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Trys Ritieriai Vatikane.
Ko Jie Ten?
Young Progressives.
Vytautas Yotka.

Rašo R. MIZARA

Po Progresyvės Partijos su
važiavimo, toje pačioje Phi- 
ladelphijoje įvyko progresyvio 
jaunimo suvažiavimas.

Aišku, šis suvažiavimas 
vo mažesnis už pirmąjį, 
gyvas ir konstruktyvus.

Jaunimas sukūrė savo
ganizaciją, pavadintą Youn

Prieš keletą dienu Vatikane 
pasirodė trys keisti tipai: Da
vid Dubinsky, Jay Lovestone 
ir Luigi Antonini — visi trys 
niujorkiečiai, visi trys iš TL- 
GWU pastogės.

Jie priklaupė ties popiežium 
ir pabučiavo jam žiedan.

Grąžon popiežius juos pa
laimino, praskindamas kelią 
jiems j rojų.

Tai vis kas nors tokio naujo, 
retai matyto ir girdėto.

Dubinskis ir Lovestonas — 
žydų tikybos vyrai. Lovesto
nas, beje, yra buvęs Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijoje, 
net jos sekretorius! Luigi An
tonini—taipgi kadaise 
ve kompartijoje, ir iš 
garbingai išvestas.

Antonini ligi šiol 
ieliu bedieviu.
Tai kokio gi palaiminimo 

šitie moteriškų rūbų siuvėjų 
unijos biurokratai, ne katali
kai,'iš popiežiaus norėjo?

Kam jie klaupėsi ir bučiavo 
popiežiui, žiedan?

Kodėl popiežius bedievius 
laimino ?

Va kur glūdi paslaptis: Va
tikanui rūpėjo suskaldyti tvir
ta Italijos Darbo Federacija, 
kurios priešakyje, sakoma sto
vi komunistai.

. Vatikanui reikėjo talkos ir 
jis gavo jos iš ILGWU.

Tą- pačią savaitę, kai šitie 
“atsivertėliai į dvasią šventą” 
klūpėjo ties popiežium, buvo 
pradėtos skaldyti Italijos dar
bo unijos!

Ir mes dabar .matome, jog 
^Jatikanui rūpi ne tikybos puo
selėjimas, bet politika—poli
tika, nešvari, švanki, žalinga 
darbininkų judėjimui ir pro
gresui.

Dėl to šiandien, kas tik už
siima darbininkų judėjimo 
skaldymu, tas Vatikanui—my
limiausias svečias, nepaisant, 
kuo jis tiki: Dievu ar Liuci- 
periu.

Vatikanas patapo reakcijos 
globojimo ir laiminimo cen
tru.

Va. kuo tenka išaiškinti ši
tų liūdnų . praeities ritierių 
priklaupimas ties popiežium!

Šiuos žodžius . rašant Lais
vėje trumpai svečiuojasi chi- 
cagietis Vytautas Yotka.

Tai aukštas, dailus ir malo
nus vyras, veteranas, turįs ga
bumų žurnalizme.

Jis tą gabumą ir naudoja, 
rašydamas straipsnius Vilnies 
angliškame skyriuje.

Vytautas Yotka ir Prank 
Mikužis — du chicagiečfai,—- 
lietuvių kilmės amerikiečiai,-— 
buvo delegatais Progresyvės 
Partijos suvažiavime.

—Kaip tai atsitiko, kad mu
du suvažiavime nesusitikome? 

. —klausiu Vytauto. ’
—Aš sėdėjau Illinojaus de- 

Jegacijoje visai arti estrados, 
—aiškina jis man.—Frankiui 
ir man būtų buvę labai malo
nu tamstą susitikti suvažiavi
me. •

Per trumpas, pasirodo, buvo 
pažintims užmegsti laikas.

O su tokiais jaunais ir ga
biais vyrais visuomet smagu 
susipažinti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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menkos Atstovas
Bandė Pasitart su
Sovietu Ministru
Molotovas Išvykęs Atostogų

WASHINGTON. — Gen.
W. Bedell Smith, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Mas
kvoje, mėgino pasimatyt su 
Molotovu, Soviėtų užsienio 
reikalų ministru. Smitui bu
vo pranešta, jog Molotovas 
išvyko į’ atostogas.

B. Smithas bandė siūlyti 
Molotovui derybas dėl Ber
lyno ir visos Vokietijos. Pir
mesnės žinios iš Londono 
sakė, kad jeigu Sovietų Są
junga atidarys ameriko
nam, anglam ir francūzam

važiuotę per sovietinį ruož
tą į Berlyną, tai jie sutiks 
derėtis ne tik apie Berlyno 
valdybą, bet ir apie politinį 
visos • Vokietijos sutvarky
mą.

Manoma, kad Sovietai ne
nori tokių derybų, kur iš 
anksto reikalaujama nuolai
dos dėl Berlyno.

Trumanas sakė, grius biz
niai, jeigu jo siūlymai bus 
atmesti.
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Britų Militaristy 
Konferencija

LONDONAS. — Ministrų 
pirmininkas Attlee sušaukė 
savo rezidencijon Britanijos 
armijos, laivyno ir aviaci
jos vyriausiųjų štabų virši
ninkus. ' Konferencijoje bus 
aptarta klausimas, susijęs 
su demobilizacija, kuri bu
vo motasi pravesti, bet ku
ri, dabar, sakoma, bus su
laikyta “dėl Berlyno kri
zės.”

ŠNIPES PASAKA APIE 
“SEKRETU” IŠRAVIMA

WASHINGTON. — šni
pė Elizabetha T. Bentley 
pasakojo tyrinėjančiam Se
nato komitetui, būk ji išga
vus iš Amerikos valdžios ir 
persiuntus Sovietų Rusijai 
svarbias karines ir politines 
slaptybes 1938 metais. Ji sa
kėsi tada buvus “slaptos” 
komunistų organ izacijos 
narė. (Amerikos komunistai 
1938 m. neturėjo jokios 
slaptos organizacijos.)

---- ų-----------

5,000 Progresyvių 
Važiuoja Washingtonan

NEW YORK. — Rugpjū- 
čio 5 d. apie 5,000 žmonių, 
atstovaudami p r ogresyves 
o r g a nizacijas, važiuos į 
Washingtoną reikalaut, kad 
Kongresas išleistų reikalin
gus liaudžiai įstatymus..

SPARČIAI KASAMOS 
DURPĖS

BIRŽAI. — Dar anksti 
pavasarį buvo pradėtas re
montuoti “Siūlo” fabriko 
Užubalių durpyno agrega
tas ir dėka jo jau įvykdyta 
apie 60 procentų sezoninio 
durpių gamybos plano. Ma
šininkų drg. drg. Gilio ir 
Naruševičiaus gerai prižiū
rimos mašinos dirba be su
gedimų. Šiemet čia bus pa
gaminta beveik dvigubai 
tiek durpių, kiek buvo pa
gaminta pereitais metais.

JERUZALĖ. — Amerika 
atsiunčia savo marinus.

Anglų Seimas Atostogauja; 
Nieko Svarbaus Nemato

LONDONAS. — Anglijos 
parlamentas pertraukė savo 
sesijas atostogoms; jis susi
rinks rudenį. Tačiau, jei 
įvyks kokių svarbesnių tar
ptautinių netikėtumų, tai 
vyriausybė gali parlamentą 
sušaukti sesijoms ir vasarą.

įdomus, Kvailiškas 
Receptas

LONDONAS. — Anglijos 
savaitraštis “New States
man and Nation” siūlo ke
turioms didžioms valsty
bėms spręsti pasaulinius ne
susipratimus tokiu būdu: 
girdi, visų keturių didžiųjų 
užsienio reikalų ministrai 
turėtų būti užrakinti viena
me kambaryje ir tegu taria
si. Jiems maisto turėtų būti 
duodama labai mažai ir dar 
mažiau gėralų. Tuomet, gir
di, pasaulinės problemos bū
tų sklandžiai išspręstos.

—4------------------

Holandija Ragina Sujungti 
Vakari] Europos Armijas

HAGA, Holandija. — Ge- 
neralio holandų armijos šta
bo galva, generolas Kruuls 
sakė, kad reikią suvienyti 
vakarinės Europos kraštų 
armijas (prieš Sovietų Są
jungą). Belgijoje jau dalo
mi Holandijos, Belgijos ir 
kitų vakarinių kraštų armi
jų manevrai.

Nusižudė Bankininkas
WOODSTOCK, N. Y. — 

Čionai n u s i š ovė Clinton 
Woodbridge Parker, 58 me
tų amžiaus. Jis ėjo pareigas 
tūlo viršininko Dime Sav
ings Bank of Brooklyn.

Savižudybės priežastis ne
žinoma.

ORAS. — Būsią šilta.
i

Didelis būrys Francijos karo veteranų užsėdo puošnios 
Champs Elyses ir kitų Paryžiaus gatvių vidurkelius 
reikalaudami paaukštinti pensija. Čia matome kare 
sužalotus veteranus ramiai sėdint savo vietose, lai

/ puošnūs ponai, skrajojantieji po miestą limozinuose,

Lietuvos SKinios
KYLA DARBO NAŠUMAS

KAUNAS. — Socialinio 
lenktyniavimu dėka “Mau
medžio” lentpjūvės kolekty
vo darbo našumas žymiai 
pakilo. Mėnesinis gamybos 
planas buvo viršytas 20 pro
centų. Gaterininkų brigada, 
susidedanti iš drg. drg. Le- 
bedinsko, Suchodolskio ir 
Stankevičiaus, įvykdė po. 
pusantro išdirbio normos. 
Pakilusio darbo našumo dė
ka, gamyba padidėjo 30 pro

centų.
Taip pat sparčiai ruošia

masi ir žiemos sezonui. Šiuo 
metu lentpiūvės kieme jau 
sukrauta apie 200 kubinių 
metrų rąstų.

Gamyklos kolektyvas įsi
pareigojo ištraukti iš van
dens kas dieną 180 kubinių 
metrų rąstų, pakrauti per 
dieną ne mažiau kaip 2 va
gonus statybinės ir techni
kinės medžiagos, paspartin
ti naujo garo katilo monta
vimą ir kt.

Kanados Konservatų Partijoj
Verda Dideles Intrigos

TORONTO. — Pažangie
tis Ontarijos seimelio narys 
A. A. MacLeod pareiškė, 
kad Progresyvės Konserva
tyvių Partijos vado John 
Bracken rezignacija nėra 
netikėtas įvykis,. To buvę 
galima laukti bile momentą.

“Bay ir St. James gatvių 
rykliai,” sako MacLeod, 
“kurie dominuoja torių par
tiją, suokaibiavo Brackeno 
prašalinimui ištisus metus.” 
Brackenas buvo jiems per 
lėtas. Jie rengę Ontarijos 
premjerą federalio vado 
vietai.

Rinkimai, per kuriuos G. 
Drew nebuvo išrinktas, už- 
d'avę didelį smūgį tų ryklių 
planams. O John Bracken 
taipgi smogęs jiems visai 
netikėtai.

Dabar Drew esąs labai 
keblioj padėtyj. Jis negalįs 
ieškoti vietos.Ontarijos par
lamente, jeigu nori kandi
datuoti į nacionalius kon
servatų vadus. Rezignuoti 
iš Ontarijos premjero vietos

taip pat nepatogu, nes da
bar jis esąs netikras, ar jis 
bus išrinktas po tokio ne
pasisekimo Ontarijo j.

Einą gandai, kad konser- 
vatai šauks konvenciją ank
sčiau, ir kad Drew vistiek 
kandidatuos į vadus. Onta
rijos konservatų vadu, žino
ma, ir premjeru, laikinai 
būsiąs Leslie Frost.

Kiti šaltiniai pranašauja 
apie Drew - Duplessi - Hbu- 
de ašį. Houde, Montrealo 
majoras, savo laiku buvo 
didelis Duplessio priešas, 
bet atrodo, kad jis kryps
ta Duplessio pusėn. Sakoma, 
kad konservatai darbuojasi 
su kyšiais Houde patrauki
mui savo pusėn.

Kol konservatai kontro
liuos Ontarijos ir Kvebeko 
provincijas, tol nebus gali
ma pravesti stambių refor
mų visoje Kanadoje, fede- 
raliu pločiu. Kita, yra ma
noma ,kad jeigu konservatai 
su Drew ir Duplessiu paim
tų visos šalies vairą, tai Ka-

Taftas Lemia, kad 
Kongresas Užsidarys
Šią Savaitę (

t

Trukšmas Užmušiąs Visą Laiką
WASHINGTON. — Re- 

publikonų vadas senatorius 
Taftas pareiškė laikraščių 
reporteriams, kad prezid. 
Trumano sušaukta specialė 
Kongreso sesija, turbūt, už
sidarys šią savaitę, bet “tik
rai ne vėliau, kaip rugpj. 
14 d.” Taftas, kaip ir kiti 
republikonai, priminė, jog 
pats Trumanas Ii946 m. nai
kino kainų kontrolę, vadin
damas ją “policinės valsty
bės” veiksmu. Jie tvirtina, 
kad Trumanas tik “per ke

purę kalba” dabar, neva rei* 
kalaudamas kainų kontrolės 
tūliems “trūks tantiems” 
daiktams. (J-

Republikonai pasitiki re* 
akciniais demokratais se
natoriais iš pietinių valsti-. ' 
jų, kad jie užmuš visą spe* 
cialės Kongreso sesijos lai* 
ką, keldami lermą prieš bi* 
lių, kuris reikalauja už* 
draust imti taksus už teisęs 
balsuoti federaliuose rinki
muose tenai. /

Amerikonai Šmugeliuoja 
Vaistais Japonijoje

--------

YOKOHAMA, Japonija.
— Trys amerikiečiai ir vie-v 
nas chinietis čionai buvo 
teismo nubausti už tai, kad 
jie šmugeliavo penicillin’ą ir 
streptomycin’ą — brangius 
vaistus, sakoma, milionų je
nų vertės.

Sako, Szakasits Būsiąs 
Vengrijos Prezidentas

BUDAPEŠTAS. — Veng- 
rijos kabinetas turėjo posė
dį ir svarstė, ką siūlyti par
lamentui kandidatu į šalies 
prezidento vietą, iš kurios 
pasitraukė Tildy. Kabinete, 
sakoma, vyravo nuomonė 
tokia: reikia siūlyti Arpad 
Szakasits’as, buvęs kairusis 
socialistas. Po to, kai socia
listų ir komunistų Partijos 
susivienijo, tai Szakasits’as 
patapo apvienytos partijos 
pirmininku.

Anglų-Amerikonų Manevrai 
Pacifiko Vandenyne

TOKIO. — Amerikos, Bri- i 
tani jos ir Australijos karo 
laivai ir lėktuvai rugpiučio 
2 ir 3 dienomis turės savo 
manevrus Pacifike.

NUMIRĖ ŽYMI 
MOTERIŠKĖ

CHICAGO, Ill. — Čionai, 
savo namuose, mirė Spho- 
nisba P. Brekenridge’iutė, 
82 metų amžiaus moteriškė. 
Jinai tarnavo Chicagos Uni
versitete ir buvo plačiai ži
noma vįsuomenininkė. Mirė 
nuo širdies smūgio.

nada atsidurtų į nepavydė
tiną padėtį. Visas Kanados 
progresas būtų sulaikytas 
ant ilgo laiko. L. B.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Suvažiavimas
NEW YORK. — Rugpjū

čio 2 dieną čionai prasidės 
14-tas Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos suva
žiavimas.

Didžiuliame Madison Sq. 
Gardene įvyks masinis mi
tingas, kuriame kalbės par
tijos pirmininkas Wm. Z.

Foster ir kiti žymūs komu
nistų vadai.

Šis suvažiavimas įvyksta 
po republikonų, demokratų 
ir progresyvių partijų suva
žiavimų, todėl jame, atrodo, 
komunistai pasisakys ir dėl 
šitų trijų partijų- kandidatų

prezidento ir vice-preziden- 
to vietoms.

Be to, atrodo, komunistai 
svarstys, kaip sutvirtinti 
savo partiją, akivaizdoje 
puolimų ir provokacijų, ku
rias reakcininkai atlieka 
prieš komunistus.

Kaip žinia, visa eilė pa

čių žymiausių komunistų 
vadų šiuo metu buvo areš
tuoti ir paleisti po $5,000 
belą kiekvienas. Visi laukia 
teismo.

Šis suvažiavimas, kaip 
skelbia spauda, suras būdus 
ir priemones savo vadams 
ginti ir partijai stiprinti.

Pasitraukė Vengrų 
Prezidentas Tildy

BUDAPEST, Vengrija.—- 
Rezignavo (atsistatydino)' 
Vengrijos prezidentas Zol- 
tan Tildy, kuomet valdžia 
areštavo jo žentą Viktorą 
Csornokį, buvusį Žemės Sa
vininkų Partijos vadą. Cšo- 
rnoki suimtas už šnipini 
mą Anglijai, Amerikai ir 
tiems vakariniams 
tams ir už 
moksle su fašistais, • 
siais nuversti demokratinę 
Vengrijos Respubliką.

VALDŽIA NENORI 
KAINU KONTROLES

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų iždo sekretų* 
rius John W. Snyder, sake 
republikonui senatoriui Ča- 
liui W. Tobey: — Aš prie
šingas kainų kontrolei.

(Ar Snyderis nesusigiedo
jo su prez. Trumanu, kuris 
reikalavo, kad Kongresas 
duotų jam galią kontroliuot 
tūlų “neužtenkamų”x reik
menų kainas ir užšaldyti 
darbininkam algas tūlose * 
pramonėse?) ' \

Penki Jugoslavijos f 
Diplomatai Atmeta Tito

LAKE SUCCESS, N. Y. .
— Penki Jugoslavijos atsto
vybės nariai Washingtone 
pasmerkė ir atmetė Jugo
slavijos valdovo Tito politi-. #
ką. Atstovybės galva dr. ; * 
Joza Viifan, tačiau, užgiria . | 
Tito ir pasilieka vietoje. 

------- •
PLUKDYTOJAI

LENKT YNIUOJA
ANYKŠČIAI. — Vietinio , V? T <jjS 

plukdymo ruožo kolektyvas, j
lenktyniuodamas su Šven- ;
čionėlių ir Alytaus sielių 
plukdytojais, per 5 su puse 
mėnesio įvykdė pusmetinį 
planą. Sielių plukdytojai 
drg. drg. Stulpinas, Žiūkas, 
Čerškus ir kiti ketvirčių 
planą įvykdė 131 procentu.

Sielių plukdymo meistras 
H. Bžeskis organizuoja ir 
prižiūri darbą taip, kad 
Anykščių plukdymo ruožas 
išeitų socialistinių lenktynių 
laimėtoju. . •> J

' * A
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Reikėtų Daugiau Lygsvaros
Šiuos žodžius rašant dar nepaskelbti Jungtinių Valsti

jų, Anglijos ir Francūzijos pasiūlymai Tarybų Sąjungai. 
Juos patiekė asmeniškai Molotovui tų šalių ambasado
riai Maskvoje. Bet šis-tas apie tuos pasiūlymus jau ži
noma. Sakoma, kad siūloma Sovietams “Keturių Didžių
jų” konferencijoje paimti ne tik Berlyno, ne tik visos 
Vokietijos, bet tiesiog visos Europos reikalus. Kas per

4 vieni tie visos Europos reikalai? Nežinoma.
Tačiau atrodo, kad nueinama nuo vienos kraštutiny- 

bės prie kitos. Kai iškilo taip vadinama “Berlyno pro
blema” ir prasidėjo šaudymasis notomis, atsimename, 
buvo iš mūsų pusės sakoma, kad reikalingas ir galimas 
pasitarimas tiktai dėl vieno Berlyno. Negali būti nė kal
bos, buvo sakoma, apie svarstymą iš naujo visos Vokieti
jos reikalų, nes kas liečia amerikiečių, anglų ir francūzų 
zonas, tai viskas seniai baigta: zonos suvienytos į vieną 
trizoniją. Ji jau turi savo pinigus ir savo valdžią. Tai ką 
dar apie ją svarstyti?

O dabar, matote, jau kalbama apie persvarstymą visos 
Europos reikalu. Ar tik nebus manevruojama dėl pozici
jų? Ar tik nebus įterpiami tie kiti klausimai tais sume
timais, kad neprieiti prie jokio susitarimo .Vokietijos 
klausimais?

M

pilnutė

A. Ben- 
suvažia-

Mačiau, Kaip Gimę Nauja, 
Progresyve Partija

Francūzų Zonoje Eksplozija
Prieš keletą dienų Vokietijoje francūzų zonoje vienam 

milžiniškam Farben trusto chemiškam fabrike įvyko bai
si eksplozija. Nuostoliai nesvietiški: nuo dviejų iki trijų 
šimtų žmonių užmušta, apie šeši tūkstančiai sužeista, 
•sugriauta visa apylinkė.

■* Karo talkininkų buvo susitarta, kad tuojau po karo, 
po sunaikinimo hitlerizmo, bus likviduota vokiečių kari
nė gamyba. Bet ši eksplozija įrodė visai ką kitą. Jau se
niai buvo kalbama, kad Vakarinėje Vokietijoje amunici
jos fabrikai nėra likviduoti, kad juose vedama karo reik- 

,_  Jgenų gamyba ir tt. Dabar tie gandai pasitvirtina.

(Tąsa)

(4-tasis STRAIPSNIS)
— Tak, tak, tak!...
Pasigirdo kūjelio taukšte

lėjimai, rodos netvirti, bet 
girdimi visoje auditorijoje.

— Prašau tvarkos! — ta
ria buvusis Minnesotos gu
bernatorius Elmer 
son. — Pradęsime 
vimą.

Auditorija jau 
žmonių ir visi, tarytum bur
tininko apiburti, nutilo, su
sikaupė.

Bensonas pakviečia daini
ninką Michael Loring tau
tos himną sugiedoti; himną 
gieda ir choras, vadovauja
mas Leonardo de Paur, pri
tariant stygų orkestrui, va
dovaujant Hirshy Kaye; 
himną faktinai gieda visa 
auditorija.

Pakviečiamas dvasiškis 
invokacijai atkalbėti. '

Pats Bensonas taria žo
dį:

— šis suvažiavimas, ši 
partija, šis- amerikiečių są- 
skridis pastatys politinį rū
mą žmonėms gyventi...

Baigęs savo kalbą, jis pa
kviečia Rengimo Komiteto 
pirmininką, Josiah Gitt’ą, 
tarti keletą žodžių.

Gitt’as yra Pennsylvani- 
jos Progresyvės Partijos 
pirmininkas, taipgi redak
torius “York Gazette and 
Daily” dienraščio, išeidinė- 
jančio Yorko mieste.

— Kuomet mūsų krašto 
tėvai šitame pačiame mies
te 1787 m. ruošė Konstitu
ciją, jų darbas buvo ilgas ir 
įkyrus, — sakė jis. — Mums 
čia tenka kur kas lengves
nės pareigos atlikti ir jas 
atliekame patogesnėje ap
linkoje.

Jis ragino kiekvieną su
važiavimo dalyvį ryžtingai 
ir apdairiai veikti, kad šia
me suvažiavime gimtų tik
rai plati, masinė, galinga 
politinė liaudies partija.

Iškviečiama dar visa eilė 
žymių veikėjų tarti keletą 
žodžių: Katherine Van Or- 
den, Shirley Graham, Phil
lip Morrison, Walter John
son, ir kt.

Nepaprastą įspūdį klau
sytojuose paliko Shirley 
Graham. Ji — negrė, rašy
toja, publicistė ir nepapras
tai talentinga kalbėtoja. 
Kiekvienas jos sakinys’ en
tuziazmu uždegė publiką.

Phillip Morrison, h- moks 
liniukas, fizikas, profeso 
rius Cornell Universitete 
atominės energijos specia
listas. Jis, rodosi, truputėlį 
šlubokas, silpnos fizinės su
dėties.

Mokslininkas M o r rison 
kalbėjo apie šių dienų proto 
darbininkų uždavinius, ku
riais yra: veikti išvien su 
raumenų darbininkais, eiti 
drauge su liaudimi, kovoti 
už tai, kad naujieji atradiy 
mai moksle tarnautų ne 
naikinimui, ne karui, bet 
taikai ir kūrybiškiems liau
dies reikalams.

Iškviestas kalbėti CHin 
Downes, muzikos, meno krb 

■ - ' Partijų Manevrai Kongrese
Šioje Kongreso sesijoje Amerikos žmonės turi puikiau- 

' šią progą matyti senųjų partijų politinį cirką žmonių 
kaštais. Prezidentas1 sesi ją sušaukė vyriausia “numaska- 
vimui” republikonų. Jis ir jo patarėjai netikėjo, kad ši 
sesija galės ką nors gero duoti Amerikos žmonėms. Jo 
paties partijos žmonių didelė dalis Kongrese priešingi 
tam, ką jis pasiūlė.

Iš savo pusės republikonai “numąskuoja” demokratus. 
Ne bilius prieš infliaciją jie pastatė pirmon vieton, bet 
bilių dėl panaikinimo pietinėse valstijose “poll tax” sis
temos. Dabar Trumano partijos pietinių valstijų šulai 
fihbustina šį bilių — kalba be pertraukos ir sustojimo,, 
vadovaudamiesi Senato privilegijomis. Jie plūsta ne tik 
republikonus, bet ir prezideptą Trumaną ir jo pasekėjus 
Demokratų Partijoje.

Kad republikonai šį bilių pirmon vieton pakišo ne su 
tuo tikslu, kad jis būtų priimtas, ne iš meilės pietinių 
valstijų negrams, bet grynai partiniais sumetimais, pa- 

' rodo jų planuojamas manevras. Iš Washingtono pra- 
• neša, kad republikonų vadai yra priėmę tokį planą: Se

natorius Taftas, republikonas, antradienį įneš, kad dis
kusijos dėl “poll tax” biliaus būtų baigtos ir uždarytos.. 
Bet senatorius Vandenberg, taip pat republikonas ir Se
nato pirmininkas, patvarkys, kad Taft įnešimas .ne vie
toje! Tada senatoriai balsuos. Tie patys republikonai 
balsuos, kad Taft įnešimas ne vietoje. Kai didžiuma at
mes Tafto pasiūlymą, bus duotas įnešimas “poll tax” 
bilių padėti į šalį be jokio nutarimo. Tas įnešimas praeis. 
Visa kaltė bus verčiama ant demokratų.

Bjauresnis žmonių kaštais cirkas negalimas įsivaiz- 
• duoti.

I " ■ i '
Henry Wallace apie Kongresą

Pereitą ketvirtadienį per radiją kalbėjo Progresyvių 
Partijos kandidatas į prezidentus Henry Wallace. Jo te- 

’ Ina buvo: Ši nepaprasta Kongreso sesija.
Savo, kalboje Wallace pasakė daug tiesos senųjų par

tijų politikierių adresu. Veidmainiauja ir Amerikos žmo
nes apgaudinėja vieni ir kiti.

Ypatingai aštriai jis išsireiškė apie manevravimą pre
zidento Trumano. Jis parodė, kad Trumanas Kongreso 
sesiją sušaukė grynais partiniais sumetimais, nieko ne
sitikėdamas dėl žmonių iš šios sesijos.

Prezidentas patiekė sesijai programą taip pat ne Ame
rikos žmonių labo sumetimais. Jis pats savo, pasiūlymais 
petiki. Jeigu jis jais tikėtų, tai daugelį jų būtų pats jau 

■ seniai pravedęs gyvenimam
r Paimkime infliaciją. Wallace sako: Argi ne pats Tru

th ipanas atidarė infliacijai duris? Ne kas kitas, bet Tru
mano paskirtas iždininkas bankieris Snyder iš Missouri 
dar OPA tebegyvuojant tuojau po karo leido plieno trus- 
tui pakelti plieno kainą penkiais doleriais ant tonos. Nuo

....... _..... __

to ir prasidėjo kainų kilimas. Snyder ir šiandien tebėra 
Trumano ‘iždininku.

Jeigu Trumanas tikrai norėtu sulaikyti infliaciją, tai 
jis tuojau pašalintų iš savo kabineto industrialistus, ban- 
kierius ir militaristus. Wallace sako., kad Washingtone 
.Šiandien neįeisi jokion federalinėn įstaigon, nesusidūręs 
su industrialistu, bankieriu bei generolu.

Wallace teisingai sako, kai jis teigia, kad infliacija 
pareina nuo vyriausybės vedamo “šalto karo” ir ruoši- 
mosi prie “šilto karo.” Tuo paskirti bilijonai dolerių ka
ro reikalams Marshall Planas Europai apginkluoti ir 
armijos-lai.vyno planas Ameriką apginkluoti nuo kojų iki 
galvos,—štai infliacijos priežastis ir šaltinis.

Rašo ROJUS MIZARA
tikas, dirbąs New York 
“Timese.”

Šis kreipia menininkų dė
mesį į reikalą stoti su liau
dimi, su nauja partija, su 
progresyve visuomene. Jis 
smerkia raudonbaubizmą ir 
tuos, kurie jį plečia.

Suvažiavimas gausus dai
nomis. Dainos čia dainuoja
mos ne klasikinės, bet liau
diškos, specialiai pritaiky
tos reikalui.

Protarpiais prie mikrofo
no atsistoja Pete Seeger su 
savo banjo, greta jo mer
gaitė su armonika ir prade
da dainelę; choras ir orkes
tras stoja talkon, o su tuo 
įsisiūbuoja ir visa publika.

Suvažiavimas artėja prie 
didelio momento: prie išrin
kimo laikinojo suvažiavimui 
pirmininko — vakarinei se
sijai pirmininko.
Charles Howard iš lowos
Ima balsą Mr. Gitt ir no

minuoja laikinojo pirminin
ko vietai Charles Howard.

Pasigirsta aplędismentų 
audra.

Pirmininkaująs Bensonas 
leidžia sumanymą balsavi
mui.

Vienbalsiai i š r enkamas 
Charles Howardas.

Tai aukštas, tvirtas, pe
tingas viduramžis vyras. Iš 
profesijos advokatas ir laik
raštininkas, gyvenąs Dės 
Moines mieste, Iowa valsti
joj. Per ilgus metus jis bu
vo republikonas, — per ke
lerius metus ^jo pareigas 
Iowa republikonų partijos 
negrų divizijos pirmininko.

Jis pasakė pagrindinę 
kalbą, nustatydamas suva
žiavimui gairės.

Kalba sklandi, balsas tvir
tas, žodžiai — rinktiniai, at
sargiai pasverti.

— Mes susirinkome isto
rinėje salėje, kurią dar vis 
gąsdina dvasios, pasiliku
sios iš republikonų partijos 
cirko ir demokratų partijos 
šermenų... Dairausi aš po 
šitą salę ir niekur nematau 
tokio asmens, kuris atsiljep- 
dinėtų, iššaukus DuPont’o 
bei Morgano Rūmų vardus. 
Nematau nei vieno delega
to, kuris atsistotų ir kalbėtų 
už Ku Klux Klaną... Mūsų 
delegatai suvyko čion iš 
Pittsburgho plieno liejyklų 
ir Portlando laivų statyklų. 
Prieš mane, sėdi asmenys, 
turį smulkias dirbtuvėles ir 
smulkias krautuves. Prieš 
mane sėdi namų šeiminin
kės ir taipistės, pryčeriai iš 
Georgia medvilnės lygumo
se esančių bažnyčių, moky
tojai, groserninkai, gydyto
jai, advokatai, fabrikų dar
bininkai ir farmeriai... Ši 
mūsų konvencija yra antro
ji šių mėtų rinkiminiais rei
kalais konvencija. Republi- 
konų ir demokratų konven
cijos, iš tikrųjų, buvo tik du. 
skyriai tos pačios konven
cijos... ■

Kalbėtojas išdėstė blogu
mus, kuriuos, atliko 80-tasis 
Kongresas, vadovaujamas 
republikonų, taipgi Truma
nas, demokratas.

• Amerikos žmonėms pasi
lieka: tylėti, pasiduoti Wall 
strytui ir jo agentams, arba 
kovoti. Jie pasirinko* antrą
ją išeiti. Jie kovos. Jie tam
susirinko į šį suvažiavimą, 
kuriame bus nauja partija 
įkurta.

Kalbėtojas padaro pauzą, 
tarytum galvodamas, kaip 
tvirčiau pabrėžti sekamą 
sakinį:

— Tasai paprastas lak
tas, kad aš stoviu šią naktį 
prieš jus, nusako mūsų par
tijos turinį ir pakraipą. Pir
mą kartą savo gyvenime, aš 
jaučiu žmonišką savigar
bą...

Kiekvienu atsargiai pa
svertu žodžiu ir sakiniu Mr. 
Howard tiesiog kerėjo klau
sytojus, dažnai uždegdamas 
juos, dažnai priversdamas 
ramiai klausyti ir giliai gal
voti.

i— Per 30 pastarųjų metų 
aš buvau republikonas, — 
sako jis. f

Bet republikonai niekad 
neįvykdė gyveniman tų pa
žadų, kuriuos žadėjo neg
rams, kuriuos žadėjo Ame
rikos visuomenei. Dėl to jis 
tą partiją paliko ir stoja su 
Wallace’u ir naująja parti
ja.

Po ilgokos, išsamios How- 
ardo kalbos, kuri, beje, bu
vo transliuota per radiją, 
14,000 klausovų atlėžo. Pra
dėta dainuoti, o po dainų 
pirmininkas pakviečia, tarp 
kitų, C. B. Baldwin’ą pada
ryti pranešimą apie naujo
sios partijos vardą.

Partijos Krikštas
Ligi to^laįko niekas neži

nojo (t. y. eiliniai delegatai 
ir publika), kokiu vardu 
bus naujoji partija pakrikš
tyta. Ligi šiol buvo vadinta 
tik “nauja partija,” kai ku
rie pridėdavo “progresyve,” 
o dar kai kurie, — “liaudies 
— people’s” partija.

Dėl to Baldwino praneši
mas buvo nekantriai lau
kiamas.

Baldwinas, be kitko, yra 
Wallace’o rinkiminės kam
panijos manadžeris^— dar 
jaunas, šviesabruvis vyras.

Pirmiausiai Bald winas 
perspėja klausytojus, kad 
nė vienas jų nemanytų, jog 
šis suvažiavimas — laikinas 
padaras. Ne! Tai suvažiavi
mas, kuriam lemta įkurti 
partiją, gi tai' partijai, savo 
ruožtu, \ lemta suvaidinti 
Amerikos gyvenime milži
niškas vaidmuo, gal būt 
sprendžiamas vaidmuo.

— Delegatai, suvykę šin 
suvažiaviman yra dalis Gi- 
deono Armijos, žygiavusios 
ur kovojusios drauge su 
F r a n klinu Rooseveltu... 
Jūs nerasite čia monopolis
tų ir stambiųjų bankininkų, 
neigi P e n d e r g astų, nei 
Pews, nei Hearstų, nei Mc- 
Cormikų, nei klansmanų, 
neigi pelnagrobių. Jie atlai
kė savo suvažiavimus šitoje 
pačioje salėje praėjusią sa
vaitę ir prieš dvi savaiti. 
Mes, Amerikos žmonės, su
sirinkome šitan suvažiavi
man naujai partijai pąkrik- 
štyti, platformai priimti ir 
Jungtinių Valstijų prezi
dento ir vice-prezidento vie
toms kandidatams nominuo
ti. Naujos partijos išrasti 
negalime. Ji tegali iškilti tik 
gilaus krizio metu tam, kad 
išsprendus, kas turi viešpa
tauti, — demokratija ar oli
garchija, vergija ar laisvė,, 
išlikimas ar išnykimas. Mes 
gyvename tokį laikotarpį...

Tuomet kalbėtojas perbė-

Pasiruošdamos naujosios partijos konvencijai, Phila- 
delphijoje, merginos su šiuo posteriu-plakatu šaižiai 
“plaka” republikonų ir demokratu kandidatus. Prez. 
Trumanas perstatomas sėdint prie piano, o gub. 
Dewey sėdėdamas ant piano gieda tą pačią nudė
vėtą rinkiminių pažadų (be jų vykdymo po rinkimų} 

giesmelę ir laimina demokratus, kurie republikonų 
visame klauso, vykdo jų valią.

go istoriją viso to, kas buvo 
ligi šiol atlikta naujosios 
partijos kūrimo procese. 
Pagaliau kalbėtojas priėjo 
prie paties reikalo:

— Dabar, gerbiamieji de
legatai, mūsų partija reika
linga vardo. Apie 30 valsti- 
jinėse ribose partijinių or
ganizacijų pasivadino Pro- 
gresyvemis Partijomis. Man 
atrodo, jog tai. geras var
das. Jis turi nepriklausomy
bės tradicijas. Jis išreiškia 
pagrindinę Amerikos dva
sią. Aš siūlau, kad rųes pri
imtume šį vardą...

Sunku Čia buvo kalbėtojui 
baigti, ' nes aplodismentai, 
šūkiai, seką iš delegatų ir 
publikos, privertė jį sustoti. 
Tik po keleto minučių jis 
galėjo baigti kalbą.

Žinoma, suvažiavimas 
vienbalsiai pasisakė už nau
jąjį vardą, Baldwino pasiū
lyta: PROGRESYVĖ PAR
TIJA.

Naujajai partijai konsti
tucijos priėmimas paliktas 
rytdienos sesijai.

Po to vėl sekė dainos, cho
ro, solistų; delegatų, publi
kos — visų išvien.

Laikas jau ne peranksty- 
vas. Kiekvienas laukia, kas. 
bus toliau.

Pirmininkas paprašo dar- 
bietį (iš Bronxo) kongres- 
maną Isacsoną padaryti 
pranešimą.

Isacsonas tik neseniai su
grįžo iš Palestinos, kur jis 
praleido arti porą savaičių.

Isacsonas buvo išrinktas 
Kongresan faktinai naujo
sios partijos sąrašu — Ame
rikos Darbo Partijos sąra
šu. ADP yra dalis Progre
syvės Partijos.

Galite sau įsivaizduoti, 
kokiu džiaugsmu ir entu
ziazmu kongresmanas Isac
sonas buvo pasitiktas!

Jis vyriausiai kalbėjo apie 
Izraelį ir jo problemas, ku
rios, aišku,- turi didžiulės, 
svarbos visam pasauliui’.

Dar vienas kitas praneši
mas ir pirmoji sesija baigė
si. Ji baigėsi vidurnaktį. 
Įdomu, kad per visą sesiją 
sale buyo kupina žmonių, 
nepaisančių didžiulio karš
čio ir drėgmės, siaubusios 
miestą. • ,

Šį vakarą susitikau phi- 
lądelphietį 'Antaną Smithą, 
kuris rūpinasi delegatams 
nakvynėmis. .Susitikau ir 
Al Merkį, dainuojantį suva
žiavimo chore. Susitikau 
dar vieną kitą philadelphie- 
tį.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 2, 1948

Visi džiaugiasi suvažiavi
mo pradžia. Kai kurie jų 
niekad nesitikėjo matyti 
tiek daug žmonių auditori
joje šį takarą.

:—‘ Kai vyko republikonų 
ir demokratų suvažiavimai, 
— aiškino man Smitas, — 
balkonai buvo beveik tušti, 
o šį vakarą — perpildyti. 
Bet matysit, kas bus ryto
jaus vakarą Shibe Par
ke... <

Iš auditorijos masėms 
žmonių grįžti miestan nėra 
lengva. Važiuotės priemo
nės apyprastės. Bet vis tik 
grįžo.

Kai. kurių valstijų delega
cijos šavo viešbučiuose, gir
dėjau, šią naktį turėjo su-į 
ruošusios pokylėlius, susi
pažinimo pobūvius.

Aš jaučiausi taip išvar
gęs, jog nieko nebuvo mie- 
lesnio už lovą. Dėl to skubė
jau į viešbutį ir akimirko
je kritau.

Rytoj žada būti labai 
svarbi, pilna didelių įvykių 
diena.

Apie tai bus sekamame 
straipsnyje.

*

ATOMŲ SKALDYMAS 
ANGLIJOJE

Anglijos valdžia stato 300 
milionų elektroniškų voltų 
synchrotroną, n a u j ovinę 
mašiną atomų branduoliams 
skaldyti. Ta mašina bus 
Glasgowo Universiteto ži
nyboje ir vartojama atomi
nio mokslo reikalams, bet 
he atom-bombų darymui, 
sako valdžia.

Jungtinės Valstijos stato
si 10 sykių galingesnę ato
mų skaldymo mašiną 
Brookhavene, New Yorko 
apygardoje.

Duodama Ramybe Ameri
kono Reporterio 
žmogžudžiam Graikijoje

WASHINGTON. — Pra
nešama, jog Amerikos ar
mijos sekretoriaus pava
duotojas Graikijoje, Wil
liam H. Draper sutiko su
stabdyti ieškojimą politinių 
žmogžudžių, kurie nužudė 
amerikoną k o respondentą 
George Polk.

(Yra parodymų, jog Grai-1 
kijos monarchistų žandarai 
nugalabino Polką dėl to, 
kad jis norėjo keliauti į par
tizanų užimtą sritį ir pra
nešti spaudai teisingesnių 
žinių apie kovą tarp parti
zanų ir monarcho-fašistų.)



Sovietu Inžinierius Neranda - Tokiu "Stebokliįif Ame rakinę j Technikojk

— Amerikonai per daug 
giriasi savo statybos ir pra
monės stebuklais, bet tie 
stebuklai dažnai yra tik pa
saka, — rašo inžinierius A. 
Markinas sovietiniame* žur
nale Technika Molodeži 

- (Jaunimo Technika). — Iš 
antros pusės, amerikonai 
aršiai niekina Sovietų sta
tybos ir fabrikinės gamybos 
atliktus darbus.

Panamos Kanalas
— Panamos kanalo iška

simas ir įrengimas užima 
pirmąją vietą tarp vadina
mų amerikinių stebuklų, 
kaipo brangiausias pastatas 
pasaulyje.

Iš tikrųjų dar niekuomet 
istorijoje nebuvo bergždžiai 
išeikvota tiek jėgų ir pini
gų, kaip bestatant Panamos 
kanalą. Istorija dar nežino 
didesnių žulikysčių ir suk
tybių, kaip dėl to kanalo. 
Neveltui žodžiu “panama” 
yra vadinamas kiekvienas 
didelis žulikiškas sumany
mas.

New Yorko Geležinkelių 
Stotys

Antri be galo garbinami 
pastatai yra geležinkelių 
stotys New Yorke. Tos mil
žiniškos stotys v pastatytos 
ne tikram, o sapniškai dide
liam keleivių skaičiui. Ta
čiau žinovai tvirtina, kad 
jos buvo besmegeniškas lė
šų eikvojimas.

Kanalas per New Yorko 
, Valstiją

Trečiu dideliu amerikinės 
technikos stebuklu laikomas 
kanalas jūriniams laivams 
per New Yorko valstiją. 
Bet patys Amerikos ekono
mistai sako: Už pinigus, ku
rie buvo išleisti šio kanalo 

* pastatymui ir išlaikymui, 
galima būtų buvę nutiesti ir 
įrengti geležinkelį nuo Buf
falo miesto iki Hudsono 
upės ir paskui jau nemoka
mai vežiot krovinius tuo ge
ležinkeliu. Toks geležinke
lis, be to, galėtų dešimtį 
kartų daugiau krovinių per
gabenti, negu laivai tuo ka
nalu.

Laivyno “Stebuklai”
Stebuklu skaitomas ir ka

rinis * Amerikos laivynas. 
Bet amerikonai užtyli di
džiausias technikines klai
das to laivyno statyme. Ga
lima, pavyzd., priminti, kaip

VYRŲ IR MOTERŲ AMŽIAUS 
ILGĖJIMAS AMERIKOJE

Amerikiečių amžius me
tai iš metų šiek tiek ilgėja, 
ir šiemet gemantieji baltųjų 
berniukai galės vidutiniai 
gyventi 67 metus, o mer
gaitės 70 metų ir 4 mėne
sius. Taip- lemia valdinė 
Viešosios Sveikatos Įstaiga, 
pasiremdama amžium miru
siu ių 1946 metais.

Vidutinis amžius skaičiuo
jamas, sudedant krūvon vi
sų mirusiųjų amžių tam tik
rais metais ir padalinant vi
sų jų gyventus metus per 
visą tų žmonių skaičių.

Bendrojo vidutinio am
žiaus ilgėjimas aiškinamas/turintieji 60 metų amžiaus 
ypač tuom, kad medicinos |— dar 15 metų, 70-metiniai 
mokslas sumažino kūdikių dar 1Q metų; o to paties 
ir suaugusiųjų mirimus nuo amžiaus moterys — galės 
apkrečiamųjų ligų. gyventi vidutiniai trejais

Dabar gemantieji negrų metais daugiau, negu vyrai.

buvo statomas karo didlai- 
vis “Texas.” Jį statė pagal 
nesuderintus kitų dviejų 
skirtingų laivų planus. Bu
vo pastatyta tokia pabaisa, 
kad amerikonai perkrikšti
jo “Texas” į “San Markos” 
ir pavartojo kaip taikinį iš
bandyt šoviniams iš didžių
jų patrankų-— “Texas” bu
vo nuskandintas, kaip nie
kam netikęs.

Yra žinoma daug faktų, 
jog didžiuliai kariniai lai
vai, Jungtinėse Valstijose 
pastatyti Antrojo pasauli
nio karo metu, patys savai
me lūžo. Į Jungtinių Valsti
jų laivyną sudėta milžiniš- 

ikos lėšos, bet jo laivai grei
tai nusidėvi ir tampa bever
čiais. Desėtkus pasenusių ir 
blogai pastatytų savo laivų 
Amerika panaudoja kaip 
taikinius patrankų šoviniam 
išbandyti arba “geraširdiš
kai” parduoda bargan ki
tom šalim.

Nežinia kodėl amerikonai 
laiko stebuklais troškų, pa
niurusį ir nepatogų požemi
nį geležinkelį (subvę) New 
Yorke ir keltuvus (eleveite- 
rius) “dangorėžiuose” (au
kštuosiuose trobesiuose). O 
požeminis New Yorko gele
žinkelis neatlaiko jokio pa
lyginimo su puikiuoju Mas
kvos Metro požeminiu gele
žinkeliu.
Gamybos Jėgų Eikvojimas

Pastaraisiais metais ame
rikonai pastatė visą eilę 
milžiniškų įmonių įvairioms 
pramonėms. Atskiros fabri
kinės jų įmonės turi gerų 
savybių, bet visos jos bergž
džiai išeikvoja daug gamy
binių jėgų ir medžiagų. Ka
rinė pramonė ypatingai pa
sižymi milžiniškais eikvoji
mais.

Gruodžio mėnesį Jungti
nėse Valstijose reikia dau
giau daiktų sukrauti išve- 
žiojimui; ir vien pagreitin
tam jų krovimui yra prista
tyta galingų elektros stočių, 
nors tokio greito darbo jos 
turi mažiau kaip po valandą 
kasdien per ištisą gruodį. 
Tatai vėl ryškiai parodo, 
kaip tuščiai eikvojama pra
monės jėgos Amerikoje.

Neveltui Wells savo kny
goje “Amerikos Ateitis” ra
šė:

“Amerikoje nėra jokio 
plataus visuomeninio plano

ir kitų nebaltųjų berniukai 
ir mergaitės gyvens penke
tu metų trumpiau, negu bal
tieji, kaip atranda ta pati 
valdžios įstaiga.

Nebaltiesiem bendrai ma
žesnės algos mokama; jie 
priversti blogiau gyventi; 
dėl to nukenčia jų sveikata 
ir amžius. Bet valdiškoji 
Sveikatos Įstaiga nepaskel
bė šio fakto.

Sveikatos Įstaiga taipgi 
skaičiuoja, kad vyrai, dabar 
turintieji 40 metų amžiaus, 
gali gyventi dar 30 metų; 
sulaukusieji 50 metų dar 22; 

o to paties

nei tvarkos; niekas nepaiso 
visuomenės reikalų. Kiek
vienas žiūri tiktai sau.. Kie
kvienas asmuo, kiekviena 
pramonė galvoja tiktai apie 
save.”

/

Išradimų Baimė
Amerikiniai fabrikantai 

stabdo technikos pažangą. 
Naujus išradimus jie laiko 
sau nelaime ir užgniaužia 
juos, nes įvesti pramonėn 
tuos įrengimus brangiai lė- 
šuotų ir kliudytų užtikrin
tus pelnus iš senųjų įrengi
mu.

Neveltui Kettering’as, Ge
neral Motors auto, korpora
cijos direktorius, viešai pa
reiškė:

“Niekas pasaulyje žiau
riau nekovoja, kaip fabri
kantai prieš naujo techninio 
atradimo įvedimą gamybo
je. Jei grynas mokslinis ty
rinėtojas susidurs su fabri
kantų organizacija, tąi bus 
kaip žmogus numestas iš- 
alkusicm liūtam sudraskyti. 
Kokią tik naują techninę 
idėją pasiūlysi fabrikantui, 
pirmutinė ir visai gaivalinė 
jo mintis bus — atmesti tą 
naujenybę. Gamyba neken
čia permainų.”
Pramonės Sekretų Slėpimas

“Sekretų” slėpimas daro 
didžiulius nuostolius ameri
kinei pramonei, nors “sek
retai” dažnai būna tik mo- 
nai.

Ar Pienas Tobulas
Apie pieną kalbama, kad 

jis beveik tobulas valgis, 
esą, geresnis už bet kurį ki
tą pavienį maisto produktą. 
Bet naujieji bandymai rodo, 
kad jeigu žiurkės ir kralikai 
maitinami vien tik pienu 
per ilgesnį laiką, tai jų ke
penyse (jakuose) išsivysto 
cirrhosis liga. Tokia liga pa
gadina kepenis ir žmonėms, 
kurie per daug geria alko-* 
holio per ilgą laiką.

Pienui trūksta -kokios 
nors medžiagos, kurios rei
kia, kad apsaugot kepenis 
nuo cirrhosis. Be to, pienui 
stokuoja ir tam tikros, nor-

Keistas Senovinis Karaliaus Gydymas
Užrašuose apie Anglijos 

karalius yra ir receptas, 
kaip daktarai gydė anglų 
karalių Charlesą II paskuti
nėje jo ligoje:

“Buvo ištraukta puskvor- 
tė kraujo iš dešinės jo ran
kos ir nuleista pusė pus- 
kvortės kraujo iš kairiojo 
peties; paskui buvo duota 
vaistų, kad jis išsivemtų; 
du kartu duota vaistų jo vi

SEILES STABDO GRŪDU DYGIMĄ IR BAKTERIJAS
Daktarė D vora Yardeni 

įr bendradarbiai Žydų Uni
versitete Jeruzalėje tyrinė
jo, ar seilės veikia panašiai, 
kaip penicillinas ir kiti 
antibiotiški vaistai prieš 
bakterijas.

Buvo pastebėta, kad peni
cillinas ir kiti (iš-pelėsių 
pagaminti) antibiotiški che
mikalai trukdo įgrūdu dygi
mą. Žydų Universiteto mok
slininkai todėl pasiryžo iš
tirti, ar žmogaus seilės kliu-

Meistras - darbvedis pa
skleidžia pasakas, kad jis 
uosle užuodžia gerą-plieną. 
Elektros prietaisų rangovas 
užtikrina, kad jis palaižymu 
galįs atrast, katręn pusėn 
elektros srovė teka. Inžinie
rius slepia savo užrašų kny
gelę. Nei vienas, nei antras, 
nei trečias savanoriai nepa
sidalins tikraisiais patyri
mais ir žinojimu su naujai
siais žmonėmis darbe.

Visai užgintas apsikeiti
mas patyrimais ir techninė
mis žiniomis tarp lenkty- 
niuojaučių fabrikų ir kitų 
įmonių.

Tokia praktika gyvuoja ir 
aukštojo mokslo ir švietimo 
srityje. 

f

šnekos apie Bendrą Planą
Jungtinėse Valstijose ir 

kituose kapitalistiniuose už
sienio kraštuose pastarai
siais metais daug šnekama 
apie naudingumą vieno val
stybinio plano gamybai su
tvarkyti. Suprantama, jog 
toks planas kapitalistinėje 
santvarkoje yra negalimas 
dalykas, tiktai akių dūmi
mas darbininkams .

Amerikos fabrikantai kuo 
žiauriausiai atakuoja bet 
kokį bendrą valstybinį pla
ną pramonei. Didžiausią 
plano blogybę jie mato ta
me, kad planas, girdi, “už
muša privačią iniciatyvą — 
laisvą kapitalistų pasiryži-

-t --------------------- .

maliam augimui reikalingos 
medžiagos.

Edward J. Thacker, Jun
gtinių Valstijų Augalų, Že
mės ir Mitybos Laboratori
jos mokslininkas, su savo 
bendradarbiais ilgoką laiką 
maitino žiurkes ir kralikus 
pienu, bei džiovinto pieno 
milteliais; prie pieno dar 
pridėjo ir reikalingų mine
ralų.

Vien tik pienu maitinami i 
tie žvėreliai prastai augo. 
O kuomet buvo padarytas 
jiems skrodimas, tai atras
ta, kad cirrhosis labai pa
gadino jiem kepenis.

duriams paliuosuoti; išplau
ta viduriai skysčiu su 15 
skirtingų medžiagų; tada 
buvo nuskusta karališkoji 
galva ir padarytas pūslinis 
skaudulys ant jos; paskui 
duota uostyti čiaudėjimo 
miltelių, daugiau vemdan- 
čių vaistų ir vėl buvo nulei- 
dinėjamas kraujas; duoda- 
fna'gerti raminančio gėri
mo; ant kojų uždėta mos- 

dys kviečių dygimą.
Buvo surinkta seilių iš 33 

žmonių, vyrų ir moterų, nuo 
6 metų iki 68 metų amžiaus. 
Ir štai kas pasirodė:

Daugelis seilėse pamirky
tų kviečių visai nedygo, pa
sodinus juos žemėje; kitų 
seilėtų kviečių dygimas bu
vo žymiai sulaikytas.

Tyrinėtojai padarė išva
dą, jog seilės stabdo bakte
rijų veisimąsi ir augimą pa

mą ir sumanumą.”
Kai kurie pažangesni 

amerikonų inžinieriai,* ta- 
čiaus, apsigaudinėja, būk 
galimas bendras planas. 
Vienas jų, pavyzdžiui, pa
reiškė : •

“Kopėčios taipgi atima 
iniciatyvą žmogui, lipan
čiam nuo penktojo* aukšto. 
Bet jeigu kam nepatinka 
kopėčios, tai jis gali pro 
langą šokti žemyn arba 
virve nusileisti.”

Pokariniu laikotarpiu tik
tai kariniai užsakymai ir iš
gabenimai užsienin (Mar- 
shallo - Trumano plano 
kraštams) iki šiol palaiko 
amerikinę pramonę nuo 
naujos krizės.
Sovietų Mokslo ir Techni

kos Pirmyneiga
Amerikinis mokslas ir 

technika žingsnis po žings
nio užleidžia pirmaujančias 
pozicijas sovietiniam moks
lui ir technikai.

Sovietiniai i n ž i n ieriai, 
peržiūrinėdami margus 
techninius amerikonų žur
nalus, turi vis dažniau ir 
dažniau su nusivylimu ati
dėti juos šalin. Visoje tech
nikos sričių eilėje mes eina
me pačiame priekyje, ir 
mums patiems tenka pasi
rinkti tolesnius išsivystymo 
kelius, nes, norint žygiuoti 
pirmyn, reikia ne kopijuoti, 
bet naujus dalykus kurti.

Maistas?
Kiti bandomieji kralikai. 

i»r .žiurkės buvo maitinami 
pusiau pienu ir pusiau džio
vinta alfalfa (pašariniu au
galu) lygiomis dalimis. Šie 
gyvulėliai išvengė kepenų' 
sugedimo ligos.

Dar kiti bandomieji kra
likai ir žiurkės gavo mais
tui didesnę dalį pieno, o ma
žesnę alfalfos. Šie žvėreliai 
neblogai augo, bet jų kepe
nys vis tiek gedo.

Tie patyrimai leidžia 
spręsti, jog vienas pienas 
nėra pats savaime sveikatos 
eleksiras. Reikia ir kitų val
giu balansuotai mitybai.

N. M.

ties, pagamintos iš dervos 
ir balandžio mėšlo; toliau 
buvo duodama gėrimai su 
10 skirtingų medžiagų, dau
giausia gydančių žolių; pa- 
galiaus, buvo jam duota 40 
lašų skysčio, ištraukto iš 
žmogaus kaukolės, ir pavar
tota bežoar akmenėlis (iš
imtas iš atrojančio gyvulio 
vidurių). Po to ir mirė Jo 
Didenybė” (1685 metais).

našiai, kaip penicillinas, 
streptomycinas ir kiti anti
biotiški vaistai.

Jau nufo seniai žinoma, 
kad seilės burnoje pradeda 
perdirbti krakmolinius val
gius į cukrus, palengvina 
viduriams virškinimo dar
bą. <

Taigi rūkytojai, kurie 
perdaug spjaudo, eikvoja 
naudingą burninį savo tar
ną r— seiles.

Rekordiniai trumpu laiku 
sovietinė liaudis sukūrė iš
tisą eilę didžiai galingų 
pramonių, sutvėrė tikrus 
pasaulinės technikos stebu
klus .

Dar nematytu istorijoje 
greičiu Sovietų Sąjunga pa
statė Dnieprogesą, Magni- 
togorsko ir Kuznecko meta
lo fabrikų kombinatus ,eilę 
didžiausių fabrikų mašinom 
statyti: Uralmašą, Krama- 
torską, automobilių fabri
kus Maskvoj, Gorki j, Urale 
ir t.t.; pastatė milžiniškus 
traktorių fabrikus, Šariko- 
podšipniką, Azovstalį, že
mės ūkio mašinų fabrikus, 
Uralu vagonų statybos fa
briką, Vorošilovgrado gar
vežiu fabriką, Stelitamako 
fabrikinių - Staklių įmonę, 
Uralo turbinų fabriką, No
vosibirsko didžiųjų mašinų 
ir vandenpresų (hidropre- 
sų) fabriką ir daugelį kitų 
fabrikinių kombinatų, fab-' 
rikų, elektros jėgainių, ka
syklų ir specialių įrengimų.

Be to, Sovietų Sąjunga 
pravedė kanalą, jungiantį 
Baltąją Jūrą su Baltijos Jū
ra, sujungė Maskvą kanalu 
su Volga, įrengė didžiulį 
vamzdį natūraliam gesui 
traukti iš tolimo Saratovo į 
Maskvą, nutiesė Šiaurės - 
Pečoros geležinkelio liniją 
ir t.t.

Tikrai Sparti Statyba
Vartojant savo naujovi- 

nėš technikos atradimus, 
Sovietai didžiojoj statyboj 
daugelyje atsitikimų toli 
pralenkė amerikinės staty
bos tempus. Charkovo trak
torių fabrikas buvo pasta
tytas per 15 mėnesių, Šari- 
kopodšipovnik (ball bear
ing) fabrikas — per 14 mė
nesių, Kuznecko metalurgi
jos fabrikas — per 20 mė
nesių.

Tėvynės karo metu Sibi
re per 10 mėnesių buvo pa
statytas didelis Dieselio in- 
žinų fabrikas su 15 pamati
nių skyrių, viso 650 tūks
tančių kubinių metrų. Fab
rikai 15,000 kubinių metrų 
ir su įvairiais sudėtingais 
įrengimais buvo dažnai pa
statomi per 20 iki 25 dienų.

Per dvejus metus pokari
nio penkmečio jau pastaty
ta 1,900 naujų fabrikų ir 
dirbtuvių, o per trejus se
kamus metus bus pastatyta

KAIP ELEKTRONAI APVALO 
VALGIUS NUO BAKTERIJŲ

Elektronai ir X-spinduliai 
sėkmingai apvalo maisto 
produktus nuo bakterijų. 
Tatai parodę Massachusetts 
Technologijos T n s t i t uto 
mokslininkai, vartodami 2,- 
000,000 voltų X-spindulių 
mašiną, kuri gali gamint ir 
smarkias elektronų sroves.

Elektronai naikina bakte
rijas kelis šimtus kartų 
greičiau negu X-spinduliai. 
Beveik visai išnaikindami 
bakterijas valgyje, elektro
nai tiktai ketvertu laipsnių 
pašildo jį.

Žaliame, nepasteurizuota- 
me piene yra apie 37 milio- 
nus bakterijų kiekviename 
laše. Perleidus elektronus 
per pieną, * teliko tiktai po 
porą‘bakterijų laše. Bandy

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Pirm., Rugp. 2t 1948

ir įrengta dar 4,000 fabriki- * 
nių įmonių.

Norint tinkamai įvertin
ti Sovietų technikos galybę, 
taip pat reikia neužmiršti, 
kad ji yra pastačiusi ir 364 
naujus miestus.

ELEKTROS-GARO 
STOTYS

Sovietų Sąjunga užima 
pirmąją vietą pasaulyje di
džiomis savo elektros-garo 
stotimis, kurios duoda pla
čioms apylinkėms kartu ir 
elektrą ir apšildymą. Jau 
1944 metais Sovietai turėjo 
daugiau kaip šimtą tokių 
elektros-garo stočių, o iki 
1950 metų bus pastatyta jų 
dar 20 su viršum. Nieko pa
našaus nėra Jungtinėse 
Valstijose.

Sovietų elektros -.šilumos 
stotys kuo geriausiai sunau
doja kurą, degindamos jį 
cheminiais būdais, be lieps
nos.

Sovietų Sąjungoj yra di
džiulių elektros fabrikų, ku
riuose darbas ir iš tolo tvar
komas, paspaudžiant myg
tukus.

Jungtinėse Valstijose, An
glijoj ir kitose kapitalisti
nėse šalyse yra pasipūtusių 
žmonių, kurie iš aukšto žiū
ri į sovietinį mokslą ir tech
nika. Užginčydami bei nie
kindami mokslinius -rusų 
gabumus, tačiaus, jie nepra
leido progos begėdiškai vog
ti genialius rusų mokslinin
kų atradimus. Taip užsie^™ 
mečiai pavogė išradimus 
Lomonosbvo, Mendelejevo, . 
Popovo, Lodygino, Jabloč- , 
kovo ir daugelio kitų rusų, 
bet gyrėsi kaip savais išra-' 
dim ai s.

Kopijavo
Pirm Antrojo Pasaulinio 

karo ’amerikonai, anglai ir 
vokiečiai taipgi kėlė,į pa
danges savo techniką, o nie
kino sovietinės technikos 
pasiekimus. Niekino... ir 
tuo pačiu laiku sušilę iš pa
salų darbavosi, kopijuoda
mi puikiuosius Sovietų tan
kus, dirbtinės gumos (robo) 
gamybą ir kitus Sovietų 
technikos praktinius atradi
mus.

Juk to karo pradžioje pats
Bernardas Baruchas, Jung
tinių Valstijų prezidentų 
patarėjas, rašė savo val- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

muose Mass. Technologijos 
Institute pienas plaukė stik
linėmis dūdomis, per kurias 
buvo leidžiami elektronai iš 
minimos mašinos.

Elektronai taipgi sunaiki
na pelėsių perus įvairiuose 
maisto dalykuose, bet mažai 
tekenkią vitaminam.

Patikrinta, jog pasteuri- 
zavimas (kaitinimas, kaip 
iki šiol daroma) sunaikina 
daug daugiau vitamino C 
nėgu elektronai.

Elektronais galima van
denį greitai ir pilnai apva
lyti nuo visų bakterijų.

Tas išradimas bus nau
dingas ir operacijose, kur 
reikia instrumentus ir žaiz
das apsaugoti nuo bakteri
jų. N. M>
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Žinios iŠ Lietuvos

(Tąsa)
Ir štai tyla. Atrodo, nieko nebeliko. 

Andre nustebęs mato — živeris prisi
merkia ... Atseit, gyvas. Juokiasi Lor
je. Ir Lorje gyvas. Žolėje rėkauja kvai
las paukštis. O, Fresine rūko. Kur Ivas? 
Tur būt, Ivą užmušė. Visa tai greitai 
prabėga galvoje. Ir nei gailesčio, nei bai
mės. ‘Tuojau užmuš mane... Vistiek! 
Neprileisti! Ir nieko Andre taip nemylė
jo, kaip šį kulkosvydį . . .

— šeši šimtai penkiasdešimt!...
Vėl lėktuvai; jie krenta iš viršaus, 

kaip akmenys.
Andre pajuto aštrų skausmą aukščiau 

kelienio. Norėjo pažiūrėti, kas atsitiko, 
ilgai šluostė akis — pribėrė jas. O žvilg
terėjęs pamatė Lorje,veidą — kraujas... 
Visvien! Neprileisti!...

Jį nutempė į šalį . ..
— Vieton Korno — živeris!
Andre gulėjo, įkniubęs veidą į dygią 

• žolę. Vokiečiai iš naujo pakilo atakon.
Pusiaumigis Andre klausėsi kulkosvy

džio; jo smulkus, tikslus pasakojimas ra
mino. Staiga kulkosvydis nutilo. Pasi
girdo mažojo Živerio riksmas:

— Kupranugariai!... Diskas' nukir
stas !...’

Andre šliaužia per jėgą; nori pasaky
ti, bet liežuvis neklauso. Jis pakelia ran
ką ir atsivedėjęs smogia plačiu delnu į 
diską.

— štai!...
Ir galva vėl krenta ant žemės.
Atsigavo Andre naktį. Šiaudai.. . 

Pradžioje jam atrodė, kad jis buvo už
migęs lauke. Kodėl taip anksti piauna?... 
Tai jis klausia tėvą ... Paskui prisime
na: sužeistas. Šalia jo guli Lorje; jo vei
do nematyti; bet balsas Lorje.

— Tu?
— Aš ...
Andre raukosi iš skausmo; jis nori 

kalbėti — daug, nenutildamas.
— Lorje, ar tu girdi mane? Kulkosvy

dis išgelbėjo. O prisimeni, kaip Tessa iš 
nosies bėgo? Jis'pirko žemės. Bijau, kad 

’ Ivą užmušė. “Žeme čia geria ...” Juokin
ga!... “Taip, taip, taip, tas nesibaigs...”

Lorje tyliai atsako:
— Niekuomet.
Garvežys švilpia, švilpia; negali pasi

judinti iš vietos. Kažkas atėjo.
— Ivas! Aš maniau, tave užmušė.
— Mane? — Ivas pasipiktinęs. — 

Niekis!... Tu nepostringauk — sesuo 
pasakė: “Janą* negalima šnekėti.” Neno
rėjo įleisti...

• — Niekai! Sakyk, Ivai, išsilaikėte?
. — Išsilaikėme. O kaimą mūsų tankai 
atmušė. Keturi tankai. Septintą valan
dą,.. Paskui atvažiavo iš štabo moto
ciklu — įsakymas: “Palikti.”

— Ką tu neši?
— Generolo Pikaro įsakymą. Fresine, 

perskaitęs jį, išsitraukė revolverį ir 
pykšt — į galvą. Garbės žodis! Geras 
buvo žmogus, tik nervingas. Aš jam. 
žvakę pastatysiu. Ir Neviliui. Gaila man, 
kad atidavėm kalvą ...

Ir Andre gaila — kelio su topoliais, 
namelio, dygios žolės... “Gera čia že
mė. ..” Žemė... Žaneta...

— Ivai, nesitrauk! Negalima trauk
tis ! Tu girdi manę — negalima!...

į 18
Laikraščiai rašė, kad vokiečiai tūpčio- 

ją vietoje. Tačiau sumuštos Devintosios 
armijos kareiviai pasirodė Paryžiaus ry
tų priemiesčiuose. Montinji išsiuntė šei
mą į Biaricą. Prabangūs automobiliai 

, — “kadiliakai,” “ispanosuizai,” “biui- 
kai” — riedėjo iš miesto. Bulonijoš miš
ke pradėjo rausti apkasus. Kalbėjo apie 
slaptai nusileidusius parašiutininkus, 
apie penktąją koloną. Breteilis pareiškė, 
jog penktoji kolona — tai svetimšaliai, 
politiniai emigrantai. Jam spiriant, poli
cija areštavo keletą tūkstančių Vokieti
jos žydų, darbininkų, pabėgusių iš fašis
tinės Italijos, ispanų respublikonų. Poli
cininkams išdalino šautuvus. Jie stovėjo, 
didžiuodamies savo ginklais, gatvių san
kryžose ir reguliavo judėjimą. Didžiulis 
miestas tebegyveno: kavinės buvo per- 

^pildytos. Vikriai prekiavo magazinai, 
aukcionuose pardavinėjo Marijos Antu- 
anetos autografus ir Direktorijos bal
dus; madų atelje jau ruošėsi žiemos se- 

* zonui. Ypač buvo gyvos biržos apylinkės: 
nežiūrint visko, kainos pakilo keliais 
punktais. Išnyko autobusai; juos rekvi

I 
t

t

I

zavo kariuomenei permesti. Tas nura
mino paryžiečius: prisiminė Mamos iš
vakares — tuomet generolas Galjeni re
kvizavo taksi ir sumušė vokiečius ...

Gegužės šešioliktos rytą sekretorius 
pranešė Tessa, kad vokiečių tankai pri
ėję Laną; reikšmingai pridėjo:

— Per, penkias, dienas jie nužygiavo 
šimtą keturiasdešimt kilometrų. O nuo 
Lano iki Paryžiaus šimtas trisdešimt...

Tessa pasipiktino:
—Kaip jūs drįstate skleisti paniškus 

gandus? Aš nesivaržysiu dėl griežtų 
priemonių!

O kai sekretorius išėjo, Tessa paskam
bino Reino:

— Klausyk, dėl vokiečių, aš tikiuos, 
kad tai nesąmonė? . ..

— Jie prie Lano.
— Kitais žodžiais tariant, tu manai, 

kad jie eina į Paryžių?
— Nėra jokių abejonių.
— Tokiu būdu jie bus čia, vėliausia, 

po keturių dienų — jie žygiuoja trisde
šimt kilometrų į dieną, aš išskaičiavau.

— Gamelenas sako, kad šiandien va
kare jie galį būti Paryžiaus priemies
čiuose. Aš įsakiau sudeginti archyvus. 
Reikia būti pasiruošusiems išvažiuoti. 
Paskambinsiu tau po valandos .. .

Tessa pakvietė sekretorių:
— Aš pasikarščiavau... Bet jūs pa

tys suprantate, tokios permainos, jog 
lengva netekti galvos .. . Tarp kita ko, 
aš pats esu ramus. Reikia griebtis eks
tra priemonių. Pirmiausia, sunaikinti 
archyvus. Antra, padarykite sąrašą tar
nautojų, kurie reikia evakuoti. Ir pasa
kykite šoferiui, kad jis patikrintų auto
mobilį. Tegu nepasitraukia nė minutei. 
Aš, galimas daiktas, išvyksiu po pusry
čio...

Jis prisiminė Poletę. Jos išvežti nega
lima. Minia susijaudinusi. O Poletę visi 
pažįsta ... Gali būti ekscesų ... Skanda
lu pasinaudotų socialistai... Bet kaip 
jai paaiškinti? Ji ne šio pasaulio. .. 
Verks ... Telefonu daug paprasčiau ...

— Vaikuti, tu turi tuojau išvažiuoti... 
Aš negaliu tau sakyti... Naujienos bai
sios .. . Vakare jie bus čia, tai neabejo
tina ... Bet publika dar nežino, ir tu 
nekalbėk — kam kelti paniką?... Va-' 
žiuok į Lijono stotį ir pirmu traukiniu... 
Aš? .. . Aš negaliu. Aš liksiu poste iki 
galo. Mūsų neklausia .. . Mes įpareigoti 
būti didvyriais ..'. Sudie, mano mažu
te!...

Tessa padėjo ragelį ir staiga, nulei
dęs ant stalo galvą, ėmė verkti. Koks 
skausmas! Tik pagalvoti reikia, kad. 
prieš savaitę viskas buvo ramu!... 
Svarstė operacijas Norvegijoje. Jis gal
vojo išvažiuoti su Polete į Pre-de-Den. 
Šimtas keturiasdešimt kilometrų per 
dieną! Tai klaiku! Matyti, kareiviai pa
prasčiausiai išbėgioja. Gal būt, jie ne
kalti. Kas nori veltui mirti? .. . Vargšė 
Prancūzija!...

Tessa krūptelėjo, paskubomis žvilgte
lėjo į laikrodį. Kodėl Reino nepaskambi
na? Pabėgs, o Tessa pamirš . ..

— Pasakykite Bernarui, kad jis pa
ruoštų automobilį, ir tegu paima benzi
no baką — nežinia, kas dabar keliuose 
darosi.

— Ponas Deseris prašo jį priimti- 
skubiu reikalu.

— Deseris?... Keistuolis! Kokie da
bar gali būti reikalai? ... Gerai, atves
kite jį čia.

k.

Jie tylėdami pasisveikino; stengėsi 
nežiūrėti vienas į antrą. Tessa akys bu
vo raudonos. O Deseris atrodė kaip se
nis; po žilais gauruotais antakiais vos 
buvo žymu drumsti vyzdžiai. Jis ėmė ly
ginti pirštines, išsitraukė portsigarą, 
bet neužsirūkė; traukė ir vėl stūmė pre
spapjė. Tessa slėgė tylėjimas.

— Ką pasakysi, Žiuli?
Deseris žiūrėjo į vieną tašką. Jis ir 

pats nežinojo, ko atėjo pas Tessa. Kaip 
maniakas, jis lakstė po štabus, po minis
terijas; buvo pas Reino, pas Mandelį, 
pas» generolą žoržą; įkalbinėjo, grasino, 
įrodinėjo. Jį mandagiai išlydėdavo. Pa
galiau jis prabilo: • s

— Rytoj jie gali užimti Paryžių. Liko 
suskaitytos minutės. Pasitraukite! Arba 
sakykite, kad jūs priešinsitės, bet sąži
ningai, atvirai. Visur šnipai. Reikia su
iminėti, šaudyti. Ir ne darbininkus, o 
Lavalį, Grandelį, Breteilį, Pikarą.

(Bus daugiau)

Kovojant dėl Rentabilumo
TAURAGE. — Įsijungęs j 

kovą dėl įmonės rentabilumo, 
kombinato kolektyvas vykdo 
priemones darbo našumui pa
kelti ir produkcijos savikainai 
sumažinti.

Perduotas eksploatacijon 
medicinos preparatų cechas. 
Atidarytas plataus vartojimo 
gaminių cechas, kur gamina
mi šepečiai ir kiti gaminiai iš 
plaukų. To dėka dabar/raci-i 
onaliai išnaudojami daugelis 
anksčiau nenaudojamų gyvu
lininkystes produktų.

žymiai sumažintas valdymo 
aparatas, kas leis metų laiko
tarpyje sutaupyti 84 tūkstan
čius rublių.

Visa tai atnešė kombinatui 
didelius gamybinius laimėji
mus. Penkių mėnesių planas 
buvo įvykdytas pirm laiko. 
Nuo 'metų pradžios gauta pel
no 420 tūkstančių rublių.

★ ★ ★ 
Atstato Savo Miestą

ŠAKIAI. — Statybos-remon
to kontoros darbininkai įsi
pareigojo metinį statybos dar
bų planą įvykdyti iki lapkri
čio 7 dienos.

Visas statybos remonto kon
toros kolektyvas įsijungė į so
cialistines ' lenktynes Didžiojo 
Spalio 31-jų metinių garbei. 
Kontoros darbininkai, spar
tindami statybos eigą, nuolat 
kelia darbo našumą. Kiekvie
nas darbininkas vidutiniškai 
išdirbio normą įvykdo iki 170 
procentų. Ypač pasižymi mū
rininkas Motie jaitis, Žukauskas. 
Nuolat įsijungia į darbą vis 
nauji darbininkai, ateinantieji 
pagreitinti šakių miesto atsta- 
tyma.

★ ★ ★
Ruošiasi Šienapiūtei >

UKMERGĖ. — Vaivadiškio 
MA.NP (Pagirio valse.) sėk
mingai įvykdęs pavasario dar
bų planą pradėjo ruoštis šien- 
piūtei. Nuo pat ryto iki vė
laus vakaro dirba MANP kal
vis Meilūnas. ;Jąm reikia at
remontuoti keturias šienpiū- 
ves, septynius arklinius grėb
lius ir Įeitą šienapiūtei reika
lingą inventorių. Iš jų trys 
arkliniai grėbliai ir viena šien- 
piūvė jau atremontuota. 
MANP dviems kooperatinėms 
.žemes ūkio draugijoms ir ke
liolikai darbo valstiečių, su 
kuriais jau sudarytos sutar
tys, nušienaus apie 60 hekta
rų pievų.

★ ★ ★
Ukmergiškių Poilsio Vieta

Vakarais miesto sodas pil
nas žmonių. Sode .išvesti ta
kai, nužvyriuoti ir apsodinti 
žftliatvore. Aplink sodą ir jo 
viduje — baltai nudažytos 
tvorelės. Atstatytas fontanas.

Sode palaidotų Tarybinės 
Armijos, karių kapai gražiai 
sutvarkyti, apsodinti gėlėmis.

Nauji Kolektyviniai Ūkiai 
Mažeikių Apskrityje

MAŽEIKIAI, birželio 10.— 
Daugelis apskrities darbo 
valstiečių, suprasdami kolek
tyvinių ūkių pranašumą prieš 
darbą individualiniuose ūkiuo
se ir sekdami kaimyninių vals
čių kolektyvinių ūkių valstie

čių pavyzdžiu, buriasi į že
mės ūkio arteles.

“Aušros” kolektyvinį ūkį' 
neseniai suorganizavo prieša
kiniai Klykolių apylinkės 
žemdirbiai. Vieni iš pirmųjų 
į kolektyvą įstojo' valstiečiai: 
Janusas, Budbergis, Rakaus
kas ir kiti. šiuo metu nau
josios žemės ūkio artelės na
riai baigė pūdymo arimą ir 
sparčiai ruošiasi šienapiūtės 
darbams.

Daugiau kaip 30 darbo 
valstiečių susibūrė į “Raudo
nosios Aušros” kolektyvinį 
ūkį, neseniai suorganizuotą 
Akmenės valsčiuje, Medemro- 
dės apylinkėje. Kolektyvinio 
ūkio žemes plotas viršija 500 
hektarų. Valdybos pirminin
ku išrinktas priešakinis vals
tietis Mačiūnas . Kolektyvinio 
ūkio valstiečiai įsipareigojo iš
auginti gausų derlių ir laiku, 
be nuostolių jį nuimti.

Paskutiniu metu 12 darbo 
valstiečių suorganizavo kolek
tyvinį ūkį Laižuvos valsčiaus, 
Laižuvos apylinkėje. Kolek
tyvinis ūkis pavadintas “Pir
myn” vardu.

Iš viso Mažeikių apskrity
je dabar jau yra 7 kolekty
viniai ūkiai.

★ ★ ★ 
Didžiojo Spalio 
Metinių Garbei.1

KAUNAS. — Vis nauji įmo
nių kolektyvai Įsijungia į spa
lines socialistines lenktynes, 
įsipareigodami baigti metinį 
planą dar iki lapkričio septin
tosios.

Naujus papildomus įsiparei
gojimus prisiėmė ir “Apkaus
to” fabriko kolektyvas. Š. m. 
birželio men. 1. d. apkaustie- 
čfai jau pasiekė 95 procen
tus pusmetinio gamybos pla
no, o dirbinių savikaina buvo 
sumažinta ne 15 procentų, 
kaip kad buvo numatyta vals
tybinio plano, bet 34 procen
tais. Duota nemaža pelno 
valstybei.

šie pirmieji darbo laimėji
mai įkvėpė “Apkausto” kolek
tyvą naujiems žygiams. Lap
kričio septintosios garbei jie 
pažadėjo baigti metinį planą 
su 10 procentų kaupu. Įsi
pareigota pakelti darbo našu
mą 35 procentais, o gaminių 
savikainą sumažinti 15 pro
centą. Tūo būdu susikaups 
valstybei 800 tūkstančių ru
blių pelno.

Naujų įsipareigojimų ’lapkri
čio septintosios garbei prisiė
mė ir daugelio kitų Kauno 
pramones įmonių kolektyvai. 
Į spalines socialistines lenkty
nes įsijungė “Inkaro” gamy
kloj, “Metalo” ir “Zefir” fa
brikų bei kiti kolektyvai. Vi
sur svarstomos ir pasirašomos 
socialistinės sutartys dėl so
cialistinio lenktyniavimo Di
džiojo Spalio 31-jų metinių 
garbei.

★ ★ ★
/Bandymai su Bitėmis

KĖDAINIAI. — Daugelyje 
Tarybų Sąjungos respublikų ir 
sričių vyksta moksliniai tyri
mai, kaip bičių pągalba ap
vaisinti liucerną ir raudonuo
sius dobilus. Lietuvoje šiems 
tyrimams vadovauja LTSR

Mokslų Akademijos tikrasis 
narys prof. J. Krikščiūną^.

, Dotnuvoje šiam tikslui 
įsteigtas bitynas, čia tiriama, 
kokios bičių rūšys geriausiai 
tinka kultūrinių pašarinių žo
lių apvaisinimui.

Numatoma įsigyti bitynui 
Kaukazo kalnų pilkųjų bičių, 
kurios pasižymi geromis savy
bėmis liucernos ir dobilų ap
vaisinimui. Šios veislės bičių 
motinėles atsiunčia Visasąjun
ginis Bitininkystės Institutas.

•A ★ ★
Zootechnikų Pasitarimas

VILNIUS. — žemės ūkio 
Ministerijoje pasibaigė apskri
čių vyresniųjų zootechnikų 
pasitarimas. Buvo aptarta ei
lė klausimų, jų tarpe — zoo
technikų uždaviniai vystant 
gyvulininkystę kolektyviniuose 
ūkiuose.

Autobusų Susisiekimas 
Panevėžyje

'PANEVĖŽYS. — Autotrans
porto Kontora atidarė keleivi
nio susisiekimo liniją Pancvė- 
žys-Biržai. Organizuotas au
tobusų susisiekimas Panevėžy
je.

Sovietų Inžinierius
(Tąsa nuo S-Čio pusi.) 

džiai: “Mes darėme didelę 
klaidą, kad iki šiol nepaisė
me to darbo, kurį rusai at
liko dirbtinės gumos gami
nime.”
Sovietinės Technikos Nieki
nimas Taip Pat Imperialis

tų Įrankis
Garsinimai a m e r ikinės 

technikos stebuklų ir nieki
nimai Sovietų techninių 
darbų taip pat yra sudėtinė 
dalis gatvinės reakcijos 
prieš Sovietų Sąjungą. 
Amerikinės technikos išpū
timas, žvanginimasi dole
riais ir mosikavimas atomi
nėmis bombomis — vis tai 
priemonės, kuriomis Ameri
kos imperialistai mojasi už- 
viešpataut pasaulį.

Tačiaus. niekas ir niekuo
met nepajėgs pakenkti So
vietų Sąjungai sukurti ga
lingą savo techniką, — už- 
reiškia inžinierius A. Mar
kinas, baigdamas savo raš
tą. (J. C. K.)
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Du Didieji
I PIKNIKAI 
•

• , DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU
: DIDELI PIKNIKAI PARAMAI

: Dienraščio Laisvės
Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

RURSEJO - SEPT. 5
PHILADELPHIJOJE ir WATERBURYJE
Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy

tis busus ir rengtis vykimui į vieną ar antrą iš 
šių paslinksmininių. '; > 4 '' I

Philadelphia, Pa.
Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur pernai 

buvo.
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J.

BUS MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ 
UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ

------------------- | Į---------------------

Waterbury, Conn.
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)

TAIPGI IR ČIA BUS MUZIKA IR PASIVAI-
ŠINIMAM. SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI

/

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUSMes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

Z • Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, 
’ kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno.
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4'pusi.—Laisvė (Liberty, Lith, Daily)— Pirm., Rugp. 2, 1948



- LAISVES STATULA
Kongresas paskyrė $500,000 

sutvarkymui Bedloe Island, 
kurioj randasi mūsų Laisvės 
Statula. Seni pastatai, likę 
iš tų dienų, kada toji sala bu
vo kariuomenės įgula, bus pa
šalinti. Nauja, daug puikesnė 
prieplauka pakeis senąją. Vi
sas plotas bus apsodintas me
džiais. Tas visas darbas kaš
tuos 2 milijonu* dolerių. Kas 
sudarys 8 kart didesnes išlai
das, negu kaštavo pati Statu
la.

Laisvės Statula toj garsioj 
vietoj stovi jau 62 metai.' Ji 
buvo pašventinta 1886 m. 
spalių 23 d. ir po 5 dienų bu
vo leista ją lankyti visuome
nei. Tikrai reikšmingas su
tapimas, kad jos atnaujinimą 
šiandien seka nauja imigraci
jos banga, kaip lygiai Statu
los pastatymą anuomet sekė 
masinis imigracijos antplū
dis. Prancūzų skulptorius 
Frederic Bartholdi sukūrė 
tą Statulą, kuri pagal įra
šą jos pedestale yra

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

KAINA $35 Į SAVAITĖ

Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 
arti maudynių.

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

Telefonas High Falls 3185 
k

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

UlVKSMl/MAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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 1
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., .Brooklyn, N. Y. į

M
— -- ------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------—a-a-a---------------------------------a-a---------------a-a—.*

j Paul Gustas Funeral Home, .[ 
INC.

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

i LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
I . I r * | T
/ • Telefonuokite dieną ar naktį Į

EVergreen 7-4774 Į

’’ • Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- j 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, Į 

' prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. / I
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruošta® • 

į kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. ’ |
1 Asmenišką aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
1 kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
iL—rf------------------------------------------

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 išnuomuojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
H I—l, — H ■
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August Gustas
BELTAIRE FLORIST Į

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

9 (kamp. 68th St.) į
I ' ' 1Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I

ir tt., telefonuokite Į
SHoreroad 8-9330 1

“Prancūzų Tautos Dovana 
Jungtinių Valstybių Tautai.’’

Dvylika metų skulptorius 
dirbo, kol pabaigė tą 'milži
nišką kūrinį, kuris “primena 
dviejų Tąutų sąjungą sie
kiant Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybės ir 
byloja apie , jų neišdildomą 
draugystę.” Statula sveria 
450,000 svarų. Pedestalas yra 
virš 149 pėdų ąukščio, o pa
ti Statula su švyturiu turi 
virš 151 pėdos aukščio. Tai
gi pedestalas ir Statula turi 
301 pėdą aukščio.. Apie Sta
tulos dydį kalba jau pats fak
tas, kad vien švyturyje gali 
sutilpti .12 žmonių, o statulos 
viršuje gali stovėti 40 žmonių.

Prie pagrindinio įėjimo į 
Laisvės Statulos vidurį yra 
įrašytas toks posmas:

“Siųskit pas mane Jūsų^ 
vargšus;

Jūsų minias trokštančias 
, kvėpuoti laisvai,

Suvargusius žmones iš Jūsų 
perpildyto kranto,

Siųskite- juos audros 
išrautus benamius,

Aš laikau šviesą prie auksi
nių durų.”

Šį sonetą paraše Emma La
zarus, garsi Amerikos poetė, 
kilus iš ,Vokietijos žydų šei
mos.

Ji gimė 1849 metais New 
Yorke, kur jos tėvas Moses 
Lazarus buvo žinomas pirklys. 
Emma Lazarus gyveno trum
pai. Ji mirė 38 motų am
žiaus; metams praėjus po 
Laisves Statulos, kuriai, ji de
dikavo šį sonetą, pastatymo. 
Pirmoje savo . poemos dalyje, 
Emma Lazarus vadina Laisvės 
Statulą, kaip ją vaizdavosi 
ir sukūrė Bartholdi — “Trem
tinių Motina.” ši Motina taip 
iššaukiančiai kreipiasi į ne
tolerantiškuosius Europos val
dovus :

“Pasilaikykit sau senuosius 
kraštus,

Jūs pasakų ''puikybes, ir 
duokit man

suvargusius žmones iš Jūsų 
perpildytų krantų.”

Vargu poetė žinojo tuo me
tu, kad tie netolerantiški 
kraštai, kurie išvarė “suvar
gusias minias,” netiktai ati
davė savo geriausius piliečius 
Amerikai, bet ’ir neteko tų 
“pasakiškų puikybių,” kurios 
puošė jų miestus.. Miestus 
taip pat jie prarado savižu
diškuose karuose ir sukrėti
muose.

Yra nesunku įspėti, kur Em
ma Lazarus rado įkvėpimą sa
vo poemai, žinoma,- ji buvo 
gerai susipažinusi su Ameri
kos istorija ir iš jos žinojo, 
kad Pilgrimai atvyko į šį kraš
tą gelbėdamiesi nuo Anglijos 
Bažnyčios persekiojimų, kad 
airiai ieškojo prieglobsčio A- 
merikojz bėgdami nuo britų 
priespaudos ir bado, kad vo
kiečiai keturiasdešimt aštun
tų metų sukilėliai bėgo nuo 
reakcinės valdžios ir kad len
kai ir lietuviai pradėjo gau
singai atvykti po M863 metų 
sukilimo prieš didėjančią ca
ro priespaudą ir ūkišką eks
ploatavimą. Ji matė savo aki
mis didėjančią imigraciją nu
skurdusių vengrų, slovakų ir 
ukrainiečių ir kitų septynias
dešimtais ir aštuoniasdešim
tais metais. Ji turbūt matė 
išgąsčio vejamus Rusijos žy
dus, bėgančius nuo caro po-1 
gromų 1882 m.

F. L. I. S.

MANITOBA, Kanada. — 
Atrasta nauji atominės ura- 
niumo medžiagos klodai. s

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

. Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik už $1.

i

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIU GODOS iš , 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo
kėsime.

Tik už vierfą dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuorn 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai ' 
sunkiuose vasaros* mėne
siuose.

Užsakymus prašome 
siųsti šiuom antrašu: 
LAISVE, 427 Lorimer St., 
Brooklynt 6, N. Y.

Fordo kompanijos atstovas John Būgas ir automobilis
tų unijos viršininkas Walter P. Reuther linksmai svei
kinasi užbaigę derybas Detroite. Darbininkai išsiko

vojo po 13 centų mokesties priedo per valandą.

Didžio Maynardo Pikniko 
Pasisekimo Priežastys •/

Dėl ko Maynard, Mass., lie
pos 4-tą piknikas buvo pa
sekmingas ?

Tikietų pardavinėjimas iš 
anksto padaro pikniką dideliu 
ir sėkmingu.

Čia pažymėsiu miestus ir 
veikėjus, per kuriuos aš priė
miau pinigus už iš anksto 
parduotus tikietus.

Worcester, Mass., per J. M.
Lukas, $184.74;

Norwood, Mass., per , J. 
Grybas, $90.55;

Lawrence, Mass., per S. 
Penkauskas, $72.85;

Hudson, Mass., veikliausia 
moteris Massachusetts valsti
joj, Mary Kazlauskienė, vie
na pardavė tikietų už $70.00;

E. , Fraimantienė, Cam
bridge-Somerville, $65.00;

A. Buivydienė ir jos sūnus 
Al. Buvydas, Dorchester, $64.- 
74;

W. Roxbury, IT. Tamašaus
kienė, $64.05;

Haverhill, Mass., A. P. 
Dambrauskas, $63.92 ;

Brockton-Montello, K. Be
niulis, $58.64;

Hudson, Mass., F. Kaulakis, 
$50.00;

Lowell, Mass., J. Blažionis, 
$47.45;

Stoughton-Canton, Mass., J.
Lavas ir F. Kvedaras, $45.00;-

Cambridge, M. Mockus-Gri- 
galiūnienė, per J. Žekonis, 
$43.40;

So. Boston, Mass., A. M. 
Dambrauskas, $27.04;

Bridgewater, Mass., S. Kirs- 
lis, $25.00:

Auburn, Maine, A. Apšega, 
$17.96:

Rumford, Me», S. Puidokas, 
$13.50;

Hartford, Conn., F. Repšys, 
$10.00;

L I C E N S E S 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 748 lias boon issued to the undersigned 
to sell beęi- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o]i the 
premises. >

HARRY G. . BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

dba Sandwich King

NOTICE is hereby given thot License No. 
GB 7409 lias been issued to the undersigned 
to sell bper at retail under’ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ControL Law at 
2108 Cortelyou Rd., Borough or Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO STEIN FELDT

NOTICE is hereby given that License No. 
G 369 nan been issued to the undersigned to 
sell beer at wholesale under Section 107 of 
Hie Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCY BOTTLING CO., Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wliolesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
63 Troy 'Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLINTON BEER DISTRIBUTORS

NOTICE Is hereby given that License No. 
C 198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
65 Troy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, Io be consumed off the premises.

, JFAMOUS BEERS, Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 1452 h«s been Issued to the undersigned 
to sell, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 510 Marion St., Borough of 
Brooklyn, Coupty of Kings, to be consumed 
off the premises. ■

MARION' WINES & LIQUORS

Hudson, N. IL, J. Egeris, 
$10.00;

Nashua, N. H., per J. Lukas, 
$15.00;

So. Boston, F. Shapokas, 
$24.00;

Dedham, John Barris, $10; 
Brighton, J. Petraitis, $5.00; 
Nashua, N. IL, V. Vilkaus- 

kaitė, $4.23.
Aukų:

Montello, nuo Lietuvių Te
atrališko Ratelio, per J. Sty- 
gienę, $lp.00;

Montello, nuo Moterų Ap- 
švietos Kliubo, per drg. Na
vickienę, $10.00;

Norwood, nuo Motorų Ap- 
švietos Kliubo ir pavienių, 
per N. Grybienę, $18'.00;

Norwood, per J. A. Kra
sauskas, už smulkias dovanas, 
$26.20;

So. Boston, Moterų LLD 2 
kp., per E. Fraimantienę, 
$20.00;

So. Boston, Moterų LLD 2 
kuopa, per Čiuberkienę ir 
Fraimantienę, už V. Vaškie
nės rankų mezginius, $16.00;

Worcester, Moterų LLD k p., 
per .Gnrskienę ir Janulienę, 
$14.00;

Draugiškas ačiū už gražų 
pasidarbavimą. Už tai pikni
kas labai gražiai pavyko. Vie
nas Bostono didžiųjų laikraš
čių, “Boston* Post,” skelbė: 
Piknikan suvažiavo 7,000 /pu
blikos.- Mes su “Post” skaitli
ne į ginčus neisime. BetLtik 
tiek galima pasakyti, kad nei 
Kneižiukas su Urbonavičium, 
nei Micheisenas su Januškiu 
apie tokių minių sutraukimą 
negali nei pagalvoti.

Darbavosi keletas desėtkų 
nuoširdžių veikėjų, ir tik koo- 
peratyviai, bendrai veikdami 
galime pasidžiaugti tokiomis 
pasekmėmis.

Apšvietos reikalams pada
lyta beveik $2,000.

Pikniko Komisijos Sekr.
John Grybas.

LONDON. —’ Rumunija 
areštavo dar du anglus, 
kaip tariamus šnipus.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 -

Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer

Manager

, JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker .

I /

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Baigti Miesto Apželdinimo 

Darbai
KLAIPĖDA. — Sėkmingai 

baigti Klaipėdos miesto ap
želdinimo darbai. Mieste pa
sodinta daugiau kaip 3 tūks
tančiai medelių, iš kurių 70 
nuo 12 iki 18 metų. Gatvių 
pakraščiuose ir aikštėse paso
dinta 51 tūkstantis gėlių. Be 
to, miesto dirbantieji talkos 
būdų Giruliuose apsodino jau
nomis’ eglaitėmis 22 hektarų 
plotą ir 8 hektarus užsėjo 
spygliuočių nledžių sėklomis. 
Juodkrantėje užsėta 10 hek- 
tarų mišku.

Klaipėdoje pasodinti mede
liai aptveriami' geležinėmis 
tvorelėmis. Pasodintųjų me
delių apsauga ir priežiūra pa
vedama namų valdytojams, 
miesto organizacijoms ir pa
skiriems gyventojams. Suda
ryta taip pat medelių globos 
draugija.

★ ★ ★
Žemės Ūkio Draugija
Rengiasi Derliaus Nuėmimui

ŠIAULIAI. — Lygumų že
mės ūkio draugija turi vals
tiečių tarpe pelnytą pagarbą. 
Jau pirmaisiais metais ji su
teikė didelę paramą koopera
tiniams valstiečiams apdirbant 
žemę, atliekant sėjos ir kitus 
darbus.

šį pavasarį draugijos nariai 
bendrom jėgom užsėjo didelį 
žemės sklypą. Laukuose iš-

Montreal, Canada
Liepos 26 d. Kvebeko pro

vincialių rinkimų įkarščio 
rengimosi S. P. P. kalbėtojai 
optimistiškai nusiteikę apie' 
išrinkimą savo kandidato Gui 
Caron į Kvebeko seimelį. Tim 
Buck čia visą laiką laiko mi
tingus su draugais ir tufi 
puikias pasekmes. Desėtkai 
tūkstančių žmonių viduj ir 
lauke klausosi jo prakalbų. 
28 d. liepos bus balsavimai. 
Praktikoj patiri, kad masės 
smarkiai linksta į kairę.

C. C. F. vieto'mis statyda
mi savo kandidatus - suskaldo 
balsus, duodami progą reak
cijai, o ne sau laimėti. Ei
na generalė ofensyva prieš 
Duplessį. Tim Buck’as sako: 
Jis ir Hitleris vienuose metuo
se, tame pačiame mėnesyje ir 
toj pačioj dienoj gimę, tegul 
jis sau eina šalin.

A. B—as.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 26 akrų ūkė prie gero

kelio, 6 akrai medžių. Penkių kam
barių stuba, yra elektrikas ir so
das dviejų akrų. Ūkė dvi mylios nuo 
Athens. $3000. Kreipkitės j Joe Ro
gers, R. D. 2, Athens, Pennsylvania. 

(179-180)
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■ Egzaminuojant Akis,- 
Į Rašome Receptus Į 
į Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8634

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 2, 1948

•--HMATTHEW P. BALLAS
- (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
' Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
' 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KIŠENIŲ SIUVĖJAI
PAMUŠALŲ SIUVfiJAI

_ NUGARŲ SIUVfiJAI 
ABELNAI OPERATORIAI

Prie vyriikų top koatų.
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA. ' 
DaUR virfilaikių.

Apmokamos vakacijos ir legalės šventas.
GOODSTEIN 

MANUFACTURING CORP.
45 W. 18th St., N. Y. C.

(182)
\ i

sivystė lenktynės už geresnę 
pasėlių priežiūrą. Lenkty- 
niautojų tarpe pirmauja Vii- . 
ba. Kas trečią dieną jis dir
ba visuomeniniame sklype.

Draugija iš‘anksto pasiruošė 
ir derliaus valymui. Visos ker
tamosios mašinos ir invento
rius atremontuoti. Paruoš
tas derliaus valymo darbų 
grafikas.

Draugijos galvis Klimas pa
ruošė derliaus valymui daug 
valstiečiams priklausomo in
ventoriaus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

~— ■■
Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS • •
Valandos:. 2-4 ir 6-8 

Nekėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman 84., arti Central Bkr.

CAMBRIDGE, MASS.' -J
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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

•S 150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE į 

i

DEGTINĖ, VYNAS ir !' 
ALUS

Kanados • .
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr. j 
411 Grand St i '

Brooklyn, N. Y. ;
, —e* į

I
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$10 Rinkiminei Kampa- Atidarys Konvenciją Su
nijai už Wallace’ą I Vakalbomis Gardene

Praėjusį ketvirtadienį po 
wallacinio mitingo, įvykusio 
Piliečių Klubo salėje, sustoju 
vienoje lietuviškoje

Susitinku gerą, 
darbininką P. F. G.

—Kaip einasi?
— Gerai.

. —Buvai mitinge ?
—Taip. Girdėjai 

mus iš suvažiavimo 
phijoj.

užeigoje, 
pažangų

praneši- 
Philadel- 

Aš kitaip prie to di
džiulio darbo prisidėti nega
liu: darbu užimtas, na, ir jau 
nebejaunas. Va, $10. Tai 
mano dalis literatūrai ir pro
pagandai už Wallace’o išrin
kimą. 1

—Ačiū, drauge' 
Viskas baigta.

Keli Žodžiai Apie 
Shelter Islandą

Ši yra labai graži 
Atrodo, jog žmonės čionai gy
vena smagiai ir-liuosai. Mau
dynės yra gražios. Vanduo 
ir pajūris švarutėliai.

Apsilankiau kelel iuose čia į 
gyvenančių’ lietuvių namuose. Į 
žmonės stengiasi kuogeriau- į 
šia patarnauti kitiems. Apsi-| 
stojau Mike Sabaliausko na-į 
muose. Labai draugiškas, pa
gyvenęs žmogus.

Mums ten bebūnant, vieno 
iš grupės, Hans Schulte, pri
puolė gimtadienis, tad šešta
dienio vakarą jo pagarbai tu-1 
rėjome staigmenišką gimtadie
nio pokvliuką. Man papra
šius, Marcelė Lukšienė iškepė 
šaunų gimtadienio pyragą. Ne
žinau nei kaip jai padėkoti. 
Viktorija Kisavičienė iš Hill
side, N. J., pavaišino su ka-

Kisavičienė 
visą vasarą, 
organizacijų

vieta.

čionai 
Jinai 
narė

Draugė 
praleidžia 
yra veikli 
savo mieste.

Sueigoje taipgi dalyvavo 
Marion Grozan iš Union, N. 
J/;-. Victoria- Chesna, Toni 
Millich, Kunigunda Schulte ir 
Hans Schulte iš Jamaica, May 
f. Ir. Jos. Merk, Marcelė 
Lukšienė, Mike Sabaliauskas, 
V. Kisavičienė, taipgi 6 kiti 
asmenys, kurių vardų nesuži
nojau.

Dar daug linksmų gimtadie
nių linkiu Hans Schulte’i.

May F. Merk.

NELAUKIA PATI
atsi

kraustė į milionieriaus Ban
croft, namus, White Plains. 
Attėjusi, pasakė, kad jinai iš 
ten ftiekur neis iki išsikovos 
užtikrinimą, kad būsimas jos 
kūdikis gaus atitinkamą pra
gyvenimą.
croft yra būsimo kūdikio- tė
vas. Jig liepęs jai pasiduoti 
operacijai, bet jinai sako, jog 
jis buvo žadėjęs ją paimti už 
žmoną, tad ir turi to laikytis 
arba aprūpinti kūdikį.

Graži, jauna našlė

Ji sako, kad Ban-

pianistė, skambins rugpjū
čio 2-ros vakarą, Lewisohn 

Stadiume, 138th Street 
ir Amsterdam Avenue, 

New Yorke.

Tūkstančiai civilių laisvių 
gynėjų, komunistų ir ne komu
nistų, susirinks į Madison 
Square Gardeną šį pirmadie
nį, rugpjūčio 2-ros vakarą. 
Susirinks išgirsti žymių dar
bininkų ir bendrai liaudies 
vadų kalbas. Tačiau ši bus ne 
vienatinė ir ne vyriausia prie
žastis.

Darbo žmonės susirinks ma
siniai į šias prakalbas dėl to, 
kad čia vyksta sprendimas vi
siems svarbaus civilių teisių 
klausimo. Komunistų vyriau
sieji vadai, 12-ka jų, yra pa
traukti į teismą vien tiktai už 
savo idėjas, už įsitikinimus, už 
skelbimą, kad darbininkai, 
liaudis, turi turėti teisę dirb
ti ir užsidirbti žmonišką pra
gyvenimą. Kad jie privalo tu
rėti lygias teises su visais pi
liečiais turėti savo organizaci
jas, savo spaudą. Kad jie 
privalo turėti lygias teises ir 
atstovybę politikoje pagal

Norite l aikos — Balsuokite
Už Wallace’

Po tokiu šūkiu virš pagrin
du, L. A. Piliečiu Klubo .salė- 

| i e įvyko Lietuvių Wallace for 
j President Klubo mitingas lie
pos 29 d., kuriame delegaci
ja į Progresyvūs Partijos 
k on ven c i j ą, Ph i 1 ad ei p h i j o j e, 
Pa., išdavė raportą.

Raportavo S. Petkienė, H. 
Bručas, P. Venta, II. Zablac- 
kienė, A. Burba.

Visi pranešėjai pabrėžė, jog 
konvencija buvo viena iš įspū
dingiausių, nes joje buvo ti
krosios Amerikos atstovai — 
atstovai darbo liaudies. Ir šie 
atstovai pagamino ir užgyrė 
programą, kuri atatinka žmo
nėms, kuriuos jie atstovavo.

Vyriausieji programos punk
tai yra šie:

TAIKOS: Taikiai susitar
ti su Tarybų Sąjunga; nesi
kišti į kitų šalių vidujinius rei
kalus; panaikinti verstiną ka
riuomenėje tarnybą taikos 
metu; atmesti Marshall© pla
ną ; uždrausti atomines bom
bas ; sustabdyti karinę paramą 
reakcinėms fašistinėms kitų 
šalių valdžioms.

GEROVĖS: Panaikinti bet 
kokią diskriminaciją, perse
kiojimus dėl tautybės, rasės, 
religijos bei politinių pažiūrų; 
teikti paramos farmeriams; 
užtikrinti $100 pensijos per 
mėnesį visiems sulaukusiems 
60 ar daugiau metų amžiaus; 
per 2 metus pastatyti 4 milio- 
nus nebrangių gyvenamų na
mų: įvesti kainų kontrolę; su
tvarkyti taksus pagal išgalę 
mokėti, ir daug ko kito gero 
šiame punkte suminėta.

TEISIŲ: Panaikinti val
džios darbininkų - tarnautojų 
kamantinėjimus; atmesti Taft- 
Hartley įstatymą; atmušti 
Mundt-Nixon bilių ir kitus pa
našius sumanymus; kovoti už 
konstitucines teises komunis
tams ir visoms mažumoms; 
prieš deportavimus.

Atžymėjo taipgi ir tą, kad 
konvencijos sąstatas didelėje 
didžiumoje susidėjo iš jauni
mo, veteranų iš visos plačios 
Amerikos.

Išsamesnę kalbą pasakė R. 
Mizara, kuris taipgi dalyvavo 
konvencijoje. Jis, tarp kitko, 
atžymėjo, jog konvencija Pro- 
gresyvės Partijos, kuri nomi
navo kandidatus, prezidento 
vietai — Henry A . Wallace, 
vice-prežidento—Glen H. Tay
lor, buvo didžiuoju įvykiu šio 
šimtmečio Amerikos istorijoje.

Nepaisant reakcijos pa
stangų, — tęsė kalbėtojas,— 
sutrukdyti bei pakenkti įkūri
mui Progresyvūs Partijos, ap
šaukiant ją “komunistų įran
kiu,” Amerikos progresyviai

skaičių savo narių.
Nuo išsprendimo komunistų 

bylos priklausys, ar darbinin
kai bus verčiami tapti bebal
siais, beteisiais vergais, ko
kiais buvo paversti Vokietijo
je, ar turės ir toliau žmogaus 
ir lygaus piliečio teises. Ma
sių atsiliepimas į konvencijos 
atidarytai© masinį mitingą 
daug prisidės teisių bylos iš
sprendimui demokratine ar 
fašistine kryptimi.

Tokiais išrokavimais darbo 
žmonės ruošiasi masiniai da- 
lyvauti komunistų konvenci
jos atidarymo masiniame mi
tinge šio pirmadienio vakarą, 
rugpjūčio 2-rą, 7:30 vakaro, 
Madison 
50th St. 
Yorke.
$1.80.

Kalbės žymūs komunistų 
vadai, tarpe jų ir keli iš tų 
teisiamųjų. Ir bus meno pro-' 
grama. L. K. N.

Square Gardene, 
ir 8th Ave., New 

Įžanga nuo 60 c. iki

žmonės nekreipė į tai domės 
ir dar su didesniu pasiryžimu 
ir entuziazmu ėmėsi darbo ir 
sukūrė Progresyvų Partiją, 
kuriai lemta gyvuoti ir tvir
tėti.

- Progresyvūs Partijos, taip 
konstitucija, kaip ir programa 
griežtai skiriasi nuo republi- 
konų ir demokratų partijų. 
Pastarosios tarnauja mažai 
grupei turčių, o naujoji atsto
vaują progresyvius, kitais žo
džiais, didelę didžiumą Ame
rikos liaudies.

Susirinkę, išklausę praneši-- 
mus ir kalbas skirstėsi paki
lusiu ūpu darbuotis už Pro- 
gresvve Partiją ir išrinkimą 
H. Wallace ir G. Taylor į 
prezidento ir vice-prezidento 
urėdus.

JEIGU KRISLAS
ĮKRIS AKIN

Jūs vargiai begausite kai
myno vaistininko pagalbos. O 
viso to kaltininke bus jauna 
graži brunetė Mrs. Nappi iš 
Ozone Parko.

Mrs. Nappi užėjusi pas kai
myną vaistininką su užtinu
sia akimi. Apsiskundusi, kad 
gal įkrito suodžių. Patarnau
tojas krautuvėje atnešęs bon- 
kutę ko tokio raminančio 
akiai, bet savo rankas palei
dęs kitur, bandęs net pabu
čiuoti, skundėsi Mrs. Nappi. 
Ji pašaukė policiją, kuri, pa
tarnautoją kaltina ne vien tik
tai už meilumą, bet ir už tai, 
kad jis nebūdamas daktaru 
bandęs pagelbėti akies nelai
mėje. Tas esą leistina tiktai 
daktarui.

T. Wetzler daug 
tuo

Pačios Atsilankymas

Edward 
pralaimėjo išėjęs pietų' 
laiku, kada jo žmona atėjo į 
banką, kuriame jis dirbo ka
sininku. Ji atėjusi pasiimti 
pinigų su to banko knygele, 
bet patarnautojai nerado jo
kių ten padėtų taupmenų. Jai 
pinigus padavė, bet jos vyro 
rekordus pradėjo 
Kaltina, kad jis 
banko pinigų $7,000 
pusmečio.

tyrinėti, 
pasisavinęs 

bėgiu

kokį 
nema-

Blogas kiaušinis ne 
poką sukelia, tačiau 
žas skaičius automobilistų tu
rėjo progą išbandyti, kuo at
siduoda visas sunkvežimis su
gedusių kiaušinių, kada vieno 
brooklyniečio vairuojamas 
sunkvežimis su tokiais kiauši
niais apvirto ant kelio netoli 
Newarko. Kiaušinius vežęs į 
fabriką daryti odoms dažus.

Vertė Pirktis Rakandus 
Už Teisę Įeiti į Butą

New Yorke areštuotos dvi 
turtingos seserys, viduramžės 
panelės. Bloom. Jas kaltina, 
kad jos, savininkės po kamba
rį išmiomuojamų rak an d u otų 
namų, vertė žmones nupirkti 
jų rakandus daugeriopai aukš
tesnėmis kainomis, kad gautų 
teisę įeiti į butą.

Teisman jos patrauktos 
skundu vieno veterano, kuris 
sako, kad už apie $25 vertės 
rakandus iš jo - pareikalavo ir 
paėmė $520.

’ Brooklyn© areštuotas Willi
am- H. Schneider, policistas, 
įtartas liuosu nuo pareigų lai
ku apiplėšus degtinės krautu
vę. Plėšime pelnęs tik $3.

Šlapokas Liepos Mėnuo
Šių metų liepos mėnuo buvo 

šlapiausis nuo 1928 metų. 
New Yorko mieste iškrito 7.52 
coliai lietaus. 4

Nežiūrint lietingumo, oras 
nebuvo drėgniausis. Bendrai 
imant viso mėnesio oro drėg
mę, Išėjo po 64 nuošimčius, 
penkiais nuošimčiais mažiau 
normališkos liepos mėnesiui. 
Ir saulės šviesos turėjome 6 
nuošimčiais aukščiau normos. 
Taip buvo gal būt dėl to, kad 
lietus dažnai būdavo staigus, 
užėjęs su žaibais-griaustiniu.

PASKUTINĖS DIENOS 
VETERANŲ APDRAUDAI

Liepos 31 -ma yra paskutinė 
diena atsinaujinti veteranų 
apdraudas. Atsinaujinti bus 
galima ir vėliau, tačiau apli- 
kantai turės pereiti daktaro 
egzaminus. Sako/ lead jie esą 
smulkmeningi. Dabar atsi
naujinantiems nekeikia dakta
ro egzaminų, tik pareiškimo, 
kad jie tebesą tokioje sveika
toje, kokioje buvo jų apdrau- 
dai išsibaigus. Ir pašimoka 
duoklę už 2 mėnesius.

Atsinaujinti gali tint bile 
sumos, pradedant su $1,000 
ir daugyn, po $500 kas laips
nis.

New Yorke /šiluma tebevar
gina gyventojus. Ketvirtadie
nį buvo 88 laipsniai. Penk
tadienio rytą buvo virš 80 
laipsnių.
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Peter Kapiskas

LITUANICA SQUARE I

RESTAURANT ) • • ' 
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI ' |

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA *BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS j ' . v ’ j
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkirųas visokių valgių į ' ' į

ATDARA DIENA IR NAKTJ 7 QIENAS SAyAITfiJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. \
Tel. EVergreen 4-9612 $

Lietuviu Knygos
Paroda New Yorko
Didžiajame Knygyne

Liepos 30-tą taikėsi užeiti į 
New Yorko centralinį knygy
ną, 5th Avė. ir 42nd St. Už- 
ėjus su reikalu, net mano akys 
praplito, 'čia pamatyta neti
kėta staigmena nudvelkė ma
no mintį abejone—gal sapnuo
ju :

Didžiame plote, kur tik žiū
riu, lietuviškos, vis lietuviškos 
knygos. Daugybė knygų. Ori
ginalių kūrinių Lietuvos rašy
tojų, taipgi vertimų iš pasau
lio genijų rašytojų. šimtai 
knygų lietuvių kalboje. At
sipeikiu, žiūrinėju.

Naujutėlės, gražios, man tik 
įš pavadinimų spaudoje girdė
tos jau esančiomis Lietuvoje, 
o tūlos dar nei negirdėtos, o 
verstosios iš kitų kalbų tūlos 
skaitytos kitose kalbose. Būtų 
labai įdomu 'jas gauti ir per
skaityti lietuvių kalboje.

Pasidairius daugiau, suži
nojau, jog jos čia išstatytos 
tik parodai. Ar jų bus palik
ta ir knygynui, išduoti skaity
tojams, neturėjau laiko pasi
teirauti. Vienas knygyno pa
tarnautojas sakė, kad, vei
kiausia, jei ne visos, tai bent 
dalis jų pasiliks knygyno skai
tyklai. kitos gal eis knygų 
prekyba užsiimančioms įstai
goms. Tai reikštų, kad bus 
galima nusipirkti.

Kokios tos knygos, neturė
jau laiko atydžiai peržiūrėti. 
Lietuvių autorių, jaunųjų ir 
senesnės kartos, vien grožinės 
literatūros priskaičiau virš 40 
knygų. Yra mokslinių knygų, 
vaikams knygų, mokykloms 
vadovėlių, muzikos ir dainų 
knygų, mėlio laikraščių ir žur
nalų, politinės literatūros. Yra 
net žemaitės ir Donelaičio 
raštų vertimai į rusų kalbą, 
išleisti pokariniu laikotarpiu.

Knygos, bent didžiuma jų, 
atrodo, yra spausdintos ar 
perspausdintos pokariniu lai
kotarpiu. Nuostabus lietuvių 
knygos suklestėjimas Tarybų 
Lietuvoje.

Plačiau apie knygos paro
dą teks pakalbėti po ilgesnių,
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! BROOKLYN į
į LABOR LYCEUM | 
Į DARBININKŲ IŠTAIGA Į 
? Salės'dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. | 
i Puikus steičius su naujausiais Į 
į Įtaisymais. '
j KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
f Kainos Prieinamos. | 
j 949-959 Willoughby Ave. J

Tel STagg 2-8842 Į.
7--—------ -Į-*

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

★ /

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Ver green 4-8174 

po daugiau ekskursijų į khy- 
gyną, nuodugniau susipažinus 
su tenai išstatytu lietuvių lite
ratūros turtu. O jo taip daug: 
žemaitės, Nėries, Mykolaičio- 
Putino, Janonio, Cvirkos, Gi
ros, Vaižganto, Dovidaičio, 
Poškos, Mieželaičio, Daukan
to, Biliūno, Valančiaus, Gu
rausko, Tilvyčio, Jovaro, Chur
gino,. Butėno, Venclovos, Mai
ronio, Vienuolio, Mozūriūno ir 
kitų.

Gaila, iš džiau'gsmo užmir
šau pasiteirauti, kaip ilgai ši 
paroda tęsis. Tad vely per il
gai. neatidėliokite jos pamaty
mą. A. -

Policijos Pensijų Fondas 
sutiko atleisti ant pensijos 98 
policistus.

RANDAVOJIMAI
.Pasirandavpja švarus, priimnas 

kambarys vienam asmeniui, su pri- 
vatiška šeima. Vienas blokas nuo 
traukinių ir autobusų. Adresas: 
60 Doscher St., Brooklyn 8, N. Y.

(179-181)

DANTŲ GYDYTOJAS I

Dr. A. Petrika|
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Fe). EVergreen 7-6868
i » i 9—12 ryte < 1Valandos: j

Penktadieniais uždaryta.
''HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIlOlllllllllllllllllll^

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

krajavus 
su ame-

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

1 lūs ir 
A sudarau 
Al rikoniškais. Rei- 
fflkalui esant ir 
^padidinu tokio 
|r dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. CLenmore S-6191

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. 'Y. i
11—2 dienom >
I 6—8 vakarais >

Ir Pagal Pasitarimais. f
Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S A
UP-TO-DATE ’

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

t
Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 

Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Rugp. 2, 1948

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

Ir-Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

' Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

• ~ . v' ' i 1 ■ ' ' 1
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Ar Jan Turite Bušą? i
Du didieji Laisves paraimai 

piknikai įvyks sekmadienį 
prieš Labor Day šventę, rug
sėjo 5 d. (Sept. 5th). Vienas 
bus Philadelphijoje, kitas Wa- 
terburyje. t /

J kurį iš tų dviejų piknikų 
jūs važiuojate? Ar jau pasi- 
samdete busą? Jei turite pa- 
sisamdę busą, ar pranešėte 
per dienraštį Laisvę, kad bu- 
su važiuojate*) pikniką?

Labai svarbu iš anksto in
formuoti visuomenę ir iš anks
to suregistruoti vykstančių į 
vieną ar antrą iš minėtų pik
nikų. •

Šie du piknikai yra svarbus 
dalykas mūsų dienraščiui. Jei 
jiedu pavyks, tai dienraščiui 
bus didelė atspirtis prieš in
fliaciją. Todėl rūpinkimės, 
kad tiedu piknikai pavyktų.

GERI pietos;!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI. Į

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

Tel. EVergreen 7-6288




