
Rasistų Konferencija.
Sinclairio Patarimas.
Naujosios Partijos Suva

žiavimas.
“Lietuviu Draugiškas Susi

vienijimas.”
Rašo R. M1ZARA

Šiubs žodžius rašant, j Bir
mingham miestą, Alabamos 
valstijos sostinę, vyksta demo
kratai atskilėliai.

Jie ten atlaikys konferen
ciją ir galutinai nutars, ar 
verta jiems statyti savo kan
didatai Jungtiniu Valstijų 
prezidento ir vice-prezidento 
vietoms.

Jų saskridis oficialiai bus 
pavadintas “states rights con
ference” — “valsti jiniu teisiu 
konferencija,” — bet neofici
aliai ji bus žinoma kaip ra
sistu, reakcininku konferenci
ja.

Atminkime, jog šitiems žmo
nėms net ir prezidentas Tru- 
manas yra perkaitus!

Tenka paabejoti, ar iš tu 
šiaudų bus rasistams grūdų.

★ ★ ★
Palikdami demokratų parti

ją, nors ir laikinai, rasistai, 
Trumanui, žinoma, nepadeda.

Va, rašytojas Upton Sin
clair jau skelbia, būk demo
kratų partija Philadelphijoj 
tapo panaujinta, patobulinta. 
Ir jis siūlo Henry A. Wall- 
ace’ui atsisakyti nuo kandida
tūros naujosios partijos sąra
šu...

Gal atsiras ir daugiau li
beralų, kurie Sinclairiui pri
tars.

r

Bet argi tai sulaikys Ame
rikos liaudies judėjimą dėl 
naujosios partijos įkūrimo?

★ ★ ★
Už dienos kitos Philadel

phijoj prasidės naujosios par
tijos suvažiavimas — toje pat 
vietoje, kurioje Įvyko republi- 
konų ir demokratų suvažiavi
mu

Jis, be abejojimo, atkreips 
j save ne tik visos šalies, bet 
ir viso pasaulio žmonių akis.

Bus įdomu matyti, kiek A- 
merikos liaudis subrendo po
litiškai.

Suvažiaviman suskris tūks
tančiai iš viso krašto liaudies 
atstovų ; aptars jie ten pagrin
dinius klausimus ir formaliai 
įkurs naują partiją.

Kaip ši partija oficialiai 
vadinsis ?

Kol kas dar niekas nežino. 
Visa tai bus sužinota tik už 
savaitės.

Naujosios partijos rinkimi
nės platformos rašymas pra
sidės trečiadienį. Yra su
kviesta daug visokių organiza
cijų atstovų, kad kiekvienas 
jų galėtų pasiūlyti savo žodį.

Galima užtikrinti skaitytoją, 
jog naujosios partijos rinkimi
nė platforma bus plataus ap- 
ėmio dokumentas, — tai ne 
republikonų bei demokratų!

Girdėjau, jog ir visos di
džiosios amerikiečių lietuvių 
organizacijos buvo pakviestos 
prisiųsti savo atstovus Į plat
formos rašymo konferenciją.

★
Argentiniečių “Vienybė” 

rašo, jog ten neseniai mirė 
Uršulė Jakubaitytė - Macienė, 
kuri Argentinon buvo atvyku
si prieš 1914 metus.

Nedaug Argentinoje buvo 
tokių lietuvių, kurie ten atvy- 
ko prieš 1914 metus. Bet ir 
tie jau palaipsniui nyksta.

Aštuntasis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Seimas 
nutarė pakeisti savo vardą į 
“Lietuvių Draugišką Susivie
nijimą.”

Nežinau, ar mūsų ausis kada 
nors pripras prie naujo var- 

;; i^uo, kaip buvo pripratusi prie 
senojo. Bet man rodosi, jog 
toks klausimas, kaip vardo 
pakeitimas, reikėjo leisti na
riams nubalsuoti.

Toks žygis būtų labiau ati
tikęs naujam vardui.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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ABEJOJAMA, AR IŠLIKS 
GYVAS P. TOGU VI I I. 
PERŠAUTAS FAŠISTO
Italijos Valdžia Bijo Darbininkų Sukilimo; Sumobilizavo 
Lakūnus, Armiją ir Policiją; Planuoja įvest Karo Stovį

_J_____ _

Roma. — Fašisto pašau
tas, Palm iro Togliatti, ko
munistų vadas ir Italijos 
seimo narys, turi “lygią ga
limybę išlikti gyvas arba 
mirti”, kaip pranešė jo gy
dytojai ligoninėje. Peršau
tas keliomis kulkomis, Tog
liatti jau plaučiu uždegimu 
susirgo. Daktarai nuolat 
duoda jam penicilliną, kuris 
laikomas gyduole nuo plau
čių uždegimo.

De Gasperio klerikalų 
valdžia bijo, kad jeigu Tog
liatti mirtų, tai kiltų dar

Chinų Komunistai 
Gresia Peipingui

Peiping, Chinija. — Chi
nų liaudiečiai - komunistai 
atakuoja Čiang Kai-šeko 
pozicijas už 12 mylių nuo 
Peipingo ir užėmė kelis 
miestus bei mieste liūs 
Fangšano apygardoj. (Tau
tininkai skelbia, kad jie at
griebę nuo komunistų Liao- 
yangą ir arte ją prie Anša- 
no, Mandžurijoje.)

Anglai iš Oro Žudo 
Mala jų Patriotus

Singapore. — Anglų la
kūnai rakietomis ir bombo
mis sprogdino ir iš kulko
svaidžių apšaudė Malajų 
patri jotus kalnuose ir rais
tuose. Anglų kariuomenė 
kirtosi su malajiečiais ir 
chinais partizanais pelkėse; 
skelbia, kad užmušė 11 par
tizanų, jų tarpe 6 chinės 
kovūnės. Pirmiau anglai 
nužudė Lau Yew, liaudies 
armijos vadą kare prieš ja
ponus.

K0DIK1UPARALYŽIUS 
SIAUČIA N. CAROLINOJ

Raleigh, N. C. — North 
Carolines valstijoj per die
ną susirgo kūdikių paraly
žium dar 40 asmenų. Pas
kutiniu laiku ta liga N. Ca- 
rolinoj paguldė viso 584 
žmones. Kūdikių paralyžius 
plečiasi ir link šiauriniai-ry- 
tinių valstijų.

KARO VETERANAS 
NUšOVe PAČIĄ

Kane, Pa. — Areštuotas 
karo veteranas Alvin Smi
ley, 26 metų, kuris automo
bilyje nušovė savo žmoną 
Thelmą, dviejų kūdikių mo
tiną. Alvinas teisinasi, kad 
kulka netyčia ištrūkus iš 
šautuvo. Bet policija rado 
tris prašautas skyles jo au
tomobilyje.

Albanijos Komunistų Par
tija pasmerkė “imperialistų 
pasimojimą nužudyt Toglia- 
ttj”, Italijos komunistų va
dą ir jos seimo nark
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audringesnį darbininkų su
judimai.

Ministrų- kabinetas užgy
nė planą karo stoviui įvesti 
visoje šalyje, jeigu užsikur- 
tų plačios priešvaldiškos 
riaušės. Jau sumobilizuota 
.30,000 jūreivių ir oro jėgos 
su 25,000 lakūnų, kaip at
sarga prieš darbininkų su
kilimą. Surikiuota 250,000 
kariuomenės ir žandarų ko
vai prieš “riaušininkus”.

Premjeras de Gasperi, 
kalbėdamas seime, sakė, jog 
valdžia ruošia pasiūlymą 
išleisti įstatymą, kuris 
griežtai suvaržytų strei
kus. Komunistai ir kairieji 
socialistai seimo nariai 
smarkiai protestavo prieš 
tą sumanymą. Dešinieji už
puolė kairiuosius. Kilo muš
tynės.

Susidūrimuose tarp ata
kuojančios policijos'ir ka
riuomenės, iš vienos pusės, 
ir demonstruojančių strei- 
kierių, iš antros, buvo už
mušta 14 asmenų — 7 poli
cininkai ir 7 civiliai žmo
nės; sužeista keli šimtai.

Susikirtimai tęsėsi ir 
penktadienį Abbadijoj, San 
Salvatore, Milane ir tūluose 
kituose miestuose. Prieš 
streikierius Abbadijoj at
siųsta armijos junginiai su 
patrankomis ir tankais. A- 
merikiniai korespondentai 
rašo, kad darbininkai ten 
gana gerai apsiginklavę 
kulkasvaidžiais ir lengves
niais šaunamais,ginklais.

Žydai Gauną Lėktuvų 
Iš Čechoslovakijos

London. — Pranešama, 
kad Izraelis gaunąs lengvų
jų karinių lėktuvų iš Čeėho- 
slovakijos, kovai prieš įsi
veržusius Palestinon ara
bus. Tie lėktuvai esą išardo
mi į dalis, sukraunami į di
džiuosius transporto orlai
vius ir nugabenami į Izrae
lio valstybę. Transporto or
laivius vairuoją savanoriai 
amerikiečiai lakūnai.
Vakariniai Talkininkai Ne- 

drįsią Pradėt Karą del 
Berlyno Blokados

Berlin. — Kai kurie so
vietiniai oficieriai sakė, 
jog anglai-amerikonai ne
drįs pradėti karo dėl to, kad 
Sovietai sustabdė jiems va- 
žiuotę iš vakarinės Vokieti
jos per sovietinį ruožtą į 
Berlyną. '
Pietinių Demokratų Buntas 

' prieš Trumaną
Birmingham, Ala. — Mis

sissippi, Alabamos,. South 
Karolinos ir Arkansas vals
tijų demokratai čia pradėjo 
suvažiavimą, kad nominuot 
kandidatą prezidento vietai 
prieš Trumaną. Vyriausias 
jų programos posmas — iš
laikyti baltųjų galią prieš 
negrus.

Kareiviai Londone uoste, kuomet Attlee valdžia juos 
naudojo uostininku streiko laužymui.

JERUZALĖJE PASKELBTOS
ARABŲŽYDŲ PALIAUBOS
Izraelis Užėmė Nazaretbą; Bombardavo Syrijos Sostinę

Kairo, Egiptas. — Ara
biškos valstybės ir Izraelis 
sutiko tuojau pertraukt mū
šius Jeruzalėje.

Tel Aviv. — Izraelio ka
riuomenė atėmė iš arabų 
Nazareth miestą, Galilėjoje. 
Žydų kovūnai beveik visai 
apsupo arabus Latrun mie
stelyje, prie vieškelio tarp 
Jeruzalės ir Tel Avivo, Iz
raelio sostinės.

Du Izraelio lėktuvai bom
bardavo ir apšaudė Damas
ką, Syrijos sostinę.

Plieno Fabrikantai 
Kels Kainas Aukščiau, 
Negu Darbininką Algas

Pittsburgh. — Jungtinių 
Valstijų Plieno korporacija 
ir “mažosios” plieno kom
panijos žadėjo pakelti algą 
170,000 savo darbininkų po 
9 iki 25 cent, valandai, ar
ba vidutiniai po 13 centų. 
Fabrikantai tuo pačių laiku 
pranešė, kad jie turės pa
branginti plieną. (Washing
tone manoma, kad plienas 
bus pabrangintas iki $10 to
nui; taigi nauji pelnai žy- 

imiais viršins algų priedus,)

Atominės Bombos Lėktų
I Abidvi Puses . . .

So. Hadley, Mass.— John 
M. Hancock, fabrikantų 
bankininkas iš New Yorko, 
kalbėdamas M*t. Holyoke 
Kolegijos įstaigoje, ragino 
Ameriką kuo daugiausiai a- 
tominių bombų gamintis. 
Bet profesorius R. E. Mar-' 
shak įspėjo, kad Amerika 
neišlaikys atom-bombų mo
nopolijos ir kare galėtų su
silaukti panašių bombų iš 
svetur.

SUIMTI 5 ANGLAI KAIP 
ARABŲ ŠNIPAI

Jeruzalė. — Irgun Zvai 
Leumi žydų kovūnų organi
zacija suėmė 5 anglus kaip 
arabų karinius šnipus prieš 
Izraelį. Irgun perdavė juos 
Izraelio armijai teisti.

ORAS—Būsią lietaus.

Izraelis Sutinka su Paliau
bomis Visai Palestinai , 

Lake Success, N. Y. — 
Izraelio vyriausybė prane
šė, kad ji sutiks su paliau
bomis visai Palestinai, jeigu 
ir arabiški kraštai sykiu 
priims tas Jungtinių Tautų 
įsakomas paliaubas.

(Šiuos žodžius berašant 
arabiškos šalys dar neatsa
kė, ar jos sustabdys karo 
veiksmus iš savo pusės.)

Jungtinių Tautų tarpi
ninkas, grafas Bernadotte 
šaukė abi pusės pertraukti 
mūšius sekmadienį.

Prancūzai Smerkia
Pasimojimą Nužudyt
Palmiro Toglialtį

Paryžius. — Įvyko didelis 
masinis susirinkimas pro
testui dėl to, kad Italijos 
fašistų įnagis pašovė italų 
Komunistų Partijos vadą 
Palmiro Togiiattį. Susirin
kime kalbėjo žymieji Pran
cūzų komunistai Jacques 
Duclos, Maurice Thorez ir 
kt. Pasimojimą prieš Togli- 
attį jie lygino su Francijos 
socialistų vado Jean’o Jau- 
res nužymu pradžioje Pir
mojo pasaulinio karo.

Melas apie Čechoslovakijos 
Ministro Pabėgimą 

f

Praga. — Čechoslovakijos 
žinių agentūra pranešė, kad 
šalies gynimo ministras ge- 
nerol. Ludvik Svoboda ato
stogom (vakacijom) paliuo- 
suotas vienam mėnesiui nuo 
pareigų. (O komercinė A- 
merikos spauda pasakojo, 
būk jis pabėgęs Vokietijon, 
esą, todėl, kad nesutinkąs su 
kairiąja Čechoslovakij o s 
valdžia.)

EGIPTAS NESIKIšIĄS Į 
RYTŲ-VAKARŲ KARĄ

Kairo, Egiptas. — Ahmed 
M. Khašaba Paša, Egipto 
užsienio reikalų ministras, 
sakė korespondentams, kad 
jeigu kiltų karas tarp vaka
rinių valstybių ir Sovietų 
Sąjungos, tai Egiptas nepa
dėtų nei vieniem nei kitiem.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

WALLACE SAKO, ABIDVI
SENOSIOS PARTIJOS TIK 
MONIJA PRIŽADAIS
Nieko Gero Neduos Trumano Šaukiama Specialė Kongreso 
Sesija, {spėjo Naujosios Partijos Kandidatas Wallace

New York.— Henry Wal
lace, trečiosios partijos kan
didatas į prezidentus, pa
reiškė spaudos atstovams:

— Prezidento Trumano 
šaukiama nepaprasta Kong
reso sesija (liepos 26) nie
ko gero neduos ir gali net 
žalos padaryti, jei Ameri
kos žmonės tuojau nepri
vers Kongresą išleisti nau
dingus dauguomenei įstaty
mus.

Specialė Kongreso sesija 
šaukiama politikierišk a i s 
demokratų sumetimais dėl 
rinkimų. Buvusioje regulia- 
rėje Kongreso sesijoje de
mokratai išvien su republi- 
konais pagamino tokius re
akcinius • įstatymus, kaip 
Tafto-Hartley įstatas prieš 
unijas. Nei vieni nei kiti 
nieko nedarė, kad pažaboti 
pelnagrobišką kainų kėli
mą. Kaip republikonai, taip 
demokratai senatoriai ir 
kongresmanai sykiu rėmė 
karinius Trumano valdžios 
planus.

Dabartinėse prezidentinių 
rinkimų programose vieni 
ir kiti tiktai šneka už kainų 
pažabojimą, gyvenamų j ų 
namų statymą su valdžios 
parama, apie senatvės pen
sijų paplatinimą ir pageri

MILIONINIS GAISRAS
Bridgewater Townshipe, 

N. J., sudegė Shell Žibalo 
kompanijos sandėlis. Gais
ras padarė milioną dolerių 
nuostolių.

Čechoslovaką Sokolai 
Būsią Apvalyti

Praga, Čechoslovakija. — 
Gimnastinės Sokolų organi
zacijos viršininkai pareiškė 
apgailestavimą, kad liepos 
6 d. parade kai kurie Soko
lų daliniai demonstratyviai 
sveikino pasitraukusį iš 
prezidento vietos Ed. Bene
šą, o ignoravo naująjį Če
choslovakijos prezid. Kl. 
Gottwaldą. Viršininkai pa
sižadėjo apvalyti Sokolų ei
les.

SOVIETINIAI ORO MA
NEVRAI VOKIETIJOJ
Berlin. — Sovietiniai lėk

tuvai kovotojai daro nuola
tinius pratimus oro “kori
doriuose”, kuriais šimtai A- 
merikos, Anglijos ir Fran
cijos orlaivių gabena mais
tą, anglį ir kitus daiktus į 
vakarinę Berlyno dalį. Ta 
miesto dalis užimta jankių, 
anglų ir francūzų.

Klerikalai Ryžtasi Ardyt
Italijos Unijų Vienybę
Roma.— Vadinamų krik

ščioniškų Italijos darbo uni
jų vadai šaukė jas atsimest 
nuo bendrosios Generalės 
Darbo Konfederacijos (uni
jų sąjungos).

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Kaatern States.
427 Ix>rimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

nimą, apie pilietinių teisių 
lygybę (kuomet abiejų par
tijų politikieriai Kongrese 
ir valdžioje tik smaugė pi
lietines teises).

Nei . demokratai, nei re
publikonai neturi intencijos 
savo pasižadėjimus vykdyti. 
Tie prižadai yra tik monai 
ir meškerė piliečių balsams 
gaudyti. Tokiais apgavin- 
gais prižadais republikonai 
ir demokratai ypač stengia
si suklaidinti ir savo pusėn 
patraukt trečiosios partijos 
šalininkus.

Turkija Įkalino dar 
45 Pažangūnus

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžios teismas atrado 
kaltais dr. Sefiką H. Weg- 
merį, Socialistų Darbininkų 
ir Valstiečių Partijos vadą, 
ir 44. jos narius todėl, kad 
ta partija buvus “komunis
tinio fronto” organizacija. 
Wegmer už tai nuteistas 5 
metus kalėti, o kiti po 3 iki- 
5 metų.

Chinijos Studentai 
Atmuša Policiją

Nanking, Chinija. — Po
licija užpuolė streikuojan
čius studentus, užėmusius 
mokyklines patalpas Kum- 
minge, Yunnan provincijos 
sostinėje. Studentai gynėsi. 
Užmušta 2 policininkai, su
žeista 102, o policija sužeidė 
34 studentus. (Studentai 
streikuoja prieš tautininkų 
valdžios terorą ir protes
tuoja, kad Amerika gaivina 
“karinę Japonijos galybę”.)

GRAIKU M0NARCH1STAI 
GAUS DAUGIAU GINKLŲ

Athenai, Graikija.—Ame
rikos atstovai užgyrė mo- 
narchistų valdžios prašymą 
atsiųsti daugiau įvairių 
ginklų ir bombanešiu karui 
prieš partizanus. Monar,- 
chistai nori ir daugiau pi
nigų, taip kad galėtų dava- 
ryt savo armiją iki 350,000 
vyrų.

Smunka Graikijos Monar- 
chistų Iždas

Athenai, Graikija. — A- 
merikin. pasiuntinybės gal
va D. P. Griswold pranešė, 
kad graikų monarchistų 
valdžios iždas pernai turėjo 
8 milionus dolerių nepri
tekliaus, o šiemet nepritek
lius sieks 20 milįpnų dole
riu. V

Sofija, Bulgarija. —Ven
grija ir Bulgarija pasirašė 
draugiškumo ir bendro ap
sigynimo sutartį.

New York.— Dikčiai nu
puolė Wall Stryto Šerai.
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NEIŠGIRSTAS 
MOTINOS BALSAS

Georgia valstijos aukš
čiausias teismas patvirtino 
nuteisimą visam amžiui ka
lėti Rosa Lee Ingram ir jos 
dviejų nepilnamečių sūnų. 
Kova už jų laisvę bus per
kelta į šalies Aukščiausį 
Teismą.

Bet senutė Ingramienės 
motina Hunt pasiuntė De
mokratų Partijos konvėnei- 
jon telegramą prezidentui 
Trumanui. Ji toje telegra
moje pasakė:

“Brangus Prezidente 
Trumanai: Dar kartą aš 
kreipiuosi į jus, kad išgelbe- 
tumėt mano dukterį Rosą 
Lee Ingram iš amžino kalė
jimo. Jūs dabar randaties 
Philadelphijoje priimti no
minacijas į prezidentus. Ar 
jūs negalėtumėte paprašyti 
konvencijos pasisakyti už 
mano dukrelės išlaisvini
mą? t

“Jos vienintelis prasižen
gimas buvo tai apgynimas 
savo gyvybės ir garbės. Už 
tai jie ją pasodino į kalėji
mą su dviemi nepilname
čiais vaikais visam gyveni
mui.

“Tai atsitiko Ellaville, 
Ga. Baltas farmerys, kuris* 
ją užpuolė, buvo užmuštas, 
kuomet ji ir jos sūnūs gynė 
jos gyvybę.

“Jos likusieji aštuoni vai
kai, vienas kurių tėra dvi
dešimties mėnesių amžiaus, 
jos labai reikalingi. Jinai 
yra gera moteriškė. Ji nėra 
buvusi jokiam nesusiprati-' 
me. Kad jūsų malonė, pa
prašykite konvencijos pa
gelbėti ją ir jos vaikus iš
laisvinti.

“Mano duktė yra negrė 
motina. Aš esu tikra, kad 
jeigu jinai būtų buvusi bal
ta, ji nebūtų buvus nuteista 
kalėjimam“

Nereikia nė aiškinti, jog 
šitos nuliūdusios motinos 
balsas nebuvo išgirstas nei 
prezidento Trumano, nei 
demokratų konvencijos. Ir 
kaipgi bus: argi ne tie pa
tys demokratai valdo Geor
gia valstiją, kurioje Ingra- 
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Brooklyn, N. Y per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

*b. ....——............. ..............................................................—------- ---------------------------------------------------------—

Wallace'o Perspėjimas
Henry A. Wallace teisingai pareiškė, jog nuo dabar 

iki lapkričio 2 dienos republikonai su demokratais mesis 
į visokią “triksišką” kampaniją, kad tuo būdu pasigavus 
daugiau žmonių balsų.

Trumanas, štai, šaukia specialę Jungt. Valstijų 
Kongreso sesiją. Jis ją šaukia “strateginiais sumeti
mais.”

Kongresą sudaro republikonų dauguma, na, ir, štai, 
Trumanas sako republikonams: susirinkite ir praveski- 
te gerų įstatymų. Specialėje Kongreso sesijoje bus ma-' 
nevruota visaip: demokratai kaltins republikonus, pas
tarieji — demokratus. Išvada? Nieko naudingo liaudžiai 
neatlikusi, specialė sesija užsidarys ir po visko!

> Vieno svarbiausiųjų klausimų demokratai su repu- 
blikonais, atrodo, visai nelies. Jau eina gandai, kad Tru
manas siūlys Dewey’ui tokį sumanymą: nelieskime rin
kiminėje kampanijoje užsieninės politikos. Republikonai 
.tokį pasiūlymą gali mielai priimti, nes juk mūsų kraš
to užsieninė politika ligi šiol buvo vedama tiek pat de
mokratų, kaip ir republikonų — buvo koalicinė-politika. 
Senatorius Vandenbergas, buvęs prezidentas Hooveris, 
Dewey’o patarėjas Dulles — trys republikonų šulai ir vi
si trys veikė išvien su demokratais užsieninės politikos 
nustatyme.

Toji politika yra žalinga, pavojinga tiek mūsų kraš
tui, tiek ir visam pasauliui. Toji politika yra '“šaltojo 
karo” politika, kuri gali priartinti “karštąjį karą.” Dėl 

. jos nustatymo lygiai kalti republikonai, kai}) ir demokra
tai.

Dėl to jie ii1 gali pasiekti susitarimą, pagal kurį rin- 
.kiminėje kampanijoje vieni kitiems nieko nesakys apie 
pasaulines negeroves, išplaukiančias iš dviejų partijų 
koalicijos.

Rinkiminėje kampanijoje, matysime, nedaug bus 
liečiami ir toki klausimai, kaip pragyvenimo brangėji- 

. mas, gyvenamųjų namų stoka, ir kiti klausimai, skau
džiai liečią milijonus darbo žmonių.

Bet vienas geras dalykas šių metų rinkiminėje kam
panijoje bus, tai naujosios partijos kandidatų buvimas. 
Naujoji partija, josios kandidatai neis į jokias koalicijas 
ir nedarys jokių sutarčių dėl to, ką sakyti ir ko nesakyti.

Naujosios partijos kandidatai sakys viską, kas 
turi būti pasakyta; sakys viską, kas yra svarbu milijo
nams žmonių.

Galimas daiktas, kad Wallace’o ir Taylor’o kalbos, 
naujosios partijos rinkiminė literatūra privers ir demo
kratų ir republikonų kandidatus pasakyti tai, ko kitokiu; 
.atveju jie nebūtų drįsę sakyti. v

' ^Dėl to naujosios partijos suorganizavimas, kuris 
įvyks šią savaitę Philadelphijoj, teiks didžiulės Ameri
kos liaudžiai vilties.

Didelė Pajėga
Jau visoje eilėje valstijų tapo formaliai suorgani-! 

zuotos naujosios partijos. Kitose valstijose dar bus jos; 
suorganizuotos.

Naujosios partijos darbuotojai turėjo į šią veiklą i 
įdėti nepaprastai daug pastangų. Atsiminkime, jog tūlo
se valstijose buvo surinkta po kelias dešimtis tūkstančių 
piliečių parašų. O tokioj Kalifornijoj buvo surinkta arti 
pusė milijono piliečių parašų tam, kad progresyvė parti
ja būtų ten legalė!

Tik pagalvokime, kiek daug reikėjo darbuotis tiems 
parašams surinkti.

Reikšmingas vienas dalykas: naujosios partijos dar
buotojai praneša, jog negrai buvo patys pirmutiniai, 
sutikę pasirašyti po peticijomis! Retas negras pilietis, 
pakviestas pasirašyti, atsisakydavo tai padaryti.

Amerikoje gyvena virš 12-kos milijonų negrų. Va
dinasi, milijonai jų yra balsuotojai. Ne visose valstijose 
jie, aišku, galės balsuoti, ne visi jie ir balsuos, kur ir 
turės teisę tai daryti, bet ten, kur jie balsuos, balsuos 

■ gerai žinodami už ką.
New Yorke gyvena daug portorikiečių; pietvakari

nėse valstijose .gyvena daug meksikiečių. Šitie žmonės, 
taipgi, ilgai buvę paneigti, entuziastiškai pasireiškia už 
naująją partiją ir Henry A. Wallace.

| < Kodėl Nenuimti Embargo?
Grįžęs iš Izraelio, kur jis praleido devynias dienas, 

bronksįetis kongresmanas Isacson sako: kur man tik 
teko progos susitikti su izraeliečiais, kiekvienas ir kiek- 
viena jų klausia: kada Amerika'nuims embargo nuo gin
klų Izraeliui?

Kongresmanas žymi, jog izraeliečių tarpe įsivyrauja 
noras už pradėjimą laiškų rašymo kampanijos. Jie šitaip 
galvoja: Izraeliečiai siųs daug laiškų savo draugams ir 

‘pažįstamiems Jungtinėse Valstijose, prašydami,,kad ši
tie kreiptųsi pas prezidentą Trumaną, reikalaudami nu- 

te imti nuo ginklų drausmę, embargo.
Kai Izraelio valstybė tapo paskelbta, Trumanas tuo

jau pasiskubino ją pripažinti. Bet dabar, kai arabai iz
raeliečius puola, kai ten verda karas, tai tas pats prezi
dentas Trumanas atsisako nuimti embargo nuo ginklų,

Pranešimas Dėlei Naujosios 
Partijos Konvencijos

Liepos 23 d., atvažiavę delegatai, važiuokite užsire
gistruoti į Convention Hall — Spruce ir 34th Streets.

Delegatai, atvažiavę su mašinomis keliai^ 422, 309, 
30, važiuokite į Broad St. — plačią gatvę ir ja važiuoki
te iki miesto .centro, iki Walnut gatvės. Tai bus antra, 
gatvė nuo Market St. (centre miesto), čia sukite po de
šinei ir važiuokite iki 34th St. ir sukite po kairei.

Delegatai, atvažiavę grupėmis traukiniuose ar bu- 
sais, imkite taksi ir važiuokite užsiregistruoti į Conven
tion Hall.

Liepos 24. Shibe Park randasi ties 21st ir West Le
high Ave. (North 27 šimto). Pavieniai, grupėmis važiuo
kite taksėmis; galite važiuoti ir Broad St. subway — 
North Bound ir išlipkite North Philadelphia stotyj; išėję 
paimkite gatvekarį ar eikite pėsti iki 21st ir Lehigh Ave. 
Galite važiuoti gatVekariais iki Lehigh Ave. ir persikelti 
į tos gatvės kitus gatvekarius. x

Philadelphijos lietuviai ir jos apylinkės ir iš toliau 
— važiuokite nurodytais keliais. Shibe Parke telpa 33,- 
000 žmonių. Tai tas pats parkas, kuriame velionis pre
zidentas F. D. Rooseveltąs kalbėjo. Čia Wallace ir Tay
lor pasakys prakalbas ir apsįims kandidatuoti į. prezi
dentinius rinkimus. Vieta su pastoge.

Į šį istorinį sąskridį lietuviai važiuokite masiniai 
ir dalyvaukite prezidento Roosevelto tradicijų demons
tracijoje. x

Dėl nakvynių vietų atsišaukite dienos laike pas ‘A. 
pelnei’, telefonu Ho: 8-7226; vakarais pas A. J. Smithą, 
Wa. 4-2538. Delegatai ir svečiai siųskite laiškus užsire
gistruoti nakvynę pas A. J. Smitą; 5809 N. Fąirhill St., 
Philadelphia 20, Pa. T

A. J. Smitas, /

siunčiamų Izraeliui.
Agresoriškos arabų valstybės ginklų gavo ir gauna. 

Arabai ginklų gauna iš Ąiųerikos, gauna iš Anglijos, bet 
izraeliečiams jų gauti nevalia. %

Kur ęia teisybė?!

mienė ir jos vaikai .nuteisti 
kalėjiman visam amžiui?

Toje valstijoje teroras 
prieš negrus yra neribotas. 
Negrams užgintos visos A- 
merikos Konstitucijos nuro
domos teisės.

APIAKUSIO KLERI
KALO DAINA

Chicagos kunigų Draugas 
rašo:

“Kad grįžo į Lietuvą pen
ki šimtai maskovskų agen
tų, tai menka naujiena... 
Žinoma, raudoniems špice- 
liams tai ne vien didi, bet ir 
džiaugsminga naujiena, kad 
laiku paspruko nuo kartu
vių jų plauko tavorščiai... 
Bet mums? Tai neverta nė 
dviem eilutėm prie tos ’ži
nios sustoti” (D., liepos 14 
d.)..

Dabar pažiūrėkime į šio 
visiškai apjakusio klerika
lo- švakščiojimų prasmę.

Kada penki šimtai pa
bėgėlių sugrįžo Lietuvon, 
tai Draugui nėra jokia nau
jiena. Bet jeigu tuzinas pa
bėgėlių atvažiuoja Ameri
kon, tai didžiausia naujiena. 
Tai šitaip klerikalams rūpi 
Lietuva.

Kitas dalykas. Tame pa
čiame Drauge kasdien ra
šoma, kad niekas iš pabėgė
lių nenori grįžti Lietuvon ir 
negrįžta. Bet štai vienu sy
kiu sugrįžta jų net penki 
šimtai!

Arba, argi klerikalų spau
da šimtus kartų nėra skel
bus, kad pabėgėlių tarpe ne
siranda nė vieno dabartinės 
Lietuvos simpatiko. Bet 
staiga atsirado net penki 
šimtai!
Pagaliau, ką reiškia Drau

go grūmojimas, kad šitie 
penki šimtai pabėgėlių bū
tų buvę pakarti, jeigu jie 
nebūtų sugrįžę Lietuvon? 

j Aiškų, kad jiems pakorimu 
nėra grūmojus Amerikos 
vyriausybė, kurios zonoje 
jie buvo. Bent jau mes nesa
me girdėję tokio grūmoji
mo. Tai išeina, kad norin
tiems grįžti Lietuvon pavo
jų sudaro tie, kurie pabė
gėlių stovyklose viešpatau

ja, būtent, fašistiniai kri
minalistai. Tai dabar atvi
rai pripažino ir kunigų 
Draugas-. /

JAU IR SIRVYDAS 
“MASKVOS AGENTAS”

Taip griežtai teigia So. 
Bostono Keleivio redakto
rius. Sirvydas “bėdon” pa
kliuvo dėl savo neiškenti- 
mo: jis ėmė ir pasmerkė 
naujo karo kurstytojus. Jis 
pasakė: 

z

“Karas gal bus, gal ne
bus. Viena aišku, jei nebus, 
pražus netik Amerika ir 
Rusija, bet iš Lietuvos ti
krai tik atsiminimas istorijos 
puslapiuose (jei bus kam 
tuos puslapius rašyti žmoni
joj) pasiliks. Prie pirmo šū
vio, Lietuva, Latvija ir Esti
ja taip bus nušluotos, kaip 
Pavolges vokiečių respubli
ka, ar Karelijos suomiai. 
Lietuvis, kuris kito karo pra
šo, prašo savo tautai amži
no atilsio.”

Keleivio peckeliui tas bai
siai nepatinka. Jis tiesiog 
šaukia: “Su tokia propa
ganda Vyt. Sirvydas taria
si kalbąs už lietuvių tautą, 
bet jis kalba ‘dėdes Juozo’ 
kalbą ir, pagal išgalės, pa
deda Maskvos agresoriams 
plėsti jų įtaką pasaulyje.”

Ne tik Sirvydas, bet kiek
vienas dar pilnu protu žmo
gus žino, jog naujas karas 
riekštų baisiausį sunaikini
mą. Keleivio peckeliui nau
jas karas vaizduojasi išga
nymu! Jis sušilęs padeda 
naujo karo kurstytojams.

Jis taip ap j akintas neapy
kantos, jog nebesupranta, 
kad jau jeigu kas šiame at
sitikime patarnauja “dėdei 
Juozui”, tai ne Sirvydas, 
bet Keleivio pęckelis. Juk 
jis teigia, kad kas tik šian
dien kalba ir kovoja prieš 
naujo karo pavojų, tas yra 
“dėdės Juozo propagandis
tas” bei “Maskvos agen
tas.” Išvada tokia, kad Juo
zas ir Maskva yra paikos 
simbolis. Vadinas, visiškai 
nenorėdamas tai padaryti, 
Keleivio redaktorius sutei
kia Tarybų Sąjungai di- 
džiausį kreditą.

Meno Saviveiklos Vakaras 
Svetimomis Kalbomis

VILNIUS. — Pirmasis lie
tuviu meno saviveiklos vaka
ras svetimomis kalbomis įvy
ko Vilniaus V. Universitete. 
Ji surengė universiteto Istori
jos-Filologijos fakulteto sve
timųjų kalbų katedra. Į va
karą atsilankė daugelis Vil
niaus aukštųjų mokyklų dės
tytojų ir studentų, sostinės vi
duriniųjų mokyklų mokytojų 
ir moksleivių.

Universiteto studentai su
vaidino ištrauką iš .Šekspyro 
anglų kalba, padainavo vokišr 
kai, angliškai ir prancūziškai. 
Pedagoginio instituto studen
tų grupė padainavo “Dainą 
apie Staliną” anglų kalba.

Harry Martin, CIO laikraš- 
tininky gildijos, paskirtas 
dąrbo reikaly patarėju 

prie ERP Administrato
riaus Hoffmayo.

Iš Lietuvių Darbininkų Susi- 
vienijimo Aštuntojo Seimo

Rašo Jasilionis.
iš Mass.; LDS Klubas, Cle
veland, Ohio; Vilkelis Fu
neral Home; Frank ir Ellą 
Stribeck ir V. C. Koman
dai; LDS Baseball team, 
Cleveland, Ohio.

Mixmasters Lodge, Los 
Angeles, Cal. $15.

Po $10: Liet. Moterų 
Klubas, Cleveland, Ohio; 
Lyros Choras, Cleveland; 
Lambda Delta Sigma, Cle- 4 I 
veland; LDS 55 kuopa; LDS * U 
4-ta Apskritis; LDS 201 3
kuopa, Cleveland. \

Po $5: Lambda Delta 
Sigma, Chicago, Ill.; Chuck 
ir Mary Andrews, Club 
mgr.; J. ir E. Gabriūnai; 
Mike Lukošius; Julia Wer
ner; May Company.

J. Krasnickas $3.
Pasveikinimai atsiųsti į 

Seimą
S. K. Mažanskas $25.
76 kp., Chicago, Ill. $22.
157 kp., Cuddy, Pa. $10. 
Po $5: M. Savukaitienė;
G. ir B. Telužis; Steve ir 

Ursula Paick; K. ir E. 
Kowker; 201 kp., Cleve
land, Ohio.

Frank Blues $1.
Viso su sveikinimais gau

ta $252.
Nutarta paaukoti Liet. 

Meno Sąjungos mokyklai 
$25.

Įvesdinta nauja Centro 
Vaidyba:

Prezidentas J. Gasiūnas.
1 vice prez. J. Mockaitis.

2 vice prež. A. Vasaris.
' Sekretorius J. Siurba. 

Iždininkas J. Weiss. 
Daktaras-kvotėjas Dn M.

D. Palevičius.
Iždo globėjai: S. Kuzmic

kas,- K.’ Petrikienė ir Aida 
Orman.” e

f 1Komisijų komisija reko- - 
menįuoja, o Seimas užgiria 
sekamas pastovias komisi
jas: Įstatų ir apeliacijų ko
misija: Eva Mizarienė, 
Vincas Čepulis ir Mary Do- 
binis. Sveikatos ir Apšvie
tos komisija: S. Jasilionis, 
Dr. J. Kaškiaučius ir R. 
Mizara. Į Veikimo ir Jau
nimo komitetą: H. Zablac- 
kas, A. Dobinis, J. Orman, 
B. Žukauskas, J. Karolus, 
H. Dobei, A. Burba, H. Mit
kus ir Ann Jakštis.

Balsuojama vieta sekan
čiam seimui: Už Brooklyną 
paduota 38 balsai, už Phi- 
ladelphią — 19, už Chica- 
gą — 14 ir už Detroit — 1.

Delegatų atsistojimu, pa- 
reikšta pagarba visiems mi- r* 
rusiems LDS nariams.

Skaitomas ir priimamas 
paskutinių dviejų sesijų 
protokolas.

Uždarant Seimą, pakvies
tas pakalbėti Chicagos vei
kėjas J.* Pauliukas, Detroi
to — U. Palevičienė, Pitts-" 
burgho — J. Miliauskas, 
Bmghamtono — S. Jašilio- 
nis, Cleveland© — J. Žeb- 
rys.

Seimą uždaro prezidentas 
J. Gasiūnas 5 vai. vakare.

J_______________
Naujos Daržovės—
Miesto Darbo Žmonėms i

ŠIAULIAI.—Ginkūny tarybi- 
nis ūkis . aprūpina daržovėmis 
Šiaulių miesto prekybinį 'tin
klą. Gegužės mėn. miesto 
krautuvėse ir kioskuose gau
siai parduodamos šiemetinės 
daržovės: agurkai, ridikai, 
svogūnai ir Saločiai.

CLEVELAND, Ohio. — 
Šeiminės pramogos vyksta 
puikiose vietose. Antradie
nio vakare, liepos 13 d., bu
vo vakarienė Lake Shore 
Country Club. Vieta prie 
pat ežero, erdvi ir graži, 
kaip "lauke, taip viduj.

Trečiadienio vakare ska
ni vakarienė buvo patiekta 
Carter viešbutyje. Taip pat 
puiki vieta. Kadangi Car
ter viešbutyj eina Seimas 
ir nemažas skaitlius delega
tų čia yra apsistoję, tai bu
vo jaustas parankumas, — 
nereikėjo šį vakarą toliau 
važinėti. Šioje vakarienėje 
dainininkas Julius Krasnic- 
kas sudainavo porą dainų, 
jam akompanavo A. Vir- 
bickienė. Labai daug sve- 
čių-delegatų iššaukta pa
kalbėti. Seimo rengimo ko
misijai teko didelis kredi
tas už rūpestingumą. Ilges
nę kalbą pasakė K. Petri- 
kienė. Ji apibudino šio lai
kotarpio gyvenimo eiseną ir 
įrodė svarbą susirūpinti šių 
metų balsavimais. Kiti kal
bėtojai reiškė pasiryžimą 
auginti mūsų LDS.

Ketvirtadienio rytą, lie
pos 15 d., 10 valandą, pra
sidėjo penktoji Seimo sesi
ja. Pirmininkauja Jočionis. 
Pirmuoju svarstymo punk
tu imami pataisymai kons
titucijai dėl pašalpų mokė
jimo. Priimtas naujas pašal
pos mokėjimo planas, kuris 
leidžia pilną pašalpą mokė
ti už 216 dienų. Naujo pla
no ir duoklių mokėjimas 
pataisytas. Naujų narių 
duoklės nustatytos pagal jų 
įsirašymo amžių.

Pirmą valandą uždaryta 
penktoji sesija pietums.

šeštąją sesiją atidarė 
pirm. Jočionis 2 vai. po pie
tų. Imami svarstyti suma
nymai, leurie nebuvo įdėti 
Seimo,darbų knygutėn. Ta
čiau nieko nauja nenutarta,

J. Ormanas skaito rezo
liuciją LDS auginimo klau
simu ir visa bendra veikla. 
Antra rezoliucija — padė
ka mūsų draugiškai spau
dai — dienraščiams Lais
vei ir.Vilniai; taipgi padė
kos rezoliucija Seimo ren
gimo komisijai *ir toms 
įstaigoms, kurios teikė bent 
kokią pagalbą. Rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai.

Vienbalsiąi nutarta įstei
gti LDS Apšvietos ir Lab
darybės Fondą, atskirą nuo 
kitų fondų.

Seimas vienbalsiai įga
lioja ir paragina Centro 
Valdybą rūpintis įsteigimu 
seneliams prieglaudos.

Seimas įteikia vajinin- 
kams dovanas. Dovanas ant 
vietos priima: Al. Petravi
čius, J. Mockaitis, Lillian 
Gugas, Geo. Montvila, Ber
tha Butkus, J. Kunca ir M. 
Kunski.

Bridgeport, Conn., 74-tai 
kuopai įteikta garbės vėlia
va.

Los’ Angeles, Cal., 205 
kuopai — garbės trofėja. 
V ą j į n i n k ai pasveikinti i 
griausmingais aplodismen-! 
tais. .

Chicagos Lietuvių Audi
torijos ' manadžeris Čer
niauskas sveikina Seimą ir 
kviečia laikyti sekapią Sei
mą Chicągoje.

Sveikinimų komisija skai
to daugiau gautų pasveiki
nimų.
LDS Seimui sveikinimai at
siųsti pęr Seimo rengimo 

Komisiją
Po $25: LDS 1 Apskritis

Sumaltas kukurūzo (kor-' 
no) varpos kambliukas turi
64 nuošimčių pašaro vertės 
gyvuliams, lyginti su pąči 
grūdų maistingumu.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Liepos 19



Sąjungos Gamtinis | vairam as, Žemės Turi ai ir Pramonė
Kažin ar yra įvairesnė 

pasaulyje šalis, kaip Tary
bų Sąjunga, rašo M. Mi- 
chailovas:

— Linkui pietų nuo Ka
zachstano yra Tarybinės 
Vidurinės Azijos respubli
kos — Uzbekija, Turkmėni
ja, Tadžikija, Kirgizija.

Sausos stepės pereina į 
dykumas — čia daugiau 
saulės, mažiau drėgmės, 
karštis, smėlynai, reta 
šiurkšti žolė. Ši žemė būtų 
visai neturtinga, jeigu pie
tuose už Taškento kalnynai 
neperkirstų jos. Aukščiau 
debesų iškilę kalnynai — 
Pamiro Altajus ir Tjan- 
šanas — sulaiko savo pe
čiais drėgmę, oru atėjusią 
nuo tolimo Atlanto Vande
nyno. Ta drėgmė susikuo-

pia į viršukalnių ledą ir 
sniegą. Iš tų sniegynų-le- 
dynų gema upės ir gaivi
na lygumos dalį.

Kalnų atšalaitėse, dyku
mų lygumose todėl išsitiesė 
ganyklos, o laistomuose 
plotuose-oazėse žaliuoja 
laukai, žydi sodai. Laisty
mui bėga vanduo iš kana
lų, kuriais tankiai išraižyti 
laukai ir sodai.

Vidurinės Azijos ūkis su
sijęs su visos Tarybų Są
jungos ūkiu. Vidurinė Azi
ja gauną duonos ir medžių 
iš Volgos srities, žibalo — 
iš Baku, pramonės dirbinių 
iš Maskvos.

Lygiateisės Turkmėnijos 
Tadžikijos, Uzbekijos ir 
Kirgizijos respublikos su 

1 rusų tautos pagalba sukūrė

savo stambiąją pramonę, 
išvystė savo laisvą tautinę 
kultūrą.

VOLGA.
Štai kelias iš Maskvos į 

rytus. Jis perkerta Volgą.
Pati didžiausia Europos 

upė, Volga išsrūva vos pa
stebimu upeliu iš Valda- 
jaus pelkių, auga žingsnis 
po žingsnio, eina per kolek
tyvinių ūkių laukus, pra
plaukia pro pramonės mies
tų virtinę, pereina per ru
sų žemę nuo Rževo ligi As
trachanės ir išnyksta Kas
pijos Jūroje. Volga sujun
gia šiaurės miškus su pietų 
stepėmis, pasiekia viena sa
vo ranka Maskvą, o kita— 
Uralą.

Ties Volga praėjo šimt
mečiai Rusijos istorijos.

anglį. Ta Sibiro anglis iš
kėlė galingą naują, Uralo 
pramonę. Magnitogorske, 
Čiel i abi inske, S verdlovske, 
daugelyje kitų atjaunėjusių 
ar iš naujo išaugusių Uralo 
miestų iškilo pirmos rūšies 
fabrikai - milžinai.

Iš Uralo plieno gamina
mos mašinos ir pačiame 
Urale, ir Taškente, ir Pa- 
volgyj, ir Maskvoj. Po visą 
šalį sklinda Uralo varis, ni
kelis, aliuminas. Uralas — 
tai metaliniai Tarybinių 
Rytų pramonės pamatai, 
tai plieninis tarybinio apsi
gynimo stuburas.

Si kiras.
Už Uralo milžiniškas Si

biras. šiųrškti .jo gamta, 
stiprūs, laisvi, veiklūs žmo
nės — sibiriečiai.

(Kai tapo nugalėta Japo
nija, tai į Tarybų Sąjungos 
sudėti įėjo ir Sachalinas ir 
Kurilų salų virtinė.)

Rusai ir Ukrainai atei
viai per dešimtmečius .savi
nos! tą kitados buvusį dy
kumų kraštą, pėdą po pė
dos. Jie atkakliai arė ir už
sėjo lygumas, rovė kelmus 
taigoje, statė miestus. Tie 
žmonės pavertė pirmykštę 
laukinę Amūro lygumą į 
derlingas ganyklas, nusau
sino ir išdirbo žemę prie 
Chanki, išvalė neperžengia
mus Usuri miškus, paleido 
garlaivius Amūro upe, iš
gavo Sučano anglį ir Se- 
lemdži auksą.

Puikūs Tolimieji Rytai.
Puikūs yra Tarybiniai 

Tolimieji Rytai! Kas juos

ašigalyje (poliuje), o Kara- 
K urnoj vasarą karščiau, 
negu pusiaujyje (ekvato
riuje). Ties Ašchabadu 
bręsta javai, kai Amūro 
Nikolajevskas skendi snie
ge iki stogų. Lenos ’ upė 
šiaurėje apsidengia ledu as
tuoniems mėnesiams per 
metus, o Riono upė Gruzi
joje niekad neužšala.

Beveik viso pasaulio že-! 
mėtyros mokslui galima ra
sti pavyzdžių Tarybinėje 
Sąjungoje. Volgos žiotyse 
lotosas — Egipto augalas. 
Pietiniame Azerbaidžane 
darbams vartojamas kupro
tas zebu'— Indijos gyvulys. 
Murmane yra tokių fiordų, 
kaip Norvegijoj. Turkmė
nijoj auga finikų palmė — 
Arabijos medis. Tadžikijoj

yra cukrinių nendrių plan
tacijų, o Sachaline — bam
buko. Tarybinė Pranciš
kaus Juozapo žemė sukaus
tyta ledu, kaip Greenland!-, 
ja. Kamčatkoj trykšta iš 
žemės karšto vandens vers
mės, kaip šiaurinėje Ame-

i rikoje, ir žibuoklės žydi žię- 
j mą iš pusnynų ... %

Tarybų žemėje gyvena ir 
ašigalio (poliaus) pelėda, 
ir rausvi paukščiai flamin
gai; auga ir berželis - nykš
tukas ir amžinai žaliuojan
ti palmė .. .

Įvairi Tarybų Sąjungos 
gamta ir įvairus žmonių , 
darbas. Savo darbu‘jie duo- . 
da šaliai visko: plieno ir. 
aukso, jūrų laivų ir plonų 
mezginių, karinių lėktuvų 

■ ir giedančių smuikų ...
(Tąsa 4-me pusi.)

Ieškoma Priemonių Kovai 
Prieš Kūdikių Paralyžių

vystė kūdikių paralyžius. .
Tuomet tyrinėtojai tyčia 

visai sumažino šio vitamino 
kiekį pelėms. Tada pelės 
jau kur kas stipriau laikėsi 
prieš tą ligą. Mokslininkai 
todėl padarė išvadą:—Ma
tyt, kūdikių paralyžiaus pe
rai tarpsta ir bujoja nuo 
vitamino B-l.
Dar Neišbandytas žmonėm 

Chemikalas
Jie taipgi atrado, kad che

mikalas oxythiamin greitai 
ir veikliai padeda pelėms 
atsilaikyti prieš bakterinius 
kūdikių paralyžiaus nuo
dus. Bet šis chemikalas dar 
neišbandytas kaip vaistas 
žmonėms.

Apie tuos tyrimus buvo 
duota platūs pranešimai 
tarptautiniam suvažiavimui 
kovai prieš Kūdikių Para
lyžių. Suvažiavimas įvyko 
praeitą savaitę New Yorke. 
Jame dalyvavo bent 1,500 
gydytojų, kurių tarpe bu
vo daktarų ir iš 38 sveti
mų kraštų. • /

Mankštos Prietaisai
Suvažiavimui buvo paro

dytas elektrinis prietaisas, 
kuris įtempia ir atliuosuoja 
paralyžiaus ištiktus raume
nis 24 kartus per minutę. 
Taip jis dirbtinai mankšti
na ir padeda nervams at
gyti arba kitus nervus dar
ban išvystyti.

Tą- instrumentą išrado 
Northwestern, Wisconsin 
ir Illinois universitetų me
dinos mokslininkai ir paga
mino General Electric kom
panijos inžinieriai.

Massachusetts Gen erai 
Hospital’yj, Bostone, buvo 
išrastas kitoks mankštos 
prietaisas, kurio pagalba li
goniai galėtų palaipsniui 
a t g r iebti • suparalyžiuotų 
raumenų vartojimą.

Masažas, braukymas ir 
lavinimasis mažu - pamažu 
atgauti raumenų vartojimą 
buvo pripažinta pamatine 
pagalba žmonėms, kuriuos 
kūdikių paralyžius padarė 
paliegėliais.

Antra vertus, jeigu sąna
riai aptvarstomi geležimis 
ar kitais rėmais, tatai tik 
silpnina sąnarius ir neža
da jokio pagerėjimo, kaip 
pripažino visi minimo gy
dytojų suvažiavimo kalbėto
jai. N, M.

Kūdikių paralyžium šie
met serga Jungtinėse Vals
tijose kur kas daugiau as
menų, negu pernai. Ta li
ga ypač plinta vidurvakri- 
nėje ir pietinėje šalies daly
se. Bet kūdikių paralyžius 
šiais metais daugiau žmo
nių kliudo ir New Yorke ir 
kitose rytinėse valstijose, 
negu 1947 m.
Taip Pat ir Suaugusių Liga

Kūdikių paralyžius (poli
omyelitis) nėra tiktai kūdi- 

tfitį ar mažamečiij liga. 
Kaskart jis paliečia vis di
desnį skaičių suaugusių.

1916 m. Jungtinėse Vals
tijose tarp to paralyžiaus 
aukų buvo tik apie 4 nuo
šimčius asmenų virš 15 me
tų amžiaus; o šiemet žmo
nės virš 15 metų sudaro 
jau 25 nuošimčius tokių li
gonių. 1944 metais Kopen- 
hagene,, Danijos sostinėje, 
53 iš kiekvieno šimto susir
gusių ta liga buvo asmenys 

• virš 15 metų amžiaus.
Kova prieš kūdikių para

lyžių sunki ypač todėl, kad 
dar nėra išrasta jokio tam 

’ vaisto.
Ar Gera Mityba Apsaugo?

Gera mityba ir kitos svei
katingos gyvenimo sąlygos 
nesuteikia apsaugos nuo tos 
ligos, kaip parodė dr. Al
bertas B. Sabinas, Cincin
nati Universiteto profeso
rius.

Dažnai kūdikių paraly
žius griebia puikiai gyve
nančius žmones.

Tam tikras kiekis B-l vi
tamino, gaunamas iš val
gių arba iš vaistinių, yra 
reikalingas žmogaus svei
katai, bet galimas daiktas, 
kad tas vitaminas padeda ir 
kūdikių paralyžiaus perams 
išsivystyti kūne.
Vitamino Bandymas Pelėm

Daktarai J. Stokes ir Ja
mes H. Hazlett ir moksli
ninkė Clare Foster per ke
letą paskutinių metų Phi- 
ladelphijoj tyrinėjo, kaip 
veikia vitaminas B-l (thia
min chloride) pelėms, ap
krėstoms kūdikių paraly
žium. Buvo manoma, kad 
tas vitaminas padės sulai
kyti ligos eigą. Bet pasiro
dė kas kita. Juo daugiau 
B-l buvo duodama pelėms, 
juo smarkiau pas jas išsi-

Čia audrojo didieji liaudies 
sukilimai, 
liokai čia 
sias rusų 
Leninas.
vardo miestas, kuris ' pa
kreipė visą karo eigą, visą 
istorijos eigą.

Volga — tą i Rusijos ašis.
Uralas i?' Jo Turtai

Toli už Volgos į rytų 
šiaurę išsitiesia Uralo kal
nynas, dantytas slenkstis 
tarp Europos įr Azijos. Jo 
akmenynuose auga eglės ir 
pušys, slėnyj blizga fabri
ko tvekinys, ties mišku ka
bo dūmai. ..

Per milijonus metų van
duo ir saulė, šaltis ir vėjas 
aptašė Uralo kalnus, ap
nuogino turtingas tų kalnų 
gelmes.

Pasaulyje nėra turtinges
nės metalų rūdų vietos, 
kaip Urale. Išilgai viso kal
nyno tęsiasi geležies klodai. 
Čia yra ir vario, ir kalio 
druskos, ir sieros, ir naftos 
(žibalo), ir aukso, ir nike
lio, ir deimantų. Visame 
pasaulyje garsus Uralas as
bestu, puikiais spalviniais 
mineralais — malachitu, 
smaragdu, jaspių, ametis
tu, topazu, kalnų krištolu...

Uralo Pramonė.
Dar rusų baudžiauninkų 

darbu Urale sukurta meta
lo pramonė, 18-me amžiuje 
užėmusi, pirmąją vietą Eu
ropoje. Šie kalnai ir rūdy
nai apginklavo Petro Pir
mojo, Suvorovo, Kutuzovo 
armijas.

Penkmečių laikotarpyj 
Kuzbasas ėmė duoti Uralui

Iškankinti bur- 
sudėjo gražiau- 
dainas. Čia gimė 
Čia yra Stalino

Sibiro pietuose, tarybinės 
valdžios pastangomis, su
kurta stambi pramonė. 
Kuzbasas duoda daug an
glies Sibirui ir Uralui; iš 
Magnitogorsko rūdos Sibi
ras lydo metalus. Šalis gau
na Sibiro mašinų.

Prasidėjo pramoninė sta
tyba ir Sibiro šiaurėje. 
Šio tolimo, turtingo krašto 
puiki ateitis.
Sibiro Girios ir Kiti Turtai

Sibiro šiaurė: Didžiau
sios girios pasaulyje. Spyg
liuočių miškas, kaip kokios 
nuolatinės marios, traukia
si per visą Sibirą nuo Ura
lo iki Kamčatkos.

Šis kraštas duoda aukso 
ir kailių. Kai bolševikų 
energiją atgaivi.no Sibirą, 
kai lėktuvai sutrumpino 
kelią, tai ir šiurkšti Sibiro 
ta i ga (n uo.l at i n i ų spy gi i uo- 
čių miškų plotas) pasidavė 
žmogaus’ darbui.

Apart aukso ir 
Sibiro šiaurė 
nikelio, alavo,

nors kartą yra matęs, tas 
neužmirš jų. melsvų, ugnia- 
kalnių, sniegais apdengtų 
Kamčatkos vulkanų, iškil
mingai plačios Amūro upės, 
galingo vandenyno, senosioą 
Usuri taigos ošimo — vi
sos tos Tolimųjų Rytų 
gamtos erdvės ir galybės.

Tarybinės valdžios metu 
Tolimieji Rytai virto nau
josios statybos vietove. Jū
ros pakrantėmis išaugo žu
vininkystės Įmonės, taigoj 
išsivystė naujos metalų ka
syklos — rūdynai. Sachali
ne pradėta gauti žibalo, 
miestuose pasirodė mašinų 
fabrikai.

Komsomolskas
Komsomolskas — 

jas Amūro pramonės
tas, lyg įkūnėjęs visas pra- 
mon i n i o įkaršč i o di dvy ri š- 
kumas. Tą miestą pastatė 
jaunuoliai ir jaunuolės, su
važiavę čionai iš visos Ta
rybų šalies.

/ėmės Turtai. x
Kažin ar 

turtingesnis 
gėrybėmis

Kaip Greičiau ir Pigiau 
Nupenėti Kiaules

' 4

nari
ni i ės

kailių, 
ėmė teikti 

iškasamos

Oro keliai perskrodė taigą; 
tolimuose rūdynuose pasta
tytos mašinos. Per šiauri
nio vandenyno ledus, išilgai 
Arktikos kranto, išrėžtas 
jūros kelias.

Tolimuosiuose Rytuose ta
rybinė žemė pasiekia v Ra
miojo (Pači f i ko) Vandeny
no krantus, traukdamasi 5 
tūkstančius kilometrų — 
nuo Vladivostoko iki Berin
go Jūros. Tokios ilgos pa
krantės. linijos neturi jokia 
kita Ramiojo Vandenyno 
šalis.

yra pasaulyj 
gamtinėmis 

kraštas, kaip 
Tarybų šalis. Niekur že
mės gelmėse nėra tiek žiba
lo, geležies, mangano, chro
mo, aukso, nikelio! Niekur 
nėra tokių vertingų miškų, 
ir i____ ___  __  ____
gų juodžemio stepių!

Gamtinis Įvairumas.
Kažin ar yra įvairesnė 

šalis. Tarybų Sąjunga įjun
gia visus klimatų ruožtus, 
išskyrus tropikų juostas. 
Tarybinėje Jakutijoje žie
mą šalčiau, negu Šiaurės

ATOMINIAI SPINDULIAI GADINA JAVU VEISLĘ
Ant laivų ties Bikini sala 

buvo padėti ir maišeliai ku
kurūzų (kornų), kuomet 
Amerika ten pirm dvejų 
metų išsprogdino dvi ato
mines bombas. Buvo nori
ma sužinot, ar atom-bombos 
spinduliai sudarkys bei už
muš grūdų veislę.

Kada eksploduoja atomų 
bomba, tai iš jos į visas pu
ses lekia alfa, beta, gamma 
spinduliai. Tokius spindu
lius skleidžia ir atominės 
dulkės, į kurias siųra di
džioji dauguma bombos me
džiagos.

Gavusieji tokių spindulių 
grūdai buvo pasodinti dvie
jose vietose: Beltsville, Md., 
Amerikos žemdirbystės de
partment bandomo jo j sto- 
tyj, ir Kalifornijos Tech

nologijos Instituto bando
majame ūkyje.

Abiejose vietose pasirodė 
įvairūs grūdų dygimo ir 
augimo nesveikumai:

Kai kurių kukurūzų laiš- 
kai-lapai buvo susisukę, su
siraukšlėję, mažyčiai; kitų 
lapai turėjo dėmes be jokio 
žalumo; tarpais jie buvo vi
sai be augalinės gyvybės ir 
savaime skilo.

Bent pusė varpų užaugo 
su be veislėmis arba bergž
džiomis sėkladulkėmis.

Ištyrus per mikroskopą, 
buvo atrasta, jog atominiai 
spinduliai pagadino grūdų 
sėklų cfyromosomus, tai yra,' 
tas daleles, kurios nulemia 
naujai kartai panašumą^ į 
tėvus.

Buvo auginami ir grūdai,

Veterinarijos gydytojai skaitant apytikriai apie 14 
A. Kazlauskas ir J. Kai- mėnesių. Per tas 52 dienas 
riūkštis šį klausimą atsako,guvulys pašarą naudoja, 
t *-L--------- galima sakyti, visai veltui.

Veterinarijos mokslas to
dėl yra pritaikęs operaciją 
pašalinti kiaulaitėms lyti
nes liaukas, kitaip sakant, 
jas kastruoti (išromyti). 
Tokia operacija nutraukia 
nenaudingą penėjimui ru
jos laiką, kuris, kaip minė
jome, nėra taip jau trunv----
pas. Toks operacinis liaukų 
pašalinimas kiaulaitėms
yra vadinamas ovariotomia 
(kiaušinynų išpjovimas).
Ši operacija atliekama, ka
da kiaulės būna 4 mėnesių 
amžiaus.

Išromytos kiaulės lieka 
visam penėjimo laikui ra- ? 
mios; nepraranda noro ėsti, 
gerai sunaudoja pašarą ir ' 
greit nusipeni. Penint išro
mytas kiaules, jų penėjimo- • 
si laikotarpis yra apie 14 
nuošimčių trumpesnis, ne- : 
gu neromytų kiaulių.

Iš to galima susidaryti 
aiškų vaizdą, kiek gali bū
ti sutaupyta pašaro. Be to, 
romytų kiaulių mėsa yra 
žymiai geresnės kokybės— 
minkštesnė, baltymingesnė 
(su daugiau proteinų), rie
besnė ir greičiau išverda.

ši praktika yra plačiai 
prigijusi Ukrainoje ir ki
tose Tarybų Respublikose.

Lietuvos Tarybinėje Res
publikoje taip pat pradeda
ma tuom domėtis, , pavyz
džiui, Šiaulių apskrityje, 
apie Gruzdžius.

Patyrimai visiškai pa
tvirtino, jog romytos kiau
laitės daug greičiau nusi
peni, ir tokiu būdu šutau- 
ponia nemaža vertingo pa
šaro.

Kiaulaičių romijimas 
ypač naudingas tokiuose 
ūkiuose, kur auginama ir > 
penima didelis skaičius 
kiaulių.

Kiaulaites išromyti gali 
kiekvienas v e t e rinacijos 
(gyvulių) gydytojas su to
mis žiniomis, kurias jam 
davė aukštoji veterinarijos 
mokykla. Veterinarijos gy
dytojams reikia tik prisi
minti pagrindinius šios

Lietuvos laikraštyje Tieso- 
je:

—Kiaulių auginimui ir 
ypatingai jų penėjimui pa
prastai sunaudojama žy
mūs kiekiai pirmarūšio pa
šaro, kaip antai, 'grūdų, 
bulvių ir kt. Ne vienam 
žemdirbiui, auginančiam 
kiaules, tur būt, ne sykį ky
la klausimas, kaip sunaudo
jant kuo mažiau pašaro, 
galima būtų greičiau nupe
nėti kiaules, gauti kuo dau
giau pilnavertės kiaulie
nos?

Gyvulių augintojai iš 
praktikos žino daug prie
monių, kurįų pagalba pa
greitinamas kiaulių nupe- 
nėjimas, pavyzdžiui, pritai
kytas šėrimas, nustatytas 
pašaro kiekis ir tt.

Tačiau yra nemaža daly
kų, kurie trukdo kiaulių 
penėjimą. Bene vienu iš 
svarbiausių trukdytojų rei
kia laikyti lytinio įkarščio 
laikotarpį — rują (ciklą),

niekui’ nėra tiek derliu- kurio Įtakoje g vulys nu
stoja dalies gyvo svorio.

I
Kiaulių augintojai iš pa- 

I ‘tyrimo žino, kad pasikarto- 
, jautieji lytiniai gyvulių 

Įkarščiai labai trukdo penė
jimą, ir neromytų gyvulių 

. mėsa yra blogesnės koky
bės.

Kuilių romijimą kiekvie
nas valstietis puikiai žino, 
ir vargu kur paliekamas 
penėjimui neromytas kui-

per kuriuos perleista 5,000 
iki 25,000 X-spindulių vie
netų. Šių grūdų augalai 
taip'pat buvo išsigimėliai, 
visaip sudarkyti, iš dalies 
-panašiai, kaip anie kukurū
zai, kuriuos palietė atomi
nių bombų spinduliai.

Žymėtina, jog atominiai 
gamma spinduliai yra pa
našūs į X-špindulius, tik 
trumpesni ir dar -smarkes
ni.

Kiek minimi Bikini ku
kurūzai gavo atominių al
fa, beta ir gamma spindu
lių, nuo to būtų greitai žu
vę žmonės bei gyvuliai, ra
šo mokslinis amerikonų 
žurnalas Science News Let
ter. Grūdai šiaip taip atsi
laikė, bet jų veislė, buvo iš- 
gamiškai sudarkyta. N. M.

ta? p pat lytinis 
(ruja) trukdo ir 

pen ėjimų si. Prasi- 
laikotarpiui,

Visai 
įkarštis 
kiaulių 
dėjus rujos 
kiaulės nustoja ėdusios, da
rosi neramios, žviegia, ir 
tuo pat laiku krinta gyva
sis jų svoris.

.Kiaulės ruja tęsiasi nuo 
2 iki 5 dienų ir kartojasi 
kas 3 savaitės, pradedant 
nuo 6 mėnesių amžiaus.

Suprantama darosi, kad 
kiaulių penėjimui lytinis 
instinktas yra7 visai nenau
dingas, o net žalingas ir 
nuostolingas.

Rujos laikotarpiai viso 
sudaro apie 52 dienas per 
visą kiaulės penėjimo laiką, I operacijos dėsnius.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-** Pirm., Liepos 19, 1948 *
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Žinios iš Lietuvos Philadelphia, Pa.

(Tąsa)
— Teliko viena tema — bromas!...
Pasakojo, jog kareiviams į kavą mai

šą bromo, kad nesiilgėtų žmonų. Ir Žo
lijo savo laikraštyje atspausdino kuple
tus:

Gretchen, aš prie jūsų namo,
Be bromo, be bromo, be bromo!...

Deserio saulėlydis privertė Žolijo ieš
koti naujo globėjo. Breteilis suvedė jį su 
Montinji. “La Voix Nouvelle” ne pirmą 
sykį keitė kryptį; bet šį kartą Žolijo nu
liūdo: Deseris mokėjo gyventi, aštrumus 
sušvelnindavo juoku, čekį duodavo pa
prastai, kaip papirosą: o Montinji aprė- 
kauja Žolijo, kaip liokajų; kišasi į re
dakcinius reikalus; piktinasi nekalta pa
stabėle apie kokio nors radikalo ar so
cialisto vedybas. O kaip gi gali Žolijo 
pyktis su visais? Juk ir Montinji neam
žinas ...

Vienas bendradarbis pavartojo apy
braižoje žodį “bošai”—taip pravardžia
vo vokiečius prieš dvidešimt penkerius 
metus. Montinji padūko:

— Pasiutimas! Jūs apeliuojate j pa
čius žemiausius instinktus. Aišku, mes 
kovojame su Vokietija, bet tai riteriška 
dvikova, jei norite, tai istorinė tragedi
ja. Hitleris — didžiausias valstybinis

kariaunai pergalę. Breteilis karštai mel
dėsi. Iš bažnyčios jis nuvyko į “La Voix 
Nobvelle” redakciją. Jis apstulbino žoli
jo (o nustebinti kuo nors storulį buvo 
sunku):

— Tuojau važiuokite pas Viarą. Te
gu jis parašo keletą straipsnių apie Suo
miją.

, \

Montinji nepakentė Viaro; šaukdavo:’ 
“Tai jis ištvirkino darbininkus, įpratino 
juos gulinėti paplūdimiuose!...” Žolijo 
tekdavo derintis prie savo naujojo glo
bėjo skonio, ir jis vengdavo Viaro.- Kar
tą jiedu buvo susitikę “Marijaus” res
torane, netoli Burbonų rūmų, 
melancholiškai tada atsiduso:

— Jūs mane pamiršote .. .
Žolijo užprotestavo:
— Jūs manote, kad aš Dzeusas? Aš 

tik dievų pasiuntinys, Merkurijus. Juk 
jūs žinote, kas per gyvulys Montinji! 
Kad Deseris pasidavė, nelaimė ne tik 
man — ir Prancūzijai . . . Dabar aš ra
šau Breteilio diktuojamas. Tai maldin
gas sausainis, piktas sterkas. Pas mus 
Marselyje tokių nėra. Gališko gaidžio ir 
vokiško aviganio mišinys. Aš jam keletą 
kartų sakiau: O Viaras?... Deja, tau
tos vienybė egzistuoja tik popieriuje! 
Pats aš jus vertinu, gerbiu, dar daugiau

LAIVAI SU TRĄŠOMIS

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis į Klaipėdą atplaukė lai
vai “Kara’ ir “Auri Barbins” 
su mineralinių trąšų krovi
niais respublikos žemės ūkiui. 
Atvežta 4,100 tonų kalio drus
kos.

Atvežtos'trąšos jau pradėtos 
skirstyti. Pirmieji vagonai su 
kalio drūska pasiųsti į Kretin
gos, Kuršėnų, Tauragės ir Uk
mergės apskritis. Be to, trą
šų pervežimui plačiai panau
dojamas vandens transportas. 
Nemunu pasiųstos baržos su 
180 tonų' Jurbarko apskričiai 
ir 270 tonų — Šakių apskri
čiai.

Kolektyvas įsipareigojo dirb
ti su. sumažintu darbininkų, 
inžinierių-technikinių darbuo
tojų ir tarnautojų skaičiumi.

Gamyklos stachanovininkai, 
darbininkai, inžinieriai, tech
nikai ir tarnautojai padės vi
sas savo jėgas ir pritaikys vi
sas savo žinias, kad spirito ga
myba padidėtų, kad penkme
čio, planas būtų įvykdytas per 
ketverius metus, kad būtų pa
gerinti kokybiniai darbo ro
dikliai ir sumažinta produkci
jos savikaina.

V i aras

sužinojęs apie iškilmingas vokiečių lakū
no laidotuves. Ceremonijų ir Lerido kal
bos aprašymui buvo paskirta visa skiltis. 
Bet kitą dieną Žolijo vėl kamavosi: kas 
rašyti? Štai jau ketvirtas mėnuo, kai 
vyksta karas, o jo nematyti, tai nemato
mas karas. Kareiviai miršta gripu. Va
kar Palatoje paskėlbė konvenciją su Vo
kietija apie geležinkelių susisiekimą per 
Reiną; tiktai balsuojant kažkas priminė, 
kad įstatymo projektas, įneštas į parla
mentą vasarą, pasenęs, ir tiltai per Rei
ną seniai esą susprogdinti. Karą pa
krikštijo “na-ir-karas.” Sakoma: “Kaip 
jums patinka na-ir-karas?” Patinka jis 
visiems. Tiktai nėra kas rašyti.. .

Nežinia, kas priešas. Vokiečių lėktu
vai mėto lapelius, brošiūras. Renka, šne
ka: “Gerai išleista...” Klausosi radijo 
pranešimų iš Štutgarto; ten diktorius 
prancūzas. Žolijo jį pakrikštijo “Štut
garto išdaviku.” Vardas prigijo. Bet 
“Štutgarto išdavikas” tapo populiari as
menybė. Deputatai klausinėjo vienas

— Ką pasakojo “Štutgarto išdavikas” 
apie uždarą Palatos posėdį? ...

Ir štai įvyko stebuklas. Vėlų vakarą 
Montinji iškvietė storulį, buvo linksmas, 
netgi malonus, davė Žolijo nesiderėda- 
mas tiek, kiek tas prašė, iškilmingai po
stringaudamas: ~

— Politinę pusę paveskite Breteiliui. 
Ir daugiau anekdotų, heroiškų bruožų, 
epizodų ... Pasiųskite geriausius karo 
korespondentus .. .

Pagaliau tat priešas buvo surastas. 
Po dviejų dienų karo korespondentai iš
vyko į Helsinkį. :

Tessa pakvietė pusryčių italų pasiun
tinį; gyrė Romos virtuvę, Piemonto vy
ną, Veronezo tapybą, Musolinio valsty
binį genijų. , .

— Jūs negalite įsivaizduoti, kaip aš 
buvau prislėgtas, kada, nežiūrint “du
čės” įsikišimo, prasidėjo karas! Tie mė
nesiai man buvo košmaras. Kaip visiems 
kultūringiems europiečiams ... Bet štai 
jums pirmoji prošvaistė: reakcija dėl 
Maskvos išėjimo rodo, kad dar ne viskas 
žuvę. Dalimi, mane drąsina Italijos pozi
cija. Sakau “mane” — aš visuomet rė
miau lotynų kraštų sąjungą. Mes — di
džiosios Romos įpėdiniai. Ką reiškia 
Dancigas, net ir visa Lenkija, palyginus 
su civilizacijos likimu? Sakysim tiesiai: 
mūšų bendras priešas — Maskva! Nuo 
kovų Karelijos sąsmaugoje priklaūso ne 
tiktai Paryžiaus ir Romos, bet ir Berly
no ateitis.

Visi atgijo. Ponia Montinji organiza
vo “šiaurės antradienius”; geriausios 
visuomenės damos, Sibelijaus garsams 
aidint, nėrė kojines ir ausinius suomių 
kareiviams. Meže paaukojo “Manerhei- 
mo “lotoms” pusę milijono; čekis, buvo 
iškilmingai įteiktas suomių maršalo 
dukteriai. Marselio gangsteris Bile pa
reikalavo, kad Maskvos gatvę pavadin
tų Helsingforso vardu.

Madleno katedroje buvo atlaikytos'pa
maldos, kad dievas suteiktų Suomijos

Viaras liūdnai šyptelėjo ir pasirinko 
nuošalų staliuką. Jo laukė sunkus reika
las — užsakyti pusrytį pagal gydytojo 
nurodymus. Viaras nešiojosi draudžia
mų valgių sąrašą, tikrino: rūgštynių, 
pomidorų negalima, morkų galima...

Ir štai Breteilis pasiuntė Žolijo pas 
Viarą. Storulis visą kelią kalbėjo su sa
vimi — taip buvo, susijaudinęs. Na ir 
laikai! Kiekvieną dieną vis kitaip. Nesu
prasi, kam šypsotis, ką juodinti? ...

Viaras gyveno dabar nuošaliai, tarp 
paveikslų ir knygų. Jis pasišlykštėda- 
mas sekė įvykius, it žiūrovas, kuriam ro
do nevykusią dramą — išeiti’negalima, 
o žiūrėti nuobodu-.. . Sakydavo: “Visa
me tame aš nematau jokios idėjos ...” 
Su pasitenkinimu galvodavo: “Man vis
gi pasisekė! Laiku į mano vietą atsisėdo 
Tessa. Jie išsivirė, tegu ir srebia!...” 
Aišku, parlamente Viaras balsavo už vy
riausybę; du kartu pasirodė su patriotiš
komis deklaracijomis; bet kalbėjo sau
sai, tarsi kartodamas neįdomią citatą. 
“Na-ir-karas” jam atrodė, kaip nerei
kalingas subruzdimas. Juk ir Kinijoje, 
užmušinėja žmones. O kam? . ..
• Jis trupučiuką atgijo, kai ėmė perse
kioti komunistus. Pabudo sena nuoskau
da: komunistus jis laikė savo pralaimė
jimo kaltininkais. Tai jie sukurstė už

siminėti fabrikus, įpykino krautuvnin- 
kus, pastūmėjo Daladje į Breteilio glėbį. 
Rėkavo apie patriotizmą, piktinosi 
Miunchenu, o kai priartėjo karas — išsi
suko. Dabar darbininkai sako: “Tiktai 
komunistai prieš karą .. .” Viarui tatai 
atrodė kaip gudrus rinkiminis manev
ras; jis beveik nesąmoningai galvojo: 

k uždirbs milijoną balsų .. . Aišku, jis rė
mė pasiūlymą išduoti deputatus komu-* 
nistus; postringavo: “Nieko neprikiši'— 
teisinga.'” ’ O sužinojęs, kad senatorius 
Kašenas paliko laisvas, susikrimto. Ka- 
šeno jis nekentė:,kažkada jiedu buvo 
vienoje partijoje, kartu pasirodydavo 
susirinkimuose. Jaunieji komunistai bu
vo kitos planetos žmonės; Kašeną Via
ras laikė išdaviku—kultūringas žmogus, 
humanistas, demokratas ir pasiliko su. 
komunistais! ...

Kiekvieną dieną areštavo šimtus žmo
nių. Kai’kur provincijoje ėmė graibstyti 
ir socialistus. Viaras suirzo: “Praside
da reakcija!” Jis pasijuto .esąs tradicijų- 
saugotojas, senas vaidila. Gal prabilti? 
Bet tuoj sutramdė save: tai bus naudin
ga komunistams.

Jis vėl užsidarė. Jam pavyko įgyti 
mažutį Sezano hatiurmortąj du obuoliai 
ant lakuoto padėklo. Ištisas valandas 
Viaras žiūrėdavo į drobę. Obuoliai buvo 
pasauliai savyje, iišbaigti ir be galo sun-. 
kūs, kaip medžiagos esmė.

Jis manė, kad nebepajėgia susižavėti: 
nepažino savęs.— Suomijos įvykiai grąT 
žino jam jaunystę. Palatoje jis pasakė 
pasipiktinimo kalbą, or jo pensne šoki
nėjo, kaip prieš dvidešimt metų. Karas 
tuojau pasidarė prasmingas: “Komunis
tai — štai slaptoji ipiperializmo armi
ja!...”

20 darbo 
“Gegužės 

kolektyvinį ūkį 
valsčiaus, žibikių 

žemės ūkio arte-

ir J. Dankevičiaus

teatras atidarytas
(Rokiškio apskr.).

(Bus daugiau)

Nauji Kolektyviniai Ūkiai 
Mažeikių Apskrityje

MAŽEIKIAI. —■ Dešimtys 
apskrities priešakinių darbo 
valstiečių, suprasdami kolek
tyvinių ūki ii santvarkos prana
šumą prieš darbą individua
liuose. ūkiuose, parodė norą 
burtis į žemės ūkio arteles.

Pirmieji iniciatoriai ’ buvo 
Sedos valsčiaus, Užežerės dar
bo valstiečiai. Jie suorgani
zavo pirmąjį kolektyvinį ūkį 
apskrityje — “Pergalė.” Į 
artelę nariais įstojo 12 šeimų. 
Kolektyvas šį pavasarį įdirbs 
80 hektaru žemės. %

Daugiau kaip 
valstiečių susibūrė į 
Pirmosios” 
Viekšnių 
apylinkėje,
lės nariai sparčiai vykdo sė
ją. Numatyta vasarinėmis kul
tūromis apsėti 120 hektarų že
mės.

Paskutiniu metu 16 darbo 
valstiečių suorganizavo kolek-' 
tyvinį ūkį Mažeikių valsčiaus, 
Mažeikių apylinkėje. Šio ko
lektyvinio ūkio valstiečiai stei
giamajame susirinkime išrinko 
valdybą ir revizijos komisiją. 
Valdybos pirmininku išrinktas 
mažažemis Sarakauskas. Ko- 
lektyvmis ūkis pavadintas 
“Socialistiniu keliu” vardu. 
Vieni iš pirmųjų į kolektyvą 
įstojo mažažemiai: Krūmkal- 
nis, Grietni'ekas, Šaltys ir ki
ti.

Naują žemės ūkio artelę or
ganizuoja ir Tirkšlių valsčiaus 
žemdirbiai.

vei-

★Rašytojo K. Korsako susi
tikimas su jaunasiais literatais 
įvyko Joniškyje. Svečias su
teikė pradedantiems litera
tams eilę nurodymų ir patari
mų.

★Naujas knygynas įsteigtas 
Pilviškiuose (Vilkaviškio ap
skrityje). Iš Marijampolės 
bazės gautas didelis kiekis li
teratūros.

★Valsčiaus scenoje Aukšta
dvaryje (Trakų apskr.) įvyko 
B. Dauguviečio “Uždavinio” 
pjesės spektaklis.

★ Jaunieji rašytojai prie 
mikrofono buvo pakviesti 
Klaipėdoje. Per vietos radijo 
mazgą pateikti V. Vilko, R. 
Rindoko 
kūriniai.

★ Kino 
Obeliuose

★ Vakarais telkiasi gyven
tojai SenŽagarės (Žagarės 
valse.) klube-skaitykloje. čia 
yra nauji laikraščiai, rengia
mos paskaitos, pranešimai.

★ Koncertą kolektyviniame 
ūkyje surengė Kražių gimna
zijos meno saviveiklos būrelis. 
Jis apsilankė pas žiboklių ko-

I lektyvinio ūkio valstiečius.
★ ★ ★ 

LEIDINYS APIE KLIMATĄ

VILNIUS. — žinomas rusų 
mokslininkas Vildas dav 1873 
metais organizavo Vilniuje 
hidrometeorologinę stotį. Duo
menys, kuriuos toji stotis su
rinko 
didžiai vertingi. Nemažą dar
bą per savo gyvavimo laiką 
atliko ir Kauno geofizinės ob
servatorijos stotis. Visi šie 
klimato tyrinėjimo rezultatai, 
surinkti ir apibendrinti, bus 
atspausdinti Hidrometeorolo
gijos valdybos išleidžiamame 
leidinyje apie klimatą. Jame 
pateikiama medžiaga apie vė
jo rėžimo, kritulių, debesuo
tumo^ sniego dangos, oro 
drėgmės stebėjimus, padary
tus per ilgą laikotarpį. Pla
čiai nagrinėjamas temperatū
ras rėžimas per atskirus me
tų laikus, nepalankių oro sąly
gų pasikartojimo atvejai ir tt.

per eilę dešimtmečių,

Liepos 7 d. mirė senas Lais
vės skaitytojas Juozas Kani
šauskas, 58 metų. Jis turėjo 
aukštą kraujo spaudimą. Nu- 
'ėjęs darban ’atsisėdo persi
mainyti čeverykus ir sukniubo. 
Nuvežtas ligoninėn į- 3 valan
das išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
palikdamas • liūdesyj žmoną 
Mortą (Šemetaitę), dukterį 
Tofilę, žentą Frank Duban ir 
anūkę Leonore 14 metų, taip
gi brolį Jokūbą Lietuvoj.

Palaidotas liepos 12 d., 
Oakland kapinėse. Laidotu
vių direktorius Domininkas J. 
Earaminas, 2339 E. Alleghe
ny Ave., gražiai atliko savo 
pareigas, už tai liūdinti šei
ma,. giminės ir draugai yra 
jam dėkingi. Prie kapo S. 
Reikauskas sakė tam tikslui 
pritaikytą kalbą.

Velionis Juozas gimė ir au
go Mažeikėnų , kaime, Pa
kruojo parapijoj, Kauno rėd. 
Šion šalin atvažiavo 1910 m. 
Vedęs išgyveno 36 metus.

Velionis Juozas Kanišauskas 
skaitė Laisvę nuo pat jos įsi
kūrimo.' Buvo nariu Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir Liet. 
Darbininkų Susivienijimo. Pa
gal išgalę rėmė piniginiai 
kiekvieną svarbesnę darbinin
kų veiklą.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
žEMeS TURTAI IR 
PRAMONĖ

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Tautu Daugybe.

šalyje gyvena daugybė 
įvairiausių tautų: rusai ir 
Ukrainai, lietuviai, latviai, 
estai, gruzinai, armėnai, 
tadžikai, totoriai ir kaza
chai — net arabai ties Sa- 
markandu, net negrai Su
chumi apylinkėse — ‘dau
giau kaip šimtas tautų.

Kiekviena tauta turi sa
vo gyvenimo būdą, savo 
kalbą, savo kultūrą, ir vi
sas jas jungia lygios teisės 
vienoje didžioje šalyje, ga
lingojoje Tabybų Sąjungo
je. __________

Glens Valley, Ind. —Far- 
meris George. Leonard nu
šovė savo dukterį Francę, 
23 metų amžiaus, todėl kad 
ji rengėsi ištekėti prieš jo 
valią, žmogžudis, devynių 
vaikų tėvas, slapstosi nuo 
policijos.

Ilsėkis, Juozai, amžinai gra
žiam Oakland kalnelyj! Žmo
nai Mortai, dukrai, žentui ir 
anūkei linkiu ištvermės šioj 
liūdesio valandoj.

S. V. Ramutis.

Dienraščio Laisves

I I
SHENANDOAH, PA., RUGP. 1 AUG

Fire Co. Grove, Brandonville, Pa.

PHILADELPHIA, PA., RUGS. 5 SEPT.
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero) J

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

““ “ Laidotuvių
Direktorius

Spiritas iš Medienos
KLAIPĖDA. — ’Įėjo J 

kiančiųjų įmonių rikiuotę 
Klaipėdos sulfitinio spirito ga
mykla. Gamyklos žaliava yra 
sulfitinis šarmas.

Celiuliozės gamyboje, gau
nant iš medienos narvelieną, 
kai kuri jos dalis iširsta ligi 
susidarant paprasčiausioms cu
kraus rūšims — gliukozei, ma- 
nozei ir kt. Apdirbtas kalkė
mis, nusistojęs, atšalęs, per-x 
varytas ♦ir rektifikuotas sulfi
tinis šarmas pavirsta spirito 
rektifikatu. *

Spiritas, kuris gaunamas me
dienos apeukrinimo metodu,' 
tur,i tokias pat savybes ir to
kius pat ypatumus, kaip, ir 

.grūdų spiritas. Jis vartojamas 
daugiau kaip 150 liaudies 
ūkio šakų.

Jaunoji sulfitinio spirito 
pramonė turi didelę ateitį. 
Užtenka pasakyti, kad vien 
tik mūsų gamykla, perdirbda
ma sulfitinį šarmą spiritui, 
kasmet sutaupys šaliai šimtus 
tūkstančių pūdų grūdų. Todėl 
kova dėl sulfitinio šarmo kuo 
didesnio kiekio gavimo ir 
aukštos cukraus jame koncen
tracijos, yra kova dėl duonos. 
O juk sulfitinio spirito gamy
ba tai ne tik spiritas, tai ir 
pašarinės mielės, kurių ketu
riuose šimtuose gramų yra 
tiek baltymų, kiek yra viena
me kilograme mėsos.

^Gaunamo šarmo kokybė ir 
kiekybė visiškai priklausys nuo 
celiuliozės gamintojų, nuo jų 
mokėjimo teisingai vykdyti 
technologinį virimo procesą. 
Jų darbas smarkiai skatina
mas. Įvykdžius valstybinį šar
mo pristatymo planą, 70% lė
šų, gaunamų sulfitiniams šar
mams apmokėti, panaudoja
ma kaip premijos šiems dar-: 
b uoto jams.

KURŠĖNAI, gegz 28.—Kur
šėnų valsčiuje baigiami 
pūdymai. Jau išarta daugiau 
kaip 1,500 hektarų. e Pirmieji 
valsčiuje baigė arti pūdymus 
Micaičių, Dirvonių ir Paku- 
melšių apylinkių valstiečiai.

Priešakiniai tų apylinkių 
valstiečiai jau pradėjo kulty- 
vuoti ir akėti pūdymus.

arti

SHENANDOAH, PA.

Visos mainų apylinkes

PIKNIKAS
Rengia šenadorio lietuvių 

organizacijos paramai 
DIENRAŠČIO LAISVĖS

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 1 Aug.
FIRE CO. GROVE,

Brandonville, Pa.
- I

Iš anksto rengkitės daly-\ 
vauti šiame, piknike. Pasi
linksminkite patys ir pa
remkite dienraštį Laisvę. 
Bus muzika šokiams ir bus 
gerų užkandžių ir gėrimų.

<•>
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti. ’

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 J

III 9 . ....................  II— *******X—_____—Z...L...—..------—--—-- ---------------

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

/

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

Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel,. 8th Ave. 
ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite . 
laivą nuo W. 42nd 4St. ir išlipkite Kingston Point.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Liepos 19,

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

- " arti maudynių.

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

Telefonas High Falte 3185



Mirė Žymus Advokatas, 
Veikėjas, Seymour Stedman

Chicago, Ill. — Liepos 11 
dieną čionai numirė žymus 
darbininkų advokatas, vei
kėjas, Seymour Stedman. 
Liepos 14 d. jam būtų su
kakę 77 metai amžiaus.

Seymour Stedman ilgai 
buvo socialistų partijos ei
lėse ir 1919 m. jis kandida
tavo Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidento vietai sykiu 
su Eugenijum V. Debsu, ku
ris tuomet, būdamas kalėji
me, kandidatavo prezidento 
vietai. Debsas su Stedmanu 
tuomet gavo arti vieną mk 
lijoną balsų.

, Seymour Stedman yra 
z - pasižymėjęs tuo, kad jis gy

nė daugelį darbininkų vadų 
teismuose.

Laike pirmojo pasaulinio 
karo, atsimename, E. V. 
Debsas kovojo prieš impe
rialistus, prieš karą ir jis 
buvo įkaitintas “šalies iš
davime.” Advokatas Sted
manas tuomet Debsą gynė 
teisme.

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus paa^

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną Šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTA1RE FLORIST

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

x (kamp. 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 naktį 

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.

I ■■

Vėliau Stedmanas gynė 
Victorą Bergerį, socialistų 
lyderį, paskui Rose Pastor 
Stokes ir kitus anų laikų 
darbininkų vadus.

Stedmanas buvo artimas 
draugas garsaus advokato 
Clarence Darrow. Pasta
ruoju laiku Stedmanas dėl 
seno amžiaus negalėjo daug 
pasireikšti visuomeniniuose 
darbuose. Iš socialistų par
tijos velionis buvo pasitrau
kęs; jis pritarė komunisti
niam judėjimui ir buvo la
bai artimuose santykiuose 
su Jūngt. Valstijų Komunis
tų Partijos pirmininku Wm. 
Z. Kosteriu.

Stedmanas gimė Hart
ford, " Conn. Advokatūros 
mokėsi Northwestern Uni
versitete ir 1891 metais jį 
baigė. Sulaukęs 21 metų 
amžiaus Stedmanas gavo 
teisę Illinois valstijoj prak
tikuoti advokatūrą.

Stedmanai gyveno 
num.

po
6630 South Minerva

TELEPHONE
STAGG 2-5043

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

St., Chicagoje. Paliko jo 
žmona.ir brolis Walter Ho
ward; paliko jis, žinoma, 
labai daug draugų ir prie- 
telių.

Stedmanas pasiliks Ame
rikos istorijoje, kaipo žmo
gus, daug kovojęs už Ame
rikos žmonių laisvę ir ger
būvį. Jis mirė kaip tik tuo 
metu, kada reakcija ne juo
kais mojasi atimti iš Ame
rikos žmonių pagrindines 
teises, laiduojamas šalies 
konstitucijoje.

Detroit, Mich
SUSTREIKAVO 120,000 
FORDO DARBININKŲ

United Automobile Work- 
ers.ClO unija iššaukė 120,000 
Fordo darbininkų j streiką. 
Streiką autorizavo 100 CIO 
veikėjų, kurie sudaro Nacio-* 
nalę Fordo Darbininkų Tary
bą.

. šis streikas apima 46 au
tomobilių gamybos dirbtuves. 
Kontraktas su kompanija pa
sibaigė. Unija reikalauja pa
kelti darbininkų algas, nes vi
sos pragyvenimo reikmenys 
yra pabrangę. Unija reikala
vo ir eilės kitų pagerinimų. 
Bet Ford Motor Co. nesutiko 
patenkinti darbininkų reikala
vimus, todėl paskelbtas strei
kas.

Aišku, kad už streiką atsa
ko Fordo Co., kuri nesiskaitė 
su darbininkų teisingais rei
kalavimais, Nėra abejonės, 
kad darbininkai vieningai 
streikuos ir privers kompaniją 
išpildyti jų reikalavimus.

Rep.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven 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 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES RADIGAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES RADIGAN
♦ . _. ._________________ - — -

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 'tf'7. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section I(l7 of 
the Alcoholic Beverage C'ontrąl Law al 
1293 Bushwick Ave. & 68 Eldert St.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control _,kiw at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BROUNSTE1N

NOTICE is hereby given that License No. 
GB S156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUrT
______ Į I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
869 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to be consumed off the 
premists.

JOSEPH IIERSHCOPF & 
ESTHER OXENHORN 
King Cole Self Service

—--------------------------- y
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1149 has been issued to the undersigned 
to spll beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH IIERSHCOPF

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \

' STEPHEN ZYBALA

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1595 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX BERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

MAX SHOENFELD ' 
dba Shoenfcld Beverage Co.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises. ,
EDWARD GOODMAN, MARTIN GOODMAN

& HYMAN KARP 
dba Edward Goodman

Kaip Ruošiamasi Prie Naujos 
Partijos Suvažiavimo

Specialus Traukinys iš New Yorko Philadelphijon; Lie
tuviai Kviečiami Skaitlingai Dalyvauti.

National Waljace for President Komiteto Tautinių 
Grupių Divizijos direktorius Arthur D. Kahn prašo mus 
paskelbti sekamą:

“Demonstrating that America is a land composed of 
many different national groups each contributing to the 
general culture of the land, the National Wallace for 
President Committee is inviting one thousand people re
presenting more than 20 national groups in New York 
City to be special guests at the New Party Convention on 
Saturday, July 24th. A special train will leave Pennsyl
vania Station at 8:00 in the morning for Philadelphia. 
Symbolizing the ties of the American people in lands all 
over the world, this special train will be entitled “From 
All Lauds.”

“During the Saturday session of this historic conven
tion which founds a New Party in America, Wallace and 
Taylor will receive their nominations. In the evening at 
a great public meeting in the Shibc Park baseball 
grounds, Wallace and Taylor will deliver their accept
ance speeches.

“Banners and posters are being prepared by the dif
ferent nationality groups. The delegation will be bright
ened by the appearance of representatives of each group 
in their national dress. At the end of the convention 
session there will be a parade from Convention Hall to 
the Bellevue Stratford Hotel during which choruses and 
dancers of the individual national groups will vie with 
each other in singing the songs and performing the dan
ces of their heritages.

“In order to ensure obtaining tickets for the special 
train, the convention meeting and for the Shibe tark 
rally Saturday 'evening, individuals and organizations 
should send money for their tickets immediately. The 
total cost for the round - trip railway ticket and for the 
ticket to the Shibe Park rally is $4.50. The train will re
turn to New York Saturday evening after the Shibe 
Park rally.

“Checks for tickets covering railway fare and atten
dance to the Shibe Pai;k meeting ($4.50) should be made 
out to the National Wallace for President Committee and 
mailed to the National Wallace for President Committee, 
attention Arthur Kahn. Arthur Kahn, Director of the 
Nationalities Division, should be informed immediately 
of the participation of singing and dance groups.”

WATERBURY, CONN.
PRIE KARŽYGIO KARSTO- 

BALSAS Už TAIKĄ
Liepos 12 dieną į Water- 

burį atvežė Alberto V. Strauss 
(Strižausko), draugų Stri- 
žauskų sūnaus, karstą. Al
bertas buvo aviacijoje seržan
tas. Jis 22 kartus atliko pa
vojingas misijas į hitlerišką 
Vokietiją su kitais lakūnais už 
demokratijos pergalę. Jis^23- 
čioj misijoj ir savo brangią 
gyvastį atidavė už liaudies 
laisvę. -

Dabar, kada mūsų šalyje 
imperialistai jdūkusiai ruošia
si prie ‘naujo karo, kai taikos 
šalininkai visaip ujami, kada 
Vokietijoj hitlerininkai gavo 
laisvę, vėl, kaip ve Bavarijoje, 
Amerikos zonoje ant 85% 
valdininkus sudaro nacių par
tijos buvę nariai — hitlerinin
kai, skaudu darosi pasitikti 
kūnus tų, kurie'mirė kovoje 
prieš hitlerininkus! Skaudu, 
kad jų darbas, jų mirtis, jų 
pastangos išnaikinti barbariš
ką hitlerizmą jau šiandien 
valdančiosios klasės paneig
tos !

Christina W. Stanislovaitie- 
nė, veikėja už išlinkimą Hen
ry Wallace prezidentu, pirmi
ninkė Lietuvių Komiteto .už 
Wallace, dalyvavo sutiktuvė
se kovotojo Alberto Strauss 
kūno. Ir po to ji parašė, sa
vo įspūdžius į Waterbury 
American dienraštį, kuris juos 
išspausdino skyriuje The 
Voice of the People, čia mes 
paduodame gerbiamos Stanis- 
lovaitienės įspūdžius. Water
bury American juos išspaus
dino 13 dieną liepos.
Return of Three War Martyrs 
Evokes Fateful .Question 
To the Editor 
of The American:

July 12 was a beautiful day. 
The evening, too, was typical 
of summer - warmth, but with 
enough breeze to keep one 
cool.

At the requests of a friend 
I went to the Waterbury rail
road station to meet a veteran 
of the Second Wprld War.

MTS PAGALBA 
KOLEKTYVINIAM ŪKIUI -

KUPIŠKIS, geg. 28.—Kolek
tyvinis ūkis “Raudonoji vė
liava” sėkmingai ir aukštame 
agrotechniniame lygy baigė 
pavasario sėją, 
vėliavai

“Raudonajai 
didelė parama trau

kiamąja jėga* ir techninio po
būdžio konsultacijomis daug 
padėjo Kupiškio MTS. Trak
torininkai aukštam agrotech- 
niniam lygy paruošė kolekty
vinio ūkio laukus sėjai, MTS 
vyr. agronomas llsterniovas 
sėjos meju vykdė sistematin- 
gą kontrole. Dabar MTS ruo
šia pūdymus žiemkenčiams, 
padeda kolektyvinių ūkių vals
tiečiams prižiūrėti pasėlius.

The ship docked in New York 
in the morning.

! At the station platform I 
i looked, around. There were 
| some 50 people there on the 
I same errand—most of them 
! eith-er Lithuanians or of that 
I descent. Not an eye was dry. 
■ Hardly any one spoke. We 
i just nodded to those we knew. 
I No smiles. .

At 6:37 the train thundered 
in. It stopped. The v men 
started unloading the precious 
cargo—three very large ob
long boxes, draped with 
American flags. These were 
our fighters ‘for freedom and 
democracy in Europe. They 
were back.

My rendezvous was with 
Albert V. Strauss of the Air 
Force, technical sergeant in 
radio who had flown 22 dan
gerous missions to bomb Ger
many and died on the 23rd.

The hearse rolled away — 
slowly — and the Sylvester 
Stokes Post of veterans 
marched with their flags be
hind Albert V. Strauss’s re
mains. Our large group of sor
rowing people was left with 
the- thought, is a Third World 
War necessary? (Cannot this 
annihilation bę averted? What 
is the matter with our govern
ment and the United Nations? 
What are the people to do?

v Christina W. Stuneslow, 
Prospect, July 12, 1948

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrėen 8-9770
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BAR & GRILL

HEEP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, 

adresuokite:

LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

4>

J. J. Kaškiaučius, M. D<
530 Summer Avenue, *

Newark 4, N. J. •
HUmboldt 2-7964 •

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
Patyrę prie Chrysler Karų 

CONCOURSE MOTORS 
1776 Grand Concourse (175th St. 

BRONX, N. Y.
(168)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
_ Tel. Virginia 7-4499

mm

Prasidėjo Pūdymu Arimas
MAŽEIKIAI, geg. 28.—Ap

skrities darbo valstiečiai, bai
gę pavasario sėjos darbus, 
pradėjo pūdymų arimą. Ap
skrityje jau suarta daugiau 
kaip 900 hektarų, šiame dar
be pirmauja Židikų ir Tirkšlių 
valsčiai, čia suarta pūdymų 
320 hektarų.

“ŽVEJAI” - ŠNIPAI?
Tokio. — Sovietinė jūrų 

sargyba suėmė Japonijos 
“žvejų” laivą, 8 tonų, at
plaukusį į Sovietų vandenis. 
Sovietai įtaria, kad tai šni
pų laivas.

į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus
i Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger &^Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. s't. 2-8342

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Vincas Kvietkus ir Anna Givis

Savininkai
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Liepos 19, 1948

London. — Anglijos, A- 
merikos ir Franci jos diplo
matai tariasi, kaip atsiliep
ti į Sovietų pareiškimą dėl 
Berlyno.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Petronėlės Simaitytės- 

Babiekienės-BalČiūnienės, iš Lietu
vos kilus nuo Baužaičių kaimo; Erž
vilko valsčiaus, Tauragės apskr. 
Pastaruoju! laiku gyveno Brooklyn, 
N. Y. Jos sesuo Ambrozaitienė nori 
su ja susisiekti. Jeigu kas žinote, 
kur j dabar randasi, prašau praneš
ti man, už ką būsiu dėkinga, arba 
lai> pati kreipiasi j mane, suteiksiu 
sesers adresą. Mary Traknis, 60 
Austin Street, Cambridge 39, Mass.

N166-168)

f DEL LEIDŽIAMO 
i ŽODYNO

Dienraštis Laisve išleis la
bai reikalingą žodyną, ku
ris turės virš 25,000 žodžių.

| Vadinsis:
| Angliškai - Lietuviškas
Į ŽODYNAS
į English-Lithuanian

DICTIONARY
žodynas greit bus pra

dėtas spausdinti ir jis bus 
gatavas į pabaigą šių metų.

žodyno Kaina $4.00
Iš anksto užsisakantiems 

$3.00
H Kurie esate užsisakę šį žo- 
1 dyną ir užsimokėję po $3. 
! būkite kantrūs, palaukite 
1 dar keletą mėnesių ir gau- 
I site žodyną.
Į Kurie dar nesate užsisakę, 
I užsisakykite tuojau. Pasi
naudokite nuolaida kainoje.

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.
ANNA SAKALAUSKAS 

(prop.)
Kambariai ir apartmen- 

tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matro
sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar mėne
siui.
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.
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ae-
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A. Kalinauskas

9

Telefonas Virginia 3-5397

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

/

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Brooklyn, N. Y,701 Grand StreetATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg 2-2173282 UNION AVĖ.

nesuvestų 
žino, kad 

laikė atsa-

Mogen Dovy- 
Raudonajam 

ambulansai 
pasiųsti Į Iz-

i Švediją 
švedaičių 
atvyko j 
švedijos-

DĖL ŽUVUSIO KARIO 
A. THOMAS LAIDOTUVIŲ

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Iš to skai- 
1,068 buvo karo vete- 

Iš viso dabar New 
yra 17,492 policinin-

CIO pikietavimą 
Pikietavimas, kaip 

pravestas

rod romą grįžo 
orlaivis, kuris, 
bandė išskristi
9 vyrų Įgula.
priverstas dėl blogo oro nusi
leisti Nova Scotia aerodrome 
Kanadoje, kur lakūnai buvo 
suimti ir tyrinėjami.
buvo atimta benzino atsarga 
ir palikta tik tiek, 
grįžti i Westech esteri.

IŠVYKO ATLETĖS
Laivu Gripsholm 

išvyko grupė jaunų 
sportininkių, kurios 
Ameriką dalyvauti
Amerikos imigracijos šimtme
čiui minėti. Minėjimas vyko 
Chicagoje, nes švedų pionie
riai vyriausiai kolonizavo Vi
du r v a karius.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, jvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 - 

valandos: j^^are 

Penktadieniais uždaryta. .
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Brooklyne,

ap-

VIEŠNIOS AUKA

I

ne-

Daktaras Nusižudė

TRYS UŽSIMUŠĖ
užsi-

kurios 
antrą 

Square

mirė
Poli-

negalėdami 
LaGuardiai 
jo atsigauti, 
Dwyeris dėl 
t imu ir
m o jiems

“Daily
Kom- 

biure ir

giminaitės 4 Į/2 
John Casettos 

Vaikas buvo už-

Jis nu
li U O-

metų, 
užsimušė,

REIKALAVIMAI
Reikalingas žmogus Airbti kaipo 

porteris-pagelbninkas prie namo. 
Alga $90 j mėnesj ir trys gražūs 
kambariai su gesu ir elektra. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreip
tis pas: Malin, 2195 East 22nd St., 
Brooklyn, N. Y. (166-168)

NewYorkO'^/WaZinlot
Policininko Pašautas 
Negras Mirė Brooklyne

Willie Milton, 29 metų ne
gras, kuris buvo policininko 
pašautas 
Greenpoint ligoninėje,
cininkas P. Kilcommons šovė 
į Miltoną, kuomet jis su savo 
draugais girti triukšmavo sa- 
liūne.' Policija sako, kad Mil- 
tonas ir jo draugai išsigėrę 
nenorėjo mokėti už savo gėri
mus ir priešinosi areštavimui.

Keli stebėtojai, betgi, pa
reiškė, kad reikalo šaudyti ne
buvo ir policininkas galėjo 
Miltoną, kuris buvo neginkluo
tas, lengvai be šovimo suimti.

Mrs. Anna Phillipse iš Stam
ford, Conn., dabar randasi 
Brooklyne, kur ji_ atvyko da
lyvauti savo 
metų sūnaus 
laidotuvėse,
muštas, kuomet didelis gėlių 
vazonas nukrito ant jojo.

• Viešnia paaukojo “Laisvės” 
popierio fondui $5.00. Ji vi
suomet nuoširdžiai remia 
dienraštį.

26 Naujos Policininkės 
Prisaikdintos; Yra 162

3 Metai Kalėjimo Jūreiviui 
Už Pelningąjį Romansąvimą

Autobusų Šoferių Streikas 
Atidėtas Vienai Savaitei

Nusikaltimai Mažėja 
New Yorko Policija

Tammany-O’Dwyerio Kova, 
Kova Tarp Dviejų Klikų

Tam- 
kartu 

gra- 
jos 

tarp 
dau-

Kova tarp Tammany maši
nos ir burmistro O’Dwyerio 
nėra kova tarp koruptuotos 
mašinos ir reformizmo, — sa
ko stebėtojai, kurie artimiau 
susipažinę su reikalu. O’
Dwyeris, tiesa, stoja už kiek 
švaresnę politiką negu 
many bosai, bet šiuo 
kova, nežiūrint kokiose 
žiose frazėse O’Dwyeris 
neapvilktų, yra kova 
dviejų klikų, kurios nori 
giau jėgos.

Kova, kuri centravosi 
link teisėjo surrogate pasky
rimą, praeitos savaitės pabai
goje pasibaigė tuomi, kad 
Frank Sampsonas buvo paša
lintas ir Hugo Rogers paskir
tas jo vieton. Kova aplink 
teisėjo klausimą, sako stebė
tojai. buvo tiktai priekabis, 
nes kas labiausiai erzina Tam
many mašinos bosus, tai kad 
O’Dwyeris juos stumia nuo 
pelningo New Yorko politinio 
lovio. Tammany negali da- 

Į bar, kaip praeityje prieš La 
I Guardios administraciją, lais- 
i vai atlyginti savo draugams 
j tarnybomis ir stambiomis al- 
gomis. Per LaGuardios reži- 

i mą tarnybas gavo tie, kurie 
buvo labiausiai tinkami joms. 
Tarnybos už balsus, — Tam-Praeitos savaitės pabaigoje

New Yorko policijos depart- many sistema, — buvo numes- 
mentas prisaikdino dar 26 mo-A ta į gurbą ir Tammany poli- 
teris, kurios tampa pilnateisė- tikieriai tiktai nagus kramtė 
mis pastoviomis policininkė
mis. Visos naujai prisaikdin
tos yra buvusios karinių pa
jėgų narės: WAC, WAVE, 
SPARS ar kitų dalinių.

Iš viso New Yorko polici
jos .departmentas turi 162 
policininkes moteris. Jų vy
riausias uždavinys yra prižiū
rėti moralumą parkuose, šo- 
kią-salėse ir pasilinksminimo 
įstaigose. Nors jos turi teisę 
areštuoti, jos dažniausia 
nešioja ginklų.

nieko padaryti, 
mirus, jie pradė- 

bet dabar ()’- 
savotiškų sumo

savo aparato sudary- 
ir pastoja kelią. 

Visvien Tammany koruptuo- 
tos mašinos įtaka miesto ad
ministracijoje dabar yra ne
palyginamai stipresnė, negu 
LaGuardios laikais.

Kuomet O’Dwyeris buvo iš
rinktas, jis žadėjo laikytis 
švarios LaGuardios rūšies po
litikos. Jis žinojo, kad jį iš-

Užsimušė Dažytojas
Senas dažytojas, 71 

William Silveris,
* kuomet jis nukrito nuo trečio

aukšto dažant namą Brook
lyne ant 276 Stockton St.

Komunistai Kvietė 
Radiją Transliuoti

Kelionė Į LDS 8-tą 
Seimą

Kai žinia, šiemet į LDS Sei
mą važiavo LDS 1-mos kuopos1 
7 delegatai. Važiavo skirtingai: 
vieni busu ar traukiniu, kiti 
privatiška mašina. Mes, trys 
LDS 1-mos kuopos delegatai, 
George Wareson, O. Vyšniaus
kienė ir šių žodžių rašytojas. 
Taipgi draugė Petronė Šimo
nienė iš Central Brooklyno kuo
pos ir M. Kulikįenė iš So. 
Brooklyno.

Mes, suminėti penki, trijų 
kuopų delegatai, važiavome su 
privatiniu automobiliu — Geo. 
Waresono. 10 dieną liepos, 11 
valandą prieš pietus, nuo Lais
vės įstaigos palikome Brookly- 
ną. Už valandos laiko jau bu
vome New Jersey valstijoje.

Pasirinkome vieškelį 22 ku- 
ris veda per visą Pennsylvani- 
jos valstiją. Dvi naktis nakvo
jome pakelyje kempėse. Kaina
vo po $1.50 asmeniui. Cleve- 
lahdan į viešbutį Carter pri
buvome 12 liepos, 9 valandą

Daug delegatų susitikome iš 
Visų valstijų. 10 valandą prasi
dėjo LDS 8 Seimo 1-ma sesija.

Vėliau parašysiu visus kelio
nės ir pasikalbėjimų įspūdžius.

Geo. Kuraitis.

IW0 Davė Ambulansus 
Dėl Izraelio Armijos

rinko ne vien demokratai, bet 
ir galinga New' Yorke Ameri
kos Darbo Partija (ALP), su 
kuria jis turėjo skaitytis.

Bet su laiku O’Dwyeris pra
dėjo pasiduoti Tammany 
spaudimui. Jis išdavė tūks
tančius miestinių tarnybų vie
tiniams Tammany bosams ir 
boseliam/;. Bet tas jų nepaten
kino. Jų apetitas augo.

Tammany mašina jautė, kad 
ji gali grįžti prie savo senos 
galios, jeigu vėl įkeltų koją į 
teismus. Jie užsibrėžė gauti 
sau teisėjo surrogate vietą. 
Ton vieton jie siūlė teisėją 
Francis Valente. O’Dwyeris 
siūlė miesto tarybos preziden
tą Impelliterri.

šios teisminės įstaigos ga
lia yra didelė, nes ji sprendžia 
klausimus ir bylas, kurie ri- 
šasi su nejudamu turtu, pa
veldėjimais ir tt. Koruptuo
tos mašinos rankose tokia 
teisminė įstaiga gali tapti ga
lingu papirkinėjimo, protekci
jos ir šantažo aparatu.

Bet dauguma New Yorko 
demokratinių vadų paliko O’
Dwyerio ir Sampsono stovy
klą ir perėjo Rogerso pusėn. 
Dabar galima tikėtis, kad 
Tammany mašina kiš Rogersą 
ir burmistro (mero) vieton. 
O’Dwyeris, kaip manoma, tu
ri ambicijų tapti New Yorko 
valstijos gubernatorium.

Ir Rogers ir O’Dwyeris ži
no, kad Darbo Partija ir 
Wallace’o judėjimas New 
Yorke yra galingi, ir kad be 
jų paramos jie negali apsiei
ti. Bet ką jie pamiršta, t Ai 
kad trečiosios partijos judėji
mas dabar yra stiprus ir sa
vaimingas, galintis stovėti ant 
savo kojų, — ir jis nesi vilks 
nei vienos nei kitos partijos 
klikos uodegoje, jei tos klikos 
nebus priverstos priimti pa
žangią programą.

žydų Liaudies Fraternalis 
Ordinas (Tarptautinio Darbi
ninkų Ordino — IWO—dalis) 
Įteikė tris ambulansus Izrae
lio Raudonajam 
dui (Palestinos 
Kryžiui). Tie 
greitu laiku bus 
raelį. t

Ambulansus fraternalio or
dino vardu įteikė pirmininkas 
Zalcmanas.

Nurodoma, kad kairioji žy
dų srovė New Yorke darbuo
jasi už Izraeli dar energin
giau negu patys sionistai. Si
onistai yra priversti tai pri
pažinti ir kairiųjų pagalbos 
neatstumia, kaip jie tai dary
davo netolimoje praeityje.

Teismas nuteisė trims me
tams kalėjimo daną jūreivį 
Henry Ejnar Graverson, kuris 
išgavo $42,971 iš merginų ža
dėdamas jas vesti. Graverso- 
nas, Danijos pilietis, gyveno 
Amerikoje nuo 1934 metų ir 
per tą laiką spėjo kelius kar-, 
tus vesti bei pirštis i)1 būti su
sižiedavusiam su mažiausia 
dar 10 moterų. Viena jų, vi
dutinio amžiaus Ruth Martin, 
jam suteikė net $17,700 “pi
lietybei gauti,” po' ko jis ža
dėjo ją vesti.

Teismo salėjo radosi kelios 
tų merginų, iš kurių jis ištrau-, 
kė dideles pinigų sumas, ku
rios visos liudijo,. kad jis bu
vo sklandus kalbėtojas ir. 
lengvai įtikindavo jas savo 
nuoširdumo ir rimtume.

Streikas prieš Trečiosios 
Avė. autobusų kompaniją, ku
ris turėjo prasidėti praeitos 
savaitės pabaigoje (šeštadie
nį), buvo atidėtas vienai sa
vaitei. Miesto tarybos darbo 
reikalų vedėjas W. K heel tar
pininkavo ir pranešė, kad jam 
pasisekė išgauti atidėjimą. 
Per šią savaitę derybos tarp 
unijos (TWU-CIO) ir kompa
nijos bus tęsiamos. Bet jei 
susitarimas nebus pasiektas, 
streikas šios savaitės pabaigo
je tikrai prasidės, sako unijos 
pareigūnai.

Unijos reikalavimas yra pri
versti kompaniją atgal priim
ti darban 58 samdinius, kurie 
buvo atleisti be jokio pateisi
namo pamato.

Gengsteris Yanovsky Savo 
Draugę Nužudytas Cliftone

Charles Yanovsky, dar iš 
prohibicijos laikų žinomas 
gengsteris, buvo policijos ras
tas nužudytas lauke netoli 
Cliftono, N. J. Jis buvo nu
žudytas ledo skaldymo dur
klu.

Policija mano, kad jį nužu
dė jo draugai gengsteriai, su 
kuriais jis turėjo 
sąskaitų. Policija 
kiti gengsteriai jį 
komingu už kelių 
išdavimą policijai.

Krautuvių Savininkai 
Jau Teisinas Spaudo j

1 La Guardios aerodromą 
čia atskrido akla anglė Lane 
Uren, kuri 27 metai atgal Bri
tanijoje vedė amerikietį Leo
nardą Uren, — po ko jis tuo
jau išvyko Amerikon. Dabar, 
27 metai po vedybų, porelė 
turės savo medaus mėnesį.

SUGRĄŽINO ORLAIVĮ
T Westchester apskrities 

kcturmotorinis 
kaip manoma, 
i Palestiną su 
Orlaivis buvo

ORAS ATŠALO
Apie dvi savaites kentėjęs 

šiltą ir tvankų tropišką orą, 
New Yorkas dabar gali gėrė
tis vėsiai šiltu ir sausesnių 
oru. Meteorologijos stotis sa
ko, kad tas oras liks tokiu 
per kelias dienas.

šeštadienid laidoje buvo pa
žymėta. kad A. Thomas (žu
vęs karys) bus palaidotas lie
pos 19-tą. Tai buvo klaida.

A. Thomas kūnas bus par
vežtas pirmadienį,’ liepos 19- 
ta, pas graborių Garšvą, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. O 
palaidotas1 bus ketvirtadienį, 
liepos 22-rą, šv. Jono Kapi
nėse

New Yorko policijos komisi- 
onierius Wallander 
kad palyginant 
metais praeitieji 
žymiai mažiau 
Bendrai imant, 
1947-tais metais 
10i/2% mažiau negu 1946-tais 
metais.

Ypatingai sumažėjo nusi
kaltimai tarp mokyklinio am
žiaus jaunimo, sako policija. 
Tas pareina nuo to, kad poli
cijai ir mokyklų vadovybei pa
sisekė suardyti daug taip va
dinamų “gengių,” kurios daž
nai veikia neturtingose mies
to dalyse tarp vidurinių mo
kyklų vaikų. Tos grupės daž
nai tarp savęs kariauja’ ir 
vartoja peilius, lazdas, o kar
tais ir šaunamus ginklus. Daž
niausiai tos vaikų konspiraci
nės grupės yra organizuotos 
pagal blokus, kvartalus arba 
mokyklas, bet kartais ir ant 
tautinės kilmės pamato: italų, 
airių, žydų, negrų ir tt.

Per 1947-tus metus New 
Yorko policijos jėga buvo pa
didinta ant 1,285. 
čiaus 
ranai. 
Yorke 
kai.

praneša, 
su 1946-tais 
metai turėjo 
nusikaltimų, 
nusikaltimų 

buvo ant

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos. , 

949-959 Willoughby Ave. 
Te! STagg 2-3842

Komunistų Partija, 
konvencija rugpjūčio 
prasideda čia Madison 
Gardene, kreipėsi į radijo sto
tis ir kvietė įtaisyti salėje mi
krofonus ir perduoti konvenci
jos eigą.

Eilė radijo komentatorių 
pranešė, kad komunistai “lai
kys slaptą konvenciją.” Kom
partija sako, kad jeigu tik ra
dijo stotys nori, jos gali per
duoti konvencijos programą, 
kas pakankamai aiškiai įro
do, jog konvencija nebus slap
ta.

Taipgi komunistai paneigia 
reakcinių komentatorių ir gel- 
tonosios>.spaudos skleidžiamus 
gandus, kad į konvenciją bus 
įleisti tiktai “patikimi ir tyri
nėti asmenys.” Tas yra melas, 
sako komunistai, nes už do
lerį kitą kiekvienas asmuo 
gali nusipirkti bilietus įėjimui 
į konvencijos- salę. Tie bilie
tai parsiduoda visuose darbi
ninkų knygynuose, 
Worker” redakcijoje, 
partijos nacionaliame 
keliose kitose vietose.

Daktaras Oswaldas Glasber- 
gas, kuris buvo kaltinamas 
teisme abortų daryme, nusižu
dė miesto kalėjime, 
sižudė paimdamas dožą 
■du.

Trys vyrai nukrito ir 
mušė Newarke prie vieno na
mo statybos, kuomet virvės 
trūko. Nelaimingas įvykis at
sitiko prie Public Service 
Electric & Gas Co. stoties ant 
155 bulvaro.

Po to, kai apie 6,000 unijis- 
tų pikietavo Gimbelio depart- 
mentinę 'krautuvę, didžiųjų 
krautuvių savininkai spaudoje 
paskelbė savo pasiteisinimo 
pareiškimą. Kaip matyti, pi
kietavimas skaudžiai palietė 
GiAibelį, ir jie bijo, kad tas 
nepasikartotų. • *

Savo pareiškime tie krautu
vių savininkai aiškina, kad tai 
buvo “politinis” pikietavimas, 
kurį surengė Didžiojo New 
Yorko CIO Taryba, ir kad na- 
cionalis 
smerkė,
vra žinoma, buvo 
dėl to, kad Gimbelis ir kiti 
savininkai glaudžiai bendra
darbiauja su Hartley bandy
me 'palaužti krautuvininkų 
darbininkų uniją.

Po spaudoje tilpusiu pareiš
kimu pasirašė 'sekamos krau
tuvių firmos: Bloomingdale’s, 
Gimbels, Laile Bryant, Ma- 
ęy’s, Namm’s - Oppenheim 
Collins, Saks-Fifth Avenue ir 
Saks-34.

Johanna Urbdn, 70 m...am
žiaus, gyvenusi 574 Knicker
bocker Ave., Brooklyne, mirė 
liepos 16 d., Goldwater Me
morial Ligoninėj, New York 
City. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks liepos 20 d./ 
Kalvarijos kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime brolį Stasį. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. J. Garšva.

grupių ir pavienių.,. 
Iš senų padarau 
nąujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio' 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-'

* poni atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway )r Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLeninore 5-6191

GERI PIETOS!
Kada norite gerą pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis f

Savininkas

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės:

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, L. L, N. Y.

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

BAR & GRILL

1 Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHE INGOLD 

BEĖR & ALES

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc

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

Brooklyn, N. Y.
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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.-

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

------ ——————------------------------*  -J-  ,,.Tr_

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Pirm., Liepos 19, 1948




