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Gerų Žmonių Sveikas 
Patarimas.

Prašome Mokytis.
“Velniui Tarnauja.”
Lai Pasiskaito ir Pagalvoja.
Ne Žinios, bet Propaganda.

Rašo A. BIMBA

Labai gražiai darbuojasi 
Sveturgimių Gynimo Komite
tas. Jis ir dabar pasiuntė at
virą laišką Senato Tiesų Komi
tetui. Laiške patariama pa
naikinti Įstatymą, kurjs lei-
džia deportuoti sveturgimius 
dėl jų politinių pažiūrų.

Tas Įstatymas priešingas A- 
merikos Konstitucijai. Kons
titucija patikrina įsitikinimų 
ir žodžio laisvę visiems gy
ventojams. Joje nieko nesa
koma apie piliečius ir nepilie- 
čiūs, apie .čiagimius ir svetur
gimius. Nesakoma, kad vieni 
turi teisę galvoti, kaip jie no
ri, o kitiems uždrausta.

★ ★ ★

Kas svarbu ir įdomu, tai kad 
Ši laišką pasirašė keletas de- 
sėtkų žymių amerikiečių. Jų 
tarpe randame daug mokslo 
vyrų, žymių visuomenės veikė
jų*, taip pat protestoniškų ku
nigų ir žydų rabinų.

Gaila, kad sveturgimių ne
užtaria aukštoji katalikų baž
nyčios dvasiškija., Nors dau
guma parapijonų yra svetur- 
gimiai, bet arkivyskupams ir 
vyskupams jų teisės ir laisvės 
neapeina.

★ ★ ★

Juozas Tysliava mano, kad 
Laisvės Popierio Fondas susi
lauks gražios paramos. Jo 
supratimu, Amerikos pažan
gieji lietuviai, kuriuos visus 
jis pavadina komunistais, la
bai nuoširdžiai remia savo 
spaudą.

Ir sako jis: “Komunistai— 
mūsų priešai. Taip, bet šiuo 
atveju mums yra ko iš jų pa
simokyti.”

Visiškai nepavydime. Pra
šome mokytis. Gerų darbų 
niekam nesigailime.

Tų darbų paskleidimui lei
džiama pažangioji spauda.

Apie tą spaudą susispietę 
tūkstančiai pasišventusių, at
sidavusių darbuotojų. Kiekvie
nu savo laikraščiui kritišku 
momentu jie skubinasi su pa
rama.

Taip dabar yra su Popierio 
Fondu. Nesvietiškas visko 
pabrangimas skaudžiai atsilie
pia ant dienraščio išleidimo. 
Reikia finansinės paramos. 
Geri Laisvės patrijotai išgir
do administracijos prašymą ir 
ateina su aukomis.

Iš Urugvajaus rašo keturi 
lietuviai Dr. Griniui laišką. 
Jie ragina jį tuojau pasiskelb
ti Lietuvos prezidentu. Soci
aldemokratų lyderis VI. Požė
la reikalauja, kad kunigas 
Krupavičius pasiskelbtų Lietu
vos pi*ę2identu. Tuo tarpu 
tūlas Tautvyris jau skelbiasi 
Lietuvos prezidentu ir reika
lauja, kad visi lietuviai, ne 
tik Lietuvoje, bet visam pa
saulyje, jo ištikimai klausytų.

To jau per daug ir smeto- 
nininkui V. Rasteniui, Vieny
bės kolumnistui. Užsidėjęs už 
galvos rankas jis jau šaukia:

“Prie visų tų siūlymų ir 
paskelbimų, atrodo, bene ge
riausiai tinka zakristijono žo
džiai iš ‘Tosca’ operos: ‘Kas 
taip juokauja, velniui tas tar
nauja’.”

Lietuvos fašistiniai banditai 
nužudė sekamus mokytojus: 
Oną Sukackienę, Oną Jočie- 
nę, Justiną Jakimavičių, Leka
vičių, Raklinavičių ir žalnie- 
rauskaitę.

Lai apie tą baisią fašistų 
žmogžudystę pasiskaito Drau
go, Naujienų, Vienybės, Kelei
vio, Darbininko skaitytojai. 
Lai jie pagalvoja, kaip sun
kiai jie nusideda net prieš pa
prasčiausi žmoniškumą, klau
sydami savo redaktorių pro
pagandos prieš Lietuvą ir 
remdami tuos fašistinius < .
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H.Wallace ir GTayloris Nominuoti; Progresyvė Partija
Skelbia Kovą Už T aiką ir Amerikos J. V. Liaudies Interesus
Dvasiškiai Mokytojai 
Nebėga iš Vengrijos

Washington.— Vengrijos 
atstovas užginčijo ameriki
nių laikraščių pasakojimus, 
būk vengrų kunigai ir vie
nuoliai mokytojai urmu bė
gą užsienin po to, kai vie
šosios mokyklos tapo per
imtos į valstybės žinybą. Jis 
praųešė, jog didžioji daugu
ma religinių mokytojų Ven
grijoj — kunigai ir abiejų 
lyčių vienuoliai — pasiliko 
savo vietose ir mokytojau
ja, kaip ir pirmiau.

Darbo Santykių Taryba 
Baudžia Uniją

Washington. — Valdinė 
Darbo Santykių Taryba 
vienbalsiai nutarė nubausti 
AFL Distillery Workers U- 
nijos Lokalą 1-mą už taip 
vadinamą antrinį boikotą. 
Ši yra pirma tos rūšies pa
bauda uždėta unijai federa- 
lės įstaigos, einant Taft- 
Hartley įstatymu.

Newyorkieciai unijos lo- 
kalo nariai buvo atsisakę 
dirbti prie gaminių kitos 
firmos, kurios darbininkai, 
tos pat unijos nariai, buvo 
išėję į streiką.

Mažiausia Respublika Taip 
Pat Turės Radijo Stotį

>

San Marino. — Ši ma
žiausia pasaulio respublika 
pasistatė radijo stotį. Res
publika turi 15,000 gyvento
jų, 12 kareivių ir 20 polici
ninkų. Stotis tarnaus skel
bimam ir valdžios įsaky
mam.

VAIKAS PASKANDINO 
SA\O BROLIUKĄ

New York.—Donald Bar
rett,‘10 metų, prisipažinęs 
policijai, kad jis pastūmėjęs 
savo broliuką. Richard, 8 
metų, nuo prieplaukos į upę 
gale Gansevoort St. Pastū
mėjęs jį susipykus nepasi- 
dalint Viena meškere. Vai
kas iš karto sakėsi broliu
ko nematęs.

DEWEY TAReSI
SU EISENHOWERIU

Gub. Dewey, republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
buvo pasišaukęs pas save 
generolą Eisenhowerį. Anot 
Dewey, Eisenhower sutikęs, 
kad reikią laikytis prieš 
Tarybų Sąjungą “visuotinai 
griežtai.” Tačiau iš Eisen- 
howerio kalbos citatų spau
doje nepaduota.

žmogžudžius.

Komercinė spauda’ turi pa
siuntus Philadelphi.jon keletą 
'reporterių. Jie rašo apie tre
čiosios partijos konvenciją. 
Bet į ką jų raštai panašūs? 
Iš kiekvienos eilutės taip ir 
trykšta pikta propaganda 
prieš naują partiją ir jos va
dovybę.

Baigta Entuziastiška Naujosios Partijos
®—---------------------------------

Izraelis Sutinka

Konvencija Pasiryžimo ir Vilties Dvasioje

Glen H. Taylor

Philadelphia. — Progre- 
syves Partijos konvencija, 
čia pasibaigiusi šeštadienio 
vakare, nominavo i prezi
dento vietą Henry Walla- 
ce’ą ir į vice-prezidento vie
tą G. Taylori. Nominacijos 
buvo pravestos vieningoje 
ir entuziastiškoje nuotaiko
je. Masiniame mitinge Shi- 
be p a r k e, kuriame 
dalyvavo apie 35,000 delega
tų svečių ir stebėtojų, Wal
lace pasakė nominacijų pri
ėmimo kalbą, kuri buvo su
tikta griausmingais aplo
dismentais. Visi susirinku
sieji, ip milionai, kurie klau
sėsi konvencijos eigos per 
radiją, jautė, kad tai yra is
torinis momentas.

Dieną prieš tai, penkta
dienį, pirmoje konvencijos 
sesijoje Progresyvė Partija

buvo priimtas vieningai kai
po naujos partijos oficialus 
vardas. Siūlymą padavė lai
kinas partijos konvencijos 
pirmininkas Bensonas, bu
vęs Minnesotos gubernato
rius, kuris pabrėžė, kad 
daugumoje valstijų trečios 
partijos judėjimas jau ne
ša progresyvės partijos var
dą.
WALLACE — Už TAIKĄ f

Penktadienio vakaro se
sijoje Charles P. Howard, 
žinomas negras veikėjas iš 
Des Moines, Iowa, pasakė 
pagrindinę konvencijos kal
bą. Jo įspūdingą kalba, pa
kartotinai pertraukta aud
ringų aplodismentų ir de
monstracijų, buvo perduota 
ir per radiją.

Howard nurodė, kad kon
vencija vyksta toje.počioje 
salėje, kur senosios partijos 
neseniai posėdžiavo. Jis nu
rodė, kad salėje dar jaučia
ma slegianti atmosfera anų 
senų partijų užkulisinių 
kombinacijų, hipokritizmo, 
dvasinio menkumo ir dema
gogijos. Naujoji partija at
stovauja viską, kas sveika 
ir prakilnu Amerikos gyve
nime, ji atstovauja visų 
klasių žmones, kuriems rū
pi Amerikos gerbūvis.

Negras veikėjas nurodė, 
kad senosios partijos tenki
nasi tik pažadais, bet žmo
nės jau išmoko netikėti pa
žadams, o žiūrėti į veiks
mus. Jis smulkmeniškai iš

dėstė, kaip ir republikonai 
ir Trumano administracija 
pakartotinai išdavė liaudies 
reikalus. Jis nurodė, kaip 
Forrestallai, Draperiai ir 
kiti dabartinės administra
cijos šulai yra didieji Wall 
Streeto finansininkai, kurie 
prieš karą palaikė ryšius su 
tomis Vokietijos firmomis 
ir trustais, kurie išaugino ir 
finansavo Hitlerį.

Jo kalba, apkaltinanti da-’ 
bartinę administraciją ir 
republikonus šalies vedime 
į karą, prie krizio ir liau
dies reikalų visiškame ne
paisyme, - padarė gilaus į- 
spūdžio.

Jis nurodė, kaip, kuomet 
Tarybų Sąjunga pareiškė, 
kad ji sutinka vesti taikos 
derybas, Washington© klika 
užtrenkė duris. Padaręs is
torinę peržvalgą senųjų 
partijų, jis nurodė, kad at
eitis priklauso naujajai, 
Progresyvei partijai.
GRUPIŲ ATSTOVAI

Kaip turėjo pripažinti ir 
didžiųjų radijo tinklų ko
mentatoriai, konvencijos sa
lėje, konvencija buvo daug 
entųziastiškesnė ir gyvesnė 
už senųjų partijų. Salėje 
buvo jaustas entuziazmas 
ir pasitikėjimas, kad tai yra 
istorija jos vystymesi.

Kalbėjo atstovai iš unijų, 
mokslo ir meno pasaulio, 
moterų, jaunimo ir negrų, 
tautinių grupių ir t.t.

Per visą konvencijos eigą

Henry A. Wallace

tarp kalbų skambėjo liau
dies dainos, kurioms nuo es
trados vadovavo jaunimo 
choras.

Prie didelio entuziazmo 
prisidėjo skaitlingi specia
lūs traukiniai su svečiais, 
kurie šeštadienio rytą iš ap
linkinių miestų pradėjo rie
dėti į čia.. Iš New Yorko 
atvyko net trys specialūs 
traukiniai. Iš Bostono vie
nas ir t.t. Traukiniu atvy
kusieji svečiai organizuotai 
eisenose vyko prie Shibe 
parko, kur skaitlinga minia 
pradėjo rinktis jau tuojau 
po pietų.

Wallace savo nominacinė- 
je kalboje nurodė, kad jis 
stato sau du didžiu siekiu: 
koVoti už taiką ir Amerikos 
gerbūvį. Jis nurodė, kad 
ant to pagrindo jis neatme
ta jokios grupės paramos.

Mainytis Gyventojais

Nesutikimai Europoje 
Dėl Marshallo Fondo

Paryžius. — Amerikos 
valdžia buvo įgalinus šešio- 
liką vakarin. Europos kraš
tų bendrai nustatyti, kiek 
kuriam reikia pinigų iš 
Marshallo plano prieš ko
munizmą. Bet Anglijos, 
Franci jos ir kitų vakarinių 
šalių valdovai pešasi, nepa
sidalindami Marshallo dole
riais—kiekvienas reikalau
ja didesnės dalies sau.

Policininkai Areštavo Vie
nas Kitą už Pergreitą 

Važiavimą
Hagerstown, Md. — Po

licininkas ' Harry Frush a- 
reštavo šerifą R. G. Millerį, 
o šerifas — policininką už 
tai, kad, per smarkiai a- 
biem važiuojant, susikūlė 
jų dviejų automobiliai vie
nas į kitą.

New York. — Vienų me
tų kūdikis pasiuntė policis- 
tą Į ligoninę. Pasodintas ar
ti lango, jis, išmėtė savo 
bonkūtę su pienu policistui 
ant galvos.

JAPONIJOS UNIJOS VIS GRIEŽČIAU ATMETA Tarybų Spauda Smerkė 
SKALDYTOJUS, STOJA UŽ PILNA VIENYBE Amerikos Radijo Balsą

Tokio, Japonija. — Deši
nieji japonų darbininkų uni
jose pusė metų atgal pra
dėjo vajų prieš komunistus 
ir kitus kairiuosius. Tam 
vajui buvo suorganizuota ir 
neva Demokratinimo Sąjun
ga. Karinė amerikonų vy
riausybė rėmė ir remia to
kį judėjimą prieš “raudo
nuosius.” Bet darbininkai 
atrėmė komunistų kandžio
to jus įvairiuose unijų suva
žiavimuose ir balsavimuose.

“Demokratinimo Sąjun
gos” tvirtovė pirmiau buvo 
Valdžios Geležinkelių Dar
bininkų Unija, turinti 550,- 
000 narių. Tos unijos suva
žiavimas praeitą mėnesį iš
rinko į savo vykdomąjį ko
mitetą 20 komunistų ir kitų 
kairiųjų, <o raudonbaubiai 
gavo tik 17 vietų komitete.

Birželio mėnesio pabaigo
je įvyko japonų Susisiekimų 
Darbininkų Unijos suvažia
vimas, kuris neišrinko į uni
jos komitetą nė vieno rau
donųjų ėdiko. Be kitų deši
niųjų, piršosi į komitetą

N C Jinsuke Misumura, vienas 
iš “Demokratinimo Sąjun
gos” kūrėjų prieš komunis
tus. , Bet suvažiavimas at
metė ir Misumura.

Prieškomunistiniai vadai 
bandė užvaldyti Japonijos 
Darbo Federaciją, turinčią 
4 miliopus narių. Bet kai 
jiems nesisekė, tai tie deši
nieji lyderiai pasitraukė iš 
Darbo Federacijos Tarybos. 
Iš jos bėgdami, jie sušuko, 
kad federacinė taryba esan
ti “komunistų įrankis.”

Federacijos taryba buvo 
įsteigta 1947 m. kovo mėne
sį po to, kai generolas 
MacArthuras uždraudė vi
suotiną streiką. Bet japonų 
Darbo' Unijų Federacijos 
tarybai ir šiandien priklau
so kairysis Pramoninių U- 
nijų Kongresas ir tuzinai 
nepriklausomingų unijų, tu
rinčių viso daugiau kaip 4 
milionus narių.

New York. — Autobusų 
streikas atidėtas firmoms 
atidėjus atleidimą iš darbo 
58 darbininkų?

Maskva.—Sovietinis laik
raštis Naujasis Laikas ir 
Maskvos radijas smerkė 
“Amerikos Balso” radiją; 
sako, tas “balsas” skleidžia 
melus prieš Sovietų Sąjun
gą. Kuomet Sovietų vyriau
sybė su pasiaukojimu remia 
demokratinius savo kaimy
nus (Lenkiją, Vengriją ir 
kt.), tai “Amerikos Balsas” 
pasakoja, būk Sovietai tik 
išnaudoja tas šalis.

Antra vertus, anot Nau
jojo Laiko, Amerika per sa
vo radiją melagingai giria
si savo gerdarystėmis vaka
rinei Europai. “Amerikos 
Balsas”, girdi, yra kopija 
priešsovietinių melų, ku- 
•riuos skleisdavo Goebbels, 
Hitlerio propagandos minis
tras.

New York. — Izraeliui 
pagalbos organizacija—Red 
Mogen Dovid — išsiuntė 
šimtą tonų reikmenų pir
majai pagalbai.

Lake Success, N. Y. — 
Arthuras Lowrie, Izraelio 
atstovas Jungtinėms Tau
toms, sakė:

ę
— Izraelio valdžia svars

to sumanymą— tegul ara
bai iš savojo Palestinos plo
to persiunčia žydus gyven
tojus į Izraelio valstybę, tai 
Izraelis iš savo žemės mai
nais atiduos arabus arabiš-' 
kai Palestinos valstybei.

Žemėje, kurią pernykš- 
Čias Jungtinių Tautų sei
mas paskyrė Izraeliui, yra ' 
538,000 žydų ir 397,000 ara
bų, o arabam paskirtame 
krašte yra 804,000 arabų ir 
10,000 žydų.

Per kovą pirm dabartinių 
paliaubų paskelbimo, Izrae
lis užėmė 800 ketvirtainių 
mylių arabiško Palestinos 
ploto, o arabai užėmė 200 
ketv. mylių žydų žemės. •

Jeruzalėje ir apylinkėje,_____ „
kurią tas Jungt. Tautų sei
mas siūlė padaryti neutrale 
tarptautine ' sritim, yra 
daug daugiau, žydų kaip 
arabų.

Vengrija Užginčija 
Apie Areštų Gandus

Washington. — Vengrija 
atmetė Amerikos protestą 
dėl to, kad vengrų valdžia, 
esą, areštuoja “Amerikos 
Balso” radijo klausytojus, 
kaip vengrų respublikos 
priešus. Vengrijos atstovas 
pareiškė valstybės sekreto
riui Marshallui:

— Vengrų vyriausybė 
niekuomet neperseki o j o 
žmonių už klausimąsi ame- L
rikinio ar kito svetimo ra
dijo. Bet jeigu asmuo kurs
to prieš demokratinę Veng
rijos respubliką, tai jis are
štuojamas, vis tiek ar jis 
klausytų Amerikos radijo 
ar ne. Tačiaus įdomus daly
kas, jog areštuoti fašisti
niai kurstytojai sako, kad • 
jie girdėjo “Amerikos Bal
są” pranašaujant atominį 
karą prieš tas šalis, kurios 
nesutiks su amerikine poli- t 
tika.

Valstybės sekretor. Mar- 
shallas priėmė Vengrijos < 
atstovo užtikrinimą, kad ji 
nepersekios “Amerikos Bal
so” klausytojų. Marshallas, 
tačiau, pridūrė, jog Ameri
ka tėmys, ar Vengrija iš 
tikrųjų pripažįsta ’’laisvę 
radijo klausytis.” 

------ ------- -—
Padvigubinsią Berlynui 
Lėktuvų Kiekį

Washington— Generolas 
Lucius D. Clay sakė čia su
sirinkusiems spaudos atsto- x 
vams, kad amerikiečiai pa
dvigubins Berlynui prista
tomų reikmenų .kiekį, dade- 
dant daugiau C-54 lėktuvų.

•i.
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Taikos ir Gerovės Programa
Šiuos žodžius rašant dar tik renkasi trečiosios par

tijos konvencija Philadelphijoje. Tai yra penktadienio 
popietis. Iš visų Amerikos kampų delegatai važiuoja Phi- 
ladelphijon. iš visur jie išleidžiami su tvirtu pasitikėjimu 
ir giliu troškimu, jog Philadelphijos konvencija suteiks 
Amerikai naują politinį judėjimą; naują politinę orga
nizaciją, kuri gins ir atstovaus plačiosios liaudies inte
resus. . •

Naujosios partijos kandidatai jau žinomi — Henry 
‘Wallace į prezidentus, Glen Taylor į vice-prezidentus.

• žvarbiausias šios konvencijos darbas bus pagaminti nau
jai partijai rinkiminę programą (platformą) ir išdirbti

• jai organizacinę struktūrą. Dabar jau nebėra jokios abe
jonės dėl naujo judėjimo pastovumo. Trečioji partija ne
užsidarys po rinkimų. Jai lemta būti pastovia organiza
cija.

Šis tas jau yra žinoma ir apie .partijos platformą. 
Jos bendrieji bruožai' jau paskelbti. Galimas daiktas, kad 
konvencija įneš tūlų pataisymų bei pakeitimų, bet pa
skelbtieji platformos pagrindai pasiliks tie patys.

Šios platformos kertinis akmuo yra taika ir gerove. 
Tie žodžiai apibūdina naujosios partijos siūlomą užsie
ninę ir naminę politiką. Taikos gynimas ir išlaikymas 
turi būti Amerikos užsieninės politikos kūnas ir kraujas. 
Amerikos žmonių apsirūpinimas gerbūvingu gyvenimu 
turi būti ašimi visos naminės politikos.

Taika pasaulyje ir gerovė namie — štai naujojo są
jūdžio* šūkis.

Platformos projektą parašė platus komitetas, susi
dedąs iš septyniasdešimt keturių žmonių. Prieš galuti
ną suformuliavimą svarbiausių platformos punktų, ko
mitetas atsiklausė nuomonės visuomeniškų organizacijų. 
Per porą dienų prieš konvenciją į komitetą atsilankė de- 
sėtkai atstovų ir patiekė savo pasiūlymus. Tik po tokio 
atsiklausimo komitetas galėjo pilnai suformuliuoti nau- 

' josios- partijos rinkiminę platformą. Aišku, kad platfor
ma atstovauja plačiausios visuomenės interesus.

Ko gi toji platforma reikalauja? Ką gi ji siūlo Ame
rikos žmonėms? Už ką naujoji partija yra pasiryžusi 
kovoti ?

Štai svarbiausi platformos dėsniai:
Atmesti Marshallo planą.
Atmesti verstiną rekrutavimą kariuomenėn taikos 

laiku.
Perimt valstybės nuosavybėn geležinkelius ir kitas 

pamatiniai svarbias pramones.
Įvesti kainų kontrolę.
Per dvejus metus pastatyti 4 milionus gyvenamųjų 

nanfų su šalies iždo parama.
Panaikinti kongresmanų Neamerikinės Veiklos Ko

mitetą.
Išleisti įstatymus, kurie užtikrintų visiems teisę bal

suoti rinkimuose, užgintų linčiuoti negrus ir įveltų tei
singą samdą visose pramonėse bei įmonėse, neskirstant 
žmonių pagal odos spalvą, tautybę bei religiją.

Panaikinti priešunijinį Tafto-Hartley’o įstatymą.
Atmesti Mundt’o-Nixon’o policinės valstybės bįlių ir 

panašius reakcinius sumanymus Kongresui.

Vieni Mirė, Kiti Plėšė
Geležinkelių kompanijos niekados nepamirš pereito 

karo. Tai buvo joms didžiausia rugiapiūtė. Pasirodo, kad 
karo metu, paimdamos per brangiai iš valdžios už patar
navimus, geležinkelių kompanijos apiplėšė valdžią ant 
trijų bilijonų dolerių!

Ar galima stebėtis, jeigu tie patys kapitalistų inte
resai šiandien taip ištroškusiai laukia naujo pasaulinio 
karo? Argi jie nežino, kad naujas konfliktas vėl taptų 
jiems gražiausia piūtimi?'!

Darbo Žmonių Priešai apie Savąsias Partijas
Komercinės spaudos informacijai leidžiamas savait

raštis “Industrial News Review”/ patiekia savo nuomo
nę apie senąsias partijas'— demokratus ir republikonus. 
Tos partijos yra to paties kapitalo, kurio interesus taip 
karštai gina ir “Industrial News Review.”

Toji nuomonė brutališkai atvira ir labai teisinga. 
“Industrial News Review” sako:

“Nei viena tų prezidentinių konvencijų nepateikė 
• jokios staigmenos. Gubernatorius Dewey pakilo į Re- 

publikonų Partijos kandidatų sąrašo viršų, kuomet jis 
y -supliekė Stasseną Oregon valstijoje... jis aiškiai tapo

logišku pasirinkimu. Sulaikyti-Trumaną judėjimas De
mokratų Partijoje buvo labai triukšmingas, bet jis nie
kuomet nekontroliavo konvencijos balsų, ir kuomet Ei
senhower atsisakė palaikyti kandidatūrą, jis greitai su
smuko.

“Platformos, kaip ir svarbiausios konvencijose pa
sakytos prakalbos, ‘buvo kaip tik tokios, kokių tikėjomės. 
Jų tikslas buvo patiekti ką nors visiems ir kiek tik gali
ma, nieko neužgauti. Jos taip parašytos, jog jas praktiš
kai galima aiškintis taip, kaip kam patinka ...”

Žodžiu, senųjų partijų konvencijos buvo tokios, ko-

INFORMACIJOS 
NAUJIESIEMS 
IMIGRANTAMS

Jungtinių Valstijų Kong
resas priėmė įstatymą, pa
gal kurį Amerikon bus įsi
leista bėgiu poros metų 
205,000 pabėgėlių, kurie gy
vena Vokietijoje ir Austri
joje. Jų tarpe, manoma, bus 
nuo dvidešimt 
trijų dešimčių 
lietuvių.

Kaip lietuviai 
naudoti šiuo įstatymu, kad 
galėtų patekti Amerikon? 
Tėvynė pateikia sekamas 
informacijas:

1. Gyvenantys 
•Austrijoje ir Italijoje 
tinti asmenys (DP), kurie už
siregistravo 
privačiais ar 
davitais pirm 1948 m. birže
lio 30 d., negaus pirmenybės 
naujojo registracijoje. Tik gy
veną kitose valstybėse tremti
niai paliekami 
eilėse; kaip buvo 
vę.

2. Amerikos 
Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje įsakyta pradėti regis
travimą, kai tik bus pagamin
ti specialūs blankai. Registra
vimas bus vykdomas visose 
trijose okupacijos zonose ir 
Berlyno bei Vienna okupuoto
se srityse.

3. Išvietinti asmenys bus 
registruojami bendrojo eilin- 
gumo tvarka ir turės galimy
bės naudotis antrąja proga, 
jei kurie bus DP komisijos 
rasti ncįleistinais sulig naujo
jo įstatymo dėsnių. Bus duo
ta galimybės užsiregistruoti ir 
tiems išvietintiems asmenims, 
kuriuos įstatymas aplenkia, —■ 
būtent tiems, kurie atvyko• į

Vokietiją po 1948 m. gruo
džio 22 d. '

4. Išvietinti asmenys regis
truojami be jokių afidavitų. 
Tik vėliau bus nustatyta ko
kių reikės įrodymų apie 
mą Amerikoje darbą ir 
n imu i butą.

5. šie patvarkymai
tik išvietintus asmenis (DP). 
Turintiems pirmenybę 
g r an tams vizos bus duodamos 
einant senaisiais dėsniais.

žada- 
gyve-

liečia

penkių iki 
tūkstančių

gali pasi

Vokietijoje, 
išvie-

konsulatuose su 
korporacijų afi-

laukiančiųjų 
užsiregistra-

konsulatams

emi-'

AR GALI JUOS 
IŠGELBĖTI POTERIAI 
IR MIŠIOS?

Daug sykių esame kalbė
ję apie pabėgėlių dvasinį ir 
medžiaginį skurdą. Stovyk
lose gerai verčiasi tik tie, 
kurie jose viešpatauja. Eili
nių pabėgėlių gyvenimas 
sunkus. Todėl juo liūdniau, 
kad jie yra taip paveikti fa
šistinės propagandos, jog 
savęs nesigelbsti iš to var
go grįžimu Lietuvon, kur jų 
laukia darbas ir gyvenimas.

Chicagos kunigų Drauge 
tūlas J. Kuzmickas rašo a- 
pie pabėgėlių beviltiškas 
nuotaikas. Tarp kitko, jis 
sako:

LIETUVIAI tremtiniai vis 
labiau pradeda jausti gyveni
mo realybę. Vokietijoje nau
joji valiuta daug ką pastate 
naujoje, skurdžioje būklėje; 
įtampa Berlyne jaudina pa
vargusius nervus. “Kur bėg
sime, jei iškiltų naujas ka
ras?” — rašo Hannoverio lie- 
tuvis.

Emigracija, kuri ir toliau 
vyksta atrenkant raumenis ir 
jėgą, tik da’limi išsprendžia 
tremtinių problemą. įsikūrę 
naujame krašte, lietuviai, ne
įprastų darbų slegiami, pra
džioje nusimena, klausdami:

Popierio Fondas Gyvuoja
Infliacija, kaip siurbėlė, ’čiulpia mūsų dienraščio 

kraują. Normalios įplaukos nebegali padengti išlaidų. 
Sušukome greitos pagalbos aukomis. Dienraštį Laisvę 
branginančios visuomenės jautrios ausys. Greit išgirdo 
dienraščio pavojų. Pagalba ateina gražiai. Jau per ke
letą dienraščio laidų matėme gražų sąrašą asmenų var
dų, kurie stojo į pagalbą savo dienraščiui. O paskutinė
mis dienomis šie asmenys p/idavė aukų:

Alex ir Elzbieta Klimai, Hartford, Conn. $25.00
Lietuvių Literatūros Dr-jos 19 kp., Chicago, Ill. $10

, Hattie Williamson, Huntington Sta., N. Y. $10
Petras Šolomskas, Chicago, Ill. $5
F. Kvederas, Bloomfield, N. J. $5
J. Luobikis, Chicago, Ill. $3.
F. Obrekas, Millinocket, Me. $3
Tony Slonksnis, New Hope, Pa. $3
Joseph Egeris, Hudson, N. H. $3
L. Prūseika, Chicago, Ill. $2
J. JokubRa, Chicago, Ill. $2
Dan Smith,'Chicago, Ill. $2
A. Janutavičius, Chicago, Ill. $2
F. Jurevičius, Chicago, Ill. $2
M. Klebonas, Chicago, Ill. $2
J. Katilius, Chicago, Ill. $2
M. Bacevičius, Indiana $2 i
S. Smith, Indiana $2
M. Ša rkiūnienė, .Chicago, Ill. $2
Benis Tuškevičiuš, Scranton, Pa. $2
Peter J. Thompson, Simpson, Pa. $2
Marcella Subach, Thomas, W. Va. $2 '
H. Kaziuniene, Chicago, Ill. $1
M. Mekšienė, Chicago, Ill. $1
E. Stulgaitienė, Chicago, Ill. $1
K. Želvis, Chicago, Ill. $1
B. Navalinskienė, Camden, N. J. $1
Juozas Daubaras, Athol, Mass. $1
Andrius Senes, Bronx, N. Y. $1
B. Lope ter, Leinan, Sask, Canada $1
John Mitchell, Skillman, N. J, $1.
Yra stambių, gražių aukų? Tai smūgis infliacijai. 

Širdingai dėkojame visiems aukojusiems. Jei kiti dien
raščio patriotai paseks tuos, kurių vardai aukščiau iš
spausdinti, tai mūsų dienraštis, atsispirs prieš infliaci
ją.

Pastebėjote daug vardų iš Chicagos. Pradžioje lie
pos čia lankėsi “Vilnies” redaktorius L. Pruseika. Jam 
buvo nurodyta sunki mūsų dienraščio padėtis. Taigi, 
grįžęs į Chicagą, Pruseika prisiuntė $42.00 aukų nuo 
jchicagiečių. Lai Chicago būna pąakstintoju ki,tiems mies- 
tams> c s u Administracija.

kių laukė ir tikėjosi stambusis kapitalas.. “Industrial 
News Review” pilnai jomis patenkintas. Didelio skirtu
mo išnaudotojams nesudarys, kurios tos partijos kandi
datas laimės rinkimus.

“Kokia mūsų ateitis?”
Lietuvoje . .. nei žodžio, nei 

neleidžia kūjis ir pjautuvas.
VIENAME pobūvyje jauna 

aštuoniolikos metų lietuvaitė/ 
neturinti nei tėvų, nei gimi
nių, įsigilinusi į savo gyveni
mo tikrovę, apsiašarojusi 
skundėsi:

— s Dieve mano! Koks mano 
gyvenimas?! Nuo ryto iki va
karo dirbu, parėjusi į sveti
mus namus, nerandu paguo
dos, suraminimo. Pavalgau, 
atsiguliu sunkia širdimi į lo
vą, o ryt vėl laukia darbas . . .

Kitoje vietoje pamačiau 
'klaikų vaizdą: jaunas vyras,' 
dirvas ūkio darbus, šeštadie
nio vakarą grįžo iš miesto 
taip nusigėręs, kad turėjo at
sigulti . . . kieme ant žemės.

— Per visą savaitę dirba
me, — aiškino kitas, — nie
ko gero nematome, tai nors| 
šeštadienį atsigriebiame ...

Ir tada nenorom kyla klau
simas: ar iš tikrųjų pradeda
ma pavargti? Ar tremties kie
tos sąlygos sučiups daugelio 
dvasines jėgas ir apiplėš dva
sią?
Visą šitą pabėgėlių bevil-* 

tiškumą jis suverčia ant jų 
atšalimo linkui tikėjimo^ Jis 
sutinka su nuomone vieno 
kunigo, kuris pareiškęs:

Iš šimto vyrų tik ketvir
tadalis atsilanko bažnyčio
je .. .

Šv. Mišioms išklausyti ne
lieka pusvalandžio laiko, kai 
tuo tarpu išvykoms į miestus 
paaukojama ištisas pusdienis, 
o po to sergama. Mieste ne 
kartą ir pinigų nesigailima^ to
kiems reikalams, kurie nieko 
bendro su paties gerbūviu ne
turi : mat, atsigriebiama ...
Šnekėjimas, kad mišios 

bei poteriai pabėgėlius iš
gelbės nuo dvasinio ir fizi
nio sunykimo, yra pabėgėlių 
apgaudinėjimas. Čia reikią 
šalto, sveiko proto.

Netgi pabėgėlių išsiblaš
kymas po visą pasaulį neiš
gelbės jų iš dvasinio skurdo 
ir žlugimo dėl Lietuvos. Kai 
Lietuva dabar taip smarkiai 
atsistato, kai ten reikalin
gos visokio darbo jėgos, kai 
Klaipėdos krašte yra daug 
vietos apsigyvenimui, yra 
nusidėjimas save naikinti 
bei dingti kur nors tolimuo
se kraštuose.

PERDAUG GLOBOTOJŲ, 
DINGO VAIKAS

SLA organas Tėvynė pa
ieško “Imigrantų Komite
to”. Nelaimė, girdi, tame, 
kad buvo per daug komite
to globotojų. Tėvynė rašo:

Didžiajame New Yorke 
girdisi gandai, buk tai su
griuvo Bendras Amerikos 
Lietuvių Imigrantų Komite
tas. Tą komitetą sudarė at
stovai iš ALT, BALF, SLA, 
ALTS, LSS, SLRKA, Katali
kų Federacijos ir Protestan
tų Sąjungos ,o valdyba suda
ryta iš atstovų IRRC, CWS, 
NCRC, BALF, ALT, SL'A ir 
SLRKA. Yra sakoma, kad 
paskutiniame įvykusiams ko
miteto susirinkime buvę su
prasta, kad iš komiteto pasi
traukia BALF ir Amerikos 
Lietuvių Taryba. Kadangi 
šios dvi visuomeninės Ameri
kos lietuvių organizacijos iš 
komiteto savo atstovus iš
traukia, tai prelatas J. Bal- 
kunas pareiškė, kad Katalikų 
Federacija irgi savo atsto
vus yra priversta ištraukti.

, BALF ir Amerikos Lietu
vių Taryba yra visuomenės 
Amerikos lietuvių organiza
cijos, tad bent kokie jų da
romi svarbesni žygiai priva
lėtų būti visuomenei žinomi. 
Jeigu šios dvi organizacijos 
tikrai iš Imigrantų Komiteto 
savo atstovus ištraukia, tai 
privalo visuomenę painfor
muoti, kame ištraukimo prie
žastis ir ar jos mano, savi
stoviai veikti imigrantų rei
kaluose, ar nieko neveikti?

>K

Su p fcfir

Trečią irčncsi savo streiko prieš Fairchild Co., New 
Yorke, 400 darbininkų, CIO United Electrical, Radio 
and Machine Workers narių gauna moralę paramą 
nuo savo draugų unijistų, Sperry firmos darbininkų. 

Čia juos matome atėjusius pagelbėti pikietuoti.
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Noriu Padėti Brazilijai
Rašo Monteiro Lobato

Jau esu pasakojęs šį atsi
tikimą. PapapSakosiu jį iš 
naujo. Pasakosiu jį visą gy
venimą, nes tai atneša sielai 
didį ramumą. Tasai buvo 
gražiausis dalykas kur teko 
matyti.

Buvo tai pradžioje mūsų 
vajaus už žibalą. Su drau
gais Oliveira Filho ir PereL 
ra Queiroz sutvėrėme Bra
zilijos Žibalo Bendrovę — 
bet kokiose apystovose, Die
ve namo! Viskas prieš mus. 
Visi prieš mus. Valdžia 
prieš. Piniguočiai prieš. 
Bankai prieš. “Geri’ norai” 
prieš! '

Skeptiškumas v i s u o sę 
sluogsniuose. Be to kurčias 
karas iš apačios, požemiais, 
ir anais laikais nė nežinojo
me, iš kur kilo. Šmeižto ka
ras pašnibždomis, į ausį,
— visų blogiausias. Balsu 
pasakyti dalykai nedaro to
kio efekto, o pašnibždomis 
tai nereikia ir sakyti...

“Tasai, matote, tipas yra 
apgavikas, ‘skrokas’.” Tar
tas natūraliai, nedaro to į- 
spūdžio niekam, be to buvo
me jau gana įpratę girdėti 
visokio plauko šmeižtus. Bet 
ta pati frazė pasakyta apsi- 
žvalgius, į 
pridengus 
rankos delnu, 
kas iš šalies negirdėtų 
sminga giliai, 
patikima — ir kas ją gauna
— išplatina kaip dogmą.

Karas prieš žibalo vajų 
buvo toks: iš ausies į ausį, 
pridengus burną ranka — 
kad niekas mūs negirdėtų 
ir kad visi tatai žinoti^ — 
Šmeižtas buvo' techninė 
priemonė.

t Savo manifeste Bend
rovės korporatoriai buvo be 
galo atviri. Pripažino nepa
sisekimo galimybę ir. įdėto 
visuomenes kapitalo visuo
tiną žlugimą. Pirmą sykį 
Brazilijos komercijos isto-. 
rijoj buvo siūloma viešas 
biznis dviejų pusių: spindin- 
di pergalė, jei pasisektų ra
sti žibalą, ir pinigų nuosto
lis nepasisekime.

Šis atvirumas padarė sa
vo. Didžioji dauguma akci
jų pirkėjų buvo kaip tik pa
traukti to atvirumo.

Inkorporątorių atviras 
širdingumas u ž k a r iavo 
4 ‘smulkiąją’ ’ visuomenę. 
Raštininėn plūste plūsdavo 
tik daugiausiai paprasti 
žmonės ir pirko akcijas 
kaip Kalėdų loterijos bilie
tus. Inkorporatoriai buvo 
pasiėmę" sau už prievolę sa
kyti kiekvienam atėjusiam 
įsigyti akcijas žmogui, kAd 
neteks savo pinigų, jei žlug
tų .biznis

ausį, 
lūpas 

“kad pte-
i 

tuč tuojau

“Žinai, kad rizikuoji savo 
pinigais?... Ar žinai, jei ne
pasisektų rasti žibalo, bend
rovės žlugimas yra neišverf- 
giamas?”

“Žinau. Skaičiau manife
stą.” ,

“Nežiūrint to, imsi akci
jas?”

“Taip, nežiūrint to.”
“ Jei taip, tai imk.”
Ir tokiu, va, būdu, publi

ka pirko akcijas.
Vieną dieną įeina juodu

kas, labai kukliai apsiren
gęs, vargingas. Tikriausiai 
kieno nors atsiųstas.

“Ko malonėsite?” 
“Norėčiau keletą akęijų.” 
“Ar sau pačiam?” 
“Taip. Man pačiam.” 
Ach! Tatai mus nustebi

no. <Tasai vargingai atrodęs 
juodas žmogelis norįs pirk
ti akcijų. Ir staiga daug^ 
skaito j e. Tur būt norės 
dvejų, vieną sau, kitą savo 
žmonai. Tatai jam kainuos, 
200 milreisų, kiekis pinigų 
gana svarus beturčiui. Kiek 
gali būti! sunkumų, kad ati
dėti tuos pinigus iš vargin
go uždarbio. Turtingam — 
tai mažmožis, bet darbinin
kui tai lobis, tai yra kapita
las! Mes tai puikiai žinome, 
kokie čia Brazilijoj yra mi- 
zerni darbininkų uždarbiai.

Pakartojame tam juoda
jam žmogeliui tą pačią gies
mę.

“Ar žinai, kad tas mūsų 
biznis yra gana sunkus ir 
jei nepavyktų, tai gali ne
tekti savo pinigų?

“Žinau.”
“Ir vistiek nori pirkti ak

cijas?”
“Noriu.”
“Bet jei dalykas nepa

vyks, tad nesiskųsk. Kiek 
akcijų norėsi? Dvi?

“Noriu trisdešimts.”
Išlupome akis ir abejoda

mi savo ausimis pakartoja
me klausimą.

“Taip. Trisdešimts.”
Žvilgterėjome vienas į ki

tą. Žmogelis turėjo būti pa
mišęs. Imti 30 akcijų reiškė 
įklampinti 3000 milreisų ka
pitalą į šį abejotiną biznį, 
kur net piniguoti žmonės 
nedrįsdavo rizikuoti tokią 
sumą, o tam vargšui tai nei 
mažiau, nei daugiau reiškė 
kvailystę. O gal tasai juodis 
iš tikrųjų buvo turtingas — 
labai turtingas.

Amerikoje, sako esą juo
džių turtingų, gal net mili
jonierių, bet čia Brazilijoj 
nėra. O gal bus ant loterijos

“Tamsta esi turtingas?”
“Ne. Visa ką tunu, tai tie 

trys tūkstančiai, kuriuos 
(Pabaiga 5-tam pusi.)

«;:!,

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Liepos 26, 1948
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Generolas A. A. Brusilovas, Didysis Pulkavedis, Liaudies Draugas

Jau virš dvidešimts me
tu, kai mirė generolas Bru
silova. Jis gimė Kauka
ze, 1853 metais. Ten ir 
augo, ten ir gavo pirmą ka
rinį krikštą. Mirė 1926 me
tais.

1916 metais generolo 
Brusilovo vardas labai pa
garsėjo pasaulyje. Apie jį 
rašė laikraščiai. Anglijoje 
net buvo paskleista pasaka, 
būk tai, anglų generolas, tik 
paskolintas Rusijai. Daly
kas tame, kad caristinė Ru
sija 1915 metais labai pra
laimėjo. Vokietija ir Aus
trija tada ne vien atsiėmė 
Galiciją, Bukoviną, bet at
ėmė nuo Rusijos Lietuvą, 
Lenkiją ir įsiveržė j Balta
rusiją ir Ukrainą. Vokieti
jos kaizeris ir jo generolai 
manė, kad “Rusija jau 
baigta.”

1916 metais kaizeris su
traukė miliono armiją prieš 
Verduną, kad paimti jį, 
paskui Paryžių ir paklup- 
dyti Franciją. Austro-Ven
grija mušė Italijos armiją.

Brusilęvo Ofensyvo 
Perkūnas

Ir štai virš 400 kilomet
rų ilgio Piet-Vakariniame 
Fronte keturios rusų armi
jos, vadovystėje generolo 
Aleksejaus Aleksejevičiaus 
Brusilovo, pereina į ofensy- 
vą, ištaško galingiausius 
vokiečių ir austrų įsitvirti
nimus, * paima šešioliką 
lynešų apkasų eilių; pralau
kia frontą.

Kaizerio generalinio šta
bo viršininkas generolas 
Falkenhain vėliau rašė: 
“Birželio 4 d., Galicijoj, ru
sų ofensyvas trenkė, kaip 
perkūnas .iš giedro .dan
gaus. Ir jau birželio 5 d. 
austrai griežtai reikalavo iš 
Vokietijos pagalbos.”

Ir Vokietijos kaizeris tu
rėjo siųsti diviziją po divi
zijos, geriausius generolus 
prieš Brusilovą. Generolo 
Brusilovo vedamos, armijos 
nuo 4 d. birželio iki rugsė-

jo 18 d. suėmė apie 500,000 
vokiečių ir austrų į nelais
vę. Vokietijai i’r Austrijai 
generolo Brusilovo ofensy- 
vas kainavo 1,500,000 ka
reivių ir. oficierių, užmuš
tų, . sužeistų ir belaisvių. 
Generolo Brusilovo armi
jos, kaip viesulas, nušlavė 
priešo įsitvirtinimus. Ne
veltui vengrų oficierius, 
paimta§ į rusų nelaisvę, pa
reiškė :

“Kadangi taip įtvirtintas 
ir visų pripažintas neįvei
kiamas pozicijas rusai paė
mė, tai siūlau, kad niekas ir 
niekados prieš rusus neka
riautų.”

Generolo Brusilovo ofen- 
syvas suardė Austrijos ir 
Vokietijos karo laimėjimo 
planus. Austrija buvo pri
versta atitraukti savo ar
mijos dalinius is Italijos 
fronto, ir italai atsigavo. 
Vokietijos kaizeris vežė di
vizijas iš Francijos fronto 
ir todėl vokiečiai ten pralai
mėjo. Vokietija permetė 
prieš Brusilovą 36 savo di
vizijas ir Austro-Vengrija 
11 divizijų. Viso buvo per
mesta 47 divizijos (apie 
850,000 kareivių ir oficie
rių).

Brusilovo ofensyvas pa
traukė karan prieš Vokieti
ją ir Austriją iki tol nuo
šaliai stovėjusią Rumuniją 
su 600,000 armija. Daug 
karo- specialistų mano, kad 
jeigu atsigavę italai, ang
lai ir francūzai būtų ener
gingiau perėję ofensyvan 
prieš Vokietiją ir Austriją, 
jeigu kaizerio šnipų veikla 
Rusijoj ‘nebūtų sulaikius 
nuo atakų Šiaurinį-Vakari- 
nį Frontą, vadovaujamą 
generolo Kuropatkino, ir 
talkininkų Vakarinį Fron
tą, tai 1916 metais talki
ninkai būtų karą laimėję, 
ir milionai žmonių gyvas
čių būtų išgelbėta.
Gen. Brilsilovas —- Liaudies 

Draugas
Aleksejus Aleksejevičius

Brusilovas gimė ir augo 
Kaukaze. Jo tėvas buvo 
karininkas. A. A. Brusilo
vas, baigęs karinę mokyk
lą tarnavo raitininkuose — 
Tverės dragūnų pulke. .

1877-1878 metais Rusi- lovas 
jos kare prieš Turkiją. Bru
silovas oficieriumi būda
mas, dalyvavo paėmime 
Karšo tvirtumos.

Generolas Brusilovas bu
vo neaukšto ūgio, sausas 
žmogus, dideliais geltonais 
ūsais. Nors jis turėjo daug 
medalių ir kitų garbės žen
klų, bet dažniausiai nešiojo 
tik du. Buvo energingas ir 
draugiškas su žemesniais 
komandieriais, nors tuo pat 
laiku labai griežtas karo 
drausmėje.

Generolas Brusilovas bu
vo vedęs du kartu. Nuo pir
mos žmonos turėjo sūnų, 
kuris Pirmojo Pasaulinio

Brusilovo ant-
— - Nadežda 
buvo gimus

Karo laiku tarnavo Lauki
nėje Divizijoje ir buvo pul
kininko vietoje. Vėliau jo 
sūnus vedė turtingo dvar
ponio dukrą. Kada revoliu
cijos laiku generolas Brusi- 

Raudonajai
Armijai, tuo laiku Laukinė 
Divizija buvo baltagvardie
čių pusėje.

Generolo 
roji žmona 
Vladimirova
Kaukazijoj. Buvo visuome
niška veikėja ir rašytoja. 
Rusijos - Japonijos karo 
laiku ir Pirmojo Pasauli
nio Karo metu ji rūpinosi 
pagalba sužeistiems ir ser
gantiems kariams, taipgi 
bendradarbiavo spaudoje.

Generolas Brusilovas mė
go keliauti. Jis buvo J tali
joj, Francijoj, Turkijoj ir 
eilėje kitų šalių. 1914 me
tais, karo išvakarėse, jis

Kaip Galima Bent Dalinai Apeiti 
Šilimą Vasaros Laiku

Šilimos bei karščių me
tu daugelis žmonių pasijun
ta suglebusiais ne tik kū
nu, bet ir dvasia. Prieš va
saros šypseną jie taip su
drėksta, kad nė pasikrutin
ti nebenori. Taip ištyžę ir 
laukia rudens vėsumos.

Jei jie bando apeiti šili
mos puolimą, tai dažnai jų 
bandymas būna nepasek- 
mingas. Kartais ne tik ne- 
pasekmingas, bet lyg kerš
tui, dar labiau juos, kaiti
na.

Tūli žmonės įsitikinę, 
kad šaltas alus juos atvėdi- 
na. Bet jie ir tuomi įsiti
kinimu apsigauna. Alus tu
ri alkoholio, o alkoholis pa
skatina kraujo apytaką. 
Smarkesnė kraujo apytaka 
sukelia daugiau šilimos.

Kad apeiti šilimos nema
lonumą, geri patarėjai lie
pia mums dėvėti šviesius 
rūbus, nes j šviesius rūbus 
saulės kaitra ne taip aštriai 
lenda. O juo retesnio au
deklo rūbai, tuo geriau, — 
jie perleidžia oro dvęlkimą, 
ir tai šiek tiek vėsiną žmo-

reikia dė- 
batelius, 
papursta 
ir spau-

karo generolas
padėjėjas

Saklono,
srities ko-

buvo Vokietijoje su žmona. 
Matė, kaip vokiečiai viena
me mieste įrengė pavidalą 
Maskvos Kremliaus. Pra
džioje grojo Rusijos himną, 
dainas, neva pagarbai ru
sų turistų, o vėliau sudegi
no tą •’‘Kremlių,” grodami 
“Vokietija, Vokietija virš 
visko.”

Pirm
Brusilovas buvo 
vokiečio generolo 
Varšavos karinės 
mandieriaus, kuris Brusilo
vo akivaizdoje apsistatę sa
ve vokiečiais.

Karui prasidėjus, gene
rolas Brusilovas komanda
vo 8-tą ją Rusijos armiją, 
Pietų-Vakarų fronte, ku
rios 'smūgiai buvo lemiami 
1914 metais, sumušant mi- 
lionines 
armijas 
Galiciją.

Austro-Vengrijos 
ir užkariaujant

VARGU APSAUGOS NEW YORK4 IR 
BROOKLYN^ NUO ATOMŲ NUODŲ

Beveik baigiamos statyti 
didelės atominės laboratori
jos Brookhavene, Long Is
land saloje, nepertoli New 
Yorko ir Brooklyno. Šį ru
denį pradės veikti Brook- 
haveno krosnys, kurios miš
rus uraniumas bus perdir
bamas į atominę pluton i li
mo medžiagą.

Valdžia skelbia, jog 
Brookhavene nebus gamina
ma sprogstamoji atominių 
bombų medžiaga; sako, bū
sią mėginama išvystyti ato
minę jėgą tiktai civiliams 
reikalams — fabrikų ma
šinoms sukti, elektros švie- 
sai bei šilimui gaminti ir

Bet uraniumo - plutoniu- 
mo krosnys vis 
žalingąsias atomines dujas,

tiek skleis

džia nuo d us, savotiškai 
spinduliuodamos - “sprogi- 
nėdamos.” Jos apkrečia oro 
daleles (molekulas) ir įvai
rias kitas medžiagas, taip, 
kad ir tų medžiagų dalelės 
ima radijiniai veikti - spro
ginėti, į skirtingus elemen
tus keistis. Taigi apkrėstos 
medžiagos jau ir iš savo 
pusės skleidžia atominius 
nuodus apylinkėje.

Žadami Brookhavene į- 
rengimai' gali dalinai ap
saugot New Yorką ir Broo- 
fclyną nuo didelių kiekių 
atominių atmatų, kad jos 
greitai ir įžiūrimai nesu- 
sirgdintų ž m o n i ų. Bet 
Brooklyno ir New Yorko 
•oras nebus pilnai apsaugo-

dulkes ir nuodingąsias < 
šiukšles. Todėl bus įrengtos : 
tam tikros apsaugos žmo- : 
nėms, gyvuliams ir auga
lams.

Kaminas tiem atominiam 
nuodam viršun traukti bus 
300 pėdų aukščio: Bus pa
statyti du bokštai orui ir 
vėjo judėjimams tėmyti, 
vienas bokštai 420 pėdų 
aukščio,, kitas 160 pėdų.

S m a r k i au atominėms 
krosnims bus leidžiama vei? 
kti, sako, tiktai tada, kai 
vėjas pūs atomines šiukš
les link jūrų ir oras žemai 
bus- tirštesnis, taip kad ato
minės dujos ir dulkės nega
lėtų žemyn gulti, t ’

Atominės nuotrupos, kaip tas nuo atominių nuodų, 
žinoma, ne tik pačios sklei- NM

Kada Rusijoj buvo nu
verstas caras, tai buržuazi
nė vyriausybė pakvietė ge
nerolą Brusilovą į visų Ru
sijos jėgų komahdierių. Bet 
vėliau, matydama, kad 
Brusilovas nenori pramuš- 
tagalviškai kariauti, eiti su 
reakcija, tai nuo komandos 
jį atstatė; jo vieton padėjo 
reakcinį generolą Kornilo
va.

Bolševikų revoliucijos laiš
ku Maskvoje, baltųjų ofi- 
cieriaus paleistas iš patran
kos šūvis į minią sužeidė 
generolą Brusilovą į koją. 
Jis pateko į ligoninę ir ten 
būdamas parašė savo “At
siminimus iš Karo.”

Jo Nuomonė Apie Lenkų 
Ponus

Kada užsienio imperia
listų apginkluoti Lenkijos 
ponai 1920 metais puolė 
Sovietinę Respubliką, tai 
generolas Brusilovas išleido' 
specialį atsišaukimą į Rusi
jos karininkus, kviečiant 
juos mušti lenkus užpuoli
kus.'Jis įstojo į specialį ka
rinį komitetą karo Jšlaimė- 
jimui. Pokalbyje su savo 
draugu Brusilovas sakė:

“ Ar jūs pažįstate Var- 
šavos ponus? Jie visados 
buvo mėšlas! Jie pasivėlina 

j savo liaudį • vadinti “bydlo’ 
(galvijai). Ne lenkai, ne 
lenkų tauta nori karo prieš 
mus. To nori lenkų ponai, 
dirbanti vokiečių naudai ... 
Dievas duos, mes juos nu-

Bet atsimink 
Man su

senas

lov,” S. Sergejevo - Censkio 
dviejų tomų veikalas “Bru
silovskij Proryv,” generolo 
^ajančkovskio ir kitų.

Gen. Brusilovo Karinis 
Gudrumas

Generolui Brusilovui la
bai sunkiai teko grumtis, 
kad pergalingai vadovauti 
armijas prieš Vokietiją ir 
Austro-Vengriją. Didžiau
si jo priešai buvo ne Vokie
tijos generolai ir jų armi
jos, bet vokiečių šnipai Ru
sijoj, kurių priešakyje buvo 
carienė ir aukšti generolai.

G e n e r olas Brusilovas 
191G metais skaitė Rusijos 
karą jau ne užpuolimo, ne 
svetimų žemių 
bet apsigynimo 
kiečiai veržėsi 
grobė ištisas

pavergimo, 
. karu. Vo- 

į Rusiją, 
gubernijas, 

degino miestus, kankino
žmones, plėšė ir vogė.

Generolas Brusilovas ne
buvo revoliucionierius; jis 
marksizmo nesuprato, bet 
jis matė aplinkui caristinės 
tvarkos supuvimą, matė iš
davystes ir vis vien mate 
reikalą gintis nuo įsiveržė
lių. “Kad padaryti Rusijoj 
revoliuciją, tai pirmiausia 
reikalinga išgelbėti pačią 
Rusiją,” — sakė jis.

Karo srityje generolas 
Brusilovas laužė senus ka
rinio meno mokslus. Se
niau, kad pralaužti priešo 
frontą, tai sutraukdavo ga
lingą. artileriją ir per kę- 
lias dienas arba ir savaites 
bombarduodavo priešo pozi
cijas. Tiesa, jas išgriauna, 

, išardo, bet priešas užpaka
lyje tų pozicijų sutraukia 
naujas jėgas, . įtaiso naujus 

■ įsitvirtinimus ir išlaiko ne- 
, pralaužtą frontą.

Gene rolas Brusilovas, 
prieš caro komandos reika-

TŪKSTANČIAI KARO VETERANŲ NEŽINO, 
KAD JIE TEBESERGA SIFILIO

galėsime . .. 
apie vokiečius. 
jais jau neteks 
esu.”

Generolas Brusilovas sa
vo karinį žinojimą atidavė 
tvirtinimui R a u d onosios 
Armijos. Jis mirė 1926 m., 
būdamas liaudies draugu. 
Jo pagarbai Tarybų Sąjun- lavimą, atmetė tą taktiką, 
goję išėjo daug knygų, ku- Jis pradėjo ruoštis užpuoli- 
rios aprašo jo veiklą ir ka
rinį mokinimą. Jų tarpe 
yra toki veikalai, kaip pul
kininko M. Roždestvenskio 
— “Luckij Proryv”, rašy
tojų J. Slieznevo “Brusi-

Vasaros metu 
vėti liuosesnius 
nes nuo šilimos 
žmogaus kojos, 
ūžiančiuose bateliuose jis
pasijunta tikru kankiniu. 
Jei kurio žmogaus kojos ir 
nelinkę į papurtimą (pa- 
brinkimą), tai vistiek jos 
geriau jausis vasaros metu, 
jei bus liuosesnės.

Kai imi maudynę, imk 
šiltą. Iš šiltos maudynės iš
ėjęs, jausiesi daug vėsesnėj 
aplinkoj esąs; negu kad bū
tum išėjęs iš šaltos “lie
taus” šmirkštynės. Iš šal
tos maudynės išėjęs, grei
čiau prarasi maudynės at
gaivą, negu kad būsi išėjęs 
iš šiltos.

Kai šilimos laipsnis pa
siekia rekordinės aukštu
mos, tai tu šilimos nesma
gumą numesi, įleisdamas 
savo rankas iki riėšelių j 
gerai šaltą vandenį. Per 
rankas pakutens atgaiva 
visą tavo kūną; tu jausies 
smagiau.

Vieton alaus, lengvas le- 
monadas (ne per rūgštus ir 
nepersaldintas) geriau tave 
gaivins. 5. J.

kiu ir sifiliu ir gonorėja.
Išsigydę nuo gonorėjos, 

pranykus ryškiems jos žen
klams, jie manė, kad peni
cillinas sunaikinęs visus 
lyties ligų perus kūną. Bet 
medikaliai tikrinimai pas
kui parodė, jog 20 iki 30 
nuošimčių veteranų ‘tebe
serga sifiliu, patys to neži
nodami.

Daktaras Bascom John
son, Veteranų Administra
cijos aukštas pareigūnas, 
įspėja, kad per eilę menesių 
reikia reguliariai gydytis 
penicillinu, norint tikrai pa- 
siliuofeuoti nuo sfifilio. Jis 
ragina sirgusius lytinė-

Karo metu pusė miliono 
Amerikos kareivių buvo ap- 
sikrėtę lyties ligomis — si
filiu ir gonorėja (pūliate- 
kiu). Armijoje jie buvo ant 
greitųjų gydomi penicilli
nu, bet pasirodė, kad peni
cillinas nėra greita-tikra 
gyduolė nuo sifilio; ir 20 
iki 30 iš kiekvieno šimto 
sirgusių lytinėmis ligomis 
karo veteranų dar tebeturi 
sifilį, apie kurį patys neži
no, kaip pranešė valdinė 
Veteranų Administracija 
praeitą savaitę. Jų neišgy
dė viends kitas pencillino 
įleidimas į kraują.

Penicillinas gana greitai _ ___ ____ __
įveikia .gonorėją. Daugelis mis ligomis kareivius ne- 
kareivių buvo apsikrėtę sy- delsiant eiti pas gydytoją

arba į ligoninę, kad ištirtų 
jų kraują.

Baisi Ateitis
Veteranų Administracija 

nurodo apgailėtiną ateitį 
tiem, kurie apsileis, nesitei- 
raus apie tą ligą ir nesigy- 
dys; sako: ( *

— Kuomet jie klaidingai 
įsivaizduoja, būk jie armi
joj išsigydę' nuo sifilio, tuo 
tarpu ši liga galės keroti 
kūne ir atrodyti kaip skir
tingų ligų ženklai, iki sifi
lis ims atakuoti smegenis ir 
pavers tuos žmones pamišė
liais.

Jeigu jie nesigydys, tai po 
20 metų pasirodys masine 
daugybė bepročių karo ve
teranų. J. C. K.

mui išilgai 400 kijometrų 
fronto. Visu frontu ruošėsi, 
plačiu baru artėjo prie 
priešo įsitvirtinimų. Vokie
čiai ir austrai matė,.kad 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Žuvintą Ežeras—Įdomi Paukščių 
Ir Kitų Gyvūnų Kolonija

Nauja Svarbi Gyduole iš Žemes Pelėsių
Neseniai tapo išrasta nau

ja svarbi gyduolė, kuri pa
vadinta aureomycin. ši gy
duolė, pagaminta iš tam 
tikrų žemės pelėsių, gydo 
įvairias apkrečiamąsias li
gas, prieš kurias neveikia 
nei penicillinas nei strepto- 
mycinas.

Aureomycino išradėjas, 
dr. Benjamin M. Duggar, 
Lederle Laboratorijų moks
lininkas, praeitą savaitę

davė platų. pranešimą New 
Yorko Mokslų Akademijai 
apie tos gyduolės veikmę 
sekamose ligose:

Aureomycinas gydo ma
žai žinomąją lytinę ligą; va
dinamą lymphogranuloma, 
ir išlaukinį akių uždegimą. 
Šis vaistas geriau veikia, 
negu streptomycinas, prieš 
džiovos perus; jis naikina 
bakterijas, iššaukiančias 
kojų ligą, vadinamą “ath-

lete’s foot.”
Aureomycinas gerai tar

nauja kovoje prieš psittako- 
sį (papūgišką drugį), prieš 
dėmėtojo drugio perus ir 
prieš tūlų rūšių tifą. Šis 
vaistas taip pat padeda nu
galėti stafilokokkų bakteri
jas ir perus, iššaukiančius 
kelias odos ligas.

Tokia Aureomyclno veik
mė buvo patikrinta ligoni
nėse. N. M.

Žuvintų ežeras apima lyra mokslas apie gyvius ir 
1007 hektarus ploto, Mari
jampolės apygardoje. Kar
tu su pelkėmis tas ežeras 

,užima dvigubai didesnį plo
tą. (Hektaras yra • beveik 
pustrečio akro.)

Ši vieta yra mėgstama 
paukščių gyvenvietė bei jų 
kelionių stotis. Rudenį, 
paukščiams traukiant į pie
tus, ir pavasarį, jiems grįž
tant, ežero pakrančių nen
drynuose ir pelkėse knibž
dėte knibžda dešimtys tūks
tančių sparnuočių, keliau
jančių daugiausiai iš šiau
rės — iš Skandinavijos, 
Suomijos, Latvijos, Estijos 
— ir į ten.

Ežeras, turtingas smul
kiaisiais vandens augalais 
ir gyviais, sudaro saugią ir 
patogią vietovę,* 
maistu, natūralią gamtos 
prieglobstį balų 
čiams, žuvims ir vandeni
niams žinduoliams. Todėl 
čia įsteigtas gamtos rezer
vatas, kurį (globoja ir pri
žiūri Tarybinės Lietuvos 
Mokslų Akademijos Biolo
gijos Institutas. (Biologija

gausingą

paukš-

augalus.)1
Ežere gyvena ir veisiasi 

visos Lietuvos giliųjų van
denų žuvys, kurios gyvena 
tiktai netekančiame vande
nyje. Krūmuose ir nendry
nuose laikosi vandeniniai 
žinduoliai — vandens žiur
kės, ūdros ir kiti.

Ežero srityje daug įvai
rių rūšių žuvėdrų, keletas 
šimtų rudųjų ir juodųjų ki
rų, kurie dėlei saugumo gy
vena kartu su labai gra
žiais ir retais paukščiais — 
kriagais.

Paskutiniais laikais čia 
smarkiai padaugėjo , retų 
mažųjų vandeninių paukš
čių — nendriniukių, kolin- 
gių, griciukų, tulikų, braki- 
liu, žiogelių, vandeninių 
vištų, laukių.

Anksti rytą ir vėlai vąš
kare jau už kelių kilometrų 
girdėti ūkimas reto paukš
čio — didžiojo baublio. Jų 

(Tąsa 4-me pusi.)

3 pusi.—Laisve (Liberty, 1
Lithuanian Daily), .

Pirm., Liepos 26, 1948
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(Tąsa)
O Mišo šnekėjo draugams:
— Matėte sieną? Sustiprinimų nėra. 

Žmonės tima. Nori kariauti su rusais. 
O čia įleis hitlerininkus. Še tau ir karas!

Blausi lemputė vos apšvietė veidus. 
Baltintoje sienoje plaikstės ilgi šešėliai. 
Veltui norėjo Mišo suprasti, ką reiškia 
tylėjimas. Žmonės įvairūs — tekintojas 
iš Anjero, rodos, komunistas;, valstietis 
— sakosi turįs gerą namą; komivojaže
ris — pardavinėjo siuvamąsias mašinas; 
nešėjas; mėsininkas; pašto tarnautojas. 
Ką jie galvoja?

Atomazga įvyko netikėtai. Turėjo at
važiuoti Pikaras. Išsirikiavo dvi kuopos. 
Kerje stovėjo paniuręs, nežiūrėjo į ka
reivius. Staiga užpakalyje riktelėjo:

— Kur veža?
Pulkininkas išraudo, nušluostė skare

le veidą.
—Kas rėkauja?
—Visi!.. .

Kerje sumišo. Jis negrasino įkalbinė
ti. Iš kareivių atėmė šautuvus. .Šnekėjo, 
kad visus atiduosią teismui. Naktį žmo
nės nemigo: prisiminė vaikystę, ramų 
gyvenimą, šeimą.

Tardė — kas kurstytojas? Visi galvo
jo: “Mišo.” Bet niekas nepasakė. O vir
šum miesto šėlo kovo audra.

Kitą dieną Pikaras pasakė pulkinin
kui:

— Reikės tris keturis sušaudyti — 
įbauginti.

Tuomet Kerje suriko:
— Ar jūs žinote, ką tas reiškia? Jie 

mus užmuš!.. .
Jis tuoj atlyžo, nuolankiai panarino 

galvą: laukė — “į teismą.” Jam rodėsi, 
kad kurstytojas — jis.

O Pikaras nusisukęs barbeno į purvi
ną stalą. Jis pamiršo, kad šalia stovi pa
valdinys. Jis kartojo sausą Marna, Ver- 
denas. .. Viskas praeityje. Argi tai ar
mija? Gauja, valkatos! Kiek sykių jis 
kalbėjo Breteiliui: “Atsargiai, tas ne- 
praeis tuščiomis...” Aišku, šiaurės 
kampaniją galėtų pakelti ūpą. Bet radi
kalai, kaip visuomet, svyruoja. O karei
vių tarpe daug komunistų. Kas gi toliau 
daryti? ... Prieš vokiečius neis karinin
kai. Garbingiau iš karto pasakyti: pasi
duodu. Dar sveikos ne tik figūros — ir 
pėstininkai; bet partija pralošta.

Jis pasižiūrėjo pro langą. Žmonės api
puolė laikraščių pardavėją. Vėjas išplė
šė lapus ir nunešė juos ilga tiesia gatve.

— “La Voix Nouvelle”!... Paskutinė 
laida!... Gandai apie pasitarimus tarp 
Helsinkio ir Maskvos!...
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Tessa valgė minkštą kiaušinį, kai jam 
atnešė telegramą. “Taikos derybos .. . 
Stokholmas ... Suomijos delegacija ...” 
Žodžiai šokinėjo Kiaušinio trynys sute
pė liemenę. Tessa raukėsi, lyg fizinį 
skausmą patirdamas. Sukaupęs jėgas, 
jis paskambino Daladje:

— Kokia nelaimė!.. .
Daladje atsakė, jog kalbėsiąs per ra

diją: pasiūlysiąs suomiams priešintis— 
, ekspedicinis kprpas paruoštas. Tessa pą- 
lingavo galvį:

— Vėlu, mano drauge! Nepatiks... 
Ręikia galvoti apie kita ...

Daladje ėmė kalbėti apie “mažųjų tau
tų tragediją.” Tessa apmaudingai nu
traukė :

— Aišku, tragedija! Ir ne vien suo
miams. Galit pasitikėti mano uosle — 
kabinetas neišsilaikys nė savaitės ...

Tessa ėmė skaičiuoti balsus. Dauguma 
bus prieš... Pasaulyje viešpatauja ne
teisybė. Tessa turės atsakyti už kažkio- 
kio Manerheimo klaidas. Ir Tessa keikė 
suomius: laukiniai!

Įvyko, kaip jis spėjo: už vyriausybę 
balsavo mažuma. Iškilo Reino. Tessa jo 
nekentė: gnomas, vunderkindas, maka
ka! Reino pasiūlė Tessa pasilaikyti mi
nistro portfelį. Tessa atsakė:

—Aš pagalvosiu, pasitarsiu su drau
gais ...

Pirmiausia jis nuvyko pas Daladje. 
Tas gėrė aperityvą; žiūrėdamas iš pa- 

' dilbų, tarė:
— Reino — tai katastrofa. Bet nuta

riau pasilikti poste. Iki galo...
Daugiau nieko Tessa iš jo neišgavo. 

Nusprendė kreiptis į Breteilį; tai ryt 
dienos žmogus! Jei Breteilis patars eiti į 
^poziciją, Tessa atsisakys portfelio. Rei- 

*.kia mokėti laukti, parodyti pilietinę

Etna.Baisios auspicijos! Prašneko
Jie verkia, kad 
O aš bijau, kad

drąsą!
Bfeteilio kabinete Tessa pamatė aukš

tą mėlynakį žmogų:
— Aš turėjau laimės susipažinti su 

ponu z ministru Marselio kongreso išva
karėse.

Tessa miglotai prisiminė: Kolmaro 
delegatas ... Nedavė kalbėti Puže ... Ir 
Tessa draugiškai nusišypsojo:

— Kaipgi, prisimenu ...
Kai Vaisas išėjo, Breteilis tarė:
— Nesistebėk, kad pas mane ateina 

radikalai. Mes vienijame naciją. Vaisas 
dirba su Grandelių. Aplamai, aš skaitau, 
kad reikalai eina neblogai.. .

.... Jo guvus balsas apstulbino Tessa.
— Mano nuomone, labai blogai. Suo

miai mus apgavo. Iš Reino galima visko 
laukti.

— Aš taip pat ne jo gerbėjas. Anglų 
pastumdėlis, nori, kad mes taptume ang
lų dominija. Bet Reino — peteliške. Jis 
neišgyvens ligi vasaros. Kol kas mes jį 
panaudosime. Jis pašalins Gameleną, tai 
pliusas. (Mes turime iškelti Pikarą. Pas
kui neužauga užlipa ant kujokų. Jis turi 
iškirst ką nors efektingo. Ir per pirmą 
šuolį jis nudardės . ..

— Jis pasiūlė man portfelį. Bet aš 
noriu atsisakyti.

— Jokiu būdu. Tu turi skaitytis su 
nacionaliniais interesais. Reikia turėti 
kabinete savo žmogų .. .

Tessa., nevertė save prašinėti. Gerai, 
jis dirbs su Reino. Kairieji už tai jam 
daug ką atleis. Jis bijojo dešiniųjų, bet 
štai jį laimina Breteilis ... Aišku, jis 
pasiliks! Maloniau būti ministru. Taipgi 
ir garbingiau —• istorikai paminės, kad - 
Tessa nepaliko savo posto.

Gavęs naujosios vyriausybes sąrašą, 
Žolijo suriko:

Kaip jums patinka?... Iš trisde- ’ 
šimties ministrų šešiolika advokatų. Ir 
jie vadina tai “karo kabinetu”!

Atnešė agentūrų telegramas. Žolijo 
pabalo:
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Tai ne prieš gera . . 
pražiopsojo Suomiją 
makaronininkai neimtų žygiuoti į Mar
selį...”

Kai spaustuvininkas Puarje atidavė 
užsakytus jam žemėlapius, štabe nuste
bo: kokia Suomija?... Tačiau pinigus 
sumokėjo.

Prabėgo trys savaitės. Anksti rytą 
Žolijo sužinojo apie minų laukus prie 
Norvegijos krantų. Jis tuojau paskam-' 
bino Puarje:

—• Sveikinu jus su liauju užsakymu! 
Reino irgi panoro pas baltąsias meškas. 
Dabar jierris pravers Norvegijos žemėla
piai, pamatysite! Tik nenusipiginkite...

Pas Montinji įvyko ištaigingas priė
mimas: pirmą kartą dešinieji pagerbė 
Tessa. Buvo Breteilis, Flandenas, Gran- 
delis, Meže, generolas Pikaras.

Ponios svarstė, kur geriausia praleisti 
atostogas. Pikaro, žmonai patiko Brian- 
sonas:

—Tai prie Italijos sienos. Vyras sa
ko, kad Musolinis jokiu būdu nėsiry- 
šiąs . . . O aš noriu- tęuputį atsikvėpti 
nuo to baisaus karo. Ten taip tylu, taip 
ramu ...

Ponia Meže nutarė praleisti keletą sa
vaičių Biaricoje: vandenynas, elegentiš
ka draugija. Paklausė Mūšos, kur ji va
žiuosianti.

— Vyras nori, kad aš ilsėčiausi Švei
carijoje. Nežinau...

SJi prisiminė koketišką Šveicarijos 
viešbutį, turistų juoką, Kilmano spran
dą, karvių skambaliukus ir paskui ątly- 
ginirpą — grimasos sudarkytą Liusjeno 
veidą...

Ponia Montinji, labai dekoltuota, pu
druotais pečiais, vaišino svečius:

. — Šiandien antradienis, baisi diena! 
Nei mėsos, nei cukrainės gaminių, nei 
likerių. Bet, garbė dievui, prancūzai ne 
pedantai! Brangus generole, rekomen
duoju jums armanjaką-— iš mano bro
lio rūsių. Jūs kažkuo susirūpinęs? ...

— Ne ... Arman jakas puikus.
— Kokios naujienos?
— Nelinksmos. Aš kalbu apie karo 

įvykius... — Generolas atsiduso. — 
Jie tikino, kad išlaikys kelią Bergenas— 
Oslo. Bet vokiečiai nesivaržo .. . Liko 
pati šiaurė .... Būklė ...

Tessa nugirdo tik paskutinį žodį, pa
gavo jį:

(Bus daugiau)

Massachusetts Lietuviams Svarbi Žinia
Amberląndo Programą Oro kvięšimę chorus ir kvartetus

Bangomis Bus Leidžiama Pęf 
Radio Stotį WVOM—1600 
Kilocycles, 500 Watts. Pradė
sim Programą Rugpiūčio 
(Aug.) 7, Šeštadieniais, puo 
Nuo 10:30 iki 11 Vai. Rytais.

valstijoj, kad “Am- 
radio programa bus 
oro bangomis, šeš- 
rytaią, pradedant 
(Aug.) 7-tą dieną, 

iki 11 vai.,

Pranešame lietuviams Mas
sachusetts 
beriančio” 
leidžiama 
tadienių 
rugpiūčio
nuo 10:30 vai. 
per WVOM stotį, 1600 kilo
cycles. Programa pasieks be
veik visas lietuviškas koloni
jas. Šį kartą programą turi
nys bus perstatytas lietuvių 
kalboj.

Kaip jau visiems yra ,,žiąo- 
ma, Amberlando prografma 
buvo leidžiama keli metai 
tam atgal per WHDH stotį. 
Visi klausytojai mėgo Amer- 
lando programą, nes jis davė 
gerą muziką bei dainas. Už
tikriname jus, draugai, ir 
draugės, 'kad vadovybė prisi
laikys tos pačios įgytos tradi- 
cijosJr pateiks žavėjantį meno 
programą visiems klausyto
jams lietuviškoj prigimtoj 
kalboj. Kviesime visus me
ną mylinčius dainininkus ir 
dainininkes imti dalyvumą 
pildyme programų; taipgi

ir tuos, kurie vartoja įvairius 
muzikos instrumentus, kad jie 
pateiktų žavėj ančių dainų beį 
instrumentų muzikos. Kitais 
žodžiais kalbant, vedėjų bus 
aukščiausias tikslas duoti vi
suomenei kuo meniškiausią 
programą. Per tą patį progrą- 
mą duosime įvairias žinias iš 
visų pasaulio kraštų. Taipgi, 
jame užginsite ir pamokinan
čių temų—naųdipęų dėl žmo
gaus geresnio gyvenimo.

Amberlando programų 
tvarkytojas, vedėjas įr prane
šėjas bus B. F. Kubilius, 55 
G St., So. Boston 27, Mass. 
Telefonas SO 8-2458. Muzi
kos direktorius bęi tvarkyto
jas ir meno pranešėjas Stasys 
Paura, gyvenantis po tuom 
pačiu adresu.

Kreipiamės į visus drau
gus bei drauges, į visą plačią 
visuomenę vesti visus reikalus 
su virš minėtais Amberlando 
programo vedėjais. Malonė
kite siųsti savo asmeniškus 
pasveikinimus ir šiaip kitokius 
pranešimus B. F. Kubiliui. Gi 
muzikos reikaluose bei meno 
dirvoje turėkite susinešimus 
su Stasiu Paura.

Kadangi Amberlando pro- 
grame bus kuo mažiausiai tal
pinama bizniškų skelbimų ir 
daugiau tarnaus žmonijos la-

bųi, esamę p^vepsti • pyąšytį 
gausios parakęs ųuo visų 
draugių ir draugų bei organi- 
zącijų^ Jūsų .pą^ma bus Uh* 
įamai įvęrtiųta ir tiksliai ųž- 
rękorduota. Be jokio ątrdėlio- 
j nuo prašpmę vvįsų gęrašįr- 
džių parinkti programų! paja
mos ir be jokio trukdymo 
ir gaišavimo laiko organizuo
kite radio ratelius bęi klubus 
pąlaikymui Amberlando pro
gramos. Prašome kolonijų 
veikėjų susirūpinti šiuo atsi
šaukimu ! Prąšomę be didelių, 
paraginimų pradėti konstruk- 
tyvį darbą.

B. A. KUBILIUS, 
Ambęrlando Programo 
Vedėjas ir Pranešėjas. 
STĄŠYS PAURA, 
Programo Meno 
Direktorius ir 

Tvarkytojas.

Bridgeport; Conn.
CQNj^ęTiępT

Ępmunistų Partija 
nimųi tp, kpdęl arę$tų$i Y?’ 
dai, turės kalbas per ęądijįų 
tinklus. Kalbos bus sakpWPS 
pirmadienį, liepos 26 d., nuo 
9:15 vai. vakaro pęr seka
mas stotis:

Bridgeport—WNAB; Hart
ford— WTHT; New Havęų— 
WHUC; Stąrnfprd -VWTSC; 
Wąterbury—"VVTOR.

Į New London bus programą 
nuo 10 vąl. iki 16:3Q vai. vįf- 
kąrę, pęr WNLC stotį.

Reporterių.
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82 Trims Mėnesiams

Žuvintu Ežeras Generolas Brusilovas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

čia yra keletas porų. Paste
bėta ir mažųjų baublių.

• Pernai vasarą atskrido 
ir apsigyveno ežere trys po
ros gulbių. Praėjusią vasa
rą iš Astrachanės rezervato 
(Volgos upės deltoje) atga
benta laukinių pilkųjų žą
sų kiaušinių, kurie čia bu
vo išperinti; o keliolika po
rų gyvų laukinių žąsų at
nešta lėktuvu iš Frąunzęs. 
Dabar jos čia gerąi jaučiasi 
ir atrodo, kad pastoviai ap
sigyvens.

Specialiu vagonu - rezer
vuaru šiuo laiku keliauja iš 
Čeliabinsko į Lietuvą 25 
poros brangiakailių vande
ninių žvėrelių, rusiškai va
dinamų “vychucholų” (des- 
mana moschata). Lietuvių 
kalba -pavadinimo jie dar 
neturi.

Rezervate taip pat gyve
na stambiausi vandeniniąi 
graužikai — bebrai, anks
čiau taip pat gyvenę Lietu
voje, bet paskui išnykę. Ke
turios jų- poros’pernai buvo 
atvežtos iš Voronežo.

Šiemet pavasarį Žuvintu 
rezervato darbuotojai pa
dirbdino keletą šimtų įvai
riausių inkilų, kuriuose dą- 
bar apsigyveno daugelis 
sausumos paukščių.

Į šį turtingą gamtos kam
pelį atvyksta ir plėšrieji 
paukščiai —- visokių rūšių 
vanagai, pelėdos, apuokai, 
p taip, pat areliai-rėksniai, 
kurių Lietuvoje beveik ne
liko.

Prie rezervato veikia 
paukščių žymėjimo stotis. 
•Darbuotojai su milžiniškais 
tinklais gaudo parskren
dančius paukščius ir užde
da jiems ant kojų tam tik
rus žiedus su adresais. 
Kuomet kito krašto moks
lininkai pagauna tokį “žie- 
duotą” paukštį, tai prane
ša, iš kur jis atvykęs. Tud 
būdu Žuvintu stotis dalina
si mokslinėmis žiniomis su 
viso pasaulio paukščių žie- 
davimo stotimis. 5

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
bus ataką, bet negalėjo ži
noti, kur. Tas supainiojo 
priešo planus.

Generolo Brusiloyo armi
jos išmoko su vietos' me
džiagomis keltis per upes. 
Jo armijos išmoko mušti 
skaitlingesnį ir geriau gin
kluotą priešą. Jo ięąreiyįąrn 
nebuvo nepereinamos ir ba
los. Tam reikalui jie išmo
ko pinti iš žabų-žągarų rez
ginius, ąnt kurių ir Hunuo
se, balose gulėdami, galėjo 
valandas išsilaikyti ir iš ten 
atakuoti priešą, kur tąs ne
laukė atakos.

Antrajame. Pasauliniame 
Kare Sovietų Armija dąug 
panaudojo generolų Brusi- 
Įovo kovos būdų ir jie padė
jo nugalėti priešu.

Kūdikiy Paralyžius
Trijose Valstijose

North Cąrolinoj šiemet 
susirgo kūdikių paralyžium 
jau 830 asmenų. Yra apie 
40 naujų susirgimų per die
nų.

Wilmingtone, Delaware, 
kūdikių payąlyžius šiomis 
dienomis paguldė 33 asme
nis ir numarino vieną. •

Califomijoj šiemet tą 
plintančia liga susirgo jau 
615 žmonių.

SHENANDOAH, PA

Visos maįim apylinkes

PIKNIKAS
Rengia šenadorio lietuvių

V ' • — ,• * **

organizacijos paramai
DIENRAŠČIO LAISVĖS
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ĮVYKS SEKMADIENI

JANKIAĮ CHIWW4 
ĮTAĘtAMĮ ŠMUGELY!

Šanghai, Chįnija. ■—. Įta
riamą,' kad tūlį jankių ofi- 
c&riai ir tarptautinių oro 
linijų lakūnai varę šmugęlį 
doleriais juodojoj rinkoj. 
Prieš juo.s liudija jų sėbras 
Hans Obrenz, seniai iš Ru
sijos pabėgęs vijurkas.

FIRE CO. GROVE, 
Riandoinille, I’a.

Iš ąiiksto rengkitSs daly- 
vauti šiame piknike. Pąsi- 
link9minkite P#??. ir p-a’ 
remkįte dienraštį Ląisvę. 
Bus muziką šękiąms y- bus 
gerų užkandžių ir g^riiąų.

Specialis pasiūlymas užsisakyti dienrašti Laisvę 
vasaros sezonu. Užsisakykite trims mėnesiams 
už/$2. šis-pasiūlymas yra tik iki 1 d. rugsėjo- 
September.

Ką jums duos dienraštis Laisvė, tupint savo 
namuose kasdien? štai ką:

Ji jums duos žinias apie visą pasaulį iš poli
tinio, ekonominio ir * kultūrinio žmonių gyveni
mo. , ‘

Jūs kas dięn-gąusite moksliniu informacijų 
apie išrądįmus, technikoje atsiekimus bei tobuli
nimosi, medicinoje, chirurgijoje atsiękimus ir tt.

. i . • ■. .... > .•

Laisvė , duos -jums piukiausių patarimų apie 
sveikatą. Dr. Kąškįaųčiąus vedahias sveikatos 
skyrius Laisvėje yrą tikrai daktaras nąmuose, 
kur ateiną dienraštis Laisvė.

Laisvė paduoda daug svarbių žinių iš Lietu
vos; Naujoje1 santvarkoje spąrčiąi kylą Lietuvos 
žmonių gyvenimas? Dygstą nauji fabrikai, auga 
mokyklos, biednūomenėi ten prieinamas moks
las. ■ ' ■ ’ U • • • •' ' f ’ . * ' ’ / ( '

Kasdien gaudami ir skaitydami dįenfaątį 
Laisvę jūs rasite dąugybę svąrbjų raątų, Įmriaiš . - 
jūs labai I domesites. ''U^sisąkykįte diedrąštį 3 
mėnesiams už $2 ir jūs jį taip pamylėsite kąip 
jį myli tūkstančiai tų, kurie jau skąitą jį. <

Tuojau rašykite sekamu ąntrašu:

BrooŲyn (į N. Y427 Lojimer St,
* I . ■ •

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Liepoj 26,
- v — t#’

.........................
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. NORIU PAMTI BRAZILIJAI
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

sutaupiau per amžių. Tar
nauju ant gelžkelio jau 
daug metų ir po truputį dė
jau vis į šalį. Ir šiandien 
turiu tuos pinigus.”

“Ir nori įdėti į biznį, kurs 
turi daugiau galimybių 
žlugti, negu gyvuoti?”

“Noriu.”
Žvilgterėjome mes vienas 

į kitą iš naujo, sumišę.
Tasai juodasis, kad jį kur 

bala, visai mus- sumaišė. 
Mes turėjome kaip nors jį 
atkalbėti nuo to dalyko. Iš
rikiavome iš eilės jam visas 
to biznio blogiausias puses. 
Jei kas būtų iš šalies pa
klausęs ir pažiūrėjęs į mus% 
tikrai netikėtų, kad mes tai 
tos bendrovės iniciatoriai, 
bet atvirkščiai — jos šmei- 
žėjai. Net prisipažinome as
meniškai netik į bile .kokį 
bendrovės pasisekimą.

“Nieko nereiškia” — at
sako juodasis, kurio balsas 
lieka visai nepasikeitęs.

“Kaip tai, nieko nereiš
kia!” — stojome prieš. “Jo
kiu būdu mes sau neatleis- 
tumėm už praradimą jūsų 
viso amžiaus taupmenų. Jei 
norite iš tikrųjų rizikuoti,, 
tad imkite, va, dvi akcijas. 
Na, kad ir tris. Trisdešim
tys tai jau per daug!”

“Ne. Noriu visas trisde
šimts.”

“Bet dėl ko, susimilda
mas? — klausėme, norėda
mi ištirti jo užgaidos prie
žastį. Ar nebus tatai godu
mas? Gal mano liks milijo-i 
nierius, jei žibalas išsivers
tų iš tikrųjų?”

“Eikš čia, žmogau. Atida
ryk mums savo širdį. Sakyk 
viską. Koks yra tos tavo už

dienos pietuose
Valgykite Pietus pas

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

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

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

\
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.'
Salę Jšnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 

žemos kainos už viską.
Valgiais ir garimais aptarnaujame žemom kainom. ,

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th $t.)
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, Jnc., 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 
□►•ta

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.

gaidos tikslas? t Ambicija? 
Gobšumas?”

“Ne. Neturiu ambicijos. 
Niekad nemaniau tapti mi
lijonierium.”

“Bet kodėl tasai užsispy
rimas, žmogeli?” ,

“Todėl, kad noriu padėti 
/Brazilijai”.

Plunksnakotis man iškri
to iš rankos ir turėjau vė
liaus daug darbo, kol ji su
radau po stalu. Pasižvalgė
me vienas į kitą, lyg norė
dami’ pasakyti r “štai tau, 
čia kas per dalykas!” To
kiuose atsitikimuose, iš tik
rųjų žmogus netyčia, neju
čiomis išmeti plunksnakotį 
iš rankų, nes akys pradeda 
raibuliuoti lyg nudilgintos... 
Nieko daugiau neįstengėme 
pasakyti. Vargingas negras 
paėmė 30 akcijų, užsimokė
jo ir išėjo taip ramiai, kaip 
rodos atlikęs savo sąžinės 
prievolę.

Žiūrėjome vienas į kitą, 
kaip stabo ištikti, be žo
džių. Ir kokie žodžiai gali 
išreikšti visą šitą. Šį dalyką, 
vadinamą Brazilija, parda
vinėja net ministerial, o jis 
— nori jai padėti...

Kokios švelnios dvasios 
tasai juodasis! Ir kaip juo
di yra kai-kurie mūsų mi
nisterial...

Tasai incidentas giliai į- 
smigo mums į širdį. Kiek
vienas iš mūs prisiekėme 
viduje vykdyti pirmyn tą ži
balo vajų, kas tas nekainuo
tų, ką tik nekentėtųmėm, 
kas tai nebūtų. Turėjome 
stovėti to juodojo žmogaus 
aukštumoje.

Žibalo vajus turėjo viso
kias vystimosi kliūtis. Ka
ras. Kova petys į petį nesi

liovė. Ir jei mes nenustojo
me vilties ir pasiryžimo, tai 
tik dėl to, kad juodojo žmo
gaus žodžiai tebeskamba 
mums mūsų ausyse. Tragiš
kuose laikino pralaimėjimo 
momentuose (ir tokių buvo 
daug) parpuolę jau ant 
grindų, kada kautynių refe- 
ri nespėja suskaityti iki de
šimties, tie žodžiai vėl duo
da mums naujų jėgų ir 
mes keliamės ir tęsiame ko
vą žoliaus....

“Reikia padėti Brazili
jai...”

Šiandien žinomę visą ką. 
Žinome, kas yra tos nema
tomos jėgos, vidujinės ir iš
orinės, kurios traukia mus 
atgal Žinome tų žmonių 
vardas. Žinome tą sistema- 
tišką sabotažą, tų pašnibž
domis sakomų į ausį kalbų 
priežastį. Žinome visą ir vi
sus darbus, kad atstumti at
gal mūsų šį užsimojimą, bet 
tatai yrą tik .niekniekis 
prieš to juodojo žodžius, 
kurie yra daug stipresni už 
visą kitą.
Palaimintasai/negras! Ku

rią nors dieną tavo vardas 
bus žinoms.

Pirmasai žibalo šaltinis 
San Pauly j e neturės kokio 
nors ministro, ar kokio nors 
prezidento vardą. Turės tai 
tavo vardą! Todėl, kad tavo 
žodžiai mums bus pergalės 
paslaptimi. Tavo trys tūks
tančiai turi magišką galy
bę. Surakino mūsų rankas 
amžinai. Užkaustė mums 
dezertacijos duris ant visa
dos...

Specialiai Laisvei vertė 
šiauliškis.

10-7-48

New Haven, Conn.
Vieša Padėka

Biskį jau sustiprėjau po li
gos ir po netikėto atsiskyrimo 
su gyvenimo draugu Vincu, 
kuris mirė man būnant ligoni
nėj# 17 d. birželio, tariu šir
dingai ačiū visiems draugams 
ir draugėms.

Ačiū širdingai, kurie lankė
tės į šermenis ir į kapus paly
dėjote mano draugą — Vincą. 
Ačiū už gėles, kurios puošė 
Vinco karstą. Ačiū J. šukaičiui 
už pasakytą kalbą. ■

Broliui ir brolienei, tai jau 
aš niekados negalėsiu atsidėka- 
voti ir atsilyginti už jų rūpesnį 
apie manęs ir mano gyvenimo 
draugo šermenimis. Viską jie 
atliko, sutvarkė.

Ačiū' brolienei, kad ji taip 
sumaniai perdavė žinią apie 
mano draugo mirtį, kad tas ne
sukrėtė mano nervų, galėjau 
atsikelti, išeiti iš ligoninės ir 
dalyvauti _jox laidotuvėse.

Juzė Žolynienė.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
 Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. HVergreen 8-9770

IZ 1* *“ T “IVeeKeliones įspūdžiai Philadelphia, Pa.
Svečiuose pas Lorantus

ELIZABETH, Pa. — Po 32 
metų turėjau progą susitikti su 
maloniais draugais Lorantais ir 
jų šeima. 11 d. liepos geras 
draugas P. Martinkus nuvežė 
mane ir mano sesutę pas Jus
tiną ir Agniešką Lorantus.

Visų pirma turiu pasakyti, 
kad tokią mandagią ir draugiš
ką šeimą susitikti yra reteny
bė.

Draugai Lorantai užsiauginę 
gražią seimą iš 7-nių: Susie, 
Sophie, 'Ben, Della, Justin, Ag
nes ir Ray.

Visi gražiai išmokinti; išėję 
aukštas mokyklas ir užima at- 
sakomingas vietas darbuose.

Dar viena ypatybė stebino 
mane, kas retai pasitaiko kur 
matyti taip didelius žmones, 
kaip šios šeimos nariai. Tėvai 
nemaži, bet vaikai, tai tikri 
milžinai, kaip sūnūs taip ir du
kros. Visi gražiai kalba lietu
viškai.

Pavaišino gerai ir pasikalbė
jome draugiškai.. Lotfentai yra 
Vilnies skaitytojai ir pažangūs 
draugai. Turi savo namelį, ka- 
valką žemės, vaisių, daržovių ir 
kitko. D-kas Loranta dirba 
mainose ir laikosi iki sukaks 
amžius gauti pensiją, tuomet 
mes mainų darbą.

Kaip visur, taip ir Elizabe- 
the darbininkų padėtis, ypač 
senų, nekokia. Lietuvių šeimų 
Elizabethe yra apie 30.

Atsilikę Lietuviai
WILKES-BARRE, Pa. — 

Wilkes-Barre miestelis pusėti-. 
nai paaugėjęs ir turi gražią iš
vaizdą. Lietuvių yra gana daug, 
bet progreso jokio nedaro. Iš
rodo, kad ir tie žmonės, kurie 
pirmiau buvo pažangūs, į se
natvę visai atsiliko: dalis sip 
grįžo prie tikėjimo, bažnyčios 
ir “dievo.”

Teko kalbėtis su vienu pir
meiviu, kuris išsireiškė seka
mai :

“Wilkes-Barre ir apylinkės 
yra užkariautos smalavirių, fa
šistų, smetonininkų, šventakup- 
rių ir visokių kitokių lietuvių 
tautos išmatų.”

Netikėdamas to senio kalbai, 
pradėjau teirautis, ar iš tiesų 
gi taip yra. O kadangi turėjau 
progos susitikti Su daugeliu lie
tuvių, tad, persitikrinau, kad 
tas žmogus nemelavo.

Kiek tenai lietuvių yra, nete
ko patirti, bet kiek supranta- 
ma, yra gana daug, žinoma, iš
sisklaidę po apylinkes. Jie visi 
save skaito apsišvietusiais. Pir
miausia “Saulės” apšviesti, Ke
leivio apšviesti, Naujienų, 
Draugo ir visos eilės kitokių 
darbininkus klaidinančių šlamš
tų. Tų laikraščių skaitytojai 
apgailėtinai be politinio nugar
kaulio. Žinoma, yra ir Smeto
nos pasmetonių, kurie dumbli
na tamsiems darbininkams akis.

Kietosios anglies kasyklose 
dabar dirba pastoviau, kaip 
minkštosiose, bet darbai sun
kūs, pavojingi ir toli gražu ne
apmokami tinkamai. Pragyve
nimas brangus ir mainieriai 
nepatenkinti; jų kovos dar nė
ra baigtos*

Pasikalbėjimas su Senu 
Mainioriu

SCRANTON, Pa. Trum
pai teko būti Scranton, Pa<, ir 
mažai ką teko susipažinti su 
vietos mainieriais ir kitų in
dustrijų darbininkais.

Vienas serantonietis man 
pasakojo:

— Atvažiavau į šią šalį ieš
kodamas laisvės, kaip ir dau- 
gęlis kitų, 1889-tais metais, 
Tuo kart buvau tvirtas, vos 19- 
ką metų turėjau. Dirbau visą 
laiką mainose, sunkiuose dar
buose. Dabar jau šeštas metas- 
nedirbu, turi dusulį ir menkai 
galiu vaikščioti. Ir pats gali 
matyti į ką aš panašus.

— Į skeletoną, — pastebė
jau jam.

— Ir ką užgyvenau? Matai 
geriau. Gaučiau senųjų pensi
ją, bet, va, turiu šitą šan- 
delę. Kągi man duodą? 
Jei aš jos neturėčiau, būtų ge
riau. Gaučiau senųjų pensiją; 
kadangi ją turiu, negaliu gau
ti.

~ Tai iš ko gyveni? — pa
klausiau jo.

Moteris dirba ir mane už
laiko.

— Kaip semi jūsų moteris?
— 65 metų. Dejuoja, kad 

sunku dirbti. Ir aš pats tai ži
nau, bet kitokios išeities nėra.

— O šeimynos ar turėjote? 
Gal kiek jus gelbsti?

— Turėjom sūnų ir dvi duk
teris, bet jie turi savų bėdų.

Kiek čia mainieriai uždir
ba į savaitę?

— Čia dvisavaitinės “pėdės.” 
Vidutiniai uždirba po $60 į sa
vaitę. Kurie stiprūs, jauni, tie 
dasivaro iki šimto savaitinės 
“pėdės.” Bet tas nesvietiškas 
brangumas suėda viską. Pralei
dau visokių laikų, bet gerų lai
kų niekad neturėjau. Nei ne
laukiu ; bile dieną užmerksiu 
akis amžinai ir pasibaigs ma
no vargai.

Tai taip pasakojo savo var
gus man senas mainierys, sa
vo jaunystės dienas praleidęs 
šios šalies angliakasyklose.

< K. Matukaitis.

Boston, Mass.
SLA ŠEIMINIS BANKIĖTAS

Jau antras mėnuo eina nuo 
laiko, kada įvyko tas bankie- 
tas ir jau buvau pamiršęs. Bet 
perskaitęs “Tėvynės” 29 nr. 
jo aprašymą negaliu iškentėti 
netaręs žodžio.

Skaitant Delegato aprašymą 
gauni supratimą, kad tai iš- 
tikrųjų buvo geras bankietas.

Bet man ir daugeliui kitų, 
kurie užsimokėjom po $5.50 
už tą bankietą, jis buvo vįsai 
prastas. Užsimokėjau $11.00 
su savo žmonele tikėdamas, 
kad bus gera proga susitikti 
su senais SLA darbuotojais ir 
išgirsti jų kalbas.

Bankieto komisija sudarė to
kią programą, kad ne SLA se
nieji nariai, kaip kalbėtojai, 
užėmė pirmą vietą, bet kitų 
tautybių vyrai. Lietuviai, ku
rie daug darbo pridėjo prie 
išlaikymo šios organizacijos, 
tik gavo progą atsistoti, kada 
jų vardai buvo iššaukti.

Mačiau kaip F. J. Bagočius 
pasikėlęs nuo garbės stalo iš
ėjo į kitą kambarį, ir aš žin
geidumo dėlei pradėjau teirau
tis, kas su juo įvyko. Vėliau 
nuo artimų draugų sužinojau, 
kad Bagočius, negalėdamas il
giau pakęsti, išėjo į kitą kam
barį, kuriame su ašaromis 
verkė. Gaila man tavęs, For
tūnatai, nes kada tu buvai jau
nas, tai savo griausmingomis 
kalbomis daug sykių mus pra
virkdė!. Mano 'mintys nulėkė 
į Chicagos didžiulį koliseumą, 
kuriame 1910 metais SLA sei- 
mavo. Tūkstančiai lietuvių 
susigrūdome į koliseumą, kur 
plevėsavo balta mėlyna su 
vyčiu viduryje lietuvių 
vėliava, tyra, kaip birželio 
dangus. Jauni, pilni- energijos 
lietuviai kalbėtojai mus ragi
no šviestis, skaityti lietuviš
kas knygas ir laikraščius, bū
ti gerais lietuviais taip, kad 
kitų tautų žmonės, ypatingai 
čiagimiai, nepamanytų, jog 
mes esame “paliokai.”

Mes buvome pripratę prie 
stakjardų blogo oro ir prie 
geležies liejyklų sunkaus dar
bo, bet mes jokiu būdu nega
lėjome priprasti prie pravar
džiavimo, kaęla vienas iš kal
bėtojų pareiškė, jog nuo šios 
dienos mes būsime žinomi, 
kad mes esame lietuviai, ir 
bus skaitoma prasižengimu 
mus* - pravardžiuoti “palio
kais.” Mes plojom ir šaukėm 
valio, kad net sienos virpėjo.

Kokį skirtu'mą padarė 3$ 
mėtai! Tada mes buvome vi
si geri lietuviai ir mes tuomi 
didžiavomės. Bet dabar, jei 
nešoki pagal jų muziką, tai 
gauni triukšmadario vardą.

Senukas.

Malajai. —- Aųglų valdžią 
įsake panaikint Komunistų 
Partiją ir tris bendradar
biaujančias su ja, malajiečių 
organizacijas.

Frank A. Balin (Balins- 
kis), Justino Balinskio sūnus, 
prieš kelis mėnesius įsikūrė 
gražią šermeninę, 2016 E. Al
legheny Ave.

Jo tėvas Justinas Balinskis 
ilgą laiką buvo Lietuvių Mu
zikaliu Namo Bendrovės gas- 
padorium, o vėliau pirminin
ku, gyvena sykių su Franu.

Frank A. Balin kelių mė
nesių bėgiu jau turėjo trejas 
šermenis:

Kovo 20 d. mirė Monika 
BiekŠienė, 62 metų, gyvenusi 
2839 E. Ontario St. Palaido
ta kovo 21 d., Šv. Petro ka
pinėse.

Balandžio 13 3d. mirė Jo
nas J. Ražaitis, 68 metų. Pa
laidotas balandžio 17 d., šv. 
Grabo kapinėse. Velionis Jo
nas Amerikon atvažiavo 1902 
metais. Buvo pažangus žmo
gus, bet veikime nedalyvavo. 
Nuliūdime paliko žmoną Gra- 
cę ‘ir podukrą Amelia.

Birželio 8 d. mirė Jonas J. 
Vitkus (Whitcas), 52 metų, 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas. Priklausė Horn Ross 
Weiss Post. Iškilmingai pa
laidotas Oakland kapinėse 
birželio 12 d. Velionio tė
vas Antanas Vitkus jau pa
siekė 82 metus amžiaus, bet 
dar pusėtinai stiprus seniokas.

Visiems virš minėtiems įni
rusiems Frank A. Baliu gra
žiai patarnavo.

S. R. Kaimynas.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10413 has been issued to the undersigned 
<o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con- 
sinned on tile premises.

EDWARD BECK
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■■J. J. Kaškiaučius, M. DJ
• • 580 Summer Avenue, J;
• • Newark 4, N. J. ; ’
•• HUmboldt 2-7964

• Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

% 394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 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

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
- Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Doianal

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Liepos 26, 1948

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS
BATŲ OPERATORIAI

Turi .būt patyrę ''dirbti prie »«ru 
Geis' Alga. Nuolatinis Darbas.

EXCLUSIVE FOOTWEAR
1—9 ST. FRANCIS ST.

NEWARK. N. -J.
.............. ......... ,„<i7n

Washington. — Trys di
džiausi B-29 amerikiniai 
bombanešiai išlėkė į kelionę 
aplink pasaulį. Jie temys 
tinkamiausias karines pozi
cijas.

Argentinos valdžia blofi- 
no, būk Argentinoj darbi
ninkai iš savo algos galį ge
riau gyvent, negu Juųgt. 
Valstijų ir Sovietų darbi
ninkai.

DEtLEiDžTAMO' 
ŽODYNO

Dienraštis Laisvė išleis la- į 
bai reikalingą žodyną, ku
ris turės virš 25,000 žodžių.

11 Vadinsis:
Angliškai - Lietuviškas 

ŽODYNAS 
English-Lithuanian 

DICTIONARY
i šis žodynas greit bus pra

dėtas spausdinti ir jis bus 
gatavas į pabaigą šių metų.

žodyno Kaina $4.00 'i 
Iš anksto užsisakantiems 

' ‘ $3.00
, Kurie esate užsisakę šį žo

dyną ir užsimokėję < po $3. 
būkite kantrūs, palaukite 
dar keletą mėnesių ir gau- 1 

site žodyną.
Kurie dar nesate užsisakę, 

J užsisakykite tuojau. Pasi
naudokite nuolaida kainoje.

1 Siųsdami užsakymus ir 
pinigus už žodyną, 

adresuokite:
LAISVĖ

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

———————-—hi

V AKACIJOS
Treasure Island Lodge
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.
ANNA SAKALAUSKAS 

(prop.)
Kambariai ir apartmen- 

tai su privatinėmis maucįy- 
: nėmis. Innersprings matre- 
isai. šiltas ir šaltas vanduo. 
; Dienom, savaitėm ar mėne
siui.
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale

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



I; New YotUk/žM
Vaikinėliai Neišvengs 
Drafto

Tolyn vis skaudžiau jauni 
vaikinėliai patiria, kad kal
bos, būk nenorintieji būti 
draftuotais 21 mėnesiui vers
tinos militariškos tarnybos ga
lėsią įstoti savanoriai vieniems 
metams tarnbos. Tai būta tik 
cukrelio pasaldinimui sapnų, 
kad' mažiau būtų protestų 
prieš draftą.

Newyorkiškė rekrutavimo 
laivynui stotis paskelbė, jog 
kvota užpildyta keliems mė
nesiams pirmyn ir daugiau 
dabar neims. Ima per mėne
sį tik 64, o viena pirma die
na kandidatų pribuvo 240.

Iš Washington© skelbia, kad 
visoje šalyje, į visus militariš
kos tarnybos skyrius bendrai 
gali savanoriai įstoti tiktai 
161,000 aštuoniolikinių vaiki
nų. Spėjama, jog ta kvota 
būsianti perpildyta iš pirmos 
dienos registrant©, o kiti visi 
turės liktis draftui, kaip kad 
republikonų ir reakcinių
mokratų kongresas su prezi
dentu Trumanu norėjo 
būtų.

de-

kad

Užgyrė Apartmentą 
Projektą

Miesto valdinė Budžeto Ta
ryba užgyrė ’ planus statybai 
trijų apartmentinių projektų, 
kuriuose bus 5,500 apartmen- 
tų. Jų gyventojams nuoma 
būsianti vidutiniai po apie 
.$16 mėnesiui už kambarį.

Numatytosios apartmen- 
tanas vietos randasi po vieną 
Bronx, Brooklyne ir Queens. 
Brooklynietis projektas vadin
sis Boulevard Houses.

-—t a*r p - Linden 
Schenck Ave. ir 
Queens projektą 
Island City, tarp 
Sts. ir 33rd Road

Bus
Boulevard, 

Ashford St. 
statys Long 
12th ir 24th 
ir 36th Avė.

Milionai Turto, 
Mažai Draugų

'Liepos 20-tą New Yorke mi
rė Mary Bullock Powers, 72 
metų mergina milionierė. Ją 

/ rado mirusią viešbutyje Sey
mour, kur jinai gyveno per 
pastaruosius kelis metus, mo
kėdama po $30 per dieną už 
kambarį. Patarnautojai kar
tą per dieną jai 
valgį. šiaip i su 
skiausiais laikais 
vusi.

nunešdavo 
nieku pa- 

nesusieida-

Mirdama, .jinai palikusi 
“mažiausia vieną milioną“ 

‘ dolerių turto. Ją į kapus pa
lydėjo trimis mašinomis, ku
rių vieną užėmė jos vienati
nio giminaičio šeima.

Apdovanojo Centrą
Maspethiečiai draugai Kau

liniai, pirm atostogų, atvežė 
K Liberty Auditorijos valgykla' 

. ,10 kvortų string beans ir len-

Marcantonio Ragino Miesto 
Tarybą Pasodinti Gersoną

tonio, Amerikos Darbo P 
ti.jos
joje, paragino New 
Miesto Tarybą

Kongresmanas Vito Marcan- įpėdiniu jo partija bėgiu mė- 
ar- nėšio laiko paskyrė Simon W. 

pirmininkas šioje valsti- Gerson. Tačiau taryba, kon- 
Yorko troliuojama Tammanės demo- 

vykdyti vy- kratų ir remiama reakcinių
iriausiojo teisėjo McNally pa- republikonų, atsisakė Gersoną 
tvarkymą, kad Miesto Taryba į įsileisti, tuomi paneigdama va- 
privalo tuojau paskirti įpėdi
nį velionio Peter V. Cacchio- 
nes vieton.

Teisėjas McNally patvarkė, 
kad tarybai neleistina toliau 
delsti. O delsta yra jau per
daug. Cacchionę mirė lapkri
čio 6-tą, 1947 metų. Gi jo

lią 75,000 piliečių, kurių bal
sai Cacchionę išrinko.

Marcantonio pareiškė, kad 
jeigu taryba tuojau nepaso
dins Gersono, jisai klausimą 
pastatys viso miesto balsuoto
jams, kaipo svarbų civilių 
laisvių klausimą.

Lietuvių Kultūrinis Centras Turės Puikią 
Ateitį, Sakė Rochesterietis Svečias

—Puikų centrą turite. Gra
žios ateities jam sulauksite, 
jeigu tiktai rūpestingai, su 
meile jį globosite, — pareiškė 
rochesterietis Jurgis švedas, 
atlankęs Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. (Rochesterie- 
čiai svečiavosi Brooklyne pro
ga buvuąfil M;j>nčių liepos 4-

—Ko mums neprimelavo 
apie tą centrą’—dadėjo Nel
lie Švedienė. — Nematęs to 
centro, o girdėdamas tiek 
daug melų kartais pradedi 
abejoti, gal ištiesų yra visokio
se priešu pasakose teisybės. 
Vieni sakė, kad esąs tik ap
griuvęs laužas, kiti dar kitaip. 
O buvo ir tokių, kurie sakė, 
kad tokio centro visai nesą. 
Girdi, “Bimba susirinko pini
gus ir nusipirko saliūną.”- Iš
drįstų jie man dabar tokius 
melus sakyti, gailėtųsi...

—Tikrai puiki įstaiga,—da
dėjo kiti rocesteriečiai, sykiu 
su švedais buvę apžiūrėti Li
berty Auditoriją ir visą kul
tūrinį centrą. — Tiesą sako 
Švedas. Turint tokią įstaigą 
galima tikėtis gražios ateities. 
Mūsų švedas žino, ką kalba, 
vra mūsų Gedemino Draugi
jos pirmininku.

Išsikalbėjus, sužinojau, jog 
jie tikrai turi kuo didžiuotis. 
Ir turi puikaus patyrimo pa
našios mūsų centrui įstaigos 
vedime, gali ir mums patarti.

Rochesterio lietuvių Gede
mino Draugija, kaip pasakojo 
jos pirmininkas Jurgis švedas, 
turi išmokėtą gražią ir didoką 
salę su visokiais Įrengimais, 
tikrai puikų centrą nedidelei 
lietuvių kolonijai. Turi apie 
50 tūkstančių dolerių bankuo
se, daug karo ir kitokių val
džios bonų. Pastaraisiais lai
kais visus narius paliuosavo 
nuo mokėjimo duoklių į po
mirtinių fondą, o tas reiškia 
kiekvienam nariui sutaupąs 
po 5 ir daugiau dolerių kas 
metai:

Savo stiprybe draugija tar
nauja visai kolonijai. Kitos 
draugijos ir kuopos susirinki
mams ir pramogoms gauna sa
lę nemokamai. Darbininkų 
spaudos pramogoms taip pat.

Draugijos duosni ranka sie-

kia ir toliau miesto ribų. Ka
ro laiku Lietuvos pagalbai 
veiksmai buvo pelningesni dėl 
to, kad už salę nereikėdavo 
mokėti ir pati draugija iš iž
do dovanojo $500 Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui.

Brooklyniškiam Lietuvių 
Kultūros Centrui gedeminie- 
čiai irgi prisidėjo su penkiais 
šimtais dolerių.

—Jeigu mes, mažytė lietu
vių kolonijukė, galėjome iš
auklėti tokią savo įstaigą, tai 
jūs, brooklyniečiai, turėdami 
tokį puikų centrą, išaugsite į 
milžinus, — pastebėjo švedas, 
baigdamas pasakoti apie ro- 
chesteriečių Gedimino Drau
gi .ją-

—Tik dirbkite savo centrui, 
kaip dirba mūsų švedas Ge
dimino Draugijai. Jis ten pra
leidžia kiekviena atliekama iš 
darbavietės valandą per dau
gelį metų, — patarė kitas.

—Negi vienas dirbu. Tokią 
įstaigą vesti ne vieno darbas. 
Bepigu dirbti turint gerų tal
kininkų, — atsakė švedas.

Ir d. švedas suminėjo visą 
būrį daug dirbančių1 draugi
jai, 
liūs,
lį, taipgi 
niečius — Geddy ir Dorothy 
Vaitas, Albiną Manelį (ir gal 
tūlus kitus).

Pastaruoju laiku jie įrašę 
daug jaunimo. Su didžiu 
džiaugsmu ir pasididžiavimu 
rochesteriečiai atsiliepia apie 
savo jaunus narius, sakydami: 
—Gedi'mino Draugija ir’ jos 
namas liksis lietuvių centru 
mažiausia dar vienai gentkar- 
tei, nemirs su mumis.

šis pokalbis su centro iš
laikymo praktikoje patyru
siais rochesteriečiais paliko 
mumyse, turinčiuose rūpesčių 
ir problemų savo centro iš
laikymui brooklyniečiuose, 
daug naujos stiprybės ir gero 
ūpo. Mes taipgi nugalėsime 
sunkumus, kaip kad nugalėjo 
jie. Ir kada nors ateityje, 
pažvelgę atgal, didžiuosimės 
savo atsiekimais. R.

tarpe tų Ivanaitį, žirgu- 
Vilimaitienę, Fr. Mane- 

jaunuosius gedimi-

Motina Paliko Vaikus 
Labdarybės Įstaigoje

Miestava labdarybės įstai
ga, kuri nebenorėjo pagelbėti 
jaunai vienišai motinai auklė
ti du mažamečius kūdikius, 
laikinai buvo pasilikusi savi
ninke tų ' kūdikių. i žinoma, 
įstaiga pasišaukė policiją, ku
ri vaikučius nugabeno • pames
tinukų prieglaudom

Mrs. Theresa Mary Petrick 
savo 6 metų dukrelę ir 9 mė
nesių sūnelį paliko brookly- 
niškiame Welfare Departmen- 
to ofise, 2168 Albermarle Rd. 
Mergaitei įduotame raštelyje 
pažymėjusi, jog “galėjo pa
nešti tik tiek, bet ne daugiau.“

Mrs. Petrick gaudavusi iš 
department© pinigų užsimokė
ti nuomą ir maistui. Bet pa
staruoju laiku namo savinin
kas pareikalavo po $20 dau
giau nuomos mėnesiui, o pa
šalpos įstaiga atsisakė skirtu
mą damokėti. Moteriškei pa
siūlė su vaikais kraustytis į 
skiepą, bet ji tokiam gyveni
mui neturėjusi kantrybės.

Moteris Langų Plovėja 
Pakibo Ore

Mrs. Ida Deskin plovė savo 
apartment© langus ketvirtame 
aukšte apartmentinio namo, 
199 -Rodney St., Williamsbur- 
ge. Jai traukiant viršutinį už- 
bririkusį langą , žemyn nusi
traukė Tremas, ji staiga pa
šlijo ir pradėjo slysti nuo lan
go lauk. Slysdama, ji spėjo 
sučiupti už palangės.

Jos suspiegimas išbudino ta
me pat kambaryje miegojusį 
jos sūnų ir jis sugriebė mo
tinos ranką. Tad abu pradėjo 
šaukti pagalbos. Pamatė kai
mynai, pašaukta policija. Ta
čiau pirm spėjimo policijai 
atvykti, kaimynas priešais 
juos esam© namo prižiūrėtojas 
Frank Zopasch atbėgo pagal
bon. Jis įsilaužė į trečio aukš
to apartmentą ir atsistojęs ant 
palangės pasiekė moteriškės 
kojas, ją įkėlė į tą apartmen- 
ta. c •

Įkelta į apartmentą mote
riškė apalpo. Nuostabu, kad 
jinai išsilaikė iki išgelbėjimo. 
Ne bile kas jaunas išsilaikytų 
apie 15 minutų ant pirštų pa
kibęs už palangės, o Mrs. 
Deskin yra 63 metų.

Lokalas 65-tas Rems 
Savo Vadus

Marlene Dietrich ir John Lund 
komedijoje “A Foreign Af
fair,” rodomoje New Yorko

Paramount Teatre 
__________________ ____d____

Lietuvių už Wallace 
Klubo Nariams ir 
Prieteliams

Būrys brooklyniečių Lietu
vių Wallace for President 
Klubo narių išvyko į Phila- 
delphiją dalyvauti naujosios 
progresyvės partijos kūrime. 
Ten jie su tūkstančiais kitų 
tautų kilmės amerikiečių no
minuos Wallace įj preziden
tą,.

Pasilikusieji namie klubie- 
čiai ir jų draugai, laukdami 
sugrįžtančių iš konvencijos, 
ruošia delegatų pranešimams 
išklausyti masinį susirinkimą 
šio ketvirtadienio vakarą, lie
pos 29-tą, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klube, 280 Union 
Avė,, Brooklyne.

Jūsų Prašome:

Ateikite pasiimti masinį 
mitingą skelbiančių lapelių 
nunešti į šapas ir visur, kur 
tik su lietuviais susitinkate. 
Gaunami Laisvės spaustuvėje 
ir pas Lietuvių Wallace for 
President brooklyniškio klubo 
valdybą. Komisija.

Paskilbęs veiklumu CIO 
Wholesale & Warehouse 
Workers Unijos Lokalas 65- 
tas pradėjo balsavimus patir
ti didžiumos narių nuomonę 
unijai svarbiais ekonominiais 
ir politiniais klausimais. Vy
liausiais klausimais nariams 
yra:

Ar skelbti general} streiką 
prieš Wool worth krautuves;

Ar unija turėtų tęsti boiko
tą Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos;

Ar priešintis hartleyiniams.
Suskaičius dalį balsų pasi

rodė, kad nariai užgiria savo 
viršininkų pasielgimų—atsisa
kymą “spaviedotiš” apie ko
munizmą ar pasirašyti prieš- 
komunistinius pareiškimus. Di
delė didžiuma jau suskaitytų 
balsų, 2,459 balsavo' prieš pa
sirašymą tų affidavitų, o 462 
už. šios skaitlinės, aišku, nė
ra galutinos, kadangi dar apie 
10,000 narių‘tebebuvo nebal
savę.

Taip pat didelė didžiuma 
balsavo už generalį streiką 
prieš desimtukinių krautuvių 
savininkus.

Iš North River tapo ištrauk
tas kūnas Williamo Heaney, 
.22 metų, paskendusio praėjusį 
pirmadienį plaukuojant upėje.

Queens ir Woodhaven Bou- 
levardų \ kryžkelėje lietaus 
vandens buvo pritekėję iki 
juostai praėjusį ketvirtadie
nį. Penktadienį vėl palijo.

1 BROOKLYN 1

{LABOR LYCEUM { 
J DARBININKŲ IŠTAIGA į 
! Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
«kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■ 
I Puikus steičius su naujausiais I 
| įtaisymais. j
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS [ 
i Kainos Prieinamos. Į
į 949-959 WilIoughby. Ave. | 
Į Tel STagg 2-3842 j
4— — M —— M —O- — — ——, į.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampan Broadway Jr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

kitokių

| GYDYTOJAS x

S. S. Lockett, M. D.
$ 223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. '

Valandos: dil;nom.
j į 6—8 vakarais
š Ir Pagal Pasitarimais. !
5 Telefonas ĘVergreen 4-0203 ?

Reikalauja Tyrinėti 
Nuomų Komisiją

Miesto Tarybos narys Eu
gene P. Connolly, darbietis, 
pareiškė, kad’ sekamame tos 
tarybos posėdyje jisai įteiks 
rezoliuciją, reikalaujančią ty
rinėti New Yorko valdinę City 
Rent Cofmmission.

Connolly sako, kad toji ko
misija leidžia kelti nuomas ir 
nekovoja prieš evikcijas.

TONY’S.

GERI PIETŪS!
- Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street I

BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĘVergreen 7-6868

Valandos: j ryte
į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
''HiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiHiiniiiiim

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės:

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

Telefonas Virginia 3-5397

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

i f'

Kriaučių Atydai
Kriaučių susirinkimas šį mė

nesį neįvyks. Taip nutarė lo- 
kalo pild. taryba. Naujas de
legatas Ch. Kundrotas dirbtu
vių pirmininkams ‘pranešinėja, 
kad kriaučių susirinkimas 
įvyks ateinančio mėnesio pa
baigoje. I

Apgailėtina, kad lokalo pir
mininkas to nepranešė kriau
čių nepaprastame susirinkime, 
įvykusiame gale birželio mė
nesio. Jeigu pralaimi poli
tinius dalykus, nereikia pra
laimėti atminties, 
tiniams kriaučiams
mai yra labai svarbus 
mas.

Demokra- 
susirinki- 

klausi-

m., ta-

, Scena is “Cannon City,” antra savaite rodomos Crite
rion Teatre, Broadway ir 45th St., New Yorke.

Stanley Brandon, 27 
po keltuvo sutriuškintas savo 
tėvo garadžiuje, New Yorke, 
kur jis dirbo prie automobilių 
taisymo.

Veter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL 
Degtinės, Vynai ir Ahis 

'rheingold 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Teh ,EVergreen 4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, {vairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko

> SAVININKAI 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
? Tel. ĘVergreen 4-0612

Aukštos Rūšies Džiūleriy Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas \

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2^2173
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