną “seimą” 
laikė Lietuvių Darbininkų 
Draugija, o kitą — Lietuvių 
Socialistų Sąjunga.

Keleivyje skaitome:
“Mandatų komisiją pra

neša, kad suvažiavime da
lyvauja 27 delegatai iš 
Brooklyno, Binghamtono, 
Bostono, Chicagos, Nor- 
woodo ir Centro Komiteto 
nariai.” ■

Tai apie LDD “seimą.” 
Apie LSS skaitome:

“Mandatų komisijos var
du, ‘praneša adv. Briedis, 
kad suvažiavimo dalyvauja 
34 -delegatai nuo kuopų ir 
prisideda Centro kclmiteto 
nariai. * Atstovaujamos L$S 
kuopos 71 Cambridge, 133 
Norwood, 6 Pittsburgh, 60 
Boston, 19 Brooklyn, 4 Chi
cago.], LDD 21 Bostone, pa- 

\ viepis narys Povylas Man
kys iš Blackstone, Mass., ir 
vienas broliškas unijų atsto
vas.”
Tai amžina, mizerija.

(Tąsa)
Kada aš baigiau kalbėti, 

pasipylė klausimai, ir visi 
jie sukosi apie tą pačią te- 
nią — apie mylimąją pasi
ilgtąją Lietuvą, apie gyve
nimą joje. Paskui jie pra
dėjo pasakoti man savo gy
venimą pastaraisiais kele- 
riais metais, ir prieš mano 
akis atsivėrė baisūs betei
sių žmonių gyvenimo vaiz
dai svetimuose . kraštuose, 
kur juos nubloškė karas. 
Jie ilgai kentėjo ir ilgai 'ieš
kojo kelio į tėvynę per tą 
melo, šmeižtų ir piktos pro
pagandos srovę, kur ir šian
dien liejasi ant Tarybų Lie
tuvos. Tą propagandą varo 
žmonės, kurie kruopščiai 
tarnavo Hitleriui, o šian
dien nelaimingus savo bro
lius kursto negrįžti į tėvy
nę, o važiuoti į Kanados 
miškus, Belgijos ir Anglijos 
anglių kasyklas, į Brazilijos 
gyvatynus.

Aš išgirdau apie tą tero
ro atmosferą, kuri vyrauja 
beveik visose Vakarų Vo
kietijos Stovyklose. Sto
vyklų vadovybę, kaip tai- 
taisyklė, sudaro — karš
čiausi Hitlerio pakalikai o- 
kupacijos metu, žmonių 
šaudytojai, gestapininkai. 
Jie puikiai žino, kad Lietu
vos liaudis, jeigu jie grįžtų 
į Lietuvą, juos atiduotų į 
teisingumo rankas už ne
kaltai pralietą kraują, to
dėl, aišku, grįžti jie negal
voja. Sudarę įvairiausius 
komitetus,, pavadintus daž
nai skambiai^•. tautiškais 
vardais, šie nusikaltėliai 
sulindo patys ir sukišo savo 
sėbrus į vadovaujančias vie
tas stovyklose. Juk viskas, 
ką DP šelpimui seniau ei
davo iš UNRRA, o vėliau iš 
IRO, viskas, ką kun. Kon
čius atsiunčia, surinkęs iš 
^naivių amerikiečių, eina per 
šių nenaudėlių rankas. Per 
jų rankas eina viskas, ką 
duoda iš Amerikos BAL- 
Fas, ką suaukoja pinigais ir 
daiktais Amerikos lietuviai. 
Man pasakojo, kaip stovyk
lų viršininkai, komendantai 
ir kiti prisiplakėliai per 
naktis girtauja, rengia ne
pabaigiamus baliukus, par
davinėja amerikiečių at
siųstus daiktus tuo tarpu, 
kada DP vaikai nuo maisto 
trūkumo masiškai serga 
džiova, o seneliai nebegali 
paeiti, nusilpę nuo bado. Į- 
vairių komitetininkų inte-

Valstijos senatorius Stanley 
Nowak, per eilę metu de
mokratų lyderis Michigan 
valstijos senate, šiemet kan
didatuoja j kongresmanų iš 
tos valstijos. Buvęs CIO 
United Auto Workers orga
nizatoriumi, Nowakas dirbo 

- Packard šapoje laike karo 
ir dabar tebėra nariu UAW.

Lokalo 190-to.

joje. Kiti katalikų lyderiai vaidiną reakcininkų roles Ca
tholic War Veterans organizacijoje ir kitur.

Tačiau katalikų masės jų politikai nepritaria.
Milijonai katalikų, reikia tikėtis, šiemet stos su naują

ja partija ir Wallace’u, nepaisant to, kad tūli jų vadai 
reakcininkai prisilaižinės prie republikonų ir demokratų 
reakcininkų ir agituos kitus daryti tą patį.

resams tarnauja ir visa kaip ir tėvai, gimtosios sa- 
vakarinėse zonose leidžiama vo kalbos, rinkosi iš įvai- 
spauda. Joje' knibždėte riaušių Vokietijos miestų ir 
knibžda tie patys šmeižtai 
prieš Tarybų valdžią, kurių 
buvo pilna lietuviškoje hit
lerinėje spaudoje okupaci
jos metu. Ten leidžiami 
laikraščiai atkakliai ragina 
lietuvius negrįžti namo. Iš
sprukti iš tokios atmosfe
ros reikia ypatingos drą
sos. Kiekvienas lietuvis, a- 
pie kurį sužinoma, kad jis 
nori grįžti į tėvynę, laiko
mas išdaviku, “komunistu” 
ir, jeigu nepadeda perspėji
mai, jis sodinamas į kalėji
mą, iš jo atimamos maisto 
kortelės, jis boikotuojamas, 
kaip nusikaltėlis; kaip ap
krėstasis. Kodėl gi tie į- 
vairūs komitetininkai taip 
bijo, kad mūsų žmonių, e- 
sančių stovyklose, nepa
siektų tiesa? Kodėl jie bijo, 
kad mūsų tautiečiai, karo 
audros nublokšti į vakarus, 
negrįžtų namo?

— Labai aišku, — į šį 
klausimą atsakė. Panevėžio 
gyventojas Antanas Kairys, 
grįžtąs iš Miuncheno Frei- 
man SS Kaserne DP sto
vyklos. — Jeigu lietuviai iš
važinės namo, tai jų virši
ninkai turės imtis kokio 
nors darbo, kad išgyventų. 
O dabar jie pardavinėja iš
vietintuosius į visokius dar
bus, ragina važiuoti į kitas 
šalis, net į Australiją, už 
ką jie už kiekvieną žmogų 
gauna tam tikrą sumą. Mū
sų stovyklos ponai — Vi- 
liaudas, Maceika, Gaška, 
Antanas Pesys, Kalvaitis, 
iš Raudonojo Kryžiaus ir 
kiti gerai uždirba, pardavi
nėdami mūsų žmones tarp
tautiniams kapitalistams.

Stovyklų vadovai iš kailio 
neriasi, kad tik lietuvius, 
norinčius grįžti namo, su
laikytų vietoje. Senutė iš 
Tauragės apskrities man 
pasakojo savo istoriją. Vo
kiečiai ją išvarė į Vokietiją. 
Lietuvoje likęs sūnus po ka
ro susisiekė su motina ir 
parašė jai laišką, kviesda
mas naųio. Ji jau buvo be
siruošianti važiuoti, labai 
nudžiugusi, kad sūnus atsi
rado, bet tuo tarpu stovyk
los viršininkas įteikė jai ki
tą laišką, kuriame buvo ne
va iš Lietuvos pranešama, 
kad jos sūnų “užkankino, 
bolševikai.” Beraštė moteris 
patikėjo, ilgai verkė ir rau
dojo “užkankinto sūnaus”, 
bet po kelių mėnesių gavo 
naują laišką, kuriame jis 
vėl kvietė motiną grįžti, 
stebėdamasis, kodėl ji del
sia. Jis rašė motinai gavęs 
iš tarybų valdžios žemės, 
pasistatęs trobą ir vedęs 
mylimą mergaitę, kuri irgi 
kvietė senutę namo. Pasiro
do, laišką apie sūnaus mirtį 
padirbo patys stovyklos’vir
šininkai. Senutė, supratusi 
visą savo viršininkų niek- 
šingumą ir sužinojusi tikrą
ją tiesą, nusprendė grįžti ir 
sugrįžo hamo.

Stovykloje sutikau didelę 
grupę žmonių — klaipėdie
čių, kurie sužinojo, kad Lie
tuvos vyriausybei prašant, 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė suteikė * jiems Tarybų 
Sąjungos pilietybę. Aš su
tikau čia suvargusių, api
plyšusių Klaipėdos krašto 
žvejų ir valstiečių, kurie su 
vaikučiais, neužmiršusiais,

kaimų. Jie labai domėjosi 
mūsų pajūrio gyvenimu, 
Klaipėdos atstatymu. Visi 
jie norėjo kuo greičiausiai 
grįžti prie gimtųjų Baltijos 
marių ir į savo ląukus — 
pradėti naujo gyvenimo be 
prispaudėjų vokiečių. • Jie 
žino, kad Tarybų Lietuva 
bus jiems tikroji motina 
po daugelio vargų ir klajo
nių svetimoje Vokietijoje, 
kad ji priglaus juos, kaip 
savo vaikus. Seni klaipėdiš
kiai — Jokūbas Rėza, Mar
tynas Povils, Kuljargienė, 
Bertaitienė, Turkelis* ir 
daug, daug kitų grįžo na
mo, giliai dėkingi mūsų ta
rybinei vyriausybei, grąži
nusiai jiems senąją tėvynę...

— Ar aš galėsiu vėl lan
kyti lietuvišką mokyklą? — 
klausė manęs klaipėdiškė 
Arnašaitė. >

— Be jokios abejonės, — 
atsakiau.— Klaipėdos kraš
te, kaip ir visoje Lietuvoje, 
veikia lietuviškos mokyklos. 
Veikia taip pat ir Vytauto 
Didžiojo gimnazija — Se
nuosiuose lietuvių statytuo
se rūmuose, kuriuos vokie
čiai, okupavę Klaipėdą, bu
vo pavertę kareivinėmis...

— Kaip gaila, kad su ma
nim nėra brolio... — pasa
koja mergaitė. — Jisai pa
teko į Angliją. Aš iš jo ne
seniai gavau laišką. Jis ra
šo, kad tarnauja pas kaž
kokį lordą ir šeriąs jo šu
nis. ’Valgo jis, kaip rašė, 
tą patį, ką lordas duoda šu
nim. Per ištisus metus jam 
niekas nepasakė “labą die
ną”. Jo ten niekas nelaiko 
žmogum. Bet aš, grįžusi na
mo, parašysiu jam ir papra
šysiu grįžti į mūsų bran
giąją Lietuvą...

Apžiūrėjau visą stovyklą, 
miestelį, kuris paskirtas 
mūsų šalies žmonių poil
siui, grįžtant į tėvynę. Čia 
mūsų žnfonės, atvykę iš va
karinių zonų, gauna medi
cininę pagalbą, apsišvarina 
voniose ir po dušu. Jie mai
tinasi sočiu- geru maistu 
šviesioje ir erdvioje valgyk
loje su mechanizuota virtu
ve. Laisvu laiku jie sėdi 
skaityklos kambaryje ir 
skaito laikraščius bei kny
gas gimtąja kalba. Čia gali 
rasti beveik visus Lietuvos 
laikraščius, žurnalus ir 
daug naujų knygų, pasako
jančių apie pokarinės Lie
tuvos atstatymą ir apie did
vyrišką mūsų tautos kovą 
prieš hitlerizmą. Vakarais 
repatriantai žiūri įvairius 
filmus. Ypatingai didelį dė
mesį iššaukė filmai “Tary
bų Lietuva” ir “Marytė.”

— Žiūrint šiuos filmus, 
apie naująją Lietuvą suži
nai daugiau, negu vakarinė
se zonose per trejus metus. 
Ir jauti, kad dar labiau my
li gimtąjį kraštą, dar labiau 
nori jį kuogreičiau pamaty
ti, — prisipažino man Vi
lius šikšnys, grįžtąs į Vil
nių, kuriame jis gyveno 
prieš karą.

(Bus daugiau.)

London. — Anglų valdžia 
pakartojo, kad jie duos 
prieglaudą bėgantiems iš 
čechoslovakijos, Vengrijos 
ir kitų demokratinių kraš
tų.

2 puel.^LaisvS (Liberty, Lith. Daily)-*Pirmad., Birž-. 28,



KAIP ATSIKURIA IR VEIKIA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA
Rašo M. Mickis

Buržuazinėje Lietuvoje, 
lygiai kaip bet kurioje ki
toje kapitalistinėje šalyje, 
aukštosios mokyklos buvo 
tik išrinktiesiems — buržu
azijos, valdininkų, dvari
ninkų ir buožių sūneliams. 
Nenuostabu todėl, kad a- 
nais metais Lietuvos že
mės Ūkio Akademijoje tesi
mokė iš viso 250 žmonių.

Tarybų valdžios metais, 
kartu su visu li'audies ūkiu, 
sparčiai pradėjo vystytis ir 
augti mokslas ir' kultūra. 
Bet fašistinė okupacija nu
traukė Lietuvos liaudies 
kūrybinį darbų.

Vokiškų Barbarų žygiai
Vokiečiai, naikindami vi

sas mokslo bei kultūros- 
švietimo įstaigas, taip pat 
sunaikino ir Lietuvos Že
mės Ūkio Akademiją. Mo
kymo korpas, studentų 
bendrabutis buvo susprog
dinti ir paversti griuvėsiais. 
Laboratorinių įrengimų da
lis buvo išvežta į Vokietiją, 
o likusieji buvo kartu su 
Akademijos^ mokymo korpu 

i sunaikinta. Mokslo literatū- 
I ra buvo apipilta benzinu ir 
sudeginta. Toks likimas iš
tiko taip pat mokslinio tyri
mo ūkį. Veisliniai gyvuliai 
ir darbiniai gyvuliai buvo 
išskersti, inventorius žuvo.

Fašistiniai žmog ė d r o s 
džiūgavo: jie buvo tikri, 
kad Lietuva nebeturės 
mokslo centro žemės ūkio 
specialistams su aukštuoju 
mokslu ruošti. Vokiškie
siems fašistams pasisekė 
sugriauti pastatą, išskersti 
gyvulius, sudeginti moksli
nes laboratorijas ir kabine
tus, sudeginti mokslines 
knygas, bet jiems nepasise
kė palaužti Lietuvos liau
dies valios, tame tarpe ir 
šios Akademijos vadovų ir 
darbuotojų valios bei pasi
ryžimo, kurie nesibijojo 
sunkumų, o bolševikų par
tijos ir tarybinės vyriaušy- 
bės padedami, ėmėsi sun
kaus darbo — pakelti iš 
griuvėsių ir pelenų sunai
kintą ir išniekintą Žemės 
Ūkio Akademiją.

Praėjo treji metai nuo vo
kiškųjų grobikų išvijimo iš 

Tarybų Lietuvos, treji me
tai įtempto darbo atstatant 
Akademiją. Tarybinė vy
riausybė daug padėjo ir te
bepadeda atstatyti žemės 
Ūkio Akademiją. Niekuo
met nematė Lietuvos že
mės Ūkio Akademija tokio 
rūpinimosi, kokį jai rodo 
tarybų valdžia. Dabar Aka
demija perkelta iš Dotnu
vos į Kauną. Jai perduoti 
buvusių smetoninės vyriau
sybės ministrų — dvarinin
kų Karvelio, Yčo, Žilinsko 
ir kitų ūkiai. Bendras šių 
ūkių plotas užima daugiau 
kaip 800 hektarų, čia bus 
pradėta didelė Akademijos 
mokymo miestelio statyba. 
Bus pastatyti mokymo kor- 
pai, gyvenamieji namai, 
mokslinės laboratorijos ir 
kabinetai. Statybos pra
džiai, Tarybų Sąjungos 
Aukštojo Mokslo Ministeri
ja jau paskyrė tris milijo
nus rublių, o visai statybai 
tarybinė vyriausybė išleis 

kelias dešimtis milijonų 
rubliu. C

Dvigubai Padidėjusi 
Akademija

Jau dabar Akademija ne 
ta, kokia ji buvo anksčiau. 
Jos senas agronomijos fa
kultetas išplėstas daugiau 
kaip du kartus. Įkurti trys 
nauji fakultetai: Žemės ū- 
kio mechanizacijos, hidro- 
melioracijos ir ‘žemėtvar
kos. Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademija rengia dabar in
žinierius - mechanikus, in
žinierius - melioratorius bei 
žemėtvarkos inžinier i u s. 
Šiuo metu bendrai studentų 
yra daugiau kaip 800 žmo
nių, o j penkmečio pabaigą 
jų skaičiuj pakils iki 1200 
žmonių. Be to, pagal tary
binės vyriausybės nutari
mą, šiais metais bus atida
ryti 2 metų parengiamieji 
kursai, kurie paruoš įstoji
mui j Akademiją samdinių 
bei mažažemių valstiečių 

jaunuolius, neturėjusius 
anksčiau smetoninėje Lie
tuvoje galimybės baigti 
gimnaziją. Šių kursų lanky
tojai gaus valstybines sti
pendijas. Jau dabar veikia 
prie Akademijos kursai 
MTS direktoriams bei me
chanikams paruošti ir kur
sai tarybinių ūkių vyres
niems agronomams bei gy
vulininkystės technikams.
Kitų Tarybinių Respublikų 

Duodama Pagalba
Didelę pagalbą suteikė A- 

kademijai tarybinė vyriau
sybė ir broliškųjų respubli
kų institutai, stiprinant ma
terialinę bazę. 1948 metais 
Akademija gavo daug ver
tingiausių laboratorinių į- 
rengimų, mikroskopų ir ki
tų tikslių prietaisų. M’as- 
kvos institutai iš savo fon
dų prisiunčia mokslinę lite
ratūrą.

Įrengimai
Šiais metais Akademija 

stato didelę motorų remon
to dirbtuvę inžinieriams- 
mechanikams a p m o kyti. 
Šiai dirbtuvei Maskva ir ki
ti pramonės centrai prisiun
čia įrengimus, stakles bei 
kit.

Šiais metais mokomojo 
ūkio laukuose dirba savaei
gis kombinatas ir kitos su
dėtingos mašinos. Studentai 
turės progos susipažinti su 
aukšta tarybine žemės ūkio 
technika.

IHygia greta su materiali
nės bazės sustiprinimu ir 
išvystymu, vyksta mokomo
jo - auklėjamojo darbo stu
dentų tarpe pertvarkymas.

Akademijai iškyla pagrin
dinis uždavinys — išleisti 
aukštai išmokslintus, gerai 
paruoštus, savo darbą ži
nančius specialistus.

Studentai turi savo nau
dojimuisi gerai įrengtas 
mokslines laboratorijas bei 
kabinetus. Jiems suteiktos 
visos sąlygos rimtai ir nuo

dugniai studijuoti vieną ar 
kitą dalyką. Jie turi kvali
fikuotus pedagogus. Moks
liniame darbe jie plačiai su
sipažįsta su įžymių tarybi
nių mokslininkų veikla ir 
tarybinio žemės ūkio pirmū
nų praktine patirtimi.

Plečiasi ir mokslinio tyri-
Plečiasi ir mokslinio-tyri- 

mo darbas. Akademijos ta
rybai duota teisė disertaci
jų gynėjams suteikti moks
linius laipsnius — mokslo 
kandidato laipsnį. Katedros 
užmezgė nuolatinius ryšius 
su Timiriazevo vardo Že
mės Ūkio Akademija. Auga
lininkystės, dirvožemis, že
mės ir agronomijos kated
ros gvildena derlingumo pa
kėlimo problemą. Jie už
mezgė tamprius ryšius su 
žemės ūkio praktikais.

Augalininkystės katedra 
šefuoja Kauno apskričiai, ji 
teikia nuolatinę agrotechni-

(Tąsa 5-tam puslp.)

Kodėl Žmonės Nutunka ir 
Kaip Galėtų Suliesėti

Nutukimas yra savotiška 
liga. Apdraudos kompanijos 
įrodė skaitmenimis, jog nu
tukę žmonės, bendrai imant, 
gyvena trumpiau, negu vi
dutiniai. Vadinasi, faktai 
liudija, kad nutukimas yra 
liga.

Be to, nutukę žmonės 
dažniau serga per aukštu 
kraujo spaudimu, cukralige 
ir tūlomis kitomis ligomis.

Tikriausias nutukimo gy- 
• dymas yra paprastas — 

mažiau valgyti. Geriausi 
daktarai sako, kad daugu
moje atsitikimų nereikią 

i jokių vaistų nutukėliams 
suliesėti. Vaistai gali net 
žalos padaryti, jeigu varto
jami be gydytojo nurody- 

' mo. O daugelis žmonių per- 
l ka ir ryja patentuotus vais

tus pagal monijančius skel
bimus laikraščiuose ir žur
naluose.

Tiktai mažam nutukusių- 
jų skaičiui vaistai gali būti 
reikalingi, pavyzdžiui, tiem, 
kurių thyroidinė — kakline 

\ liauka per silpnai veikia 
ir per mažai savo sulčių 
leidžia į kraują. Tokiem ga
li patarnauti thyroidinės 
tabletėlės arba piliukės. 
Bet tiktai su gydytojo pa- 

, tarimu galima jas vartoti—
pačiaųi būtų pavojinga 

| “daktarautis.”
Kaklinės liaukos dauge

lio nutukusių žmonių nor
maliai veikia. Bandydami 
thyroidiniais vaistais “tirp- 
dyt” sau taukus, jie galėtų 
rimtai susirgti.

Kūnas naudoja suvalgo
mą maistą daugiausiai kaip 

į • kurą. Valgiai yra iš lengvo 
“perdeginami”. Iš to gauna
ma jėga raumenų judėjimui 
ir kitų organų darbui.

Paprasčiausia nutukimo 
priežastis yra ta, kad as
muo daugiau valgo, negu jo 
kūnas galėtų suvartoti.

Riebūs žmonės dažnai sa
ko, kad jie “beveik nieko 

\ nevalgo.” Bet jeigu suskai
tytų, kiek jie maisto sunau
doja, užkandžiaudami tan
kiai po biskį arba smagu
riaudami, tai kitką pamaty- 
tų.

Tiesa, vieni žmonės leng
viau nutunka, negu kiti. 
Juk įvairių žmonių kūno 
mechanika skirtingai vei
kia. Vienų “mašinerija”
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daugiau maisto perdegina, 
negu kitų. Vienų kūnas pa
verčia daugiau maisto, į 
taukus, negu kitų?

O vis dėlto žmogus netuk- 
tų, jeigu jis daugiau neval
gytų, negu jo kūnas gali 
diena dienon sunaudoti.

Medikalėse knygose skai
tome, jog tūli žmonės nu
tunka dėl silpno veikimo 
tokių liaukų, kaip pituitari- 
nė (posmegeninė) ir inksti- 
nė liaukos ir kai kurios ly
tinės liaudos. Tokiems gy
dyti dažnai vartojama ati
tinkamos gyvulinės liau
kos. Kartais tatai brangiai 
lėšuoja.

Bet daugelis gydytojų da
bar yra įsitikinę, kad ir šios 
rūšies nutukimą galima pa
gydyti daugumoje atsitiki
mų, nevartojant jokių liau- 
kinių vaistų, o tiktai paren
kant valgius ir apribojant 
jų kiekius.

DaktaraVimasis liauki- 
niais vaistais yra pagadi
nęs. sveikatą tūkstančiams 
moterų ir vyrų.

Dr. M. M. Kunde, North
western Universiteto pro
fesorius, vien maisto pritai
kymu išgydė 50 tokių nutu- 
kėlių, nors kiti daktarai sa
kė, kad jiems būtinai reikią 
liaukų, duoti. Kunde tiktai 
valgiais palengvino tuos 
žmones, kurių posmegeni- 
nės liaukos prastai veikė 
arba lytinės liaukos buvo 
nusilpusios bei išpjautos. 
Kai kuriems labai nutuku
siems žmonėms buvo suma
žinta iki 100 svarų taukų, 
nevartojant jokių gyduolių, 
o tiktai pritaikant ir apri
bojant maistą.

Tūli gydvtojai sako, jog 
esą nesvarbu, ką nutukėlis 
valgvtų, ir jeigu tik jis su
mažins maisto kiekį, tai tu
rės suliesėti. Kiti daktarai 
pataria riebiems žmonėms 
valgyti liesa mėsą, žuvį, sū
ri ir kiaušinius, bet ma
žiau vartoti duonos ir kitų 
krakmolinių bei riebalinių 
valgių.

Saugiausias dalykas nu
tukusiam asmeniui yra 
kreiptis j gydytoją, kuris • 
duotų valgių receptą; laiky
tis to recepto ir nepaisyt 
bizniškai skelbiamų vaistų 
dėl “suliesėjimo.” F. P.

pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—«Pirmad., Birž. 28, 1948
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KITAS RAPORTAS APIE
BENDRAS DERYBAS PAS CON EDISON

Išsprendimas visų klausimų 
dėl algų tarp Con Edison 

Samdytojų ir Unijos, atstovaujančios jos darbi
ninkus, atžymėjo dar vieną žingsnį pirmyn dėl 
Kolektyvinių Derybų progreso šioje Kompanijoje.

Tai jau antri paeiliui metai, kai abidvi pusės 
—pasiryžusios išlaikyti nepertraukiamą New 
Yorko žmonėms aptarnavimą elektra, gesu ir ga
ru—sutiko pavesti savo skirtumus spręsti Tarpi
ninkų Tarybai ir iš anksto priimti jos nutarimą.

Tarybos sprendimu, yra suteikta algų pakėli
mas vidutiniai po 11 centų valandai. Tai yra be
veik 8 nuošimčiais pakėlimas visų Kompanijos 
išmokėtų algų, lyginti su .1947 m. gruodžio 27 d., 
ir skaičiuojama, jog tatai padidina algas $6,040,- 
000. Pernai buvo suteikta $9,000,000 pakėlimas, 
a pirmesniais metais dar $9,000,000.

Pranešimą apie Tarybos nutarimą padarė jos 
Pirmininkas, Pennsylvanijos Universiteto prof. 
Dr. George W. Taylor, kuris ir pernai metais bu
vo parinktas tokiam pat patarnavimui.

AVERAGE STRAIGHT-TIME PAY. ..$ 29.5 (Xk

194

1945

Now

AVERAGE STRAIGHT-TIME PAY . . . . . $37.42wk

AVERAGE STRAIGHT-TIME PAY ....................... . . ... $46.40wk

AVERAGE STRAIGHT-TIME PAY .... . . ... '. . . . . . . . : ...... $60.64*k

Savo nuomonėje Dr. Taylor nurodė, jog “vi
dutinė visų Consolidated Edison’o darbininkų al
ga buvo ir yra palyginti aukšta elektros šviesos 
ir jėgos pramonėje. Nėra abejonės, kad palygina
mai aukšta šios Kompanijos pozicija kas liečia 
algas bus išlaikyta ir pagal šį sprendimą.”

Jis taip pat gyrė šią Kompaniją už “ypatingą 
jos algų sutvarkymą,” kuris, anot jo, turi nepa- 
prastą reikšmę tame, jog “paaukštinimuose ir 
pakėlimuose už nuopelnus.. .. dalyvauja dideli 
skaičiai darbininkų ir per ilgus laikotarpius.”

Gal būt, dar įdomesnė yra Dr. Taylor’io ben
dro pastaba, pripažįstanti, jog Kompanija ir 
Unija sudarė mašineriją dangiškam ginčijamų 
klausimų išsprendimui... ir jog todėl nebuvo 
reikalo prašyti valdžios įsikišimo. Tariant Pir
mininko žodžiais:

“Šiuos faktus reikia specialiai paminėti ir 
ypatingai pripažinti tokiu laiku, kuomet yra gi
lus ir didėjantis susirūpinimas dėl streikų, kurie 
sudaro visoj šalyj keblias padėtis ir pavojus vi
suomenės sveikatai ir saugumui.”

Vidutinė alga už reguliarį 
, darbo laiką savaitiniams Con

! Edison’o darbininkams yra 
antra tiek didesnė, kaip prieš 
15 metų. Mūsų vidutinė va
landinė alga pakilo 53% nuo 
1941 m. Sausio 1. Nuo 1945 m. 
pakilimas siekė apie 31%. 
Con Edison žmonės yra išla
vinti savo darbams. . . beveik 
75% jų pas mus dirba jau 15 
metų ar daugiau.

Aivd*
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nurodo, ką 
“geriausia“ 
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RONKONKOMA
Š634

ant sargy- 
rąudonųjų, 
tas tiradas 
prieš rau-

arba ir išsigydo, 
nėra perdaug įsi- 
laikosi gydytojų 
Bet veik nei vie-

šio
su-

PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-3CM8 —75— v . — Verte K. BARTKUS

nam vien tik oras nepagelbs- 
ti, kurie nepaiso gydytojų pa
tarimų, kaip tai: negali, neno
ri atsisakyti nuo * alkoholinių 
gėrimų, nesimankština, nepri
silaiko tam tikro maisto/ irIstorine Apysaka *X* ’I* •!* *1f *1* *1* į* •i* •J* ’I* 4* 4* į* S*

(Tąsa)
Jis praėjo šalia Centrinių Turgavie

čių. Čia vyko gyvas judėjimas: restora
nų, mėsinių, gastronomijos ir daržovių 
sankrovų savininkai būriavosi, rinkda
mies prekių. Atrodė, viskas pasikeitė 
Paryžiuje, išskiriant jo “pilvą,” Zolia 
aprašytą. Ir pamatęs drėgnus, sūdžius 
skliautus, produktų kalnus, Pjeras nera
miai pagalvojo apie pusiau:pamirštą ro
maną: alkanas keistuolis, svajotojas, pa- 
bėgęs katorgininkas tarp sočių bejaus
mių pirklių ...

Ant vąšų kabojo didžiuliai skerdienos 
gabąlai, purpurinės, violetinės, aštriai 
rausvos spalvos. Kiek reikia rijūnui 
miestui jaučių ir aviniukų? Kiek žąsų 
su tyčia padidintomis, panašiomis į votį 
kepenimis? Kiek dėmėtų patarškų ir 
margakrūtinių fazanų?

Žuvų skyriuje gulėjo didžiulės, tarsi 
iš plastmasės nulietos skumbros, švelnios 
turbo, makrelės, merlanai, slidžios plek
šnės, austrės, čia lygios, tarsi nutekintos 
“marenos,” čia rumbuotos, vadinamos 
“portugališkomis,” midijos, jūrų ežiai. 
Kvapas buvo nepakenčiamas. Raudonavo 
druskos nugraužtos pardavėjų rankos. Iš 
marmuro čiurškė vanduo.

Dar toliau prekiavo daržovėmis: blyš
kiomis cikorijomis, karoteliais, ropėmis, 
šiltadaržių smidrais. Prašmatniuose 
krepšeliuose gulėjo šampijonai. Salotų 
kotai iš Rusiljono. Toliau — dirbtinio 
medaus luistai, sūriai, kiaušiniai, grie
tinė skardiniuose puoduose. Mesinos ir 
Jafos apelsinai, obuoliai, kekės pūvan
čių bananų, stipriai kvepiančių tropi
kais, finikai, ananasai.

Pardavėjos valgė svogūnų sriubą, du
beniu šildydamos sustyrusius pirštus. 
Valkatos rankiojo bulves. Žinovai čiupi
nėjo, sūrius, taikstėsi į laukinius paukš
čius. Prašvilpė laikraščių pardavėjai su 
pilkais lapais, kurie kvepėjo dažais. Pa
skui ėmė skambinti viduramžių bažny? 
čios Sen-Estaš varpai. Mėsininkai rau
donomis priejuostėmis kapojo sker
dieną. Daržininkai krovė iš keistų “si- 
troenų” griečius ir ponis; paskui gėrė 
prie pastolio kavą su k o n j a ku. 
Grindiniu, l*y g krauja s, tekė
jo raudonas vynas. Gėlės, suspaustos į 

•didžiulius kubus, atrodė mįslingos: lev- 
konijų, gvazdikų, rožių pūdai. Trauki
niai iš Nicos, iš Graso ėjo su kvepiančiu 
kroviniu: mimozomis, primulėmis, gia- 
ckitais, gludučiais, azalijomis. Paryžius 
neturėjo kalendoriaus: rankiniuose veži
mėliuose apskritus metus žydėjo gėlės.

O iš dangaus krito drėgni kąsniai. 
Laimingieji dabar,valo sniegą! Ne Pje
ras... Jis ėją tartum užsuktas; dargi 
alkio nejautė; kvapai dusino; maisto 
gausumas slėgė — tai buvo ne valgis, 
apie kurį buvo galima svajoti, ’bet iššū
kis, filosofija: atžarus pirklių, maklerių, 
svarstyklių, taukuotų piniginių pasaulis. 
Ir šimtas tūkstančių puokščių ... Ką 
reiškia Paryžiui Vaneko ašaros, Katalo- 
nijos vargas, Legre skausmas, Pjero al
kis? ... Paryžius gyvena. Štai dešrinin
kas, parduodamas keturiasdešimt kilo
gramų kraujinės dešros, niūniuoja “Pa
ryžius lieka Paryžius . ..” Ir tas gyveni
mas virė su tokiu patosu, kad Pjeras nu
rimo. Jis padarė išraišką, lyg skubėtų, 
žinodamas, kad skubėti nėra kur, šalo 
ir staiga sulėtino žingsnį, pasuko atgal, 
beprasmiškai stypinėjo siaurų vingiuotų 
Biusi kvartalo gatvių labirinte, sugrįž
damas vis į tą patį skersgatvį su vežimė
liais, kuriuose troško slidžios plokščios 
žuvys.

Vėliau Pjeras atsisėdo ant drėgno 
suolo; paėmė numestą laikraštį. “Apri- 
mimas Europoj ... Tessa pareiškimas... 
Taikos garantijos...” Ir staiga jame 
viskas pabudo: pasiekė keptų bulvių 
kvapas. Jas virė dideliuose katiluose; 
jas dėliojo į popierines lėkštutes, ir par
davėja įkyriai rėkavo: “Karštutės!... 
Dešimt su!...” Taip, štai didi svajonė — 
dešimt sū! Nelauktai pačiam sau, Pje- 
rąs pašoko, ištiesė suglamžytą laikraštį 

j praeiviui. Tai buvo valdininkas, skubąs 
į tarnybą; jis nustebęs pažiūrėjo į Pje
rą ir ėmė žingsniuoti greičiau. Pjeras 
nugūrino atgal prie suolo. Kam aš tai 
padariau?... Jis vėl įpuolė į sustingi
mą; lyg iš tolo buvo girdėti mašinų sig-

* nalai, pardavėjų riksmai. Pro šalį nuėjo

senas taksas, apuostė Pjero pusbačius, 
nuleido uodegą ir pasitraukė. Jis nelai
mingas, netgi šuo tai pajuto ...

O namie laukė negandas; Anjesa jį 
sutiko šnibždėdama:

— Tėvas atvažiavo.
Kitu laiku kaip labai jiedu apsidžiaug

tų!... Anjesos tėvas, kuris gyveno ne
dideliame pietvakarių Prancūzijos mies
tely, seniai norėjo aplankyti dukterį ir 

’ pamatyti vaikaitį. Kartais jis atsiųsda
vo trumpus laiškus, parašytus stambiu, 
vaikišku braižu.

Anjesa dažnai pasakodavo Pjerui apie 
savo tėvą. Ležandras buvo senas mecha
nikas. Prieš karą jis sėdėjo dešimt mė
nesių kalėjime už antimilitarinę propa
gandą. Prieš penketą metų jis ėmė sir
ginėti, metė fabriką ir išvažiavo į Dak- 
są, kur jaunesnysis brolis turėjo nedidelį 
garažą. Jis padėdavo taisyti mašinas, o 
laisvalaikiu plušėjo darže. Jam buvo še
šiasdešimt ketveri metai. Anksčiau Pje
ras jį vaizdavosi didelį, žilais karčiais. 
Pamatė jis išdžiūvusį senuką; ant gal
vos, kaip kūdikio, pūkai.

Pjeras iš karto suprato, kodėl Anjesa 
baigščiai šnibžtelėjo: “Tėvas...” Senis 
manė, kad duktė ištekėjo už inžinie
riaus, gyveno ištekliuje, Dudu nieko ne
trūksta. Ir kaip tik jis pataikė apsilan- 

tei- 
pa-

kyti tokiu laiku!... Jei pasakytum 
sybę, senis susikrimstų. Bet kuo jį 
valgydinti?

Uošvis smalsiai pažiūrėjo į Pjerą, 
sakė: “Geri jūsų bateliai, stiprūs
Pjeras atsiminė taksą, laikraštį, bulves... 
Ležandras apžiūrėjo visą butą, nuėjo į 
virtuvę, pagyrė: švaru. Paklausė Pjerą, 
kaip darbas. Su pasigėrėjimu klausės 
pasakojarit Pjerą apie naujus motorus. 
Paskui ėmė šnekėti apie politiką. Ležan
dras atsiduso: “Atsilikau aš. Daksas — 
užkampis. Mano brolis mažai susipratęs, 
skaito “Matin.” Ležandras nesuprato 
Miuncheno esmės ir pagyvėjo tik tuo
met, kai Pjeras paminėjo ispanus; jis 
suriko: “Nugalės! Būtinai nugalės!” 
Kalba n u k r y p o į praeitį. Ležan
dras nušvito; prisiminė streikus, de
monstracijas: “Šeštaisiais mes išėjom į 
gatves su vėliavomis.” Didžiavosi jis 
tuo, kad pažino Žoresą, pasakojo: “Jis, 
kalbėdamas susirinkimuose, būtinai nu
siimdavo apikaklę — tuomet nešiodavo 
prisegamas, — taip įsiręždavo. Na, ir 
balsą turėjo!...”

Pjeras valandėlei nutilo; jis, ypač 
triai pajuto savo bejėgiškumą greta 
linksmo senio. Ležandras šį tylėjimą
prato savaip: gal būt, aš ne tai pasa
kiau? . .. Ar jis saviškis? ... Jį baidė 
Pjero manieros: vis dėlto inžinierius!... 
Anjesa dabar kitam pasauly gyvena, ir 
išsirinko* ji ne darbininką!... Ležan
dras sumišo: aš jiems,.tikriausiai, su
trukdžiau. Eisiu pas Due.

Anjesa ir Pjeras žvilgterėjo vienas į 
antrą: reikia sulaikyti. Tačiau dabar 
pietų laikas, o kuo jį pamaitinti? Dudu 
sriuba .. . Pasakyti, kad išeina, pakvies
ti? Senis įsižeis. Anjesa pa
prašė: “Palūkėk. Papasakok, kas Dak- 
se?” Senis ėmė pasakoti. Vasarą buvę 
daug turistų; brolis uždirbęs. O dabar 
ramus laikas. Žmonės biją karo, nesta
tą, mažai automobilių perką, saką: “Re
kvizuos”. .. Ypač blogai esą su sunkve
žimiais. Nedarbas augąs.

— O Paryžiuje ar daug bedarbių?
— Daug. Ir visose šakose. Aš šiandien 

mačiau — atėjo valyti gatvių: buvo ir 
rinkėjas, ir cukraininkas, dargi meni
ninkas. Mes dvi valandas stovėjome...

Jis suprato prasitaręs. Senis nesu
pras, bet Anjesa... Juk jis jai sakė: 
“Mane samdo, kaip inžinierių ...” Ir 
Anjesa siaubingai pažiūrėjo į jį, tarsi 
pirmą kartą suvokusi skurdo nuopuolį. 
O Ležandras sujudo. Jis staiga viską su
prato: ir Anjesos santūrumą, ir nebaig
tus Pjero žodžius, ir virtuvės tuštumą.

— Aš valandėlei einu į apačią, iki 
kampo — reikia paskambinti Due.

Po ketvirčio valandos grįžo su pirki
niais: vyno litru, sardinėmis, paštetu, 
sūriu, kava; netgi cukraus nepamiršo. 
Jis murmtelėjo Anjesai: “O dar duk
tė!...” Nieko neklausinėjo. Prie pietų 
stalo Pjeras jam'pasakojo apie streiką: 
dujas, pokalbį su Deseriu, juodąjį sąra
šą. Ležandras švytėjo: Pjeras pasirodė 

'esąs savas. O nepritekliai?.... Ką gi, 
porelė; mergina pažiūrėjo į Pjerą ir jauni, pakels...
kažką šnibžtelėjo savo palydovui. Priėjo x ' (Bus daugiau)

Kaip visur, taip ir Miami, 
Fla., vadinamas “free enter
prise” biznis varomas visaip, 
kur tik išnaudotojai gali do
lerį sugriebti.

čia yra du komerciniai laik
raščiai — rytinis Miami Her
ald ir vakarinis — Miami 
News. Tie laikraščiai nustato 
vietos gyventojams, kaip pa
prastai vaidinamą 
way of life.” Jie 
ir kaip galima 
pirkti, už kokius
suoti į miesto bei valstijos vaL 
dininkus, kaip bijoti komuniz
mo, Stalino ir 1.1. Atsižvel
giant į tai, tokioj įtakoj nuo 
mažens žmones pripratę prie 
tokio “American way of life,” 
tankiai piliečiai viską ir daro 
taip, kaip tie “apšvietos” la
pai jiems liepia. Kartais irya 
ir susvyruoja - nepaklauso tų 
lapų instrukcijų, ypač perei
to rudens miesto valdininkų 
rinkimuose ir neseniai įvyku
siuose valstijos rinkimuose. 
Už kuriuos kandidatus mini
mi laikraščiai liepė.nebalsuoti, 
daugumas piliečių balsavo ir 
juos išrinko į valdvietes. Po 
tokio nepasisekimo, supranta
ma, jie labai susinervuoja, tu
ri surasti tam kaltininkus, o 
kas gi k'iti bus kaltininkais, jei 
ne raudonieji ir Maskva? ži
noma, kad jie.

Po pereito rudens ne pasek
mingų miesto valdininkų rin
kimų ir vėliau poros pasek
mingų Wallace susirinkimų, 
minimi lapai (žinoma, sykiu ir 
kiti tokie ponai) šaukėsi į 
Washingtona, kad kuo grei
čiausia prisiųstų būrį FBI su
naikinti “Maskvos agentus.”

FBI, po komanda vietos po
nų, dirbo sušilę beterorizuoda- 
mi vietos darbo unijų vadus 
Sm oi ik off ir Waller, kol jiem 
atsibodo; pagaliaus paskelbė, 
kad jau Miami “apvalyta” nuo 
Maskvos agentų.

Bet štai atėjo gegužės mė
nuo — rinkimai į valstijos val
dvietes. Vietos laikraščiai ir 
vėl patarė piliečiams balsuoti 
už “tinkamiausius” kandida
tus. Bet piliečiai balsavo dau- 
'giausia už tuos, už kuriuos 
vietos laikraščiai liepė nebal
suoti, ypač už gubernatorių 
(Warren) ir šerifą (Sullivan). 
Pastaruosius rėme darbo uni
jos ir jie laimėjo. Miesto val
dininkai irgi nebeklauso vie
tos laikraščių labai gerbia
mo miesto manager Denner. 
Mat; ne miesto gaspadorius - 
majoras valdo policijos ir ki- 

departmentus, bet specia- 
išrinktas manager. Tą la- 
“gerbiamą” manager Den- 
mlesto taryba išmetė iš

para pi jonų, b.et kartais turi iš
kilti aikštėn, nori ar ne.

štai, šiomis dienomis atsi
dūrė teisme tūlos evangelistų 
bažnyčios (Everybody’s Ta
bernacle) pastorė Miss E. R. 
Willits. Ją kaltina vienas Baž
nyčios perdėtinis Mr. W. W. 
Clark, kad panelė Willits lai
ke jos šešių mėnesių tarnybos, 
kas naktį išsineša iš bažny
čios į savo krepšį susižėrusi po 
tris iki penkių tūkstančių do
lerių, kaip savo pinigų, neduo
dama niekam jokių "atskaitų.

Antras liudininkas -— pane
lė Uldine Robinson/ kuri bu
vo minimos bažnyčios sekreto
re ir pasirašydavo ant visokių 
čekių, šakė: “Aš pasirašyda
vau po čekiais, visiškai nebe
kreipdama atydos, kam ir už 
ką moka,ma.” Toliau panelė 
Robinson sakė: “Aš nustojau 
lankiusi bažnyčią dar 1946 
metais, kada pamačiau, kur 
eina bažnyčios pinigai.” .

Pati kunige — panelė Wil
lits pasakė: “Aš tik galiu iš
siversti su tomis įeigomis iš 
minimo laisvo bažnyčios biz
nio. Aš tuo darbu užsiimu tik 
todėl, kad tas darbas man pa
tinka. Aš esu giliai užgauta 
kaltinimo dėlei neteisingu
mo” . . .

Kadangi skundėjai reika
lauja paskirti jų bažnyčiai 
taip vadinamą “receiver,” ku- 
rios1’ turtas siekiąs iki $250/ 
000, tai panelė Willits griež
tai tam 'priešinasi. Mat, kam 
dangaus karalystės skelbi
mas gerai apsimoka. Tai kaip 
gi tokie elementai nebus prie
šingi bent kokioms permai
noms dabartinės tvarkos?
Kas Girdėti pas Miamės 

Lietuvius

Šiuo tarpu nieko ypatingo. 
Mat, dabar vasara, tai čia pas 
lietuvius taip, kaip šiaurėje 
žietną aukmenys — viskas ap
miršta, nes dauguma išvažinė- 
ja į šiaurius iki rudens. Tik 
rudeniop čia visi atgyja, ka
da pradeda grįžti, kaip čia 
vadina “snow birds.” Kurie čia 
jau nuolatiniai,, gyvenam, tai 
taip sau skurstam... Retkar
čiais susirengiame pas F. Moc
kų piknikėlį, susirenkam, pa
sišnekam, pasivaišinam ir dar 
pelno kiek padarom, o paskui 
tą pelną paaukojai^ geriems 
darbininkų judėjimo reika
lams.

Neperseniai teko arčiau su
sipažinti dar su viena'progre- 
syviška ir malonia šeima, tai 
J. Sidero šeimyna. Siderai at
važiavę iš Brockton, Mass. 
Ten jie turėjo sodės biznį ir 
pasidarė nemažai kapitalo, 
čia nusipirko’gražų apartmen- 
tinį namą prie pat Bay of Bis- 
cayn įlankos. ’ Turi vietos ir 
svečiams - turistams. Apart 
namų, turi savo gyvenime gra
žią pažibą —tai vaikus: duk
terį Aldoną ir sūnų Edmun
dą. Tai bent jie atitinka pa
žibai. Abu gerai pamokinti ir 
abu supranta, kad šiandien ne 
laikas kur nors bolę spardyti 
ar ritinėti, arba įknibus į be
prasmius “comics” laiką muš
ti,'1 bet jie žino, kur ir kas 
reikia dirbti. Teko susitikti 
daug jaunuolių, bet tokių 
kaip Siderų vaikai, tai dar 
pirmi šioj šalyj augę toki jau
nuoliai. Kaip tai būtų lengva 
ant širdies, jeigu tokių Aldo
nų ir Edmundų būtų daug!

Kokiems Ligoniams Miami 
Gerai

Čia daugiausia atvažiuoja

žmonės su tikslu nuo kokios 
nors ligos pasigydyti, bet ne 
visiems tai pavyksta. Kiek 
tenka patirti, čia negerai ma- 
žąkraujams, bet gerai, kurie 
turi aukštą kraują. Džiovinin
kams irgi mažai gelbsti; kas 
turi šienligę (Hay fever), čia 
ją pameta. Kas turi “synthetic 
nerve,“ čia būna gerai. Dau
guma sąnarių skaudėjimų čia 
palengvėja 
kurių liga 
senėjusi ir 
patarimų.

/ ■

Abelnai senieims čia daug 
lengviau gyventi, kadangi Čia 
visada šilta saulute, nėra dul
kių, nėra sniego, lygumos, ir 
t.t. Kas jau gali gyventi be 
darbo, tai klaidą d&ro gyven
dami šiaurėje.

Miamietis.

Bušai j Laisvės Pikniką Brooklyne
Tuojau užsiregistruokite vykti į Laisvės pikni
ką, kuris įvyks 4-tą liepos (July 4th), Clinton 
Park, Maspeth, L. L, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Bušo bilietas į abi pusi $3.50

Kreipkitės pas šiuos asmenis užsisakymui 
buse vietos:

P. Pilėnas, 538 No. 12th St.
M. šapranauskienc, 1227 No. 11th St.
A. Galkus, 1127 Green St.

Taipgi galite kreiptis pa s J. ir A. Smitus, 
5809 No. Fairhill St., Siaulinkienę ir Budzinąką.

HARRISON - KEARNY, N. J.
Busas išeis nuo 4th ir Davis Sts., 10:30 A. M. 

Bilietas $1.40 į abi pusi. Užsiregistruokite pas 
šiuos asmenis:

John Degutis, 21 John St., Kearny, N. J.
J. Marcinkevičius, 111 John St., Kearny, N. J.
P. Maršonis, 21 Davis St., Harrison, N. J.
Prašome nesivėluoti su užsakymais, nes turi

me tik vieną busą ir gali trūkti vietų.

bai 
nėr 
managerio vietos. Laikraščiai 
būtinai nori, kad Denner būtų 
sugrąžintas atgal j manager 
vietą ir dabar organizuoja pi
liečius rašytis ant tam tikrų 
affidavits atšaukimui miesto 
tarybos narių iš jų vietų, mat 
jų labai gerbiamas Denner tur 
būt jiems labai reikalingas 
būti paliktu toj vietoj. Taigi, 
kaip matote, vietos valdonai, 
matomai, susipešė už tam tik
ras protekcijas tam tikrų 
“free enterprise,” tai dabar 
tąso piliečius — vieni į save, 
kiti j save neva dėlei teisybės 
ir demokratijos, o iš tikrųjų, 
dėlei apsaugos tam tikrų biz
nių. O ką jūs mahote jie kal
tina? Raudonuosius! Aną die
ną abu vietos didlapiai iš
spausdino didžiausiomis raidė
mis per visą puslapį saugumo 
departmentui būti 
bos dėl Miamės 
atkartodami visas 
iš pereitos žiemos 
donuosius.

Dievo namai irgi “free 
enterprise”^ Ų

Mūsų miestas,. Mialni, kaip 
ir visi pietų miestai, yra la
bai religingas, čia bažnytėlių 
visur pilna ir visos pilnos žmo
nių, — biznjs eina gerai. Bet 
kartais įvyksta ir nesusiprati
mų. Mat, vieni eina į bažny
čias Dievo garbinti, o antri 
— kunigai, pastoriai, pryče- 
riai, ministerial, jų dauguma, 
tai tik dėl “free enterprise.” 
žinoma, jie tai labai slepia nuo

iI

V AKACIJOS
• Treasure Island Lodge 

305 East 17th Avenue
N. Wildwood, N. J.

i ANNA SAKALAUSKAS
; (prop.).
; Kambariai ir apartmen- 
: tai su privatinėmis maudy- 
! nemis. tnnerspringg matre- 
:sai. šiltas ir šaltas1/ vanduo. 
: Dienom, savaitėm ar mene
siui.
■ Šaukite W.ildwood 2-2652 

arba rašykite" dėl kainų.
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CLIFFSIDE, N. J.
Bilieto kaipa į abi pusi $1.50.

Busas išeis nuo Boro Bar Salės, 344 Palisade 
Ave,, 12:30 vai. dieną. Organizavimu rūpinasi 
Adelė Bakunienė, 316—3rd St., K. Mažeikienė, 
185 Jersey Ave., Ella Stephans, 344 Palisade Aye,

NEWARK, N. J.
Bušai išeis 12:30 v. dieną nuo Lietuvių Šalęs, 

180 New York Avė. Kelionė į abi pusi $1.35.
Kviečiame newarkiecius užsiregistruoti ir 

kartu su Sietyno Choru važiuoti į Laisvės pikni
ką ir ten linksmai praleisti laiką.

NANTICOKE, PA.
Visų prašome įsitėmyti, kad busas išeis 6:30. 

vai. iš ryto, nesivėlinkite, nes busas nelauks.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
< ■ .♦ ,-r. . ■* ■ ...iTZ -.-.X;

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabot;ias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas* mus 

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

• ♦ I r • - •. H
Mylimiems Pašarvoti Dovanai . *

660 GRAND ŠT. “ BROOKLYN, N. ¥
4*
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BROCKTON, MASS.
Mūsų Miestas

Nors Brocktonas, palyginus 
su Europos miestais, yra ne 
visai mažas, vienok nėra žino
mas po visą plačiąją Ameri
ką. šis miestas, neturėdamas 
stambių kultūrinių įstaigų nei 
stebinančių geografinių rete
nybių, nepajėgė pats per sa
ve plačiai išsigarsinti per šim
tą dvidešimt penkis metus sa
vo gyvavimo.

Jame nesiranda. žymaus 
universiteto, nei kitokio gar
saus instituto. Nėra nei tam 
tikros išdirbystės didelio fab
riko. Iš gamtiško atžvilgio, 
taipgi, nesiranda nei aukšto 
kalno, nei didelio ežero, nei 
gilios upės miesto apylinkėje, 
kad galėtų paaukštinti mies
to vardą.

Tačiau Brockton’o miestas 
yra gerai žinomas po visą 
Naująją Angliją. Kas ’ metas 
rugsėjo mėnesį įvyksta agri
kultūros paroda (ekspozici
ja), kurią, paprastai vadina 
“Brockton Fair.” Ta ekspozi
cija tęsiasi ištisą savaitę ir 
sutraukia desėtkus tūkstančių 
žmonių iš plačios apylinkės. 
Nuo senų laikų yra gerai iš-

mę būti jųjų mokiniais.
Kalbant apie pradines mo

kyklas, reikia nepamiršti, jog 
Brocktonas turi stambią gim
naziją (High School), kurio
je yra priruošta visokių stu
dijavimo kursų. Kiekvienas 
kursas ima keturis metus iš
studijuoti.

Komercijiniai kursai yra 
gana plačiai išvystyti ir dide
lis mokinių nuošimtis juos 
pereina. Klasiniai kursai yra 
paruošti tiems studentams, ku
rie nori įstoti į kolegijas arba 
universitetus. Moksliniai 
(scientific) kursai yra parū
pinti tiems, kurie yra pasimo- 
ję dasigauti į politechnikos in
stitutus Ir patapti inžinieriais. 
Normaliniai kursai prigatavo- 
ja mokinius į mokytojų semi
narijas. Apart tų visų suminė
tų kursų yra dar dailės' ir 
technikiniai kursai.

Kas metas po keturis šimtus 
su viršum Brocktono jaunuo
lių baigia šios mokyklos ketu
rių metų kursus, šį metą arti 
penkių šimtų berniukų ir mer
gaičių baigė Brocktono gim
naziją. Pagal šio miesto gy
ventojų skaičiaus, yra didelis

vystyta aukštos rūšies batų ir 
čeverykų išdirbystė ir per tai 
didelis nuošimtis jo gyvento
jų susideda iš amatininkų. 
Prie to, šį miestą pasiekia 
stambi geležinkelio linija, pa
lengvinimui transportą ei jos.

nuošimtis. Taipgi, jau yra pri
rodyta, jog tie studentai, ku
rie baigia minėtą gimnaziją 
su gerais paženklinimais leng
vai išlaiko įstojimo kvotimus 
bile kolegijoje ar universitete.

Mokinių paskatinimui kas 
metas yra skiriama po keletą 
tūkstančių dolerių Brocktono 
gimnazijos studentams už at-

Apart tų visų suminėtų da
lykų Brocktonas turi gana ge
rai sutvarkytą mokyklų sis
temą. Pakankamai po visą 
Yniestą pristatyta pradinių 
mokyklų, kurios būna labai 
švariai užlaikomos. Mokytojų, 
irgi, niekad nestokuoja, ka
dangi š’c miesto taryba vi
suomet moka jiems geras al
gas. Sutvarkyta taip, jog kiek
vienos šeimynos sūnūs ir duk
terys iš pat jaunystės turi pri
vilegiją ir iš dalies, prieder

sižymėjimą moksle, šį metą 
tam tikslui buvo paskirta net 
šeši tūkstančiai dolerių. Tris
dešimtis gimnazistų, atsižy
mėjusių savo kursuose aplai- 
kė po porą šimtų dolerių do
vanų. Jų tarpe buvo keletas ir 
lietuvių. Iš trijų dešimčių ge
riausiai atsižymėjusių studen
tų, buvo dvidešimtis mergai
čių.

Nemažas nuošimtis lietuvių 
kilmės jaunuolių lanko Brock
tono gimnaziją ir ją baigę

daugelis^ įstoja į akademines 
mokyklas. Tiesą pasakius, lie
tuviai jaunuoliai dažnai atsi
žymi ne tik moksle, bet ir ki
tais atžvilgiais. Vaikinai, tu
rinti reikalingus gabumus ir 
dailius nu augimus, yra reko
menduojami į militarines ar
ba laivyno akademijas. • Mer
ginos visur atsižymi kaipo 
gražuolės. . .

Apart to, Brocktono gim
nazijos studentai išleidžia sa
vo žurnalą, kuris užsivadina 
“Brocktonia.” Patys studentai 
redaguoja jį ir jie patys rašo 
straipsnius dėl jo. Tame žur
nale kai kada pasirodo įdo
mūs jaunų žmonių išsireiški
mai.

Šį pavasarį minėtame žur
nale tilpo vienas pavyzdingas 
straipsnis, kuriame apsireiškė 
prakilni mintis. Pavelykit man 
pakartoti keletą jo sakinių. 
Jie rašo šitaip:

“We,are not marching in
to the world to take over. 
The world is not on our shoul
ders now, and it will not be 
for some time to come. We 
have to make our place in 
life first. .

Gražiai pasakyta. Malonu 
girdėti, kad tūli jaunuoliai 
blaivomis akimis žiūri į gy
venimą. “Pirmiausia mes tu
rime pasidaryti sau gyvenime 
vietą.” Tas sakinys daug pa
sako. Pasidaryti gyvenime 
vietą yra šių dienų sunkiau
sia problema. Milijonai šios 
šalies gyventojų susiduria su 
panašiomis problemomis. Tas 
daugiausia paliečia jaunuome
nę, , kadangi jauni žmonės 
turi pasirinkti visam gyveni
mui užsiėmimą: amatą arba 
profesiją.

Nežiūrint, kokį užsiėmimą 
nepasirinktų, vis viena nėra 
lengva išsidirbti sau poziciją 
dabartinėje civilizacijoje. . . 
Ar tai būtų profesijonalas, 
amatininkas, valstietis arba 
paprastas darbininkas, beveik 
visiems prisieina sunkiai ko
voti už savo gyvenimo teises, 
už savo darbą. - •

Baigus mokyklą prasideda 
tikrasis gyvenimas, tai yra 
sunki ir rizikinga avantiūra.

S. B.

/is long as you can't afford to eat, Dillitigsby . . . IT'* 
can dispense with your >t.unch hour .

KRISLAI Philadelphia, Pa.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELF WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
18—35

PAKAVIMUI 
SUNSHINE BISCUITS

Gera Alga — Puikios Darbo Sąlygos 
Vakacijos ir 7 Šventės su Alga 

Duodama Uniformos ir Apskalbimas 
Nemokamai 

Kafcteria ant Vietos

Sunshine Biscuits, Inc.
, 29-10 Thomson Ave., 

L. L City
PATOGU IRT, BMT ir

' INDEPENDENT SUBWAYS
(153)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
PADDING OPERATORIAI
Prie minkštais padais platform sliperitj.

TOWNLEY FOOTWEAR 
990 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 4-0077
.(151)

OPERATORĖS
DIENINES DARBININKES į

8 A.M. iki 4:45 P.M.
Turi būti patyrusios binding operatorė*
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

Linksmos darbo sąlygos
KreiiAitčs

MR. BORRUSO
* STOR-AID, INC. "
151 West Side Avenue

Jersey City, N._J. _
■ (167)

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(karpp. 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt, telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti - per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

' Paul Gustas Funeral Home,
. INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj 

EVergreen 7-4774
, %

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti' paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Washington. — Minkšto
sios anglies kompanijos ke
tina pakelt anglies kainą po 
naujos sutarties pasirašymo 
su Mainierių Unija .

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at ■ 348 Palmetto Street, Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to, be consumed 
on the premises.

MARIE BELZ

NOTICE is hereby given that License No. 
C 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2413 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RED TOP BREWING COMPANY

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH

NOTICE is hereby given that License No. 
♦EB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue, Borough Of Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES RATIGAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1825 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS CONTOS •/ _________________ y
NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7704 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE BECKER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
384 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

NATHAN JOHNSON

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4328 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GARBE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 874 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTHONY CRISCILLO

(Tąsa nuo 1-mo pusr.)
I

Draugas turėtų džiaugtis, 
bet nesidžiaugia. Nejaugi 
Draugui pagailo rožančių ?

Aišku, kad Draugas pats ne
tiki savo melu.

★ ★ ★
Yra toks kraštas, kuris va

dinasi “British Cameroons.” 
Ten gyvena labai atsilikę 
žmonės. Visų Anglijos koloni
jų žmonės labai atsilikę.

Londono draugija St. Joan’s 
Social and Political Alliance 
atraše Jungtinėms Tautoms 
laišką. Prašo ateiti ir apžiūrėti 
tos kolonijos dorovę. Sako, ten 
gyvena “karalius,” kurio ka
raliumi nevadina. Jis vadinasi 
“fonu.” Jis turi šešis šimtus 
pačių, ir vis dar nepasitenki
nęs — rekrūtuojasi jų dau
giau. Naujosios jo pačios te
bėra jaunos mergaitės. Gėda 
visam pasauliui!

Taip skamba minėtos drau
gijos laiškas.

★ ★ ★
Tuo labai įsižeidė Came

roons globotojai. Darbieči.ų 
valdžios kolonijų sekretorius 
rašo Jungtinėms Tautoms ir 
sako, kad toji draugija šmei
žia anglų gerą valdžią.-"Tas gi 
“fon” turi viso labo tik 110 
pačių! Iš tų 44 yra jo perim
tos nuo tėvo ir jau nebegali 
gimdyti, per senos. Jų vieton, 
aišku, reikia naujų ir jaunų !

★ ★ ★
Kas liečia nepilnametes 

mergaites, tai “fon” teturi to
kią tik vieną. Ar dėlei to ap
simoka triukšmauti ir jo dide
nybę žeminti ?

Šitaip dorovę supranta An
glijos imperialistiniai plėšikai. 
Tasai “fon” yra jų įrankis 
Cameroons žmones palaikyti 
tamsoje ir vergijoje.

PRANEŠIMAI ”
PHILADELPHIA, PA.

Birželio 30 d., 8 v. v. Liaudies 
Salėje, 735 Fairmount Ave., įvyks' 
ekstra susirinkimas 3-čios Partijos 
— Liet. Piliečių Klubo už Wallace. 
Daugelį svarbių dalykų aptarsime, 
kiiip tai išrinkimas Komisijų suren
gimo prakalbų ir vakarienės pasitik
ti svečius delegatus ir nacionalė 
konv. už Wallace, suregistruot kam
barius dėl jų. Taipgi daug dalykų 
apkalbčt politiškais klausimais; Im
kite dalyvumą tam svarbiam klausi
me. Laikas trumpas, konvencija ar
tinasi. — Trakimas, Klubo sek/.

(151-152)

worcesterTmass.
Laisvės pikniko, Maynarde, 4 d. 

liepos, Rengimo Komisijos ir Veikė
jų susirinkimas įvyks birželio 30 d., 
7:30 v. v., 29 Endicott St. salėje. 
Visų prašau pribūti. — J. M. Lukas.

(150-151)

WORCESTER? MASS.
Bušai į Maynard, Mass. Laisvės 

pikniką išeis 4 d. liepos, nuo Liet. 
Salės, 29 Enaicott St., 12 vai. dieną. 
Kelionė į. abi pusi $1.50 asmeniui. 
Užsiregistravimui matykitės su P. 
Naviku, salėje. (150-151)

HAVERHILL, MASS.
Busas į Laisvės pikniką, Maynard, 

Mass, išeis nuo P, G. K. salės, 324 
River §>t., 11 vąl. ryto. vKomisijęs 
nariai yra: P. Yačiunskas, A. P. 
Dambrauskas, J. Masevičius. /

( (150-151)

NEW HAVEN, CONN.
Busas išeis 10 vai. ryto, 4 d. lie

pos į Brooklyno Laisvės pikniką, 
Klaščiaus Parke, Betts ir Maspeth 
Avė., nuo Wallace ir Humphrey 
gatvių kampo. Visi būkite laiku. .

(150-151) '

Jeane Yankel, Lyros Choro 
narė rimtai buvo susirgus. Li
goninėje jai padaryta operaci
ja. Dabar jau randasi namie 
ir sveikskta.

Draugę Elzbietą Bekampie- 
nę, , gyvenančiu 502 Chapel 
Ave., Merchantville, N. J., pa
tiko nelaimė. Naktį jai atsikė
lus ir einant iš išeinamojo 
kambario, pataikė ne į mie
gamąjį, bet pro kitas duris j 
skiepą. Krisdama taip skau
džiai susižeidė, kad pašaukus 
jos sūnų — daktarą nustatė, 
kad kairio peties kaulas ski
lęs.

Linkiu Elzbietai greitai pa
sveikti. Draugės ir draugai, 
galinti prašomi aplankyti ligo
nę!

P. Walantiene.

Klaidos Pataisymas
Aprašyme Frank forto Lie

tuvių Klubo jubiliejinio pikni
ko, kuris įvyko Mikolaičio so
de, 6 d. birželio, praleista, 
kad koncertinę programą pil
dė Lyros Choras. Jis gražiai 
dainavo ir publikai labai pa
tiko. Klubas yra dėkingas 
chorui. J. S. Rainys.

SKELBKITĖS LAISVĖJE *
-----------!_. -------

Matthew 
BUYAUSKAS
♦ Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172
>1—--- ---------f--------------------------------------------

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
l I

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

<£•—■1—-R—«

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway , r 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 /

KAIP ATSIKURIA IR 
VEIKIA AKADEMIJA

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kinę pagalbą Žeimių tarybi
niam ūkiui; mechanizacijos 
katedra palaiko ryšius su 
Čekiškės MTS; socialistinių 
žemės ūkio įmonių ekono
mijos ir organizavimo ka
tedra praktiškai padeda 
Marijos Melnikaitės vardo 
kolektyviniam ūkiui. Tokį 
pat darbą dirba gyvulinin
kystės katedra Kaišiadorių 
tarybiniame ūkyje.

Taip glaudžiai surišdama 
mokslą su praktine veikla 
vystosi ir veikia Lietuvos 
TSR Žemės Ūkio Akademi
ja4. ~ (

1
J. J. Kaškiaučius, M. D.:;

■* z et
530 Summer Avenue, "

Newark 4, N. J. ’j
HUmboldt 2-7964 ‘ ••

♦ 
•į® ’i*

REIKALINGOS 
OPERATORES

Patyrusios prie geresnių suknelių
Taipgi _ 

SPfeCIALES . MAŠINŲ 
OPERATORES

FINIŠERKOS, EGZAMINUO- 
TOJOS IR PROSYTOJOS

DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS 
GERA ALGA, 

NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

LESLIE FAY 
FASHION

FACTORIES
1131 Wyoming Ave. 

EXETER, PA.
464 Union Street 
LUZERNE, PA.

- 1
13?. Moffett Street

PLAINS, PA.
110 Downing Street ■ >*’ 

PLYMOUTH, PA. .
U5DJ St

EMBROIDERY OPERATORES
Patyrusios prie Bonnaz Mašinos 

Kreipkitės
PUROFIED DOWN PRODUCTS 

1027 METROPOLITAN AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

BMT — 14th St. Canarsie Line 
EVERGREEN 7-7677

(160)

Triest. — čia paskelbtas 
visuotinas streikas prieš 
anglų - amerikonų karinę 
valdybą. ,

IDEALIŠKA VIETA ! 

VAKACIJOMS
Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ ;
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių. t

Mrs; Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High JFalls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point. „ ’

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS K
kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 
. *

•z
282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

Geriausias Alus Brooklyne •

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

1
 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 1

5 pusi.---Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Birž. 28, 1948



Kaip Dešimtukinis Feras I Iš New Haven Taipgi
Aplupa Visuomenę

I

dien- 
atei- 
4-tą,

Laikraštis Nuodugniai 
Išaiškino Priežastį 
Kėlimo Fėro

Bus Daug Svečiu 
Laisves Piknike

Nėra ko Garsinti, Nei 
Kuo Didžiuotis

REVOLVERIU ATSIDARĖ 
DURIS S KALĖJIMĄ

Jeigu norite žinotij^kame 
priežastis • kėlimo subway ir 
kitų linijų fėro iki 10 centų; 
kaip galima būtų išsiversti ne
kėlus fėro; kaip galima būtų 
sugrąžinti dabartinį 5 centų 
f erą — jei tie visi dalykai 
įdofrnu, įsigykite anglišką dar
bininkų laikraštį The Worker 
birželio 27-tos laidą.

Tas laikraštis buvo vienati
nis anglų kalba dienraštis 

| . New Yorke, kovojęs prieš kė- 
Jis praeityje yra 

daug
]imą fėro.
tuo klausimu paskelbęs 
svarbių faktų.

Miesto CIO Pabarė 
Majorą už Ataką 
Ant Uniją

Algų pakėlimai subway ir 
kitiems miesto darbininkams, 
ligoninėms pajamos ir kiti 
miesto reikalai galima aprū
pinti be aptaksavimo tam bie. 
dnuomenės pakeltu feru. Tai 
ne vien mūsų nuomonė. Tai 
nuomonė geriausių ekonomis
tų, žinovų miesto piniginių 
problemų ir išteklių.

Velionis buvęs majoras La
Guardia 1947 metų vasario 9- 
tą pareiškė:

“Miestas nupirko subway 
tam, kad išlaikyti 5 centų fe- 
rą.”

Pora dienų vėliau, po aud
ringo viešo posėdžio svarsty
mui fėro klausimo, dabartinis 
majoras O’Dwyer pasakė vie-

unijų 
darbo

pasimb-

J

4

New Yorko CIO kaltina 
' miesto majorą O’Dwyerj ban
dyme sunaikinti tikras unijas 
tarp miestavą darbą dirbančių 
darbininkų, o vieton 
įkurti “Tammaninius 
frontus.”

• Protestui prieš tą 
jimą New Yorko CIO
šaukia masinę protesto pikie- 
to demonstraciją ateinantį an
tradienį, birželio 29-tą, tuojau 
po darbo, nuo 5 ir 7 valandos 
prievakarį, prie City Hali.

Pikieta pasiūlė CIO United 
Public Workers, viena iš dau
gelio priklausančių taryboje 
unijų. Protestu ypatingai yra 

J susidomėjusios švaros ir lab
darybės departmentų darbi
ninkų sekcijos, kurios pastaro
siomis savaitėmis buvo vyriau
siu majoro atakų cieliumi.

CIO Tarybos išleistas cirku
liaras, po antrašte “No Labor 
Front in New York,” pareiš- 

j kia, kad majoras O’Dwyer 
“kerštauja sudaužyti uniją” 

tai, kad ’ United Public 
'Workers atsisakė remti majo
rą jo pasimojime uždėti vi
siems miesto darbininkams 
naujus taksus pavidale dešim
ties. centų fėro.
. CIO United Public Workers 
argumentavo, kad nors mies- 

* taviems darbininkams reikia 
pakėlimo algų, kaip kad ir vi
siems mažai apmokamiems 
darbininkams, tačiau tikrasis 
gyvenimo lygis nepagerės ap- 
taksavimu vienos darbininkų 
grupės, kad iš tų taksų pakel
ti algas kitai darbininkų gru- 

’ pei.
Ši unija sakė, kad pakėli

mai algų miestaviems darbi
ninkams turi ateiti iš kitų šal
tinių ir nurodė, kur jie 
dasi. Ji buvo priešinga 
mui fero.

ran- 
kel i-

ŠILČIAUSIA DIENA
Birželio 25-tą temperatūra 

buVo pakilusi iki 89 laipsnių, 
šilčiausia šių metų. Ir graži 
■Hiena. Tačiau ir tą vieną be
lus neiškentė nesugadinęs, va
kare užėjo žaibų audra ir pa
pliupęs smarkus lietus buvo 
gatves pavertęs upeliais.

I

7*

Rimos—Teatrai
Brooklyno Paramounte 

Smagios Komedijos
Paulette Goddard ir Mac

Donald Carey filmoje “Haz
ard” daug prišposauja. Vaiz
duoja prasilošusią gemblerys- 
tėse gražią mergšę (God
dard),.kurios nelaime pasinau
dodamas gemblerystės užeigos 
savininkas nori per prievartą 
apsivesti. Ji pabėga, o jis pa- 

, siunčia privatišką detektyvą 
(Carey) ją sugauti ir parvež
ti. Tame bėgime ir gaudyme 
įvyksta komiškų prietikių ir 
beveik tragedijų. Užsibaigia 
gaudytojo su gaudomąja ro
mansu.

Priedams rodomoje “The 
Sainted Sisters” taip pat yra 
juokelių.

keliau-
subvėmis ar kitomis

“Pakėlimas fėro šiuo laiko
tarpiu nepasitarnautų mies
tui.”
Majoras Nesilaikė Savo Žodžio

Ne už ilgo po to majoras 
O’Dwyer atsitraukė atgal. Dėl 
to liepos 1-mą, ateinantį ket
virta d i e n į, kiekvienas 
j antis
miesto linijomis turės mokėti 
po 10 centų arba nevažiuos. 
Tai reikš mažiausia $30 me
tams ištraukimą iš jo kiše- 
niaus. O jeigu jisai vienas dir
ba, o turi žmoną laiks nuo lai
ko turinčią kur nors nuvažiuo
ti • jeigu jis turi jaunamečius 
vaikus, lankančius amatų ar 
kokią kitą mokyklą toliau nuo 
namų, pakeltas fėras jam iš
trauks iš kišeniaus gal kelis 
kartys po $30.

Tų pinigų, aiškina mums fė
ro kėlimo šalininkai, reikią 
tikslu pakelti tranzito darbi
ninkams mokestį po 24 centus 
per valandą, duoti miesta
viems tarnautojams po $250 
algos priedo metams. Reikią 
subalansuoti bilioninį budže- 
tą.

Ar. tiesa, kad miestas neiš
siverstų be aptaksavimo bied
nuomenės ?

Galėtų išsiversti. Pajamos 
šaltiniai yra štai kokie:

Miesto bilioninis budžetas 
sekamiems .metams, prasidė
siantiems liepos 1-mą, bus su
rinktas kitomis pajamomis, ne 
taksavimu nejudomo turto. 
Aprokuota, kad iš to budže- 
to birželio 30-tą, 1949 metų, 
bus likęs 65 milionų dolerių 
perviršis.

Miestas dar turi ,galios su
rinkti kitus $25,000,000 įvai
riais kitais taksais. Tad viso 
(be 'kėlimo fėro) numatytame 
budžete gali turėti perviršiaus 
$90,000,000.

Miestas Išmokės:
Miesto specialiai išmokes- 

čiai dėl pakeltų algų ir pa
brangimo reikmenų prisideda:

24 milionai tranzito darbi
ninkams; 23 milionai kitiems 
miestaviems darbininkams; 18 
milionų dėl pabrangusių reik
menų, viso 65 milionai. Gi per
viršius budžete yra 90 milio
nų. Matome, kad be kėlimo 
fėro miestas galėjo išsiversti ir 
dar turėti likusių 25 milionų 
įvairiems netikėtumams.

Čionai Būtų Daug Pinigų
Miestas dar galėtų takšnoti 

vienų kitiems parduodamus Še
rus — staką, jeigu taksuotų 
didžiausią šalyje ir pasaulyje 
gemblerystės įstaigą — Wall 
Stryto Stock Exchange. Jeigu, 
pavyzdin, yra uždėta pardavi- 
mo-pirkimo taksai po ‘centą 
ant 15 centų vertės skarytės, 
ant dešimtukinės elektrinės 
lemputės, ant kojinaičių kūdi
kiui, tai dėl ko neturėtų būti 
aptaksuotas milionų dolerių 
vertės pirkinys.

Praėjusiais metais New Yor
ko biržoje (Stock Exchange) 
buvo parduota 363 milionai Še
rų, viso vertės $9,706,400,723 
(vertės arti 10-ties bilionų). 
Jeigu jie būtų aptaksuoti po 2 
nuošimčius, kaip aptaksuotos

kūdikio kojinaitės, miestas bū
tų gaVes 185 milionus dolerių 
ekstra. Tokios sumos pinigų 
būtų užtekę operuoti visą 
tranzito sistemą. Būtų galėję 
pridėti tranzito darbininkams 
mokesties po 30 centų, ne po 
24 centus. Būtų galėję pakelti 
metines algas kitiems miesto 
darbininkams po $600, ne po 
$250 metams.

Miestas būtų galėjęs rasti ir 
kitus būdus sukelti reikiamas 
pajamas be kėlimo fėro bied- 
nuomenei, vartojančiai sub
ways ir kitas linijas būtinam 
važiavimui į darbą, į ligoninę, 
pas giminę, į savo unijos ar 
pašaipinės draugijos susirinki
mą, į bažnyčią, .ar kad ir į la
bai užpelnytą pasilsio dieną 
pajūryje ar parke.

Miesto subways ir kitos va
žiuotos linijos yra lygiai rei
kalingos visam miestui, kaip 
kad yra reikalingi policijos, 
gaisragesių, švaros, sveikatos 
ir desėtkai kitų departmentų. 
Kitus palaiko, apmoka visi 
miesto gyventojai — sirgęs ir 
nesirgęs, degęs ir nedegęs, 
šaukęsis ir nesišaukęs polici
jos. Tad nėra logikos ir nėra 
priežasties, dėl ko subways ke
liautojai, biedniausioji miesto 
visuomenė, turėtų viena ne tik 
išlaikyti subways, bet dar ap
mokėti bankieriams aukštus 
nuošimčius ir duoti pelno ki
tiems miesto reikalams.

Tuo tarpu miesto ' turtin
giausieji, visokie pelnikauto- 
jai, paliuosuojami nuo prisi
dėjimo prie -subways išlaiky
mo. Paliuosuojami nukapoji- 
mu darbininko algos mažiau
siai $30 metams, 
m i atėmimu nuo 
nės vaikų pieno 
gabalėlio mėsos.

Tokius miesto
— Miesto Tarybos tuos narius, 
kurie balsavo už aptaksavimą 
biednuomenės, taip pat kitus 
valdininkus — svarbu yra at
siminti ateinančiuose rinki
muose. Reikėtų išsirinkti kitus 
žmones, kurie saugotų reika
lus miestiečių didžiumos, ku
rie netaksuotų biednuomenės 
naudai saujos ponų.

L. K.

Seniau minėjome, jog 
rašei o Laisvės piknike 
nantį sekmadienį, liepos 
atvažiuos dideli būriai svečių
iš Philadelphijos, Nanticoke, 
Cliffside, Harrison, Kearny, 
Newark.

P asi ro d o, j og N a u j o j i A n g- 
lija ncužsileis mūsų kaimy
nams iš vakarinio ir pietinio 
krašto. Nežiūrint ta pačia die
na būsimo didelio ir gražaus 
Laisvės pikniko Maynarde, 
Connecticut lietuvių kolonijos, 
kaipo esančios vidurkelyj, pa
sidalins. Vieni važiuos į May- 
nardą, kiti į Brooklyną.

Iš New Haven atvažiuos bu
sti. Iš daugelio kitų kolonijų 
atvyks grupės mašinomis. 
Girdėta, kad atvyks mašino
mis net iš Massachusetts.

Iš viso ko matyti, jog turėsi
me mielų svečių iš visų rytinių 
valstijų. O kadangi dabar yra 
atostogų laikas, tad daleistina, 
jog Laisvės piknike liepos 4- 
tą, Klaščiaus Clinton 
Maspethe, susitiksime 
ir dar iš toliau.

Piknike dainubs du
.šokiams gros Jurgio Kazakevi
čiaus Orkestrą. įžanga 60c. 
Prie iš anksto pirktų tikietų 
yra skirta dovanų. Pikniko 
pradžia 1 vai. šokiai vakare.

New Yorke prasidėjusiame 
Santo Bretagna teisme už 
žmogžudystę buvo pašauktos 
liudyti dvi jau numetės mergi
nos ir toks pat vaikinukas. Iš 
jų liūdymų išėjo labai liūdnas 
paveikslas to, kas dedasi tarp 
neorganizuotų, neturinčių pri
žiūrėto, padoraus socialio pa- 
si 1 in ksm i n i m o j aun u oi i ų.

Merginos, viena 21,, kita 18 
metų, liudijo, kad Bretagna 
su viena iš jų viešbutyje gla
monėjosi iki paskutinio laips
nio pirm žmogžudystės, o su 
kita po žmogžudystės.
' Antrasis buvęs su Bretagna 
tų merginų “palydovas” tą 
vakarą, Edward Fennessey, 
17 metų, su pasididžiavimu 
pasakojo reikaluose 
nomis “neatsilikęs,” 
abiem vienu 
mavęs.

Merginos 
neturinčios 
užsiėmimo.
Kennedy, esanti 
Quincy, Mass., o antroji, Mil
dred Fradin, iš Baltimorės.

Trečioji, Connie Fernandez, 
buvusioji užmuštojo Benjamin 
Weiner meilužė, reikšmingai į 
teisiamą Bretagna nusišypso
jo, leidžiant suprasti, kad dėl 
“tos vienos gyvybės”, šio mū
sų amerikinio gyvenimo lygio 
žmonės n esi karščiuos.

Cole, 27 m., girta 
švaistytis karčiamo-

Betty 
pradėjusi 
je su revolveriu, areštuota ir 
bus teisiama už turėjimą šau- 
jamo įrankio be leidimo. 
Bronxietis taksiko vairuotojas 
Vito Po] i d oro, kuris davė jai 
revolverį, taipgi areštuotas. Jis 
sakėsi radęs revolverį paliktą 
jo taksike ir buvęs padavęs 
jai, kad jinai parduotų.

Revolveriu paroduotoja juo 
labiau įtarta dėl to, kad jos 
paduoti namų antrašai pasiro- Į 
dė esą pameluoti.

Įtarė Moteriškės 
Nužudyme

New Yorke areštuotas Wil
liam Farley, 52 metų, įtarimu, 
kad gal jis nužudęs Mrs. 
Mary Carney, 41 metų, 4 vai
kų motiną. Jos kūnas buvo at
rastas trečiadieni atremtas į 
tvorą prie E. 132nd St. ir 
Brown Place, Bronx. Jos gerk
lė buvo užversta vyrišku kak
laraiščiu. Pomirtinis skrodimas 
rodęs, kad jinai uždusinta.

Menama, kad Farley, se
niau buvęs nuteistas už prie-

j vartavimą, pasmaugęs Carnie- 
nę, kada jinai pasipriešino jo 

. užmačioms.

vakaru

sakėsi 
jokio 
Viena,

Parke, 
svečių

chorai.

Paliuosuoja- 
bied-nuome- 
ar geresnio

gaspadorius

N. *

Isidore Ginsberg ir jo sū
nus -Maurice, Syracuse Uni
versiteto studentas, savininkai 
Transcontinental Lumber Co., 
kaltinami, kad jie per laiškus 
pardavinėję statybines me
džiagas, kurių nepristatę ir 
įmokėtų už jas pinigų negrą
žinę juos įmokėjusiems.

šešių metų berniukas tapo 
automobiliaus užmuštas Bron- 
xe. Auto vairuotoją išteisino.

REIKALAVIMAI
Reikalingas duonos išvežiotojas, 

trumpos darbo valandos, gera užmo
kestis. Dėl informacijų kreipkitės į 
P. & K. Bakery. Savininkas Geo. 
Kudirka, 131 Inslee Pl., Elizabeth, 
N. J. Tel. Elizabeth 2-9283.

(151-153)

Reikalingas vyras dirbti pieninin
kystės ir vištininkystės farmoje, 80 
mailių nuo New York City. Rašykite 
angliškai į Joseph A. Jusaites, Mi
chigan Farm, R. D. 2, Middletown, 
N. Y. arba skambinkite Middletown 
7-4956 per pietus ar po 7 v. v.

(146-151)

su mergi- 
ir'jis su 
palinks-

teisėjui, 
pastovaus 
Josephine 

atvykusi iš

Barbara Twitchell, pasitu
rinčiu tėvu duktė, dirbusi ko- 
mercinių artistų agente, nu
sišovusi savo bute 33 Bank 
St., New Yorke, kur ji gyve-1 
no su dviem savo seserimis. , 
Sakoma, buvusi nusiminusi 
dėl sunkumų savo darbe.

Independent subvės Dyęk- 
maų St. stotyje rasta pamesta 
savaitės, amžiaus mergytė ta
po apgyvendinta pamestinukų 
ligoninėje, E. 68th St., New 
Yorke.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

City College, New Yorke, 
šiemet baigė 3,089 studentai, 
ši esanti didžiausia grupė iš 
visų buvusių kolegijos gyve
nimo 102 metais.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

vyrui (nefornišiuotas), turėtų turėt 
savo rakandus. Galės pats pasidary
ti valgyti. 290 Nichols Ave., Brook
lyn, N. Y. Crescent St., elevator sto
tis, Jamaica Line. Galima matyt 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 v. 
ryto iki 4 po pietų. Pirmadienį ir 
antradienį nuo 10 ryto iki 10 vaka
ro. Antros .lubos. (149-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill. Gera 

kampinė vieta. Savaitinė jeiga — 
$550-$600, galima ir padidinti. Už 
$20,000 galite nupirkti biznį ir dvie
jų aukštų* vienai šeimai namą. •

Skambinkite": EVergreen 4-4347.
(149-154)

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

• Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Pakrypus pastoliui, du dar
bininkai, dirbusieji, prie Mar
cy projekto, Brooklyne, nukri
to nuo 4-to aukšto ant žemės. 
Priedams prie užsigavimo, jie
du dar apdegė išsiliejus ant 
jų valymui vartotoms rūkš- 
tims. ■

m.,Walter Spangler, 63 
rastas pasikoręs savo namuo
se Queens Village, L. 1. Pa
liktame raštelyje pasakęs, kad 
ta belikusi jam “geriausia iš
eitis.”

■ BROOKLYN

{LABOR LYCEUM
| DARBININKŲ ĮSTAIGA
| Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
■ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
I Puikus steičius su naujausiais

Du asmenys tapo sužeisti 
Triboro Coach Corp, autobuso 
viduryje pogrindyje eksploda- 
vus varžtui, pradėjus geležies 
gabalais šaudyti per grindis į 
keleivius apypilniame buse.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai ’ keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Valandos:

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

yra
JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

tusų akys

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

i

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

rt.-itoHiw.' Ilm'irt ii

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G.. 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės




