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Smetonininkai “Kryžkelėj.
Rašo A. BIMBA

CIO ir Trumanas.
“Bunk.”
Pienas ir Pienas.
Kur Dingo Julius?

Rugpjūčio 30 dieną susirinks 
CIO judėjimo vadovybė. Visi 
spėja, kad šis susirinkimas už- 
girs Trumano kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus. Tai aišku iš kalbų ir vei

dam es

Darbo Federacijos 
taip pat neslepia savo 
tijų Trumano kandidatūrai. 
Tuo būdu ir vėl didžiųjų uni
jų vadai organizuotus darbi
ninkus temps į kapitalistinę 
demokratų partiją.

O John Lewis parems Tho
mas Dewey kandidatūrą. At
siras ir daugiau republjkonų 
agentų darbo unijose.

Bet tai nereiškia, jog ir ei
liniai unijistai seks paskui 
tuos vadus į senąsias partijas. 
Milijonai jų, aišku, parems 

vadai 
simpa-

tus —\Henry 
Taylor.

Wallace ir Glen

* Begėdiškai atvirai “Indus
trial News Review” sako, kad 
visos kalbos apie Amerikos 
žmonių teisę į darbą, į sveika
tos apsaugą, į aukštą gyveni
mo lygį, į žmonišką pastogę, 
yra “bunk” (apgavystė). To
kio'dalyko nebuvę visoje A- 
merikos istorijoje, ir nebūsią 
ateityje!

šis buletinas, leidžiamas ka
pitalistų reikalams ginti, tei
gia, kad žmonės esą labai iš
dykę : “jie nori mažiau dirb
ti. o daugiau gauti, 
tai nesąmonė.
rikos 
kelis 
prieš

Bet juk 
šiandien Ame- 

darbininkas pagamina 
sykius daugiau, negu 
keletą desėtkų metu.

Dar viena apgavystė.” New 
Yorko mieste atsirado taip 
“suplaktas” pienas, jog jame 
smetona (grietinė) nebeišky
la Į viršų, neatsiskiria. Jis 
vadinamas “homogenized 
milk.” Už jo kvortą reikia mo
kėti centu brangiau. Maistin
gumo požiūriu, šis pienas ne
siskiria nuo paprastojo pieno.

Bet pieno trustas per metus 
laiko iš to “homogenized” 
pieno pasidaro trylika milijo
nų dolerių gryno pelno!

L. Prūsei-

Julius ne
lis dabar

Chicagos Vilnyje 
k a rašo :

“Smetonos sūnus 
berašinėja Dirvon.
mokinasi. Sakoma, nori būti 
advokatu. Man pasakojo, kad 
jis dabar labiau su kunigi
niais, o ne su smetonininkais.

“šokdina kunigai Grigaitį, 
šokdina ir Smetonuką.”

> *

Draugas pyksta ir stebisi, 
kad Rumunijos “dvasininkai 
turės prisiekti komunistinei 
respublikai.” Bet kodėl jie ne
bijo prisiekti kapitalistinei 
respublikai? Kodėl jie anais 
laikais faip ištikimai prisiekda
vo Rusijos caristinei valdžiai? 
Ne tik ištikimybę sudėdavo, 
bet ir melsdavosi už carų 
sveikatą.

O visgi man gaila mūsų 
smetoniąinkų. Ju bėdoms ga
lo nesimato. V. Tysliavienė 
sako, kad jie nei iš šio, nei iš 
to atsidūrė “kryžkelėje.” Jie 
liktvidavo savo Misiją ir Lietu
vai Vaduoti Sąjungą ir nutarė 
įstoti į Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Jie nusamdė V. 
np jiems suorganizuoti 
organizaciją.

Bet ponas Rastenis, 
miega. O Grigaitis ir šimutis 
delsią dėl jų Įsileidimo į Ta
rybą.

Tai kur jiems dabar dė
tis? »

i
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Ra ste- 
nau ją

matyt,

I

*

Vienybei iš Vokietijos rašo, 
’ kad “Vyriausias Lietuvos Iš- 

4 laisvinimo Komitetas” Lietu-

Trumanas Vartoja 
Indžionkšiną Prieš 
Marininky Streiką
Prezidentas Urmu Griebėsi 
Tafto-Hartley’o Įstatymo

Washington.' — Prezid. 
Trumanas įsakė savo gene- 
raliam prokurorui Tomui 
Clarkui reikalaut, kad fe- 
deralis apskrities teismas 
drausme - indžionkšinu už
gintų federacinei Laivakro- 
vių Sąjungai streikuoti per 
80 dienų nuo šiol, pagal 
Tafto Hartley’o įstatymą.

Indžionkšinas stabdo 40,- 
000 laivakrovių streiką, ku
rio pradžia buvo paskirta 
vidunaktį iš praeito šešta
dienio į sekmadienį. Strei
kas būtų suparalyžiavęs lai
vų iškrovimo - prikrovimo 
darbus rytiniame pajūryje 
nuo Portland©, Maine, iki 
Hampton Roads, Virginia.

Reikalaudamas indžionk- 
šino, prezidentas pareiškė, 
kad toks streikas “statytų 
pavojun šalies sveikatą ir 
saugumą.”

Laivakroviai buvo pasi
ryžę streikuoti ypatingai 
dėl to, kad laivij kompanijos 
atsisakė mokėti tinkamą 
priedinę algą darbininkams 
už darbą virš reguliarių va
landų.

Trumano Atstovas pas 
Izraelio Premjerų

Tel Aviv. — Specialus 
prez. Trumano atstovas, 
prof. James MacDonald pir
mą kartą atsilankė pas Iz
raelio valstybės premjerą 
Davidą Ben - Gurioną ir 
perdavė Trumano sveikini
mus. Ben - Gurion pareiškė 
“pasitenkinimą.”

Graikų Fašistai Žada 
“Pribaigt” Partizanus

Athenai, — Graikija. — 
monarcho - fašistų valdžia 
garsinasi, kad jos armija 
beveik “nušlavus” partiza
nus Grammos kalnuose; da
bar, esą, reikėsią tik pri
baigti partizanų , likučius. 
Fašistų komanda sako, jog 
partizanai tuose kalnuose 
turį jau tik 3,000 kovūnų, 
kurie pasisklaidę grupėmis 
po kokį 100 kiekvienoje...

PRANCŪZŲ STREIKAS
Marselle, Francija.— Čio- 

naitiniai važiuotos darbi
ninkai visuotiniai streikavo 
24 valandas, reikalaudami 
pakelt algą 20 nuošimčių.

vos prezidentu yra paskyręs 
Paryžiuje tupintį Lozoraitį, 
nes ton aukšton ir garbin- 
gon vieton Lozoraitį paskyrė 
buvęs Smetona, bėgdamas iš 
Lietuvos pas Hitlerį.

Grigaitis stebisi. Tai esąs 
netikimas dalykas. Kiek jis 
žinąs, tos grupės, kurios su
daro tą samozvancų komitetą, 
dar nesančios susitarusios dėl 
prezidento Lietuvai.

Bet gal jos susitarė ir pa
siskyrė Lozoraitį, neatsiklaus
damos Grigaičio ?

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 -

KUPIJA 5c
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CIO Social Service Employes Unijos nariai pikietuoja Young Women’s Christian As
sociation centrą New Yorke^ protestuodami Įstaigos atsisakymą tartis su linija, tu

rėjusia su “Y” kontraktą per pastaruosius penkis metus. 1

PRAVDA SAKO, AMERIKOS AMBASADORIUS 
PRIPAŽINO SAVO PADĖJĖJU ŠNIPU

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda pa
kartojo, kad Amerikos am
basadoriaus gen. W. Bedel- 
lio Smitho padėjėjas, leite
nantas Robertas Dreher 
veikė kaip karinis šnipas: 
sako, jog pats Smithas tatai 
pripažino.

Amerikos 
partmento 
McDermott
užginčijo Dreherio šnipavi- kada Dreheris buvo areš- 
mą ir to pripažinimą iš Smi- tuotas.
tho pusės. i Generolas Smithas (am-

valstybės de- 
narys Michael 

Washingtone

GENERALI S SOVIETŲ KONSULAS LOMAKIN 
Už SAVAITĖS APLEISTAS AMERIKĄ

Washington.— Amerikos i kraipymą kas liečia sovieti-1 Lomakinas išgelbėjo ją iš 
valstybės departmentas pa-! nių mokytojų Kosenkinos ir tos farmos. 
reikalavo, kad generalis I Samarino pagrobimą, girdi, 
Sovietų Sąjungos konsulas 
Jakov M. Lomakin New 
Yorke “įmanomai trumpu 
Ihiku” apleistų Jungtines 
Valstijas.

Neoficialiai pranešama, 
kad Lomakinas už savaitės 

išplauksiąs iš Amerikos.
Savo notoje Sovietų Są

jungai Amerika reikalauja, 
kad Sovietai atšauktu Lo
makina, esą, už dalykų iš-'

Prez. Truman Atideda 
Vedusiųjų ir Farmeriy 
Rekrutavimą Armijon

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsakė pradėt rug
sėjo 7 d. siutinę t šaukimus į 
rekrutavimo stotis • visiem 
pavieniam ir neveteranam, 
turintiem virš 18 metų iki 
25 metų, įimtinai.

Prezidentas tolyn atidėjo 
draftavimą vedusių vyrų, 
daugumos farmerių ir žmo
nių, turinčių užlaikyti arti
mus gimines, ir kai kurių 
kitų. Rekrutavimas taipgi 
atidedamas studentams ir 
moksliniams tyrinėtojams, 
nepiliečiams ateiviarps, ku
nigams, teologijos studen
tam ir tuliem kitiem.

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugpiūčio-August 23, 1948

Pravda todėl išspausdino, 
ką sakęs ambasadorius Smi
thas pasikalbėjime su And
rium Višinskiu, Sovietų už
sieninio ministro pavaduo
toju. Girdi:

— Višinskis kalbėjosi su 
ambasadorium Smithu apie 
tą dalyką, ir ambasadorius 
pripažino, kad Dreheris ėmė. 
slaptas karines žinias nuo 
vieno ruso tuo momentu,

Generolas Smithas (am- 
___ i------------------------------------------------------

su Amerikos valdininkų ži
nia...

Amerikinė nota, tarp kit
ko, įtarė, kad Lomakinas 
liepiančiai padiktavęs Kar 
senkinai, ką jinai turi saky
ti laikraščių reporteriams, 
kuomet jie ateis į konsulatą.' 
— Jinai reporteriams sakė, 
jog buvo pagrobta rusų ca- 
ristų į Tolstojaus farmą, ir 
pareiškė, kad nori grįžti į 
Sovietų Sąjungą. Konsulas

Ang/y Fašistų Vadas 
Keliaus Amerikon

kad
Os-
iš-

London. — Teigiama, 
Anglijos fašistų vadas 
wald, Mosley netrukus 
vyks Amerikon. Jis ketina 
tartis su amerikinių fašistų 
vadu Geraldu K. Smithu a- 
pie bendrą veikimą.

DEL GYVATES NUSKENDO 
25 ŽMONES INDIJOJ

Madras, Indija.— 25 žmo
nės plaukė valtim per ištvi
nusią Kauvery upę. Netikė
tai valtin įlipo kobra, nuo
dinga didelė gyvatė. Veng
dami gyvatės, žmonės susi
bloškė vienon valties pusėn. 
Valtis apsivožė ir jie nu
skendo.

basadorius) toliau sakė Vi
šinskiu!, kad jis prašys A 
merikos* valstybės depart- 
mentą ateityje siųsti Mask
von protingesnius ir atsar
gesnius žmones, kurie mo
kėtų laikyti savo liežuvį už 
dantų.

Ambasadorius Smithas, 
pagal Sovietų reikalavimą, 
tuojau išsiuntė leitenantą 
Dreherį namo.

(McDermott užginčijo šį 
Pravdos pranešimą, vadin
damas jį išmislu.)

(Patys policiniai praneši
mai spaudai rodo, kad Ka- 
senkina ligoninėje nesakė 
konsulato atstovui Čepur- 
nichui: “Jūs laikėte mane 
konsulate, kaip belaisvę, jūs 
manęs neišleidote.” Tuos 
žodžius paskui šnipai patys 
nuo savęs pridėjo. Ją su
nervino apspitusieji konsu
latą policininkai, detektyvai 
ir žiopsotojų govėdos; tad 
ji iššoko pro langą ir sun
kiai .susižeidė.)

Sen. Connally Ragina 
Sušaukt 4 Didžiųjų 
Ministrų Konferenciją

Washington.— Demokra
tas senatorius Tom Connal
ly pareiškė, jog turėtų būti 
negaišuojant sušaukta A- 
merikos, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos ir Franci jos už
sieninių ministrų konferen
cija; sako, konferencija pri
valo apsvarstyti pamatinius 
Vokietijos klausimus ir pa
gaminti planą dėl taikos su
tarties su Vokietija.

Sen. Connally, vyresnysis 
Senato užsieninių .reikalų 
komisijos narys, pridūrė: 
“Mes negalime amžinai tą 
kraštą užėmę laikyti ir jo 
gyventojus maitinti.”

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

| Amerikos Generolai 
[r Admirolai Daro

I Slaptingus Planus
Karo Sekretorius Forrestal ir Bendrai Slaptai Aptaria 
Svarbius Politikos ir Naujų Ginklų Vartojimo Klausimus

Washington. — Visų ka
rinių jėgų (apsigynimo) se
kretorius James Forrestal 
išvyko į svarbią konferenci
ją Newporte, Rhode Islan
de. Ten griežtai slaptai jis 
tarsis su armijos, laivyno ir 
oro jėgų vadais ir su tuzi
nais svarbiausių generolų ir 
admirolų. Joks spaudos ats
tovas nebus įleistas konfe
rencijom

Iš anksto bendrais žo- čiausioj slaptybėj.

Tito Žudo Sovietų Draugus, 
Sako Vengrai Darbininkai

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų Darbo Partijos 
laikraštis Sabad Nep rašo:

— Maršalas Tito (Jugo
slavijos valdovas) žudo, iš
tremia bei areštuoja visus 
tuos, kurie pareiškia tikrą 
draugiškumą Sovietų Są
jungai. Tito rubežiaus sar
gai ,be kitko, nušovė liau
dišką geenrolą A. lovanovi- 
čių.

Gangas Prašo Daugiau 
Pinigų iš Amerikos

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko valdžia prašys dar 
šimtų milionų dolerių “pa
skolos” iš Amerikos, girdi, 
naujiems popieriniams Chi- 
nijos pinigams paremti. 
Naujas chiniškas doleris 
skaitysis vertu trijų, milio
nų senųjų chiniškų dolerių.

Sovietai Suėmė 2,500 
Juodrinkių Berlyne

Berlin. — Vokiečiai poli
cininkai ir karinė Sovietų 
policija rytiniame Berlyne 
sučiupo pustrečio tūkstan
čio juodosios rinkos šmu- 
gelninkų, persimetusių iš 
vakarinio Berlyno. Vakari
nė Berlyno dalis yra užimta 
anglų-amerikonų ir francū- 
zų. Sovietinės Berlyno da
lies policija taipgi suėmė 
penkis vokiečius policinin
kus iš amerikinės miesto 
dalies.

Sovietų vyriąusybė kalti
na amerikonus ir anglus, 
kad jų policija laisvai pra
leidžia juodosios rinkos ver
slininkus į sovietinę Berly
no sritį.

SOVIETAI SUĖMĖ DU 
JANKIUS BERLYNE

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė suėmė ameriko
nų leitenantą Sįermaną S. 
Turnerį ir kitą jankį R. M. 
Myersą, kuomet jiedu slap
tai perėjo į sovietinę Berly
no dalį. Jiedu kvočiami kaip 
nužiūrimi kariniai šnipai.

ORAS.— Būsią giedra.
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džiais' pranešta, jog ta auk
ščiausių karininkų sueiga 
spręs svarbius politikos 
klausimus, gamins karinės 
strategijos planus ir nutars j 
kaip kare vartoti naujau
sius ginklus. Atominiai gin
klai, suprantama, laikomi 
svarbiausiais.

Pamatiniai konferencijos 
tarimai bus laikomi griež-

Sovietų Atstovai Tik Stebi 
Raud. Kryžiaus Konferenciją

SoStockholm, Švedija.
vietų Raudonasis Kryžius 
atsisakė oficialiai dalyvauti 
čionaitinėje paša ulinėje 
Raudonojo Kryžiaus konfe
rencijoje todėl, kad konfe
rencija priėmė fašistinės Is
panijos delegatus. Du sovie
tinio Raudonojo Kryžiaus* 
atstovai tik kaip stebėtojai 
ateina į konferenciją.

ABEJOJA APIE SUSITA- 
RIMĄ MASKVOJE

London. — Anglijos dip
lomatai abejoja, ar pavyks 
anglų, amerikonų ir fran- 
cūzų ambasadoriams Mas
kvoj susitarti su Sovietais 
dėl Berlyno ir Vokietijos.

I

POPIEŽIUS IŠKILMIN
GAI PRIĖMĖ MAHOME
TONĄ VALDOVĄ

Vatikanas. — Pas popie
žių Pijų XII atsilankė į 
Gandolfo pilį mahometonas ' 
Irano (Persijos) valdovas 
Rėza Pahlevi. Popiežius su
ruošė jam karališkas sutik
tuves ir priimtuves.

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 
IR MIEGLIGe TARP 
JANKIŲ JAPONIJOJ

Tokio. — Amerikonų ar
mijos komanda Japonijoje 
pranešė, jog bent 64 jankiai 
ten susirgo kūdikių paraly
žium ir vienas mieglige.

Žuvo 2 Bombonešiai 
Su 19 Lakūną
. Rapid City, S. D.— Vos 
pakilęs nuo aikštės, nukrito, 
susprogo ir sudegė didysis 
bombanešis B-29. Žuvo visi 
17 lakūnų. (Su kitu bomba- 
nešiu, Virginijoj, žuvo du 
lakūnai.)

HOLANDIJA ŽADA KO
LONIJOM NEVA 
LYGYBĘ

Haga, Holandija.—Rolan
dų seimas nutarė pataisyti 
šalies konstituciją taip, kad 
holandų kolonijos, girdi, 
turėtų “lygias” teises su 
pačia Holandija. (Tai akių 
muilinimas kolonijų žmo
nėms.)

Palmerton, Pa. — Kalnan 
susikūlė lėktuvas; užmušta 
du žmonės.

t
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Progresyvių Partijos Kandidatai 
Massachusetts Valstijoj.

Reikia- stebėtis iš Massachusetts valstijos demokratų 
partijos akiplėšiškumo, kuomet šios partijos lyderiai dė
jo didžiausių pastangų, kad toje valstijoje nebūtų įdėtas 
balsavimų surašau Henry A. Wallace ir senatorius Glen 
Taylor.

Tik -pagalvokime: Progresyvių Partijos veikėjai su
rinko net 114,000 balsų, o įstatymai reikalauja tik 50,- 
000, kad šitie kandidatai būtų įdėti. į rinkiminius sąra
šus. Bet demokratų partijos lyderis, Sonny Mc Donough, 
reikalaudamas neįdėti Henry A. Wallace’o į balsavimų 
sąrašą, pareiškė, jog, girdi, Wallace nesąs amerikietis! 
Ar reikia didesnės nesąmonės.
i Nepaisant to, Massachusetts Ballot Komisijos pirmi
ninkas, James J. Hucley, pripažino 114,000 piliečių pa
rašus teisėtais ir abiejų Progresyvių <Partijos kandidatų 
vardai bus įdėti į balsavimo sąrašus. Žinoma, čia demo
kratų lyderiai gavo didžiulį smūgį.

Bet, ten, kur demokratų lyderiai nelaimėjo, tai nori 
laimėti republikonai. Bostono dienraštis, bankininkų or
ganas, republikoniškas, išspausdino eilę straipsnių, per 
kuriuos visaip niekinami tie žmonės, kurie pasirašė pe
ticijose! Girdi, jie nežinoję, už ką pasirašė.

Tai yra bjaurus dalykas, nepasakius prasčiau!

Mr. Trumanas ir Vėl Prabyla.
Prezidentas Trumanas (praėjusį ketvirtadienį) ir vėl 

prabylo prieš Ne-Amerikinį Komitetą. Teisingai ponas 
prezidentas pareiškė, kad šis komitetas savo veiksmais 
laužo kiekvieną pagrindinį Amerikos laisvės dėsnį, kad 
jis laužo Teisių Bilių, ir kad šių dienų isterija, sukelta 
Washingtone, labai panaši į tą isteriją, kuri viešpatavo 
1798 metais, kada buvo išleisti Alien and Sedition įsta
tymai.

Visa tai, ką prezidentas Trumanas sako, yra šventa 
tiesa. Bet mums labai keista, kad Trumano partijos 
žmonės ir jo administracija buvo raudonbaubizmo kam
panijos pradėję jais.

Kas gi davė į Ne-Amerikinio Komiteto rankas ginklą, 
jei ne pats ponas Trumanas ir jo administracija?

Kas gi pradėjo valdinių įstaigų “valymo” kampaniją, 
jei ne pats ponas prezidentas? . . .

Įdomus Laikraštininkų Balsavimas
Šiuo metu Washingtono mieste laikraštininkai, Ameri

kos Gildijos (CIO) nariai balsuos referendumu vieną 
įdomų klausimą.

Prieš tūlą laiką Washingtono dienraščio “Eveųing 
Star” redaktorius pašalino iš darbo reporterį, Tom Bu
chanan, už tai, kad jis prisipažino esąs komunistu.

Mr. Buchanan rašė ne apie politiką, bet, berods, ra
šydavo iš mokslo srities straipsnius ir korespondencijas- 
žinias. Po to, kai jis buvo paleistas,»tūli laikraštininkai 
pradėjo reikalauti, kad Buchanan būtų sugrąžintas at
gal, o jei ne, kad minėto laikraščio Pašytojai-unijistai 
eitų streikan.

Klausimas buvo paleistas balsavimui. 253 prieš 161 
laikraštininkai pasisakė prieš Buchanano gynimą. Tai 
buvo, žinoma, negražus žygis, nes, balsavimas parodė, 
kad toks dalykas, kaip gynimas persekiojamo darbinin
ko dėl jo politinių pažiūrų, neturi jokios toje unijoje ver
tės.

Vėliau įvyko Laikraštininkų Gildijos suvažiavimas, 
kuriame buvo pareikšta, jog Gildija stoja prieš bent ko
kį persekiojimą jos narių dėl pastarųjų politinių pažval- 
gų- . . 1Taigi dabar, kaip minėjome, Washingtono miesto 
laikraštininkai, Gildijos nariai iš naujo balsuos tą patį 
klausimą. .

Būtų gerai; kad jie nubalsuotų teisingai, tai yra, kad 
jie nubalsuotų už sugrąžinimą į darbą pašalintojo Bu
chanano. . ’

Kas Ką Rašo ir Sako
O JŪS “BROLIAI”, 
JŪS MELAGIAI

Dėl įvykių su ruse moky
toja Kosenkina Keleivio 
štabas visiškai išsikraustė iš 
krieso. Tie peckeliai nesis
kaito su jau aiškiai nusta
tytais faktais ir tebemeluo
ja per akis. Pav., jie sako:

“Mokytoja Kosenkina pa
bėgo į Tolstojaus ūkį ir te
nai pasislėpė. Sužinojęs apie 
tai konsulas nuvyko į tą ū- 
kį su savo gengšteriais, iš
laužė duris, pagrobė tą mo
terį, parsivežė į konsulatą 
ir uždarė...”

Betgi pranešta, kad New 
Yorko policija savo prane
šime Valstybės Departmen
tal tokio užmetimo konsului 
nedaro. Policija sako, kjad 
Kosenkina savanoriškai su
tiko grįžti į konsulatą, kad 
prieš ją jokia prievarta iš 
konsulo pusės nebuvo pa
vartota. Vadinasi, Keleivis 
bjauriai meluoja, .kai pri
meta konsului prievartą ir 
durų išdaužymą.

Toliau Keleivio melagiai 
rašo:

“Tuo tarpu susižeidusi 
mokytoja buvo policijos nu
vežta ligoninėn ir tenai at
sigavusi padarė afideivitą, 
kad ją buvo ‘kidnapinęs’ 
pats Sovietų konsulas su sa
vo gėngsteriais ir prievarta 
norėjęs išsiųsti Rusijon”.

(Kel., rugp. 18 d.)
Niekas niekur nei per 

spaudą, nei per radiją nesa
kė bei nerašė, kad Kosenki
na padarė tokį afideivitą. Iš 
kur Keleivio peckeliai šį a- 
fideivitą išlaužė?

Nuo melagių iš Keleivio 
neatsilieka tokio pat plauko 
broliai iš bruklyniškės Ame

rikos. Pakartoję viską, ką 
menševikai pėckoja, klerį- 
kalai dar naują dalyką su
galvoja. Jie rašo:

Raudonojo konsulato spau
dimas nesiliauja. Jie visi no
ri įtikinti viešą nuomonę, 
kad mokytoja nebuvo sovie
tų konsulate laikoma kaip 
kalėjime. Tos rūšies pareiš
kimų labai daug padarė kon
sulas Lomakin. Jam pagel 
bon iš Washingtono atskubė
jo raudonasis ambasadorius 
Paniuškin. Jis pareiškė, kad 
mokytoja Kosenkina savo 
valia grįžusi į konsulatą, 
konsulate nebuvo laikoma 
kaip kalėjime. Tokio turi
nio raštas buvęs pristatytas 
ligonei mokytojai pasirašyti 
ligoninėje paties Paniuškino 
parėdymu. Dideliam raudo
nojo ambasadoriaus nusivyli- 
tnui, sunkiai susižeidusi mo
kytoja griežtai atsisakė pasi
rašyti šitokio turinio raštą. 
Ji pasisakė, kad visiems aiš
ku, jog ji buvo kalinama 
sov. konsulate New Yorke. 
Taigi, Paniuškinui ir vėl la
bai nepasisekė. (Am., rugp.
2O.d.)

Betgi tai melas nuo pra
džios iki galo. Visas svietas 
žino, kad policija ir ligoni
nės užveizdos iš pradžios 
nieko iš Sovietinių įstaigų 
neprileido prie Kosenkinos. 
Sovietų ambasadarius Pa
niuškin visiškai nė nepasiro
dė New Yorke. Po kiek lai
ko policija įleido į ligonės 
kambarį tik konsulo pava
duotoją, bet nepaliko jo ten 
vieno. Ten buvo ir policis- 
tas, kuris supranta rusiškai. 
Apie jokį raštą niekas nie
kur nėra pranešę. Tai gry
niausias melagių iš Ameri
kos prasimanymas.

Žinios is Lietuvos
. ----------------- ;------------------------------i-----

Pavyzdingas Klubas-Skaitykla
MAŽEIKIAI. — Viekšnių' 

valsčiaus, Užlieknės klubui- 
skaityklai .jau antrus metus 
vadovauja komjaunuolis Juš
ka.

Klubas-skaitykla gražiai pa
puoštas. čia sistematingai 
rengiami pokalbiai su darbo 
valstiečiais politinėmis,, bei 
agrotechnikinėmis temomis, 
skaitomos paskaitos apie ko
lektyvinius ūkius ir tarptau
tinę padėtį. Reguliariai lei
džiamas sienlaikraštis “Darbo 
jaunuolis,” kuriame atvaiz
duojamas apylinkės darbo 
valstiečių ir jaunimo gyveni
mas.

Prie klubo-skaityklos suda
ryta taryba, organizuotas 
meno saviveiklos ratelis ir 
spaudos išnešiotojų brigada, 
kuri visada laiku pargabena 
ir apylinkės gyventojams išne
šioja užsiprenumeruotą spau- 

| dą.
Pavyzdinga tvarka ir įdo- 

j mūs pokalbiai 
skaityklą gausų 

i ventoju skaičių.I " * *
Stachanovinė Mokykla

91 darbininkės dviem pa
mainom dirba Vilniaus taba
ko fabriko Nr. 1 pakavimo 
ceche. Per dieną jos supakuo
ja Į dėžutes iki 3.5 milijono 
papirosų.

Pernai, dirbant senais me
todais, įpakuotoja imdavo pa
pirosus abiem rankom, juos 
suskaičiuodavo. , Vėliau im
davo dėžutę, sudėdavo papi
rosus ir tt. Tik nedaugelis 
cecho dirbančiųjų tada viršy
davo normas, nors jos tuo
met buvo 30 procentų mažes
nės, kaip šiuo metu.

Pakuotojos šmukleriene ir ži
gulio va pradėjo dirbti naujo
viškai. Viena ranka imdamas 
papirosus jų neskaičiuodamos, 

fkita ranką •— dėžutę. Įgu
dusi ranka paimdavo reikia

sutraukia j 
apylinkės gy-

A. Puikys.
★

Rinkiminė Kom. Part Platformai
(Pabaiga)

Dviejij partijų sistema
, Milijonai Amerikos darbo žmonių pri
ėjo supratimo, jog veltui yra toliau be- 
palaikyti nubankrutavusią dvi-partijinę 
Didžiojo Biznio sistemą. Abidvi didžio
sios partijos yra pasižadėjusios dvi-par- 
tijinei programai, kuri atspindi ir Tru
mano Doktrinoje ir josios Naujosios Iš
vaizdos versijoje — Marshallo Plane. 
Abidvi didžiosios partijos palaiko šią bi
ll jonierių šėrimo ir taksų mokėtojų 
smaugimo programą.

Abidvi didžiosios partijos lygiai atsa
kingos už nebesuvaikomą infliaciją. Tiek 
demokratiškas, tiek republil\on iškas 
Kongresas nepadarė nieko pažebojimui 
trustų galios krauti ir slėpti maistą, 
kontroliuoti marketus, kelti kainas ir 
plėšti vartotojus.

Abidvi didžiosios partijos yra lygiai 
atsakingos už sulaužymus Teisių Biliaus. 
Abidvi padėjo išleisti Taft-Hartley įsta
tymą. Tiek kongresiniai demokratų va
dai, tiek ciniškoji Dewey-Warren-Taft 
republikonų vadovybė atsako už nepri
ėmimą civilinių teisių įstatymo. Nei De
mokratų Partijos platforma, nei prezi
dento Trumano demagogija neapgaus nė 
vieno apsišvietusio amerikiečio. Prezi
dento darbai demaskuoja jo žodžius. Jis 
atsisakė panaikinti segregaciją ginkluo
tose jėgose ir valdžioje, išmesti iš kabi
neto tuos, kurie tą segregaciją palaiko.

Abidvi didžiosios partijos atsako už 
hitlerišką isteriją, kuri apsireiškia gąs
dinimuose šnipais, lojališkumo tyrimuo
se, valdiškuose raganų medžiojimuose ir 
areštavime ir apkaltinime tų amerikie
čių, kurių “prasižengimas” yra jų prie
šinimasis Wall Stryto kariniams pla
nams. Lygiai kalti yra demokratų kon
troliuojamas Justicijos Departmentas ir 
Kongresinis Neamerikinės 'Veiklos Ko
mitetas už paneigimą Teisių Biliaus.

Vyriausiais-abiejų Didžiojo Biznio 
partijų talkininkais darbininkiškose ir

sios Dalybos pažangiuosius punktus. Mes 
padėjome suorganizuoti CIO 1930 me
tais. Mes esame rėmę kiekvieną demo
kratinį judėjimą nuo pat to laiko, kai 
Lincolno kartos komunistai kovojo už 
Jungtinių Valstijų reikalą Civiliniame 
Kare.

Progresistų Partija pateikė plačius 
platforminius planus svarbiausiais grei
taisiais klausimais, kurie šiandien stovi 
prieš šios šalies žmones, — planus, ku
riais gali susivienyti visi pirmyn-žiūrį 
žmonės. Mūsų rėmimas Progresistų po
litikos ir rinkiminės kampanijos nepa
keičia to fakto, jog mes turime tiek pa- 
matinių, tiek taktikinių skirtumų su . 
Mlenry Wallace ir su trečiąja partija su- > 
sijusiomis jėgomis.

Komunistų Partija 1948 metais nesta
to savo prezidentinių kandidatų. 1944 
metais mes fėmėme Rooseveltą, kad pa
dėti laimėti karą prieš fašizmą. Tolygiai 
mes 1948 metais remiame Progresistų 
kandidatus, kad padėti laimėti taiką. 
Komunistų Partija išstatys savo kandi
datus tiktai tuose distriktuose, kuriuose 
nebus progos žmonėms turėti kitą pasi
rinkimą, kaip tik balsuoti už senąsias 
Wall Stryto dvynukes.

Progresistų Partija pačia savo pri
gimtimi yra didžioji darbininkų, farme- 
rių, negrų, jaunimo, profesijonalų ir 
smulkiųjų biznierių koaliciją. Tai yra 
anti-monopolistinė, anti-fašistinė, anti- \ 
karinė partija. Ji nėra nei socialistine, 
nei komunistinė partija, ir mes neturi
me tikslo padaryti ją tokia. Ji yra ir tu
rėtų vystytis kaipo bendras frontas, pla
ti masinė liaudies partija.

Tik viena tėra marksistinė partija 
Amerikoje, vienintelė partija, pasiauko
jus pakeitimui kapitalistinės santvarkos 
socializmu — ir toji partija yra Komu
nistų Partija.

Tačiau mūsų tvirtas įsitikinimas, kad 
tiktai socialistinis visuomenės perorgani
zavimas atneš pastovią taiką, pastovų 
saugumą ir pastovią gerovę, nėra joks 
užtvaras mūsų bendradarbiavimui (koo-

Lietuvos Jaunimas
Š. m. liepos 2—4 dienomis Vilniuje įvyko Tarybų Lie

tuvos komunistinio jaunimo suvažiavimas. Sprendžiant 
pagal Tarybų Lietuvos spaudos pranešimus, jis buvo 
brandus ir geras. . I

Vis daugiau ir daugiau Lietuvos jaunimo stoja komu
nistinio judėjimo eilėsna.

Nėra lengvas darbas išauk lėti komunistinį' jaunimą 
naujoje dvasioje. Tačiau, Lietuvos jaunimas jau turi 
bolševikiškas tradicijas. .Teisingai “Literatūra ir Me
nas” pastebi:

Didžiojo Tėvynės karo metu tūkstdnčiai mūšy, kom
jaunuolių fronte, partizanų būriuose ir fabrikuose pa
rodė pačias gražiausias ypatybes, didį, tarybinį patriotiz
mą, narsą ir didvyriškumą. Mūsų Marytė Melnikaitė, 
Marytė Margytė, Jacenevičius, ’ Bernotėnas, Apivala ir 
visa eilė kitų jaunuolių saVo žygdarbiais plačiai išgar
sino Lietuvą po visą Tarybų Šalį.”

Taip, tai yra didžioji tradicija, kuri Lietuvos jaunimą

mą kiekį papirosų. Abi sta- 
chanovininkės per dieną tokiu 
būdu atlikdavo po 3 normas. 
Jos ėmė dalintis savo darbo 
patyrimu — organizavo sta- 
chanovinę mokyklą", kurią ne
seniai baigė astuonios pakuo
tojos. Jurevičiūtė, Petrovai- 
tė, Bulavienė ir kitos pakuo
tojos, kurioms anksčiau sun
kiai sekėsi, dabar išdirbio nor- . 
mą viršija pusantro karto. 
Stachanovinės mokyklos dė
ka ceche dabar nėra nė vie
nos darbininkės, kuri neįvyk
dytų normos, o , viso cecho 
dienos išdirbio vidurkis—-150 
procentų normos.

★ ★ ★

PASIRENGĖ NUIMTI 
DERLIŲ

KAUNAS, birž. 20. — Lapių 
kolektyvinis ūkis įsisteigė prieš 
metus laiko. Dabar jis turi 
daugiau kaip 30 narių. Tačiau 
jų skaičius nuolat auga. Dabar
tiniu metu kelios kolektyvinio 
ūkio laukininkystės grandys ra
vi pasėlius. Jau išravėta apie. 
50 ha įvairių grūdinių kultūrų 
pasėlių.

— Nuimsime derlių be nuos
tolių, — pasiryžo kolektyvo na
riai neseniai vykusiame susi
rinkime. Savo žodžiui įvykdyti | 
jie iš anksto ėmėsi rengtis pie- 
vų ir grūdinių kultūrų derliausi 
nuėmimui. Kolcktyvininkai jau 
parengė turimas java'piūves, 
šienapiūves, grėblius bei visą 
kitą inventorių, reikalingą der
liaus valymo metu.

Dabar kolektyvinio ūkio na
riai išvyko piaūti pievų.

★ ★ ★

Šefuoja Kolektyvinius Ūkius
Nuolatinę paramą gauna iš 

savo šefų Vilniaus apskrities 
Dzeržinskio vardo kolektyvi
nis ūkis. Vyr. naftos tiekimo 
valdyba išskyrė artelei 300 li
trų benzino, “Raudonosios 
Žvaigždės” odos - galanterijos 
kombinatas 20 kg. pakinktams 
veltinių, 7 kg. odos.

progresyviškose organizacijose yra tie, 
kurie neva kritikuoja abiejų senųjų par
tijų sugedimą ir korupciją, 6 tuo tarpu 
tikrenybėje palaiko žmones rankomis ir 
kojomis pririštus prie dvi-partijinės sis
temos. Jų tarpe randasi aukštoji Ameri
kos Darbo Federacijos, Industrinių Or
ganizacijų Kongreso ir Geležinkeliečių 
Brolijų vadovybė, ir tokios grupės, kaip 
Amerikiečiai dėl Demokratinės Veiklos 
ir tokie socialdemokratai, kaip Norman 
Thomas ir David Dubinsky.

Naujoji Partija
Milijonai amerikiečių, nusivylę dvi- 

partijine sistąma, sukūrė naują liaudies 
partiją.

Naujoji Progresistų Partija yra neiš
vengiamas reikalas tiems milijonams, 
kurie nori tikro pasirinkimo tarpe tai
kos ir karo, tarpe demokratijos ir fašiz
mo, tarpe saugumo ir vargo.

Komunistai, kurie ' remia kiekvieną 
progresyviską liaudies judėjimą, natu- 
rališkai sveikina šią naują liaudies par
tiją. Mes palaikėme Roosevelto Naujo-

peravimui) su visais pažangiaisiais ame
rikiečiais, kad padėjus sukurti didžia 
naująją koaliciją dėl išgelbėjimo mūsfj 
žmonių nuo karo ir fašizmo baisenybių, y

Mes neieškome tame judėjime jokios 
speciališkos pozicijos, taip pat, žinoma, 
mes priešinsimės bet kokiam bandymui 
mus nustumti į užpakalį tik už tai, kad 
mes laikomės socialistinių pažiūrų.

Mes komunistai esame pasiaukoję tai 
propozicijai, kad toji didžioji amerikine 
gyvenimo, laisvės ir siekimo gerovės 
svajonė bus pasiekta tik prie socializmo, 
— tokioj visuomenės santvarkoje, kurio
je didžiosios gamybos priemonės yra 
valdomos ir vedamos kolektyviškai (ben
drai) tokioje valdžioje, kuriai vadovau
ja darbininkų klasė. Tiktai tokia visuo
menė gali prašalinti karus, vargą ir ra
sinę neapykantą. Tiktai tokioje visuo-. 
menėje gali būti pilnai pasiekta žmogaus 
vertybė ir pilnas individualo išsivysty
mas. Tiktai tokia visuomenė gali pasto
viai apsaugoti namų ir šeimos neliečia
mybę. Tiktai socialistinė visuomenė gali 
įkūnyti gyvenime žmogaus brolybę vizi
ją (svajonę).

Prezidentas Trumanas pasirašo bilių, paskiriantj 65 milionus dolerių statybai U N 
'centrui pastatų, New Yorke. Iš kairės: valstybės sekretorius George C. Marshall, 

UN generalis sekretorius Trygve Lie ir jo padėjėjas Byron Price, New Yorko majo
ras William O’Dwyer, kongresinio komiteto narys C. A. Eaton, J. V. atstovas Jung
tinėse Tautose Warren Austin, senatinio užrubežiniams reikalams komiteto pirmi

ninkas Tom Connally, New Yorko kongresmanas Sol Bloom.

ŪŠ> J
< •

apvainikuoja, kuri Lietuvos jaunimą užkurs nauja ener
gija ir noru darbuotis naujam gyvenimui kurti. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 23, 1946
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Mokėti gerai skaityti yra 
svarbiausias apšvietus įran
kis. Bet mažai kas moka 
supratingai skaityti, rašo 
profesorius Mortimer J. 
Adler savo knygoje “How 

i to Read a Book.” Daugumas
• baigusiųjų vidurines mo- 

T kyklas ir kolegijas yra pra
sti skaitytojai, kaip parodė 
tyrimai.

Prof. Adler sako:
—Tik po to, kai baigiau ko

legiją, aš atradau, jog ne- i mokslinės tiesos supratimas 
moku skaityti. Tatai aš su- kartais gali pareikalauti 
žinojau tik tada, kai prade- valandos laiko ar daugiau.
ju kitiem dėstyti, kaip rei-! Bet ir tokioje knygoje 
kia skaityti... Daugumas i patartina ant greitųjų ap
mokytųjų vasariniuose kur- lamai perskaityti ištisą sky- 
suose universitete taipgi pa- rių, o paskui jau iš lengvo 
sirodė nemoką tiksliai skai- ir atydžiai visą skyrių skai
tyti.

Vidutiniam skaitytojui neužteks ir antro skaitymo: 
Adleris pataria rimtą kny- reikės grįžti prie sunkesnių 
gą tris kartus skaityti—del skyriaus paragrafų.
bendro turinio, dėl suprati- Tokią medžiagą skaitant, 
mo ir visapusiško apsvars- privalome klausimus staty- 
tymo. Jis pabrėžia, jog tin- ti, dalyką-analizuoti (lukš- 
kamas skaitymas yra nelen-i tenti). Tenka prisiminti sa- 
gvas darbas. Tam reikia vo patyrimus, mintyje ma- 
sutelkti vaidentuvę, pasta- tyti dalyką, ne vien tik sa- 
bumą, atmintį, ir kitas pro- kinius. Juk patys žodžiai 
tines jėgas.

Jei knyga yra verta vieno ! 
skaitymo, ji užsitarnauja 
bent dviejų perskaitymų, ! 
rašo J. L. Mursell savo kny-1 
goję “Streamline 
Mind”.

rai yra lėtesnis, negu vien 
tiktai akimis.

Galima greičiau skaityti 
knygą, duodančią faktus- 
žinias, nes tai atminties da
lykas, nereikalaujas daug 
mąstymo.

Bet skaitant mokslinę, fi- 
1 o s o f i n ę, ar rimtą 
politinę knygą, 
svarbiau yra suprasti, ap
galvoti ir pasverti, negu 
greitai skaityti. Vienos

tyti nuo pradžios. Dažnai

neturėtų prasmės, jeigu ne
žinotume jų reikšmės iš 
gauto praeityje žinojimo bei 
patyrimo.

Susidūrus su keblumu, 
reikia bandyti savais žo
džiais pasistatyt klausimą 
ir taip pat savais žodžiais 
suformuluot. ieškomą bei 
randamą atsakymą. Dažnai 
tenka sakinį suskaidyt į ke
lias dalis ir kiekvieną dalį 
savo žodžiais išreikšti. Nes 
kol mes nesugebame savais 
žodžiais pasakyti, ką skai
tome bei studijuojame, tai 
dalyko iš tikrųjų nesupran
tame.

Ypač frRŪęsliniuose skai
tymuose prisieina atsiminti 
svarbieji dėsniai^ to, kas 
pirmesniuose skyriuose per
skaityta. Norint tiksliai 
skaityti, patartina peržiūri
nėti jau skaitytos knygos 
arba turiningo straipsnio 
dalis.

Siekiant .meistriškai “už
valdyti” knygos turinį,- ne
užtenka tik greitai perskai
tyti ir po truputį apgalvoti. 
Gal jūs ir supratote svar-

biausias knygoje mintis bei 
faktus, ir neturite linkimo 
rūpestingai iš naujo skaity
ti ir tikrinti. Bet paviršuti
nis knygos perskaitymas ir 
šioks toks supratimas ne
reiškia, kad atsiminsite 
svarbiuosius dėsnius. Tam 
reikia rimto apmąstymo ir 
pakartojimų.

Tiesa, yra knygų, kurios 
vertos tik ant greitųjų per
žiūrėti. Bet jeigu norima 
tikrai įsitėmyti geros kny
gos turinį, tai reikia aty- 
clžiai iš naujo skaityti, sta
tyti klausimus, savais žo
džiais išreikšti atsakymus, 
daryti palyginimus, nagri
nėti įvairių dėsnių prasmę.

Toliau “Best Methods of 
Study” pataria:

Trumpai, keliais sakiniais 
pasirašykite savais žodžiais 
perskaityto knygos sky
riaus turinį. Apsvarstykite 
ir nuspręskite, kurie daly
kai yra svarbiausi; prijung- 
kite pavyzdžius ir reikš
mingesnes smulkmenas. Iš 
tos medžiagos sudarykite 
bendrą paveikslą. Galų gale,

būtų naudinga dar kartą 
perskaityti tokį trumpą 
knygos skyriaus turinį, sa
vo paties žodžiais parašytą.

Dažnai naudinga pačiam 
save egzaminuoti iš to, kas 
perskaitoma. Statykite sau 
klausimus, ir duokite atsa
kymus: palyginkite su kny
goje randamais atsakymais.

Geriausi studentai laiks 
nuo laiko staptelėja skaitę, 
ir po vieno kito puslapio 
patys save kvočia, ar jie 
supranta bei atsimena svar
biuosius punktus. Kada tik 
jie atranda, jog užmiršo 
reikšmingus dėsnius, tai juo 
akyliau studijuoja. Jie pa
mato ir pataiso klaidas, ku
rias padarė neteisingai su
prasdami dalykus.

Greitas. Skaitymas
Paskutiniais laikais

mokytojai per daug perša 
greitą skaitymą. Bet spar
tus skaitymas gali būti nau
dingas tik tūluose atsitiki
muose. Jei žmogus susipa
žinęs su tam tikro laikotar
pio istorija, su'įvairių kraš
tų, geografija arba .vienos

tūli

bei kitos rūšies literatūra, 
tokio turinio knygų greitas 
skaitymas bus jam tik žino
jimo papildymas jau pažįs
tamoje srityje. Tokiame at
sitikime jis, palyginti, ne
daug naujo iš knygos te
gauna, ir skaitymas lengvai 
eina.

Kada Greitas Skaitymas 
Būna Bergždžias

Bet jeigu asmuo pirmą 
kartą teskaito apie chemi
nius junginius, apie Newto- 
no judėjimo tiesas fizikoj, 
apie radarą arba kitus dar 
visai svetimus mokslinius 
dalykus, tai nieko nelaimės 
greitai skaitydamas; jei 
vieną klausimą tik pro akis 
praleis, sekamas klausimas 
atsistos prieš jį, kaip mūro 
siena.

Norint tokią knygą tiks
liai skaityti, ypač pirmą 
kartą, tenka visu akylumu 
tėmyti ne tik kiekvieną sa
kinį, bet kiekvieną žodį, 
numerį ir net ženklelį. Nors 
tatai būtų lengviausia kal
ba parašyta, bet dalykas vi-

DIDELIS ŽVEJYBOS PAKILIMAS KLAIPĖDOS VANDENYSE

T

Klaipėdos žvejybos uosto i žuvis tik tose vietose, ku- 
Your radistas priėmė radiogramą I rias mums nurodydavo vo

kiečiai, — pasakoja senas 
žvejys, klaipėdiškis Jonas 
Kučinskas. — Visas laimi
kis, iki paskutinio kilogra
mo reikėjo atiduoti kolonis
tams pusvelčiui. Mes gyve- 

uvies nome PaJ'ūryje, kasdien . iš- 
buvo Traukdavom jūron, o mūsų

___ . iš “Viesulo.” laivo: “Grįžta-
Prof. Walt. Pitkin taip pat me su turtingu laimikiu, 

sako, reikia dviejų skaity- .Ant laivo denio —12 tonų 
mų — pirmą • kartą gali- ! žuvies menkės.” 
ma greičiau skaityti, viduti-; 
lyai atkreipiant dėmesį į. 

’turinį, o antrą sykį skai
tant, jau stengtis geriau 
viską suprasti ir svarbes
nius dalykus pasižymėti ir į- 
sitėmyti.

Daugelis studentų suklum- i 
pa todėl, kad nemoka tiks
liai skaityti.

Indianos Universi t e t e ' 
prieš keletą metų buvo pa-I ivpivba

i

i

Kada laivas priplaukė 
prie krantinės, čia jau vis
kas buvo paruošta žuvies 
priėmimui. Laivas 1___
greitai iškrautas; “Viesu
las” vėl išplaukė jūron...

Tais laikais, kada Klaipė
da buvo jėga atplėšta nuo 
Lietuvos, saujelė vokiečių 
kolonistų — žuvies pramo
nininkų laikė savo naguose

-. ... , .... . , ; . Lietuviams žve-
nnkti atsilikėliai studentai. jams buvo uždrausta savis- 
Per kelias savaites jie buvo įovjaj žvejoti Kuršių marių 
mokomi supratingo skaity- užutakyje, nekalbant jau a- 
mo ir studijavimo. Paskui ie išplaukima j Baltijos er- 
daugumas tų vadinamų ne- Jjves
gabių studentų jau mokėsi' _ Mes galgjome gaudyti 
gerai ar bent vidutiniai, pe- ________
reidami iš klasės į klasę. i

Sėkmingo skaitymo klau-' 
simas yra gilus ir platus. . ~
Prof. Adler, parašęs vieną Su dideliu pasisekimu Ta-, sapusiškai išstatyti tarybi- 
}<nygą apie skaitymo meną, rybų Sąjunga šiais metais ' nės pramonės gaminiai. Tai 
sako reikėtų dar kitos to- dalyvavo keturiose tarptau-! buvo ryškus įrodymas tų

žvejams atsistoti ant kojų. 
Nidoje, rytiniame Kuršių 
marių užuotekio krante, pa
čioje Klaipėdoj buvo įsteig
tos žvejų artelės. Žvejai ga
vo iš vyriausybė tinklus. 
Buvo papildytas ir pataisy
tas motorinis/ burinis ir 
irklinis žvejų laivynas. Val
stybė atveža žvejams ir jų 
šeimoms produktus, įrengia 
žvejų kaimelius, įsteigia 
juose kutūriries ir buitines 
įstaigas.

Nidoje gyvena apie 200 
I žvejų šeimų, čia pastatyta 
dešimtys naujų gyvenamųjų 

Tarybų valdžia padarė!namų, duonos kepykla, klu- 
galą beteisiam žvejų gyve- i bas, mokykla. Įrengtas radi- 
nimui. Per nematytai trum- |j0 mazgas, užbaigta statyti 

elektrinė. Persikėlę žvejai 
gavo iš tarybų valdžios pas
kolas įsigyti karvėms ir ki
tiems gyvuliams.

I Žvejai gyvena pasiturim

šeimos badavo...
Viena stambiausių žvejų 

gyvenamų vietovių Klaipė
dos krašte yra Nida. Var-1 
gas, skurdas, alkis ir nepa- | 
jėgiamas darbas vyravo čia

pa laiką žvejų gyvenimas, 
kaip ir kitų Klaipėdos kraš
to darbo žmonių gyvenimas, 
žymiai pagerėjo.

Tarybų valdžia padėjo I

čiai ir kultūringai. Senas 
žvejys Martynas Gelžys, pa
vyzdžiui, birželio mėnesį 
gavo už parduotą valstybei 
žuvį 12,958 rublius. Jis turi 
savo ūkį: melžiamą karvę, 
avių, kiaulių,, daržą. Prieš 
prasidedant vasaros žvejy
bai, vyriausybė padėjo jam 
pataisyti valtį, aprūpino 
tinklais. Už savo uždarbį jis 
nutarė geriau apstatyti bu
tą, nusipirkti radijo imtuvą 
ir dviratį.

Nemaža žvejų baigė veik
lios jūrų žvejybos kursus ir 
dabar dirba laivuose - trale
riuose. Tralerių laivynas, 
kuris kiekvienais metais di
dėja, įgauna lemiamą reikš
mę žvejyboje.

Klaipėdos įmonėse orga
nizuota tralerių gamyba. Be 
tralerių, Klaipėdos įmonėse

yra gaminami mažo tonažo 
žvejybiniai laivai ir motori
nės valtys.

Tralerių laivyno augimas, 
žvejybos artelių technikinis 
aprūpinimas padidino žu
vies išgaudymą. Žuvies ga
myklos, vykdančios pirminį 
žuvies apdirbimą, išplėtė 
savo gamybą, pasipildo nau
jais įrengimais. Klaipėdos 
žuvu konservu kombinatas 

į dirba pilnu pajėgumu. Iš čia 
‘Lietuvos respublika gauna 
rūkytą, sūdytą ir šaldytą 
žuvį, konservus, žuvų pro
duktus. 1 >

Pokarinis penkmečio pla
nas ir jo sėkmingas įgyven
dinimas atveria Klaipėdos 
kraštui neribotas augimo 
galimybes. Klaipėda tampa 
stambiausiu Tarybų Lietu
vos žuvų pramonės centru.

A. Beržaitis.

TARYBŲ SĄJUNGOS PASISEKIMAI TARPTAUTINĖSE PARODOSE
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kios, norint' išsamiau nu
šviesti meistrišką skaity
mą.

Šiame straipsnyje turėsi
me apsiriboti trumpomis 
pastabomis apie skaitymo 
taisykles. Žymi pastabų da
lis paremta nurodymais 
randamais kolegijinėje kny
goje “Best Methods of Stu
dy”, išleistoje Barnes and 
Noble.

Pirm pradedant skaityti, 
naudinga yra pasistatyti 
klausimus, kuriems tikimasi 
atsakymų knygoj arba rim
tame straipsnyje. Tie klau
simai palaiko skaitytojo 
mintį tikslioje vagoje.

Galima skaityti taip grei
tai, kaip paspėjama supra
sti. Reikia stengtis surasti 
svarbiuosius sakinyje žo
džius. Bet jeigu skaitoma 
taip sparčiai, kad daug pra
šokama, tai gal svarbūs da
lykai praleidžiami; tuomet 
tenka vėl grįžti prie tų pa
čių sakinių ir laiką eikvo
ti. ‘ T

Skaitymas lūpomis bend-

tinėse prekybinėse parodo
se ir mugėse — Lenkijoje, 
Jugoslavijoje, Suomijoje ir 
Vengrijoje.

Mugė Budapešte, Vengri
jos sostinėje, prasidėjo bir
želio 11 d. ir tęsėsi iki birž. 
27. Per pirmąsias 10 dienų 
daugiau kaip 600 tūkstan
čių žmonių aplankė Tarybų ; 
Sąjungos pavilioną, kur 
gausiai buvo išstatyti eks
ponatai, apibūdinantieji ta
rybinės pramonės, žemės ū- 
kio, mokslo ir kultūros lai
mėjimus.

Jau ir prieš karą Tarybų 
Sąjunga veikliai dalyvavo 
tokiose nuo seniai įsigyve
nusiose parodose Vengrijos 
sostinėje. Dabartinė tarybi
nė paroda buvo kur kas 
turtingesnė išstatytais dir
biniais bei produktais, negu 
pirm karo.

Kiekvienoje Tarybų Są
jungos prekybinių rūmų su
ruoštoje parodoje — Zagre
be (Jugoslavijoj, Kroati
joj), Poznanėje, Helsinky
je ir Budapešte — buvo vi-

milžiniškų pakitimų, kurie 
įvyko paskutiniais metais ir i 
vyksta dabar tarybiniame i 
ūkyje ir pramonėje. 

f

Ypatingai išsamiai buvo I 
parodyti Tarybų Sąjungos 
laimėjimai sunkios ir vidu
tinės mašinų statybos srity
je. Čia buvo naujausi auto- 
' mobiliai:, lengvieji “Zis- 
110”, “Zis -142”, “Per
galė” ir “Maskvietis”, 
o taip pat paskutinių 
modelių auto-sunkvežimiai; 
staklės, didžiosios žemės ū- 
kio mašinos, jų tarpe —sa
vaeigiai kombainiai, trakto- 
riniai plūgai, kultivatoriai, 
kilnojamos grūdų džiovyk
los ir kt. Visa tai vaizdingai 
atspindėjo tarybinės pra
monės pasiekimus.

Keleiviniai ir transporti
niai lėktuvai, galingi ekska- 
vatoriai (mechaniški kastu
vai), cheminės prekės, aukš
tos rūšies plienas, spausdi
namosios mašinos, vaistai, 
įvairių rūšių matuojamieji 
prietaisai ir dešimtys kitų

dirbimų rūšių įtikinamai 
paliudijo parodų lankyto
jam Tarybų Sąjungos pra
monės galingumą, jos tautų 
kultūrinius laimėjimus ir 
tarybinės šalies galimumus 
gaminti dirbinius plačiam 
eksportui į užsienį.

Didelį susidomėjimą sukė
lė tie parodų skyriai, kur 
buvo išstatytos medžiagos 
apie Tarybų Sąjungos pra
monės ir žemės ūkio atkū
rimo ir išvystymo pasiseki
mus po karo.

.Tąrybinės pramonės pa
rodos Helsinkyje ir Buda
pešte vykę kaip tik tomis 
dienomis, kada buvo pa
skelbtas Tarybų Sąjungos 
vyriausybės nutarimas su
mažinti Suomijos, Vengri
jos ir Rumunijos reparaci- 
nius mokėjimus (karinius 
atpildus).

Šių šalių valdžioms ir tau
toms atsivėrė dar didesnės 
galimybės platinti ir stip
rinti ūkinius ir kultūrinius 
santykius su Tarybų Sąjun
ga. Tarybinių parodų pavy
dimai užsieniuose įtikinan
čiai patvirtina šį siekimą. 
Atsiliepimų knygos užpildy-

tos iškilmingais ir dėkingais Inius pavilionus, atydžiai ap- 
užrašais. Iš prekybinių į- i žiūrėdami visus eksponatus, 
staigų užsienyje gaunami kad paskui galėtų smulkiai 
gausūs užklausimai dėl gali- papasakoti apie visa, ką jie 
mumo - įsigyti įrengimus, matė, savo kaimynams arba 
kurių daugumas buvo ro- bendradarbiams, 
domas visose parodose.

Parodos atidarymo dieną lenkų, jugoslavų ir suomių 
Helsinkyje, Suomijos sosti- darbo žmonių jausmus pui- 
nėje, tarybinį pavilioną ap-1 kai išreiškė Jugoslavijos 
Invilrn iv* inn YNvnryi rl nn n TJ o irn 1 n l\/ln v»i i o La nW-

Milionų eilinių vengrų,

lankė ir jos prezidentas Pa-| 
asikivi. Jis paliko užrašą: 
“Paroda padarė man gilų j- 
spūdį. Aš labai džiaugiuosi, 
kad ji surengta'Helsinkyje, 
ir tikiuosi, Pad ji savo ruož
tu pagerins ekonominius 
santykius tarp Suomijos ir 
Tarybų Sąjungos, taip pat 
dar labiau sutvirtins Suo
mijos draugiškus santykius 
su jos didžiuoju kaimynu.”

Susidomėjimas šia paroda 
buvo itin didelis. Ją aplankė 
daug lankytojų, specialiai 
atvykusių iš Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos.

Tarp dviejų milijonų žmo
nių, aplankiusių tarybines 
parodas Zagrebe, Poznanė- . 
je, Helsinkyje ir Budapešte 
— buvo įvairiausių profesi
jų žmonės. Daugelis jų po 
kelis kartu aplankė tarybi-

valstietė Marija Kruk, ap
žiūrėjusi tarybinę parodą 
Zagrebe. Ji sakė: “Puiki 
rusų tauta. Drg. Stalino va
dovaujamos, socialistinės 
visuomenės jėga yra milži
niška.”

Tarybinės parodos pa
traukė Lenkijos, Jugoslavi
jos, Vengrijos ir Suomijos 
spaudos dėmesį. Laikraščiai 
ir žurnalai išspausdino pla
čius pranešimus apie tary
binius pavilionus, smulk- 
meningai aprašė atskirus jų 
“standus”, įdėjo daug foto
grafijų.

Šiais metais Tarybų Są
junga dalyvaus taip pat 
tarptautinėje Čechoslovaki- 
jos mugėje, kuri įvyks sos
tinėje Pragoję rugsėjo mė
nesį.

ELTA.

sai naujas, taigi reikalaująs 
svarstymo, supratimo, vai
dentuvės įtempimo ir dar 
begirdėtų dalykų atsimini
mo beveik kiekviename sa
kinyje ir paragrafe.

Lie tu v. Literatūros Drau
gija taip pat yra išleidusi 
eilę knygų, kurios reikalau
ja mąslaus, atydaus skaity
mo ir pakartojimų, jeigu 
norima, kad galvoje pasilik
tų gana mokslin. ir faktinio 
bagažo. Tarp tų knygų yra 
“Pasaulio Stebuklai”, “Dar
bininko Sveikata” (Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus), “Karolio 
Markso Teorijos Sistema” 
ir kt. “Viduramžių Istori
ja” taip pat verta du tris 
kartus perskaityti.

Turime ir gana uolių 
skaitytojų. Taip antai, A. 
Matulis tris sykius perskai
tė tokią kietą knygą, kaip 
“Pasaulio Stebuklai.”
Skaitymas ir Pavargimas
Kai kurie žmonės gali tuo 

pačiu pradėjimu skaityti 
vieną, kitą, trečią valandą 
be akių ir galvos pavargi
mo. Kiti skaitytojai grei
čiau pavargsta. Didysis e- 
voliucijos mokslinink. Char
les Darwin pavargdavo nuo 
15 minučių rimto skaitymo 
bei rašymo ir turėdavo ko
kią minutę staptelėti.

Šio straipsnio rašytojui v- 
ra žinomi žmonės, kurie, 
puslapi perskaitę, staptelė- 
ja keletui akimirkų bei 
atsikvėpimų, pamąsto anie 
puslapio turini, pasilsi. Su 
tokiais staptėlėiimais jie 
gali keliolika valandų per 
diena skaityti, nejausdami 
ypatingo navargimo. O iei- 
gu be iokiu pertrauku skai
to, tai po’ keliu valandų 
“p-alva nasidarn sunki” ir 
jie mažiau pajėgia perskai
tyti.

Aplamas Susipažinimas 
su Knyga

Paėmus naują knygą 
skaityti, patartina visų pir
ma su jos įtalpa bendrai su
sipažinti — perskaityti ro
dyklę ir įžanga, jeigu yra; 
taipgi perversti visus pusla
pius ir šiek tiek natėmyti į- 
vairius knygos skyrius.

Beskaitant knygą, yra 
naudinga tėmyti ir suprasti 
randamus paveikslus, brai
žinius, žemlapius ir t.t. A- 
not senosios chinų patarlės, 
vienas paveikslas gali dau- 
gaiu pasakyti, negu tūks
tančiai žodžių.

Pabrėžimai
Tikslaus skaitymo moky

tojai pataria paišelių pasi- 
brėžti svarbiausias knygos 
vietas, kurias norėtume dar 
ateityje skaityti arba ge
riau galvon įsidėti.

Jei kurie , sakiniai bei pa
ragrafai neaiškūs, reikėtų 
ties jais ant knygos kraštu
ko klausimus (??) pastaty
tą paskui prie jų grįžti ir 
bandyti išsiaiškinti. Tam 
galėtų patarnauti žodynai, 
enciklopedijos ir plačiau 
pasilavine draugai - pažįs
tami. Kada klausimas išaiš- • 
kintas, tai klaustuką (?) 
perbraukti.

(Tąsa 4-me pusi.)

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

Pirm,, Rugp. 23, 1948
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(Tąsa)
Tas buvo užvakar, bet jam atrodė, 

kad prieš šimtą metų. Kiek jis išgyve
no! Jis ėmė nebeskirti dienų. Vokiečiai 
tebepuola; jie pasiekė Luarą. Gera tiem, 
kurie liko Paryžiuje — jiems viskas 
baigta!... O čia reikia kas nors daryti, 
spręsti. Čerčilis šantažuoja. Kalbama, 
jog į Bordo atvykęs de Golis. Kas žino, 
ar jis neturi ryšių su komunistais? ... 
Čia daug uosto darbininkų; prefektas 
pasakė: “Pavojingas elementas” ... Rei
kia išvyti Reino, o Lebrėnas vis dar svy
ruoja. Sėdi ir verkia... Ašaros ne laiku. 
Dabar reikia stiprios rankos.

Breteilis pavedė Tessa tartis su ispa
nų pasiuntiniu: Berlynas turi pranešti 
sąlygas. Breteilis pridūrė, jog nuo šio 
pasikalbėjimo daug kas pareisiąs. Tessa 
didžiavosi .savo misija ir tuo pat metu 
buvo prislėgtas. Jis stengėsi palenkti is
paną sau. Kai pasiuntinys ėmė girti 
Bordo vyną, Tessa diplomatiškai pa
prieštaravo: “Aš ragavau jūsų ‘Riochu,’ 
jis nė kiek nenusileidžia geriausios rū
šies mūsų vynui.” Atsidusęs jis tarė:

—Mano sūnus jūsų nacionalinės epo
pėjos laikais buvo konsulu Salamankoje. 
Jis draugavo su daugelių falangistų, ak
tyviai padėjo generolui Frankui. *

— Kur dabar jūsų sūnus?
Tessa atsakė ne tuojau. Jis paraudo

— kaip karšta restorane!...
— Žuvo. Jį užmušė komunistai.
Suvalgęs vištgaidį ant iešmo, Tesša 

pagaliau prabilo apie reikalą: kokios 
Berlyno sąlygos? Pradžioje ispanas atsa
kinėjo miglotai: neverta esą sustoti prie 
detalių; turįs būti abipusis supratimas; 
nugalėtojai nenorį pažeminti Prancūzi
jos. Kai jis priėjo prie to, ką vadino 
“detalėmis,” Tessa pajuto šaltį nugaro
je:

— Bet tai neįmanoma!
— Aišku, kai kuriais punktais galimi 

pakeitimai. Kaip jums sakiau, esminis 
dalykas — užmegzti kontaktą. Daug 
kas priklauso nuo jūsų karo laivyno li
kimo ... Berlynas abejoja, ar pajėgs 
maršalas, paimdamas valdžią, priversti 
visus paklusti jo įsakymams. Iš dalies 
vokiečius neramina kai kurios nesveikos 
nuotaikos Maroke ir Sirijoje . ..

— Tai nesusipratimas. Prancūzijoje 
nėra autoritetingesnio žmogaus, kaip 
Verdeno didvyris ...

— Tuo geriau... Jūs teisus, arman- 
jakas čia stebuklingas ...

Po pusryčių Tessa nuskubėjo pas 
Breteilį.

— Vokiečiai iš proto išėjo! Sąlygos 
negirdėtos, pasakysiu tiesiai — negar
bingos! Bijau, kad Reino teisus —teks 
sprukti į Madagaskarą .. .

Pamatęs, kad vokiečių reikalavimai 
nenustebino Breteilio, Tessa nurimo:

-— Aišku, reikia žiūrėti į dalykus 
blaiviai.. . Aplamai, ne taip baisu, kaip 
man iš įlirmo žvilgsnio atrodė. Aš tik 
manau, kad neverta tuojau skelbti sąly
gų: pirmiau pasirašysim, paskui išspau- 
sdinsim, Priešingu atveju tuo galėtų pa
sinaudoti komunistai. Arba de Golis. 
Tarp kita ko, jis Bordo mieste. Įdomu, 
ką jis čia daro? ... Taip, mus laukia ke
letas sunkių dienų. O paskui viskas su- 
sinormuos ...

Vakare Reino atsistatydino. Tessa 
nuoširdžiai pasveikino Peteną.

— Jūsų aureolė — nugalėtojo...
Dusliu senio balsu atsakė maršalas:
— Dėkoju.

- Vėlai naktį Tessa padiktavo Žolijo 
naujos vyriausybės sąstatą: storulis jau 
spėjo išleisti Bordo mieste nedidelį “La 
Voix Nouvelle.” Tessa pasakė:

— Aišku, ministrų krizė įvyko ne pa
gal etiketą. Bet maršalas turėjo paruo
šęs sąrašą ... Deklaracijos nepavyks pa
skelbti Palatoje.- Nieko nepadarysi — 
mes dabar esame pabėgėlių būklėje.

Žolijo paklausė:
— Kokios vokiečių sąlygos?
— To aš negaliu pasakyti — valsty

binė paslaptis. Viena pasakysiu — sąly
gos visiškai suderinamos su mūsų oru
mu. Kitokių sąlygų maršalas nebūtų prk 
ėmęs...

Žolijo įtariamai primerkė vieną akį:
— Orumas — dalykas ištystamas. 

Mane domina, ar įleis čia vokiečius ar 
ne*! AŠ, pagaliau, radau prastutę spaus
tuvę*. Ir, be to, negalima gyventi auto
mobilyje !...

— Jūs galite čia įsitvirtinti — Bordo 
taps antrąja sostine.

Valandos ištyso, lyg mėnesiai. Vokie
čiai delsė atsakyti; slinko toliau. Dukart 
per dieną braukinėjo Tessa žemėlapyje 
miestus, užimtus priešo: Orleanas, Šer- 
burgas, Reni, Dižonas, Belforas. Ketvir
tą dieną jis liepė nuimti žemėlapį. Nusi
minęs jis pasakė Pomare: “Verčiau pa
sakyk man, kokie ' dar miestai liko 
mums? . ..”

Šotanas staiga pareiškė Tessa:
— Jie nori mus pribaigti. Sąlygos 

tokios, kad jų nepasirašys nė vienas 
prancūzas. — ‘šypsodamas jis pridūrė: 
— Nebent tavo Grandelis, bet jis liko 
Paryžiuje...

Tessa įsižeidė:
— Nuo kurio laiko Grandelis “ma- 

no”? Ir aš visiškai nereikalauju kapi
tuliuoti. Aš norėjau garbingos taikos, 
tai natūralu. Jeigu reikia, mes išvažiuo
sim. Į Alžirą. Gal būt, pradžiai į Per-/ 
pinjaną — iš ten lengviau sprukti — 
per Port-Vandrą.

Ir Tessa ėmė galvoti apie pasipriešini
mą. Ilgai • žiūrinėjo žemėlapį.; tarėsi su 
generolu Lerido; per radiją kreipėsi į 
kraštą:

— Kareiviai ir jūrininkai! Paliaubos 
nepasirašytos. Kova tęsiasi. Ranka ran
kon su sąjungininkais ginkite mūsų gar
bę žemėje, jūroje ir ore!. ..

Vakare išėjo pasivaikščioti — skau
dėjo galvą, jis norėjo prasivėdinti. Prie 
uosto jį pažino krovikai; ėmė šaukti:

— Gerai būtų išdaviką pamurdyti!. .. 
Arba po žibintu! . . .

Tessa pamatė taksi — tai buvo išsi
gelbėjimas. Nežiūrėdamas tvankumo, jis 
pakėlė stiklą; jam atrodė, kad jį perse
kioja. Jis nuvažiavo pas Breteilį:

—Šotanas vėl intriguoja. Nori, kad mes 
persikeltume į Perpinjaną, o paskui į 
Afriką. Tai Čerčilio'šunybė. Šotanas vi
suomet buvo godus pinigui. Prisimink 
tiktai Stavickio bylą... Aš manau, jog 
reikia priimti vokiečių sąlygas. Mes įde
dame į revoliuciją, į anarchiją!

Vokiečiai vis dar tebedelsė atsakyti. 
Jie artėjo prie Bordo.

Anksti rytą Tessa pažadino trenks
mai: bombonešiai skrido žemai viršum 
miesto. Po valandos Tessa pranešė: “Au
kų septyni šimtai .. .” Teko vykti į ligo
ninę. Sužeistų vaikų reginys ir etero 
kvapas pribaigė Tessa. Jis spiege: “Mes 
siunčiame telegramas, o jie atsako mums 
bombomis!”

Atbėgo Bordo meras Marke, reikala
vo, kad vyriausybė išvyktų — reikią gel
bėti miestą!... Kilo panika. Visą die
ną Tessa praleido pas ispanų pasiuntinį. 
Vakare jis išdidžiai pasakė Žolijo:

— Galite nuraminti gyventojus. Vo
kiečiai pažadėjo maršalui neliesti mies
to.

. Kitą dieną jis apgailestavo — kuriam 
galui jis kalbėjosi su Žolijo? Į Bordo 
siūbtelėjo iš visur pamišusių pabėgėlių 
minios. Gatve negalima buvo pravažiuo
ti. Kepyklose nebuvo duonos, žmonės 
miegojo aikštėse. O į mieštą vis bėgo ir 
bėgo žmonės. Tessa iškvietė prefektą:

— Nieko neįleiskite į miestą, kitaip 
mes pražūsime. Pastatykite policininkus 
su automatais. Armija negalima pasiti
kėti — kareiviai pakrikę, jie praleis, ką 
tik nori: pabėgėlius, vokiečius, komunis
tus. ' «

Kai Tessa pranešė, jog Turo miestas 
priešinasi, jis neteko pusiausvyros: be
pročiai! Kam pykinti Hitlerį?... Ir 
Tessa pasiūlymu, vyriausybė paskelbė, 
visug Prancūzijos miestus “atvirais.”

Tessa vėl 'kalbėjo per radiją. Jo balsas 
drebėjo«iš susijaudinimo:

— Mes tikimės, kad mūsų priešai pa
rodys taurumo. Prancūzų tauta visuo
met buvo realistė.* Mes mokame žiūrėti 
teisybei į akis. Jeigu mums tektų kardą 
įdėti į makštį mes pasakysime — dva
sia nenugalima! Bet, deja, šiuo momen
tu tankai stipresni už dvasią!...

Jis sėdėjo nusikamavęs? veidu‘tekėjo 
prakaitas. Staiga įėjo Vaisas. Tessa nu
stebo — kodėl įleidžia nepranešę? ... 
Pamiršta, kad jis ministras, kad Bordo 
dabar sostinė!

Vaisas ištiesė popierį:
' — Pasirašykite.

— Kas tai?
(Bus daugiau)

LMS VASARINIAI KURSAI PRADĖTI 
SU ENTUZIAZMU

WORCESTER, MASS. — Ilgai 
planuoti ir kruopščiai ruošti 
LMS vasariniai kursai Olym
pia parke prie Worpesterio 
baigia'savo pirmą savaitę ii 
eina į antrąją. Kaipo pirmas 
toksai bandymas lietuvių me
ninėje veikloje, tų kursų pasi
sekimas negali būti disputuo
tas. Nedidelė, (bet darbšti, 
nelabai skaitlinga, bet kruopš
ti, entuziastiška ir dirbti bei 
mokintis norinti Amerikos lie
tuvių jaunimo grupė sugužėjo 
į Olympia parką, kur LMS 
rytiniai veikėjai surengė šiuos 
kursus.
Sena Lietuviška Kolonija

Pirmiausia: vieta. Rengi
mo komisija. negalėjo rasti 
tinkamesnės vietos, kaip 
Worcesteris. Viena seniausių 
'lietuvių kolonijų Amerikoje, 
ši kolonija iki šios dienos yra 
viena geriausiai organizuotų. 
Čia dar gyvos tam tikros rūšys 
senų lietuvišku tradicijų, ku
rios jau senokai išnyko dides
nėse kolonijose, kur gyveni
mas pergreitas, ir mažesnėse 
kolonijose, kur lietuvių gru
pės nepakankamai didelės.

Štai praeitas šeštadienis ir 
sekmadienis, ir kursų lankyto
jai bei vedėjai pradeda su
plaukti j Worcester), čia juos 
pirmiausia sutinka Sūnų ir 
Dukterų name, salėje, kuri 
yra viena jaukiausių lietuvių 
kultūrinių įstaigų Rytuose. 
Štai salė su simboliniais Lie
tuvos panoramos piešiniais 
virš scenos, ii' štai knygynas 
ir skaitykla. Knygynas! Kiek 
jų kadaise buvo lietuviškose 
kolonijose! Kadaise, kuomet 
lietuvių emigrantų srovės plau
kė miniomis i Ameriką, kny
gynai, maži, kuklūs ir netur
tingi, bet visgi knygynai, buvo 
steigiami kiekviename naujo
kyne. Dabar jų kai kur yra, 
—nunešti į rūsius arba užra
kinti spintose. Bet čia, Wor- 
cesteryj, knygynas atdaras, ir 
skaitykla gyvuoja, skaitykla 
su įvairiausiais lietuviškais 
laikraščiais ir žurnalais.

Vietiniai lietuvių veikėjai 
laukia atvykstančių ir turi pa
rūpinę priemones nuvežimui j 
kursų vietą, Olympia parką, 
lietuviams 'priklausantį sodą 
miškuotame aukštame šlaite 
prie ežero kranto.

Čia erdvūs kambariai jr 
(or u i ,leidžiant) žalios pievos 
laukia kursantų, kurie per dvi 
savaites bandys pasisemti, 
kiek per tokį aprėžtą laiką 
galima, žinojimo muzikoje, 
dramoje, lietuvių, kalboje. 
Apie 10 minučių ėjimo tolu
moje nuo parko randasi ma
žoje gražioje ežero saloje 
bendrabutis dėl kursų daly
vių. čia kariškos lovas, lyg 
barakuose, sustatytos laukia 
kursantų, kurie per tas dvi 
savaites gyvens tikrai kolekty
viai. Mergaitės bent kiek su 
nepasitikėjimu žiūri į tas “lo
vas,” bet jaunuoliai, visi buvę 
kariai, tokį miegojimo būdą 
puikiai pažįsta. Ir jiems tas 
barakų stylius tik senus prisi
minimus sukelia.

I

Kursų Organizatoriai
Kursų varomoji jėga ir- šir

dis, jų “dinamo’7 yra Mildred 
Stensler, rengimo komiteto 
pirmininkė ir LMS apskrities 
sekretorė. Jos rankosna su
eina visos tvarkymo, informa
cijos, dirigavimo ir planavimo 
gijos. Ji kursų širdis. t Už 
jos pečių stovi Vincas Bovi
nas, ilgametis meno veikėjas. 
Prie jų dar veikia entuziastiš
kas jaunuolis Harry Mitkus, 
kuris tvarko finansinius kursų 
reikalus. Ir štai jie, su pagal
ba tiek ir tiek kitų asmenų,’ 
tvarko tą pirmą bandymą, ku
rio pasisekimas nulems, ar at
eityje jie liks pastoviais, augs 
ir laps nedaloma dalimi mū
sų meninio veikimo.

Prie kursų įgalinimo labai 
prisidėjo vietiniai, Worceste- 
rio lietuviai pažangiečiai. Ant 
kiek New Yorke veikusi ko
misija yra veikli, ant tiek 
worcesterieciai prisidėjo di

deliu triūsu, visokiais techniš
kais darbais ir prirengimais.

Tiek dėl rengėjų. Daug 
darbo įdėta ir čia visų užsitar
navusių nesuminėti.

Kursai, kaip tai jau žinoma 
skaitytojams iš pirmesnių pra
nešimų, susideda iš tfijų da
lių : muzikos, dramos ir lie
tuvių kalbos. Beveik visi kur
santai yra daugiau ar mažiau 
susirišę su muzikos veikimu. 
Vieni yra patys muzikai, kiti 
bent dainininkai choro nariai. 
Ta kursų dalis, aišku, užima 
.svarbiausią rolę, nors jai ne
daug nusileidžia kitos. Muzi
kos mokytoja Pečiukaitė yra 
prityrusi mokytoja, kuri yra 
ne tik teorijos specialistė, bet 
ir gabi pedagogė, žinanti, kaip 
savo žinojimą perduoti moki
niams.

štai sėdi kursantai pirmoje 
muzikos pamokoje. Vieni jų 
jau gerokas laikas dainuoja 
choruose, kiti patys yra ne
mažai muzikos studijavę, tre
ti visai mažai apie muziką nu
simano, bet pasiryžę mokin
tis. Mokytoja paduoda pa
grindinius harmonijos pa
grindus, dirigento supratimą, 
tono jutimą ir tt. Ji neaiš
kina sausai teoretiniai, bet 
viską tiesiog pergyvena. Vaiz
dingai ji kursantams perduo
da, kaip kiekvienas raumuo, 
kiekvienas muskulas atsiliepia 
į tą ar kitą toną, kaip daini
ninkas turėtų jaustis dainuo
damas taip ar kitaip. Ir jie 
ją supranta. Jie ją supran
ta, nes jos aiškinimai pagrin
diniai, gyvi, ne tik supranta
mi, bet jaučiami. •

Dramos kursas gan kompli
kuotas, čia reikia įdėti daug 
praktiško darbo, reikia ne tik 
teorijos ir atydaus klausymo, 
ne tik vidutinio dalyvavimo, 
bet mokinių pilno įsitraukimo. 
Kursui vadovauja Jonas Va
lentis, per ilgą metų eilę ži
nomas kaip žymiausias pažan
gių lietuvių režisierius Ame
rikoje.

Lietuvių k’albos kursas pro
gramoje kalba apie rašymo, 
tarmės ir skaitymo mokini
mą. Bet kurso vedėjas R. B. 
mano, kad, kadangi dauguma 
kursantų yra jaunuoliai, kurie 
apie lietuvių kalbą turi apri
botą žinojimą, ir kadangi per 
dvi savaites gramatikos ar sin
taksės taisyklių nei pagrindo 
neapimsi, geriausia koncen
truotis ne tiek ant kalbos mo
kinimo, bet ant mokinimo apie 
kalbą. Ir per tą kursą sten
giamasi duoti mokiniams pil
nesnį lietuvių kalbos įvertini
mą iš lingvistinio, .istorinio ir 
bendro mokslinio taško, suri
šant tai su lietuvių kalbos ir 
tautos istorija ir kultūros ben
drais bruožais.

Tokie, maždaug, yra LMS 
rytiniai vasaros kursai, kurie 
baigia savo pirmą savaitę ir 
pradeda antrą Olympia parke, 
prie Worcesterio. Juose da
lyvauja apie du tuzinai mo
kinių ir gerokas skaičius lai
kinų klausytojų, kurie neturi 
laiko pilną kursą imti, bet at
eina prieš ar po darbo, ka
da tik laikas leidžia.
Kolektyvinė" Dvasia

Prie kursų pasekmingumo 
prisideda draugiška kolekty
vinė dvasia, kuri juose vyrau
ja. Demokratiniai sutvarkyti, 
mokiniams patiems valdant 
mokyklą, dalyvaujant jos di
rigavime.
• Prie to žymiai prisideda 
kursų stovyklos tvarkytojas ir 
veiklos koordinuotojas, kaip 
yra jo oficialus “titulas,” A. 
Merkis iš Philadelphijos, ku
rio uždavinys yra vadovauti 
liaudies šokiams,, žaidimams, 
organizuoti ekskursijas ir tt.

Sekančios savaitės pabaigo
je, kursams baigiantis, bus 
galima pilnai pasakyti, ant 
kiek jų pasisekimas įneš 
naujo į lietuvių pažangų me
no veikimą. Bet, esame ti
kri, kad neklystame sakyda
mi, jog jų pasisekimas jau už
tikrintas. , S.

•ii

AFL skrybėlinių unijos viršininkas Max Zaritsky nuo 
unijos įteikia prezidentui Trumanui naują skrybėlę. 
Tokias skrybėles su unijos žyme unija dovanojo ir ki

tiems dviem prezidentiniams kandidatams, 
Dewey ir Wallace’ui.

Tūli Nurodymai
Tiksliam Skaitymui

(Tąsa nuo 8-čio pusi.)
Laikraščius ar žurnalus 

skaitant, taip pat naudinga 
būna paišeliu pasižymėti 
svarbesnius sakinius bei žo
džius. Pavyzdžiui, skaitome 
straipsnį arba žinią ir norė
tume geriau atsiminti, kad 
apie tai galėtume susirinki
me pakalbėti arba su bend
rais padiskusuoti. Pirmą 
kartą skaitydami pasibrė- 
žiame įdomesnius dalykus. 
Antru atveju tėmyti galime 
tiktai pasibrėžimus, ir jau 
gana gerai žinosime, apie 
ką kalbame. O po vieno per
skaitymo be pasižymėjimų 
dažnai mum patiem būtų 
miglotas, abejotinas žinoji
mas.

Leninas buvo geniališkas 
ir mokslingas žmogus. Bet 
jis visuomet pasibrėždavo 
reikalingesnes jam vietas 
savo knygose. Leninas ir ki
tiem patardavo su paišeliu 
rankoje skaityti.

Anglijon suskrido 150 ka
rinių Amerikos lėktuvų su 
3,000 lakūnų.

n

Dienraščio Laisvės paramai 
piknikai įvyks sekamose 

vietose

Philadelphia, Pa.

Crescent Picnic Grounds
Gloucester Heights, N. J.

□

Waterbury, Conn
/

LIETUVIŲ PARKE 
Chestnut Hill Rd.

Cranford, N. J.
Rugsėjo 12 Sept
VAIČIONIO PARKE 
AW Division Ave., 

Cranford, N. J.
u

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOMS

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

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

arti maudynių. '
•<

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

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus is Dixie Hotel, 8th Ave. 

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

* *
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų 

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parfi. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais', ir gėrimais aptarnaujame žemom ’ kainom.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 23, 1



CLEVELAND© ŽINIOS

mėne- 
keletą

nesvietiškai kyla.
trimis mėnesiais

departmentinėse
žymiai padidėjo k ai- 

kas

pa

to, kad žmonės 
ir daugiau rei- 
visokių daiktų, 
kad jau rūsiuose 
perkama, rodo 

mažiau gali

IŠ MŪSŲ MIESTO 
EKONOMINIO GYVENIMO

Cleveland Trust Co. 
sinis buletinas pastebi 
vertų dėmesio dalykų.

Kainos 
Pastarais 
pardavimai 
krautuvėse
tik rūsiuose, kur parduodami 
nupiginti daiktai.

O tai yra požymis, kad 
žmonės jau mažiau gali Įpirk
ti ir ieško nupiginimų. Tai yra 
požymis sunkėjančio ekonomi
nio gyvenimo .

Tasai buletinas tačiau du
mia žmonėms akis aiškinda
mas, kad kainų aukštumas yra 
vyriausia dėl 
daugiau gali 
kalingi pirkti 

Tas faktas, 
daugiausia 
kad žmonės
pirkti, bet kainos vis kyla.

Aukštos kainos yra dėl to, 
kad fabrikantai ir spekulian
tai daro šimttis milionų dole
rių pelno ir nepaiso, kad tuo 
užtraukia daugumai žmonių 
didelį sunkumą.

Buletinas ir vėl dumia akis 
įkalbinėdamas, kad daugiau
sia pelnosi iš aukštų kainų 
pardavėjai žemės ūkio pro
duktų. Visiems žinoma, kad 
už pieną farmeriai gauna tik 
mažą dalį to, kiek pirkėjai
moka. Tas pats yra su kitais ir taikai laimėjimas, 
žemės ūkio produktais, ypač 
kiek tai liečia 
farmerius.

Buletinas kiek pamatingiau | 
pažymi, 
prieš infliaciją nėra jokia ko-( 
va. Jis sako, Trumano admi-1

tai kovai. Iki taip bus daro
ma, ta neva kova pasiliks 
bergždžias kalbėjimas.

Taip yra kas liečia Trumą- 
no administraciją, bet repu- 
blikonai nei kiek neprisideda 
kovai prieš infliaciją. Kaip 
tik priešingai, jie padeda in
fliacijai. Jie kovoja prieš 
nų numušimą, prieš viską, 
užkirstų kelią infliacijai.

Viską suėmus daiktan
sidaro išvada, kad Amerikos 
žmonėms, Clevelande ir visur, 
liekasi tik vienas kelias tas 
problemas tinkamai išrišti, bū
tent, balsuoti už Henry Wall
ace, ir abelnai Progresyvūs 
Partijos sąrašą.
' Iš demokratų ir republikonų 
jau daugiau nieko geresnio 
negalima tikėtis.

Verta priminti ir tas, kad 
ir demokratai ir republikonai, 
nors žodžiais užsimena apie 
civiles teises, viską daro jų 
siaurinimui.

Tas pats su taika. Karo 
visi bijo, bet abiejų partijų 
užsienio politika veda prie 
naujo karo, o ne prie taikos 
užtikrinimo.

čia irgi lieka tik vienas ke
lias—II. Wallace ir Glen Tay
lor išrinkti.

Jei jiedu ir nebūtų išrinkti, 
bet jei daug balsų už juos bus 
paduota, tai bus didelis Ame
rikos žmonių ir demokratijai

Žv.

sakau, paėmęs klaustuvą. Iš 
antro galo atsiliepia — Ar ži
nai, kas čia kalba?,'Tai d-gė 
Romandienė, sakau, aš. Ji 
man sako—šaukiu anksti, kol 
dar neišėjote į lauką.

Romandienė 
žinau, kodėl

Aš atsakiau,
Tuosyk ji man sako: 

drauge, aš irgi jau ne-

klausia, 
ji mane 
kad ne-

D-gė 
ar aš 
šaukia, 
žinau, 
“žinai,
pavaikščioju, kaip ir jūs.”

Išgirdus tą žinią pasidarė, 
graudu... tokia veikli drau
gė negali paeiti. Ji nusiskun-' 
dė, kad jau daug gydytojų 
turėjus ir nei vienas nesuran
da priežasties. Duoda Šatus 
(injections) ir niekas nesida- 
ro. Nusprendė eiti į Cleve
land Clinic dėl pilno egzami
no. Ir kadangi eina tik ant 
egzamino, tai d-gė Romandie
nė prašė, kad niekas jos ne
lankytų iki tolesnio praneši
mo. Kada jau viskas bus su
tvarkyta, tai bus pranešta 
laikraštyje, k u r. i r kada ir ko
kiomis valandomis galima lan
kyti.

Tai tiek šį kartą apie d-gę 
Romandienę. Nuo savęs lin
kiu d-gei geriausių pasekmių 
surasti nelemtos ligos priežas
tis ir pasekmingo išsigydymo.

smulkesnius D-gč Romandienė 
Nepavaikščioja

Graudu pasidarė išgirdus, 
valdžios kova, kad d-gė Romandienė' negali 

pavaikščioti.
Rugpjūčio 10 d., anksti ry- vargas, 

nistracija tik kalba apie kovą te, suskambėjo telefonas. Ma- 
prieš infliaciją, bet nieko ne- ’ nau sau, kas gi čia dabar ga-i 
veikia, bent nesikoncentruoja lėtų šaukti tokiu laiku? Alo, i

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
MHMbmI Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

H Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
H ko j,ūs reikalausite.

t Specialistai Pritaikymui
H šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
i Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
i FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

;•! J y'-j v v-.-.: ■ “J'*'0 i
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SO. BOSTON, MASS

............
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LMS vadovybė priėmė 
pakvietimą dalyvauti
Gintaro Programoje

Mes

“Ar tu tikras, kad turėjai širdį? Aš jos visai negirdžiu.

PADĖKAVONĖS
Amberlando Programos va

dovybė turi už didelę garbę, 
kad 
mūsų 
mūsų
rugpiūčio 28-tą dieną, 
viešai tariame jums širdingą 
ačių už jūsų prielankumą.

Tačiau LMS mokyklos mo
kiniams ir jos instruktoriams 
tariame daug daugiau ačių už 
jūsų prisidėjimą pildyme šios 
Gintaro Programos, kuri tar
nauja , Massachusetts lietu
viams visais reikalais.

Tačiau mes visi jaučiame ir 
tikime, kad Massachusetts lie
tuviai priims jūsų meno pro
gramą su džiaugsmu ir padė- 
kavone. Jūsų pasirodymas 
mūsų valstijoje suteikė mums 
ne tik garbės, bet ir ilgos is
torinės atminties.

Mes velijame jums ne tik 
gilesnio supratimo lietuviškoje 
muzikoje per šį laikotarpį, bet 
ir smagaus susipažinimo tarpe 
mūsų vienminčių mūsų gra
žioj valstijoj !

B. F. Kubilius ir 
Stasys Paura.

reikia 
jį ar juos nusiimti ke- 

Labai gražus sumany- 
Turės istorinės vertės 

laikais.

Bloga ir su Kanapecku
Kitas mūsų progresyvių na

rys irgi negeresnėj padėtyj, 
tai C. Kanapeckas. Drg. Ka
napeckas nepaeina be paly
dovo. Viena akis yra apvilk
ta, o ant dešiniosios yra dary
ta operacija, tai su ja gali 
tik atskirti kur šviesu, kur 
tamsu. Kol jo žmona buvo 
gyva, ji jam pagelbėjo. Da
bar, žmonai mirus, didelis 

kada prisieina kur 
nors eiti be palydovo.

Savo žmonos šermenyse d. 
Kanapeckas nusiskundė neži
nąs, ką turės daryti.

—Jei galėčiau matyti, 
nors dukters Balčiūnienės 

. dikį galėčiau 
dabar, nei pats 
lesiu prisižiūrėti, 
tau.

Šiuom tarpu

Linden, N. J Minersville, Pa

tai

prižiūrėti. O 
savęs nega

li cs nema-

Kanapcckas 
i yra no daktaro priežiūra. Jis 
viduriuose turi votis ((ulcers). 
Linkiu d-gui Kanapeckui per
galėti visas sunkenybes ir kad 
viskas išeitų ant gero.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

! Egzaminuojant
i Rašome Receptus i 
j Darome ir Pritaikome Akinins į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8^42

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Diroktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir ^smenlSkal patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

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

Tol. MArket 2-5172

SIETYNO IR AIDO CHORŲ 
PIKNIKAS •

Paskutinis ir, be abejo, 
gražiausias piknikas įvyks 
rugsėjo (Sept.) 19 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Lietuvių Parke, Lindene. ,

Rengia Sietyno ir Aido cho
rai bendrai. Tai dar pirmu 
kartu šių chorų gyvavime per 
35 metus, kad jie surengė ben
drą pažmonį. Reik žinoti, 
kad šie chorai yra nepapras
tai atsižymėję meno srityje ir 
taip pat visoje apylinkėje 
skamba- įvairiuose parengi
muose jų aistringos sutartinės 
dainos. <

Abu čhorai dabar stropiai 
lavinasi viens antram nenusi
leisdami. žiūrėsim, kuris kurį 
Įveiks.

Taip jau abu chorai daug 
veikia, daug visur dalyvauja, 
pildydami programas įvai
rioms organizacijoms, todėl 
tikisi nuo tų organizacijų mo
ralės ir materia lės paramos.

Mes tikimės savo pažangios 
visuomenės dalyvavimo su mu
mis, smagiai, gražiai visiems 
bendrai paskutiniu kartu 
metų laiką praleisti.

G. Albinas.

MIRĖ ONA GUSTAITIENĖ
Nors pavėluotai, nes ir pat

sai sirgau, bet noriu parašy
ti apie Onos Gustaitienės gy
venimą ir-mirtį. Ji mirė 17 
d. birželio, sulaukus 72 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, Marijampolės ap
skrities, Sasnavos parapijos.

Ona Slavinskaitė vedė Lie- įas< 
tuvoje su Vincu Gustaičiu. Jie

ĮKAINAVIMAS LMS 
MOKYKLOS

Dabartiniais laikais, gražia
me Olympia Parke, Worces
ter, Mass., yra įsteigta Lietu
vių Meno Sąjungos vasarinė 
Meno Pagilinimo Mokykla dėl 
Amerikos lietuvių jaunuome
nės. Į šią mokyklą atvyko 
daug talentingų jaunuolių iš 
daug Amerikos valstijų, kurie 
pamėgo meniškas mokslo ša- 

Jie visi atvažiavo su 
tikslu — pagilinti, su-

grįš į savo kolonijas.
Kas sumanė įsteigti meno 

pagilinimo mokyklą, 
prieš 
purę, 
m as! 
visais

Kuomet išsitariau, kad jau
nuoliai bus tinkamesni imti 
vadovybę lietuviškame mene, 
turėjau supratime, kad visi 
studentai yra kultūrinti gana 
patyrusiais mokytojais bei in
struktoriais. Kiekvienas iš jų 
yra patyręs žinovas savo ša
kos.

Pavyzdžiui, instruktorius 
Valentis •*— jis yra muštas ir 
plaktas dramos darbe. Kas 
nežino jo gražiai atlikto darbo 
veikale Chimes of Normandy 
ir kituose veikaluose? Tik 
pastarasis veikalas buvo vai
dintas Bostone nepei'seniai. O 
kas gali užmesti Elenai Pečiu- 
kaitei, kad ji nežinotų savo 
pareigų ? Ji yra profesionalė 
muzikos mokytoja St. Louis 
Universitete. Imkime Rudolfą 
Baraniką. Jis baigė aukštus 
mokslus Lietuvoje, kur studi
javo litvanistiką, etc.

Mano patarimas būtų Meno 
Sąjungai, kad jinai įsteigtų 
pastovią Lietuvių Meno Mo
kyklą ir kad apie ją visas lie
tuviškas pasaulis žinotų.

Eksperimentas yra jau at
liktas; pasekmės bus geros ir 
girtinos. Pagalvokime apie tai 
visi, kuria nors dieną!

B. F. Kubilius.

Mahanoy City, Pa.

šį

Paryžius. — Franci j a jau 
gavo 14 karo laivų iš Itali
jos, kaip karinių atpildų da
lį, pagal taikos sutartį.

vienu
į Ameriką atvažiavo 1898 m., prasti ir įauklėti savyje lietu- 
į Minersville, jieškodami lai- viškos sielos meną.
mingesnio gyvenimo, kaip ir I 
kiti Lietuvos išeiviai, pas ve- 
lonės brolį Joną Slavinską;

Gustaičiai buvo laisvų įsiti
kinimų, linksmi ir draugiški. 
Ona Gustaitienė prigulėjo prie į 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir skaitė dienraštį Laisvę per 
ilgus metus. Nebuvo to pro
gresyvių parengimo, kuriame 
ji nebūtų dalyvavusi. Pagal 
išgalę rėmė progresyvių judė
jimą.

Išaugino nemažą šeimą. Ve
lionė mirdama paliko nuliūdi
me tris sūnus ir dukrą, nes ki
ti trys sūnai yra mirę. Vie
nas 
me

Šis” meno 
seminaras duos nemaža nau
dos ne tik patiems meninin
kams, bef ir mūsų plačiai vi
suomenei. Visi studentai, ku-

LDS 104 kuopa rengia pik
niką 29 d. rugpjūčio (Aug.),' 
pas St. Kuržinską sode. Pra
sidės nuo pietų ir tęsis iki vė
lyvo vakaro.

Gerbiami draugai ir drau
gės, LDS 104 kuopa visus 
kviečia į šį pikniką, nes gal

• rie kultūrina save šioj moky-|jau neilgai mums gamta leis
kloj, galės būti Gaspadi-kloj, galės būti prinokusiais susieiti tyram ore. 
mokytojais lietuviškame mene nes rengia gardžių valgių ir 
Amerikos lietuvių kolonijose.

Ko mums visais laikais ir 
trūko — kultūrintų lietuviška
me mene vadų!

Galutinai sužinojau, kad 
LMS Mokykloje yra duodami 
sekami kursai: choro organi-1 
žavimas ir jo techniška vado
vybė;. lietuviškų dainų inter
pretacija, liaudies šokių su
pratimas, dramos įkainavimas 
it jos įtaka žmonių gyvenime, 
ir lietuvių kalba—jos istorine 
įtaka į kitas tautas ir į mūsų 
kalbančią visuomenę su pa
brėžimu suprasti mūsų pasė
jus iš visų amžių.

Galima tikėtis, kad jaunuo
liai bus daugiau kultūrinti 
dirbti meno srityje, negu jie 
kada nors buvo, kuomet jie

gėrimų bus visokių. "
Vieta jau visiems gerai ži- • 

noma: už Mahanojaus ant 
Park Place kelio, tik l*/2 my
lios nuo miesto.

Kviečiame visus.
Rengimo Komisija.’

London. — Pasaulinis an
glikonų vyskupų suvažiavi
mas išleido manifestą, kuris 
gąsdina, kad komunizmas e- 
sąs didžiausias pavojus 
krikščionybei.

jos sūnus žuvo Pirmąją- 
Pasauliniame Kare. Pa
brolį Joną Lietuvoje ir 

kitą, Jurgį, Minersvillėje, 
taipgi kitokių giminių.

Du sūnai — Vaclovas ir Er- 
nast-as — gyvena Minersvillė
je, o trečias — Algirdas—Phi- 
ladelphijoje. Duktė Judvi- 
šienė gyvena Brooklyne. ‘ Ka- 

I da Gustaitienė susirgo, tai jos 
» ir motiną 

prižiūrėjo iki mirties. Gustai
tienė palaidota 21 d. birželio. 
Jai paskutinę pagalbą atidavė 
ne vien giminės,t bet daug 
draugų ir draugių, tūli net. iš 
kitų miestų atvyko. Karstą 
puošė daug gėlių vainikų. Pa
laidota greta jos velionio vy
ro.

Nuo savęs išreiškiu didelę 
simpatiją velionės broliui, du
krai, sūnams ir kitiems gimi
nėms! Ilsėkis, Onute, amži
nai šios šalies žemelėje, kur 
praleidai savo gyvenimą!

V. Ramanauskas.

WHOLESALE AND RETAIL ! dukrelė atvažiavo
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
C 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Liw 
at 7706—18th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOSEPH C. LEONARDO, JOHN MONGELLf 

& CLARA LEONARDO 
dba shore Rd. Beverage Distributors

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 14375 has been issued to the undersigned 
to sell beet at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
18A Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

ANNA SCOTTO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Conti ol Law at 

P’kway, Borough of Brooklyn. 
-.Ings, to be consumed off the

ANTONIO OCCHINO

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

1847 Eastern 
County of ki 
premises.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

NOTICE
GB 14255 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1002 Myrtle Avenue, 
County of Kings -,to be consumed off 
premises.

EDGAR E. LaFRANK

is hereby given that License 
hr.s been issued to the undersigned

No.NOTICE 
GB 14291 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Giaham Avenue, Borough of Brooklyu, 
County of Kings ,to be consumed off the 
premises.

S'lANLEY REMSEN

NOTICE is hereby given that license No. 
L 1608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 482 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SADIE FELDMAN & ALWYN BARNETT

Notice is hereby given that liquor 
licehse Number L-1628 has been is
sued to the undersigned to sell liquor 
and -wine at retail under the Alcohol
ic Beverage Control Law.at 4 81-78th 
Street, B’klyn, N. Y-, for off prem
ises consumption.

Veter Aroe, 481-78th Street, Brook- 
B'. n, N. Y.

PADĖKA
Visa šeima Gustaičių, taipgi 

velionės brolis Jurgis Slavins
kas taria širdingai ačiū vi
siems giminėms, draugams ir 
draugėms, kurie vienaip ar ki
taip pasitarnavo mūsų motinė
lei, taipgi prisidėjo prie pasi- 
tarnavimo laike laidotuvių.

Sūnai, Brolis ir Dukra.

Jeruzale. — Nežiūrint pa
skelbtų paliaubų, Jeruzalė
je eina tikras karas tarp 
atakuojančių arabų ir besi
ginančių žydų.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Sofija, Bulgarija. — Čia'*** 
atvyko pasiuntiniai iš sovie- > 
tinio Vokietijos ruožto de
rėtis su Bulgarijos vyriau
sybe dėl prekybos sutarties.

BAR & GRILL
UETUVIŠKA ALUDE

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Kanados
Black Horse Ale

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

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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DarbiečiŲ Vadai Eina 
Pikietuoti Prieš 
Aukštas Kainas

Bronx Darbo Partijos vadai, 
su kongresmanu Lco Isacson 
priešakyje, praėjusį ketvirta
dienį pikietavo Armour, Swift 
ir kitų didžiųjų mėsos parduo
tuvių centrus prie 150th St. 
ir Brook Ave., Bronx, protes
tui prieš aukštas mėsos kai
nas.

Su Isacsonu ir keliais šim
tais eilinių vartotojų taipgi 
maršavo kandidatai Albert 
Kahn, Belle Bailynson, Sol 
Saiz, Helen M. Fredericks.

Pel Ko Tenka Blokus Klam- 
poli Gavimui “Plain” Pieno

Apiplėšė Kolegiją
Praėjusio penktadienio vi

durdienį du ginkluoti plėšikai 
atėjo į Columbia Universite
to Mokytojų Kolegijos rašti
nę ne už ilgo po parvežimo 
algoms pinigų ir susišlavė 
$9,900.

Blogdariai, menama, gerai 
žinojo aplinką ir algoms iš
mokėti sistemą.

Mary Jackson, 21 metų, ir 
Winton Merritt, 22 m., užsi
mušė su auto atsimušus į me
dį piie Hempstead, L. I.

Nušovė Žmoną Gatvėje 
Ir Pats Nusišovė

.Ange) Uriante, 59 metų, gy
venęs 481 Fourth Ave., Brook- 
lyne, mirtinai pašovė nuo jo 
atsiskyrusią žmoną Marią ir 
pats nusišovė paleidęs kulką 
j smilkinį. Tragedija įvyko 
ant 10th St., netoli Fourth 
Ave., vyrui pasekus ją iš už-t 
pakalio. Jis ją pašaukęs var- 
du, o kada jinai atsigrįžo, vy
ras jai į krūtinę paleido du 

< šūvius.
Moteriškė su sūnumi ir dvie- 

mis dukterimis gyveno 484 
Third Ave., taipgi turėjo jau 
ištekėjusią dukterį.

Kiekviena šeimininkė, kuri 
stengiasi nupirkti savo šeimai 
daugiausia maisto už prieina
miausią kainą, žino, jog “plain” 
pieno bonka yra centu piges
nė, tad jinai jo ieško. Ir 
taip pat žino, kad vis sunkiau 
ir sunkiau darosi “plain” pie
no gauti. Kartais turi kelis 
blokus klampoti, kad jo gau
tum. Ypačiai atėjus iš šapos 
dažnrai stokuoja kantrybės 
eikvoti kelias ar kelioliką mi
nučių laiko taupymui cento. 
Atrodo nepraktiška ekonomi
ja.

Tačiau tą centą taupo tie, 
kurie žino, kad už to cento 
slypi biaurus suokalbis prie
varta tą centą išplėšti. Kurie 
bent numano, kad su prievarta 
brukama preke turi būti kas 
nors blogo. Arba taupo tie, 
kurie dėl neištekliaus privers
ti taupyti.
Kame Skirtumas Tarp “Plain” 

Ir “Homogenized” Pieno?
“Homogenized” pienas da

rosi iš “plain” pieno, tad 
maistingumas tas pats. Ta
čiau “homogenized” pienas 
gali turėti ir mažiau maištin
gumo, nors tas įstatymiškai 
draudžiama. Tam tikru per 
mašiną varomo pieno proce
su su pienu suplakama piene 
esamoji .grietinė (kiek jos 
prekybininkai bepalieka pie
ne) taip, kad ji nebeatsiskiria 
nuo pieno, negali matyti, kiek 
jos yra. Tad gali jos palik
ti, gali ir nebepalikti, nes var
totojas nematys ,o inspekto-

iriai negi gali kiekvieną bonką 
patikrinti.

Tačiau tame dar tik da- 
I lėlytė priežasties, del ko veik 
nebegalima gauti “plain” 
(natūra lišk o) pieno.

Greta pusiau laisvų rankų 
palikti ar nepalikti piene grie
tinės, kompanijos ima po cen
tą daugiau už kožną kvortą 
“homogenized” pieno, perva
ryto per tas mašinas. Aiški
na, būk tas procesas brangiai 
kainuojąs. Ar tiesa?

štai ką apie tai pasakė val
dinis tyrinėjimų komisionie- 
rius' John M. Murtagh savo 
pateiktame New Yorko miesto 
ir Washingtono valdžioms ra-, 
porte: %

“Mašina homogenizavimui 
pieno,” sako komišionierius 
Murtagh, “kainuoja $5,500. 
Mašina perleidžia per valan
dą mažiausia 8,000 kvortų ar
ba 64,000 kvortų per dieną. 
Tad, gaunant po centą nuo 
kvortos, mašina save išsimoka 
per astuonias ir pusę dienų.

“New Yorko mieste kas me
tai parsiduoda po virš bilio- 
no kvortų pieno, kurio 300,- 
000,000 kvortų yra homogeni- 
zuotoje formbje. Tas pride
da $13,000,000 priedinio pel
no per metus už New Yorko 
mieste parduodamą pieną.”

Ot, ir paslaptis, dėl ko ten
ka ieškoti natūralaus pieno 
net už kelių blokų ir su krau
tuvių savininkais bartis už ne
turėjimą, natūralaus pieno pa
kankamai. - St.

Queens apskrities teismas 
nubaudė John B. Cramer pa- 
simokėti $25 už įvedimą elek
tros vielų prie vienų Aqueduct 
lenktynių trekių neturint tam 
leidimo.

Draugą Vincą Paukštį
- Užgulė Antra Liga

Jau porą kartą Laisvėj bu
vo rašyta apie d-go V. Paukš
čio širdies ligą. Bet, anot to 
posakio: viena bėda — maža 
bėda, bet kai dvi trys apsėda, 
tada jau tikra bėda, — jau 
veik savaitė laiko, kai jį įky
riai kankina sciatika (klubų 
nervų skausmai). Pradžioj 
pradėjo gelti strėnas, o paskui 
apėmė užpakalines šlaunų da
lis. Negali nė sėdėt, nė gu- 

* let. Naktimis gulinėja ant 
grindų, priekiu.

Ši jo liga yra kroniška. Kai 
kada jis būdavo kamuojamas 

\ per keletą savaičių, kai kada 
keletą dienu. S. V.» v

Jack Carson technispalvėje 
filmoje “Romance on the High 

Seas.”

Queens Darbo Partija 
Pastatė Kandidatus» - - - - -

Pirminiuose - balsavimuose 
(primaries) šį antradienį, 24- 
tą, Queens darbiečiai, užsira
šiusieji American Labor Par
ty balsuotojais, nominuos sa
vus kandidatus visoms vie
toms, kokioms tik turėjo ati
tinkamus asmenis.

Queens demokratai, bijoda
mi pralaimėti visas vietas re- 
publikonams, prašė darbiečių- 
paremti tris jų kandidatus. 
Gal darbiečiai būtų tą prašy
mą išpildę, jei demokratai 
nebūtų pasimoję per toli. Jie 
norėjo, kad darbiečiai nesta
tytų jokių savo kandidatų, už
leistų dirvą demokratų viso
kiems raudonbaubiams.

Darbiečiai tokio pasiūlymo 
nepriėmė, pastatė savo kandi
datus.
Queens Kandidatai

Į Kongresmanus
3- me Herbert Shingler, na

rys CIO Utility Workers.
5- me Thomas J. McCabe, 

A FL Hotel Front Service Em
ployes Lokalo. 144-to biznio 
agentas.

6- me Mrs. Irma L. Lind- 
heim, moterų veikėja. Jos 
teritorijon įeina Astoria, Sun
nyside, Queensbridge, Mas- 
peth ir Ridgewood, pastaro
sios dxli turtingos lietuviais pi
liečiais.
Kandidatai į Senatorius

4- me Gabriel Kopperl
5- me Donald II. Smith
6- me Paul Melone
7- me John Profeta

Į A^setnblyjnanus
1- me Charles Sherman
2- me Milton Friedman
3- me Benjamin Smith
4- me Joseph Spencer
5- me Albert Spivey
6- me Sol. L. Firstenberg
7- me Floyd Hasselriis
8- me Arnold Olenick
9- me Theresa Miller
10- me Daniel Carubia
11- me Edward Washington
Labiausiai įsigyvenusiais, 

plačiausia žinomais susiedijo- 
se yra Mrs. Lindheim ir Wash- 
ingtonas. Tikimasi, kad jie

Žvaigždė ir Atomas 
Atidarys Parodą

New Yorko sukakties paro
dos atidarymui būsianti pa
naudota šviesa žvaigždės, ku
ri pirmu kartu tapo pastebė
ta 1898 metais, kuomet did
miesčio apskritys susijungė į 
vieną Didžiojo New Yorko 
miestą.

šį šeštadienį, auksinio jubi
liejaus atidarymo iškilmėms 
bus panaudota tos žvaigždės 
šiluma pradeginti kaspiną ati
darymui vartų į parodą.

—Argi ta žvaigždė tokia 
karšta?—tūlas klausia.

—Dar ne,—atsako aiškinto
jai. — žvaigždė Alioth šiuo 
tarpu esanti už 300,000,000,- 
000,000 myl. nuo mūsų žemės. 
Tačiau pasiruošiant parodai 
sudaryta jos atspindžiui rink
ti lyg ir taurė,, jos spindu
lių šiluma sukaupiama į te
leskopus aukštumose ir me
chaniškai atsukama ant taš
kelio atomo, padėto Grand 
Central Palace 4-me aukšte. 
Atomo suplaišymas, iš to su
sidariusi energija perdegins 
kaspiną. O po tų visų ceremo
nijų paskelbs parodą atidary
ta. Tai įvyks šio šeštadienio 
vakarą, rugpjūčio 21-mą.

Teleskopai žvaigždės šilu
mai rinkti būsią vienas pasta
tytas ant Empire State Build
ing, o kitas B-29 lėktuve, dau
sose.

Parodos atidarymo laiku 
gatvės ties Grand Central Pa
lace bus pritamsintos iki tiek 
šviesos, kiek ten būdavo 1898 
metais. Ar jiems tai pavyks, 
abejotina. Gatvių lempas ir 
skelbimų šviesas pritamsins. 
Tačiau apylinkės pastatuose 
yra gausa langų ir juose švie
sų, ko nebuvo prieš 50 metų.

Bronxe įsikūrė naujas Ame
rikos Italų for Wallace Komi
tetas.

Darbiečiai Išreikalavo 
Liguistam Asmeniui 
Pašalpą

Liguistas taksiko vairuoto
jas Abe Fingerman, 1945 me
tais sužeistas auto nelaimėje 
ir nuo to laiko sergantis, pa
staruoju laiku kelias naktis 
nakvojo Central Parke

Fingerman prieš trejetą mė
nesių kreipėsi į valdinę įstai
gą prašyti pašalpos. Bet kad 
jis neturėjo pastovios gyveni
mui vietos, gyveno viešbučio 
kambaryje, sakė turį apie jį 
gauti daugiau informacijų iš 
ligoninės, kurios klinikon jis 
tebevaikščioja gydytis.

Laukė jis ilgai, bet pašalpos 
vis nesulaukė. Išsibaigus iš
tekliui, jis išėjo į miestavą be
namių bendrabutį, tačiau ne- 
bepakęsdamas gyvių nuspren
dęs, kad geriau gyventi parke.

Apie parko gyventoją žinia 
pasiekė darbiečio kaunsilma- 
no Eugene P. Connally rašti
nę. Darbiečiai bylą iš naujo 
pristatė valdinei įstaigai. Ten 
aiškinosi, kad “pražuvę” iš li
goninės gautieji apie Finger- 
maną rekordai, bet žadėjo iš 
naujo gauti rekordus ir duo
ti jam kambarį ir žmonišką 
maistą iki nustatys pašalpos 
reikalą ir sumą.

Kaip Atrodo Padėtis 
Italijoj ir Kitur Europoj?
- Norintiems tais klausimais 

pirmarankių žinių įdomu bus 
skaityti angliško darbininkų 
laikraščio Daily Worker rašy
tojo Joseph Starobino aprašy
mus iš Romos ir kitų šalių. 
Paprastai, komercinėje spau
doje mes matome pasaulį tik 
tokiu, koks matomas per 
mihonierių nupirktų kores
pondentų akinius. Starobinas 
aprašys, kaip visa tai atrodo 
žiūrint darbininkų akimis.

Laikraštis gaunamas veik 
ant visų žymiųjų standų mies
to centre ir darbininkiškuose 
centru ose p r i e m i esty j e.

L. K. N.

PARDAVIMAI
Pasinaudokite Proga. Parsiduoda

4 šeimų mūrinis namas, 2 aukštų, , 
su garadžiu 2 karam. Vienas apart- | 
mentas tuščias. Yra visi moderniniai J 
įrengimai, pats namas dar naujas. ■ 
Parduodame be agento už labai pri- | 
einamą kainą. Prašome kreiptis: J 
106-16 — 76th St., Ozone Park, Į 
L. I...N. Y. (197-199) 4

/

Saugokitės Falšyvp 
Dešimkių!

New Yorko ir apylinkėse (o| 
lig šiol gal jau ir daug kur ki-j 
tur) prisėta gausa falšyvų de-Į 
šimkių. Jos esančios taip ge-j 
rai padarytos, jog net eksper
tus bankų kasininkus apgau
nančios. Mums dar neteko to- 

j kios matyti, tačiau valdinės 
; įstaigos, įspėjančios saugotis, 
I paduoda sekamas žymes:

Priešakyje atspaustas Ha- 
| miltono paveikslas esąs per- 
• daug šviesiais plaukais; kai- 
I riame šone pirm paveikslo ra
itu apvesta serijos raidė G su 
[8 nuliais; o dešiniame šone už Į 
i paveikslo viršuje 8 nuliai, že- 
| miau rate žalia antspauda 
(green seal); gi pačiame že
mutiniame. kamputyje smulkiu 
raštu įspausdinta F 399 arba 
B 388.'

Užpakalinėje pusėje bank
noto Treasury Building esąs 
be laiptų.

Gaunančius tokį banknętą 
vyriausybė prašo neatmesti, 
priimti.. Kiek galint ntivilkin- 
ti asmens prasišalinimą, o sku
biai paduoti žinią policijai. 
Jeigu padavėjas su auto, pra
šo paimti ‘auto leidimo nume-

______________

Harleme formaliai atidaryta 
nauja ligoninė prie 121st St. 
ir Mount Morris Park West, 
bendrai vedama 94 daktarų, 
sakoma, ne pelnui, bet žmo
nėms patarnauti. Ten ligo
ninių labai stokavo. Ypač 
stokavo vietos biednuomenei. 

IGERI pietos:!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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.

į----------;-------------:--------------------- ®
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1 BROOKLYN 1

! LABOR LYCEUM į
DARBININKŲ ĮSTAIGA J

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

Puikus steičius su naujausiais I 
įtaisymais. į

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS J
Kainos Prieinamos. |

949-959 Willoughby Ave. | 
Tęl STagg 2-3842 !

Padėka
Rengėjoms ir svečiams, atsi

lankiusioms į mūsų 5 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves, kurios atsibuvo rugpjūčio 
14-tą, pas pusbrolį Stasį Ado
maitį, 291 Lorimer St.

širdingai dėkoju savo bran
giai sesutei Lucy Klimienoi 
už su prašymą tokio didelio 
būrio svočių ir už pagamini
mą skanių-valgių ; pagelbinin- 
kėms Adelei Augulienei ir 
Annp.i Navikienei; svotui 
Frank Bush už skanius gėri
mus ir mandagi; patarnavi
mą: svočiai Bertha Adomaitis 
už puikų tortą ir už bukietą 
kvepiančių gėlių, kurios puo
šė mūsų stalą, armonistui Al
bertui Auguliui už gražią mu
ziką.

Taip pat nuoširdžiai dėko
jam visiems atsilankiusiems 
už draugiškumą ir už gražias 
ir brangias dovanas.

Visiems ačiū.
Stasys ir Isabel Amaitis.

šioje puotoje buvo įnešta 
sudėti aukų kokiam visuome
niškam tikslui. Surinkta $9 
ir didžiumos aukautojų nutar
ta paskirti dienraščio Laisvės 
Popieros Fondui. Dovaną dien
raščiui pridavė Frank Bush.

Dėkojame sumanytojams ir 
aukojusiems.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Brooklyne
Pikietavo Bučemes

Praėjusį ketvirtadienį įvyko 
pikietai ir masinės demonstra
cijos daugelyje Brooklyn© da
lių. Tuomi ypač pasižymėjo 
Brownsville, Kensington, Mid
wood, Newkirk, Rugby sekci
jos.

šeštadienio rytą iššauktas 
masinis pikietas prie Safeway 
krautuvės ties Fulton ir Ar
lington Sts., o po to masinis 
mitingas prie Fulton ir No- 
strand. Tame darbavosi ben
drai susiedijos vartotojų ir 
nuomininkų tarybos ir Wall
ace fbr President Komitetas.

SERGA CHAS. AND
RIUŠIS

Jau gerokas laikas kaip ser
ga Kazimieras Andriušis. Jam 
ištino galvos plonimą. Tapo 
nuvežtas į Kings County ligo
ninę ir šeštadienį buvo pada
ryta Operacija. Jis randasi 
Ward 32. Kaip jis jaučiasi po 
operacijos, dar sunku pasaky
ti. Sakoma, jog labai rimta 
buvusi jo operacija.

Linkime greitai pagyti.

DANTŲ GYDYTOJAS |
Dr. A. Petrikai

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.
•’'uiuiiiiiiuHiiiiiiuiuiunnmiiiinjuiiiuinninanniiiumuuHtnuuniHitinnmimiiiiniimmiimS

Valandos:

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. L, N. Y.

l

gaus daug balsų savo distrik- 
tuose. Washingtono distrik- 
tas randasi Jamaica ribose, 
kur jau yra susidaręs apysti- 
pris darbininkų ir liaudies 
judėjimų centras.

----------———-1

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

v. ★

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Vergreen 4-8174
Peter Kapiskas ° ;

I LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS |

(Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE |
| / i

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
į Tel. EVergreen 4-9612 ' ?

—........  , r ... —( ........ .........

0

Telefonas Virginia 3-5397

Valandos:

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Brooklyn, N. Y<

GYDYTOJAS |

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

BROOKLYN, N. Y. J
1-42 dienom į
6—8 vakarais ?

Ir Pagal Pasitarimais. £
? Telefonas EVergreen 4-0203

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173/

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savipinkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

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

Tel. EVergreen 7-6238

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
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.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės
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