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statyt gyvenamus

Washington
sis H. M. Ainscough, 62 
metų amžiaus, rugsėjo 9 d. 
gavo pirmą šimto dolerių 
čekį, kaip mėnesinę senat
vės pensiją iš Mainierių li
nijos Gerovės Fondo. Grei
tai prasidės pensijos mokė
jimas ir šimtam kitų mai
nierių.

John L. Lewis, unijos pir
mininkas, įteikdamas Ains- 
coughui čekį, linkėjo, kad ij 
kitos unijos išsikovotų pa
našias pensijas iš samdyto
jų. Lewis sakė, jog .tokios 
pensijos ir socialė apdrauda

priesaikos. <
, Pranešama, jog laivakro- 
viai kituose Calif ornijos 
miestuose taip pat atmeta 
priesaikas prieš ‘komunis
tus, kaip ragino CIO laiva- 
krdvių vadas Harry Brid-

Kalbėdamas seime; prem
jeras Queuille šaukė darbi
ninkus smarkiau dirbti, pa
siaukoti, nestręikuoti, bet 
nežadėjo. jiem algas pakel
ti. Jisai pripažino, jog 
Francijos valstybė dabar 
gyvena Marshallo plano do
leriais, ir nuogąstaudamas 
užreiškė: — Jeigu šie planai 
nebus įkūnyti, jeigu finan
sai nebus sustiprinti ir ūkis 
ir'pramonė pakelta, tai su
silauksime riaušių gatvėse 
ir tokios suirutės, kuri ga
lės visai parblokšt Franciją.

Albany, N. Y. — Areštuo
tas kareivis Howard Smith, 
21 metųąmžiaus, prisipaži
no pasmaugus viešbutyje T. 
Alleną, 51 metų. Alienas bu
vo New Yorko valstijos pre
kybos departihento tarnau
tojas. , d •

lė užgirti Marshallo planą 
Vakarinėj Europai prieš ko
munizmą. S u y a ž iavimas 
griežtai atmetė jo'siūlymą, 
o milžiniška dauguma balsų 
priėmė rezoliuciją, kuri aš
triai smerkia Marshallo pla
ną; sako, tas planas yra ka
rinis trustų-pelnągrobių į- 
rankis. kuris blogina Ame
rikos darbininkams gyveni-

“ Visoje Lietuvoje garsiai kal
bama apie atstatymą Vilniaus. 
Pasirodo, kad tas reikalas pa
tapo ir reikalu visos didžio
sios Tarybų Sąjungos. Apie 
tai rašo Maskvos laikraščiai.

Vilniaus gatvės bus prapla
tintos, aikštės išgražintos, bus 
pastatyta daugybė moderniš? 
kų gyvenimui namų, prisodin
ta daug medžių ir tt. Tam 
reikalui skiriamos, didelės su
mos pinigų.

Clevelande prie darbo ne- 
imėje susižeidė buvęs moky- 
jas Jonas Vilčinskas. Ant 
ilčinsko “užgriuvo kelios to
te rąstų ir sulaužė' krūtinės

Kareivis Prisipažino 
Pasmaugęs Žmogų

New York 
trininkų,' Radijdl barbinin- 
kų ir Mąšįnistų Unijos su
važiavimas ,New Ybrke pri
ėmė sekamas rezoįiuęijas 
milžiniška Jbalsų dauguma:.

Panaikint verstiną ka
riuomenėje tarnybą taikos 
metu; nesiųst draftuotų 'ka
reivių* į užsienį,, -kai karo 
nėra. • ' ,

Paliuosuot nuo taksų ve
dusias poras, gaunančias i- 
ki $3,000 pajamų per me
tus, Ir palikt po $500 netak- 
suojamo Uždarbio dėl kiek
vieno4 užlaikomo šeimos* na
rio.

Iš tikrųjų 
rendas 
namus su valdžios parama, 
pagal Wagnerio-EUenderio

Washington. — Kongres- 
manų civilės tarnybos ko
mitetas pradeda tyrinėti, 
skundus, kad' vyresnieji 
paštų viršininkaį* pardavi
nėja paštininkams geresnes 
vietas. Ėepublikonas to kov 
miteto nirmininkas Ed. H., 
Rees sakė.' esą liudijimu, 
kad Nėw Yorke už paaukš
tinimą pašto tarnyboje bu
vę mokama iki $500.

Budapest, Vengrija.—Ta
po areštuotas evangelikų 
Vyskupas Lajos Ordas, kad 
jis nuo valdžios slėpė pusę 
miliono doleriu pinigų, ku
riuos gavo iš Jungtin. Val
stijų.

(New Yorko Liuterio 
Draugijos vadai sako, kad 
jie pasiuntę' Vengrijos e- 
vangelikaftis tik “mažą pu
sės miliono dolerių dalį.”

Paryžius 
keturių didžiųjų talkininkų 
užsieniniu ministrų susirin
kimas dėl buvusių Italijos 
kolonijų.

Washington. — Lakūnų 
generolai reikalauja $200,- 
000,000 lėktuviniam arsena-

Vėl Mokyklėlės.
w • • /Apie Vilnių.
Žmonės Tebėmirštą...
Pareigos ir Pareigingumas
Galas pries Galą.
Vieno Žmogaus Tragedija.
Kvaila Šnekta. v

Rašo A. BIMBA

Belgrad.
slavijos kareivių, paklydę 
tamsioje ūkanoje, . perėjo 
per Graikijos rubežių, ir ū- 
kanai prasiblaivins, graikų 
monarchistų kariuomenė be 
jokio įspėjimo sušaudė kelis 
jugoslavų kareivius, kitus 
sužeidė bei suėmė. Jugosla
vija dėl to užprotestavę 
Graikijos valdžiai.

(Graikijos monarchistai 
nupasakojo, būk tie jugosla^ 
vai išvien su graikų partiza
nais kariavę prieš monar
chists.) v •

Paryžius.— Francijos sei- 
mas'351 balsu prieš 196 už- 
gyrė “radikalo” premjero 
Queuille’o planus dėl pinigų 
sustiprinimo ir šalies ūkio 
pakėlimo. Prieš jo pasiūly
mus balsavo visi komunistai 
seimo nariai ir tik keli kiti. 
Nieko nežadančius darbi
ninkams Queuille’o planus 
rėmė socialistai, klerikalai, 
radikalai ir dalis fašist. gem 
de Gaulle’o bendrų. Kiti de- 
gaullistai susilaikė nuo bal
savimo. /.

Trumanas Dar Svarsto, 
Ar Pripažint Izraelį

• į ■ s ' '

Washington. Laikraš
čių korespondentai užklau
sė prezidentą Trumaną, ar 
Jungtinės Valstijos pilnai 
diplomatiniai pripažins Iz
raelio valstybę Palestinoje. 
Prezidentas atsakė,, kad jis 
dar svarsto, visą tą dalyką.

'Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas į repor
terių klausimą atsake, jog 
pilnas Izraelio pripažinimas 
priklauso nuo prez. Truma-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KUPUA 5c

sumanymą Kongresui.
Įstatymiškai įvest ne ma

žiau kaip dolerį ąlgos už 
darbo valandą. ’ ; *

Pataisyt sėnatvės aprau
dos įstatymą taip, kad žmo
gui būtų mokąma bent $120 
pensijos per mėnesį. .

Iš naujo įvest Kainų kon
trolę, ‘ i . >

'f . ' ?

Panąikint streiklaužišką 
Tafto - Hartley’o įstatymą.

Kadangi gresia nedarbas, 
tai sutrumpinti darbo* sa
vaitę iki 30 valandų, Jbet be 
jojkio algų numušimo darbi
ninkams. •

Išmest įš unijinių sutar-

Gen. de Gaulle Peršasi 
“Vislų Tuoj Sutvarkį”

Ąvignon, Franciją. — Fa- 
šistuojąs genėrolas de Gaul
le, kalbėdamas masiniame 
savo šalininkų susirinkime, 
pareiškė: “Aš esu gatavai 
pasiruošęs apsaugoti ir už
tikrinti Francijos likimą, 
kaipo valstybės, bile dieną, 
kai tik būsiu pašauktas.” Ši 
ir kitos de Gaulle’o kalbos 
liudija, kad jis mojasi tapti 
Francijos diktatorium. Jo 
partija vadinasi Francūzų 
Sąskridžiu.

čių su sąmdįytojais' posmus, 
kalbančius apie bendradar
biavimą tarp unijų ir sam
dytojų. '’-s

Panaikint , diskriių^iciją 
(skriaudas, panieka) prieš 
negrus ir kitus žmones dėl 
jų odos, spalvos, tautybės, 
religijos, 
monių.

Tuoj sustabdvt terorą ® 
deportavimus, kuriais val
džia persekioja kovingus u- 
nijų veikėjus, o ypač sve- 
turgimius unijistus.
Smerkia Marshallo Planą
James Qarev, CIO'centro 

sekretorius-iždininkąs, siū-

Tėvynėje, skąitau J. Karde- 
. lio straipsnį apie, “pareigingu- 

Umą.” Bara jis tuos lietuvius, 
Ljtarip vengia pareigų. k Kita- 

r taučiai Veržiasi į tam tikruš 
darbus, o lietuviai, girdi, pur
tosi. Jie vengią pareigų.

Gerai shi tokiais pasibarti. 
Bet kaip su paties Kardelio 
pareigomis? Kodėl jis sėdi 
Vokietijoje ir jau kelinti me
tai nesiskaito' su savo parei
gomis i Kodėl savo jėgų ir 
gabumų jis nepanaudoja Lie
tuvos atstatymo J darbuose ? 
Kiti- tik purtosi pareigų, o 
Kardelis nuo jų pabėgo už /ke
lių šimtų mylių.

San Francisco, Caįįf. — 
Streikuojantieji laivakro- 
viai, CIO unijistai, Los An
gelėj vienbalsiai atmetė 
samdytojų reikalavimą, kad 
unijos vadai raštu prisiektų 
prieš, komunistus^ į>agal 
Tafto - Hartley’o įstatymą. 
Samdytojai grūmojo nepasi- 
rašyt jokios sutarties su 
streikieriais, jeigu unijos 
vadai nepadarys 4 tokios

. O kaip su kitų miestų mo
kyklėlėmis ? Pernai gyvavo 
lietuvių kalbos mokyklėlės 
Chicagoje ir Detroite, Siefnet 
mokyklėlių turėtų būti dau
giau. Jau stebėtinai daug vi
sur rasime mūsų anūkų ir anū
kių. Kaip tik laikas juos mo
kyti lietuviškai. Tas jiems tik 
pagelbės tapti geresniais, tau
resniais Amerikos piliečiais.

puolančias karines avantiū
ras užjūryje. Verstinas rėk- 
rutavįmas šiuo laiku taip 
pat yra dalis stambiojo ka
pitalo karo prieš Amerikos 
liaudį. Tai ypa bandymas 
sudaryti kariuomenės re
zervus kaipo ^streiklaužius 
prieš darbo unijas.
Del Karines Mašinos Ap
leidžiami Tikrieji Reikalai
Elektrininku suvažiavi

mas savo rezoliucijoj dėl Vi
suomenės gerovės pareiškė: 

z— Trumano valdžia at
metė Ręosevelto siekimus 
dėl visuomenės labo. Dabar
tinė valdžia nuo kiekvienos

Baton Rouge, ' La. — 
Louisianos' valstijos demok
ratų komitetas vienbalsiai 
nutarė išbraukti Trumaną 
iš prezidentinių sąrašų. 
Šios i kelių kitų pietinių 
valstijų demokratai nomi
navo atskirus savo kandida
tus — South Carolinps .gu- 
berantorių J. Štromą Thur- 
mondą ir prezidentus ir 
Miss, vąlstijos gubernatorių

Rezoliucija prieš Draftą 
? Elektrinįnkų suvažiavi 
mo rezoliucija prieš versti 
ną rekrutavimą sako:

Draftas taikos metu y 
ra pasiruošimas daryti už

Brooklyno Amerika rašo, 
kad Lietuvos partizanai patys 

^žudosi, kai ateina galas. Giri 
di, ‘taip jau susisprogdino 
tūkstančiai partizapų.”

Amerika partizanais vadina 
fašistinius banditus, kurie už
siima terorizavimu ir žudymu 
Lietuvos žmonių. Jie, matytu 
mato, kad galas jau ateina, 
tai patys žudosi/ Jie neturi 
jokios ateities. Banditizmu 
niekas ilgai gyventi negali.

Paryžius. — Jacques Duc- 
los, Francijos seimo narys 
ir Komunistų Partijos sek
retorius, užklausė premjerą 
Queuille1;
šaukei fašistuojančius gene
rolo de Gaulle’o šalininkus į 
savo ministrų kabinetą, bet 
nekvietei komunistų, nors 
komunistai seime turi dau
giau atstovų, negu kuri kita 
partija? i .

Quetiille atsakė:—1 Aš ne
sutinku šu komunistais.

MARSHALLO PLANAS ŽADA 
De GAULLE’UI PARAMA

Washington.—- Marshallo 
plano administratorius 
Hoffmanas sakė, jog bus 
sustabdyta pararia bet ku
priam kraštui, jeigu jį už
valdys fašistai ar komunis
tai. Bet Hofįmanąs žadėjo 
parama, fašistuojanč i a m 
Francijos generolui de Gau
lle. jei de Gaulle taps Fran
cijos valdovu.

ORAįš.-r-Busią šilčiau.

Metai XXXVHL • Dienraščio XXX
Po vasarinių poilsių Brook- 

lyne jarų pradeda judėti Lie
tuvių Kalbos Mokyklėlė. Apie 
tai ' plačiai rašoma u pereito 
penktadienio vietinėse žiniose.

Reikia tikėtis, kad šiemet 
į|hokyklėlei seksis geriau, ne
gu pernai. Seksis, žinoma, 
jeigu molkyklėle bus plačiau 
susidomėta. Neužtenka pa
vienių asmenų: čia reikalas ir 
organizacijų. Pačioje pradžio
je reikia susirūpinti.

Žibalo Darbininkų Streikas 
Uždarinėja Gazolino Stotis

Los Angeles, Calif. — 
Daugelis gazolino stočių už
sidarė įvairiuose Californi- 
jos miestuose dėl gazolino 
stokos. Mat, streikuoja 15,- 
000 žibalo darbininkų, CIO 
unijistai. Dėl to pritrūkstą 
gazolino ir visame Pacifiko 
vandenyno pakraštyje.

> Uniją reikalauja- pakelti 
darbininkams algą 21 centu 
valandai. Kompanijos siūlo 
tik pustrylikto cento.

Frankfurt, Vokietija. —- 
Karinis amerikonų teismas 
tardo buvusį Vokietijos la- v 3
kūną grafa H. Einsiedelį; 
kaltina, kad jis padėjęs su
sižinoti komunistams vaka- ; 
rinėje Vokietijoje* su Sovle- ‘ 
tų užimta rytine Vokietija?

i. __ - 'įf

Anglijos politikieriai pa
sakoja, kad Sovietai subr- ' 
ganizave vokiečius buvusius i 
karo belaisvius į pūlkus. ;

Berlin, 
šaukiamas masinis vokiečių 
susirinkimas sovįętin. Ber
lyno dalyje. , , -■

Numirė buvęs Cechoslovaki- 
jps prezidentas Eduard Be- 
neš. Mirė sulaukęs 64; metų 
amžiaus, Gaila žmogaus.

^AįPaila, kad vis dar. įmonėms 
Sbereikia. mirti. • . Nęlauktai, 
netikėtai, “nelaiku” mirė Roo- 
seveltas, Willkie ir dar Jau
nesnis ždanovas. Taipgi mirė 
poetė Nėris, rašytojas Cvirka, 
veikėjai Abekas ir Krakaitis. 
Miršta geri ir miršta blogi 

.žmonės. Toks jau gerosios 
‘ gamtos patvarkymas.

Bet jš Benešo mirties ban
domas padaryti politinis kapįr 
talas. Visi žino* kad jis jau 
senokai buvo silpnos sveika- 

‘Ltos. Bet komercinė spaudą 
rašo taip, būk Beneš’, mi
ręs “dėl susikrimtimo,” kad 
jo žemėje įsigalėjo naujoji 
demokratija. Tai, žinomą, šim- 

'■ to procentų nonsensas ir ap- 
' gavystė. >

Francijos Seimas Užgyre 
Premjero Siūlymus, Kurie 
Nieko Nežada Darbininkam

yra, girdi, “geriausia ap
sauga nuo komunizmo ir ki
tokių izmų.”

Kompanijos, pagal sutar
tį su Mainierių Unija, turi 
mokėti į Gerovės Fondą po 
20 centų nuo kiekvieno iš
kasamo tono anglies. Senat
vės pensijos po 100 dolerių 
per mėnesį privalo būti mo
kamos mainieriams, baigu
siems 62 metus amžiaus ir 
dirbusiems angliakasyklo- 
se ne mažiau, kaip 20 me-

RUMUNttA ATMETA / 
TITO PROTESTĄ ‘

Bucharest, — Jugoslavi
jos Tito valdžia protestavo, 
kad aukštieji Rumunijos 
valdininkai “sųokalbiaują 
nuverst” Jugoslavijos val
džią. Rumunija tatai užgin
čijo'ir su panieka' atmetė 
titišką protestą. ’

KONGRESMANAI VADINA 
PIKIETA “SUKILIMU”

Washington. Kongresma- 
nų Neamerikinis Komitetas 
kvočia' CIO Kailiasiuvių 
Unijos vadus kaip komunis
tus. Kailių Fabrikantu Są
jungos < vice - pirmininkas 
Harry Bloom apšaukę 
daugmeniškus siręiko pi- 
kietus “sukilimu 'arba pdsi- 
ruošimu sudilti.” Kai kurie 
komiteto nariai pritarė 
Bloomui.

tQ9----------—----------- .b-..-........... e .y .... .

šeimos išeikvoja vidutiniai 
po $500 per metus Amerikai 
apginkluoti ir vakarinei 
Europai, taipgi ir Vokieti
jai stiprinti, o tik»po pus
penkto dolerio nuo asmens 
skiria senatvės pensijoms, 
po $3 apšvietai; po 30 cen
tų nuo asmens gyvena
miems namams parūpinti ir 
tik po 10 centų kovai prieš 
vėžio ligą.

Grupė dešiniųjų baubė ir 
visaip trukšmavo prieš re
zoliuciją, šaukiančią panai
kint draftą. Bet suvažiavi
mo delegatai nustelbiančią
ja balsu dauguma užgyrė 
šia rezoliuciją.

Suvažiavime dalyvavo 900 
delegatų, atstovaudami apie 
600,000 narių. 4

Vakariniame Jungtinių 
Valstijų pajūryje viso strei
kuoja 30,000 ląivakrovių ir 
uostui sandėlių darbininkų.

A merika lšleido 
Kroviniams Lėk

Washington. — Gabenti 
lėktuvais maistą, anglį ir ki
tus reikmenis į vakarinį 
Berlyną, Amerika išleidžia 
po 300 tūkstančių dolerių 
kasdien, neskaitant pačių 
krovinių vertės. Tų daiktų 
nešimas oru į Berlyną lėša-\ 
vo Amerikai jau 24 milio- 
nus dolerių, kaip pranešė 
generolas L. S. Kųter rugsė
jo 9 d. Kuter yra lėktuvinio

Jau $24,000,000 
dinti į Berlyną 

z
amerikonų transporto ko- 
mandięrius Vokietijai.

Kad sovietinė vyriausybė 
uždarė anglam, ameriko
nam ir francūzam važiavi
mą traukiniais ir automobi
liais į Berlyną, tai jie tiktai 
oru .tegali pristatyt reikme
nų savo užimtai vakarinei 
•Berlyno daliai. O pristaty
mas oru tuština karinius 
žibalo sandėlius, kas ypač 
skaudu Amerikos valdžiai.
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Vieton silpnėti, Lenkįja įr 
jos valdžia stįprėja. Tuo 
“skilinųT’ reąkcmįnkąi nusi
vils. ' ‘

Vėlesni pranešimai iš Var
šuvos štai ką sako:

Lenkijos socialistai dedasi 
prie komunistų. Socialistų 
Partijos vadai Josef Cyran- 
kiewicz ir Oskąr Lange buvo 
pas prezidentą Eįierųtą ir pa
reiškė, kad socialistai parin
ko jį vadu jungtinės Komu- 
nistų-Socialistų Darbo Parti
jos.

Pats Gomulka prisipažino, 
kad jią daręs “kalnus klai
dų,” bet dabar savo poziciją 
atkeičiąs.

Vieton skilimo, / Lenkijos 
darbo žmonės eina prie di

desnės vienybės. Prie darbi
ninkų (Komunistų Partijos) 
dedasi 15,000,000 valstiečių- 
atstovaujanti partija.

• Lenkijos liaudis, labiau ap- 
sivienija, Lenkijos valdžia 
labiau sutvĮrtėjo. Įsivaizduo
tas “skilimas” vėl suvils ste
buklų ieškančius.

Jau ir stebuklai kapitahz- 
mo Europoje, neišgelbės. 
(V., rugs. 9 d.)

Šioje scenoje, vienoje iš daugelio tokių, matoma, kaip 
amerikiečių kariuomenė ir Sherman tankai padeda Ja- 
poųijos policijai triuškinti Toho filmų studijų darbinin
kų streiką. Taęiau mūsiškos “laisvės” apaštalai Japoni
joje, generolo Douglas MacArthur’cųcenzoriai įsakė 
tas scenas išmesti iš Japonijoj rodomų filmų. Nejaugi 
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Ką Pamirštą Darbo Unijos?
Kalbėdamas United Electrical and Machine Workers 

unijos konvencijoje Henry Wallace pasakė labai reikš
mingą dalyką. Kritikuodamas darbo unijų vadus, kurie 
remia senųjų, partijų kandidatus, jis priminė, kad jie vi
siškai yra pamiršę organizuoti neorganizuotus darbinin
kus. Jis pasakė: Tie vadai pasileido plėšyti pažangiąsias 
unijas, traukti narius ir lokalus iš unijų, bet visiškai ne
besirūpina organizavimu milijonų neorganizuotų darbi
ninkų.

•Tai karti, bet šventa tiesa!
Štai dabar United Automobile Workers unija, vado

vaujama Reutherio, vilioja narius iš Electrical Workers 
unijos narių. Duoda savo čarterius tiems lokalams, ku
rie sutinka iš anos unijos išeiti ir ateitį pas automobilis
tus. Abidvi unijos priklauso CIO. Tai t,oks darbas, kurio 
niekaip negalima pateisinti. Tai griovimas darbo unijų. 
Ir tą darbą atlieka ne Amerikos 'Darbo Federacijos va
dai, bet CIO vadai!
' Tuo tarpu tebėra keletas desėtkų milijonų darbininkų 

neorganizuotų. Jų visur pilna. Iš kokių 45 milijonų pra
monės darbininkų, tinkamų darbo unijoms, gal nėra nė 
penkiolikos milijonų unijistų. Dar toli gražu nė pusė 
Amerikos darbininkų nepriklauso darbo unijoms. O kur 
žemės ūkio darbininkai, kurie taip pat turėtų būti suor
ganizuoti į darbo unijas? Paskutiniais keliais metais bu
vo auksinė proga tuos visus darbininkus organizuoti. Tik 
reikėjo iš unijų pusės ryžto ir noro juos organizuoti. Se
nosios unijos turi milžiniškus iždus. Jos galėtų j organi
zavimo kampanijas mesti šimtus organizatorių. Juk taip 
buvo pradėta 1935 metais, kai gimė CIO. Ypatingai mai- 
nierių unija tais laikais daug pinigų ir energijos, dėjo or- 

* ganizavimui neorganizuotų. Ir tos pastangos nebuvo vel
tui — tos pastangos pilnai apsimokėjo.

Bet ar mes girdime paskutiniais laikais apie tokias 
kampanijas? Nieko. Dar pernai Federacija ir CIO buvo 
smarkiai sušukę, kad bus didelės organizatorių armijos 
siunčiamos į pietines valstijas. Bfet staiga nutilo ir šian
dien nieko nebesigirdi? Visa unijų energija eikvojama 
tarpsavinėms rietenoms, tarpsavinei kovai.

Nežinia, kiek šis Henry Wallace priminimas veiks dar
bo unijų Vadus. Atrodo, kad jiems daug svarbiau perse
kioti pažangiuosius unijistus, negu naujus milijonus na
rių įtraukti į darbo unijas. '

f

r

Militarizmo Našta Pasunkės
'* Kiekvienas Amerikos žmogus skundžiasi dėl aukštų 

kainų. Kiekvienas darbo žmogus sielojasi dėl rytojaus. 
Kiekvienas laukia, kad bus sumažinti federaliniai taksai. 
Šiandien tebemokame tokius pat taksus, kokius mokėjo
me karo metu! /

Bet ką gį gieda prezidentas Trumanas? Ar jis rūpina
si taksų naštos sumažinimu? Nesirūpina. Jis sako, kad 
ateinančiais metais militarizmo reikalams reikės išleisti 
mažiausia penkiolika bilijonų dolerių, arba keliais “tik” 
šimtais milijonų dolerių daugiau, negu šiais metais iš
leidžiama!* Jis pabrėžia žodį “tik.” Vadinasi, žmonės, 
džiaugkitės, kad militarizmo reikąlams išlaidos nebus di
desnės keliais bilijonais dolerių. Koks jis geras!

Tai visų didžiausią šių dienų^ Amerikos žmonių 'tra
gedija. Militarizmas suėda viską; Juk kįekviepąm. aišku, 
kad ir kainos kyla, ir trūkumų daug visur jaučiama tik 
todėl, kad militarizmui skiriamos tokios milžiniškos su-

■-

*
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Graikijos Monarchistą Šauksmas
Tai buvo blofinta, kai buvo Amerikos žmonėms saky

ta, kad Graikijoje su partizaniniu judėjimu jau apsidirb
ta, kad civilinis karas jau baigtas.

Jeigu šu partizanais apsidirbta, jeigu civilinis karas 
• jau baigtas, tai kam dabar (Graikijos monarchistų val

džia šaukiasi Jungtinių Tautų militarinės pagalbos? Tai 
melas, kad ją užpuolė ir jai reikią gintis nuo jugęslavų, 
rumunų/bei bulgarų. į ' ,

Graikijos moriarchistai-fašistąi šaukiasi militarinės 
pagalbom prieš Graikijos žmones. Jau nebeužtenka nė 
Amerikos ginklų ir dolerių. Jau jie nori, kad jiems pa
dėtų šū Graikijos žmonėmis ąpsįdįrbtį visą pasauline 

. tautų organizacija! Tai.prisipažinimas.prie bankrūto.

K s

fašistą Siautėjimas Berlyne
Anglijos, Frąncū?ijos ir Amerikos okupacinių valdžių 

padrąsinti vokiškieji hitlerininkai vėl staiga Berlyne pa
kėlė’galvas. Ta neva demonstracija pereitą ketvirtadienį, 
kurioje saujelė hitlerininkų puolė Sovietų karius ir dras
kė. Sovietų vėliavas, buvo ritpta viąąm pasauliui pasargą, 
kad vokiškasis fašizmą? tebėra nemiręs. Jįs jau demohs- 
trūoją viešai. Jis jau grūmoja tięms, kurįe jį buvo perei
tam kare parbloškę.

Ir tie, kurįe šituo? hitlerininkus globoja įr drąsina prie 
ekpesų, vėją sėja. Jie lošia ugnimi. Jįę ugdo tąą jėgas,, ku
riu sutriuškinimui vėl žmonija turės paaukoti milijonus 
gyvybių ir pralieti upelius kraujo! '

UŽSIMUŠĖ TENNISO 
ČAMPIONAS

Santa Barbarą, Calif. — 
Iškrito iš medžio ir užsimu- k 

šė čampioriiškas Californi- 
jos tenniso lošėjas Henry
Culley, 39 metų amžiaus.

-Vėl norime priminti, kad Lietuvių Namo Bendrovė dar 
turi keletą šimtų Šerų dėl pardavimo. Visus prašome į 
tai atkreipti savo dėmėsi ir pasinaudoti proga — pasi
pirkti šėrų. Vienas šėras kaštuoja $25, bet kiekvienas ga
li pįrkti fięk šėrų, kiek nori bei pajėgia.

Taip pat norime pranešti, kad mūsų name yra puikiai 
įtaisytos “bowlįng alleys” ir restorantas. Turime pui
kiausią salę įvairiausiems parengimams šokiams, kon
certams, vaidinimams ir 1.1. Kviečiame lietuvių organi
zacijas ir draugijas savo parengimus ruošti mūsų name. 
Ęainą labai prieinama. • # ‘ *

Sekami pasipirko šėrų: x ’
x Edward & Ąnna Stęga, Worcester, Mįass.'$25.00 

Joseph Sabaliauskas? Valhalla, N. Y. Ž5.00 
ALDLD 1 kuopa, Brooklyn, N. Y.
K. Larnik, Cleveland, Ohio. ,
F. P. Malkaitis, Easton,* Ęa. *

Visais reikalais rašykite;
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,

i 110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

25.00
25.00
50.00

STOKIME PASMARKINTAM DARBAN!

ant
Jie tikisi, kad

■— kietosios anglies srityje, taipgi. Phi- 
sutike sakyti prakalbąs Katrina Pętrh

Naęionali^ LięįuVių Wallace for President Komitetas 
buvo susirinkęs pošėdin rugsėjo 8 dįęną.

Buvo, svarstyta visa eilė svarbių reikalų, susijusių su 
prezidentiniai rinkimais. < -

Buvo nutarta tuojau atspausdinti laikraštuko formo
je Henry A. Wallace’o kalbą, sakytą Shibe,Parke Pfrila- 
delphijoje, -taipgi Progresyvių 'Partijos platformą-pro- 
gramą, priimtą Philadelphijos suvažiavime.

Laikrąštuko tek? spausdįnti apie 20,000 egzempliorių 
ir jis bus skleidžiamas nemokamai?

Tam reikės lėšų, o jų Komitetas neperdaug turi. Del 
to jis ‘kreipiasi į visuomenę, kad ji ątotų talkon: organi
zacijos ir pavieniai prašomi paaukoti, * kiek kūris išgali 
rinkiminei literatūrai leisti. Tai reikia daryti tuojau.

Laikraštukas jau ruošiamas ir jis turėtų būti gata
vas apie šio mėnesio pabaigą* ' ? ’

Kitas svąrbuš dalykas: masiniai mitingai, prakalbos.
Iš daugelio kolonijų gauta laiškų, kuriuose prašo Ko

mitetą prisiųsti kalbėtojus. Ne visi Komiteto nariai-kal- 
betojaį gali visur pasiekti, ne visiems aplinkybės leidžia 
ilgesniam laikų} išvąžiųoti.

pel to šiame posedyj.e buvo išdirbta daug maž tokia 
programai Konąįteto pirmininkė CJhristijia Stanislovai- 
įie^ę-Štanęslow sutiko sakyt kalbąs. Naujoje, Anglijoje. 
Be abejojimo, sutiks šakyti kąlbąs ir Kojnitęto narys, 
Rrpf, Ę. T. Ęųbmųs. JięĮns praktiška būtų ąąkyti kalbos 
šęstadįęniais ir ęeka\a4ięniaiš?

Brookįyųo apylinkėje, tąįpgį New Jersęje įy rytinėje 
^Pęnnsyivąnijoję 
ladęlphijoje,. — 
kienė. * ' > ,

Toliau į vakarus, pradedant Pittsburghų ir baigiant 
čhi^ga^sųtikę sakytį \ prakalbas‘Rojį^ .Miząr#. jįs su
tiko išvykti /pradžioje spalių įpėnesio ir būti kelyje arti 
poros savaičių. . . ? -

Be to, raikės užkinkyti darbui ir nę 'Komiteto narius, 
kalbėtojus, —- iš Chicago?; taipgi iš Bįrooklyhp,; iš 
to ir kitur. Tenka daryti viską, kad kiekviena didesnėj i 
lietuvių -kolonija nūo dąbpr iki lapkričio 2 dienos sušauk- 

■ tų novs vieną masinį mitingą ir jame būtų pasakyta pra- 
kaįbą ,bėgamaisiais klausimais, taipgi apie šių metų rin- 
;.kfe^?’M'Aęikšnię, ir t.L ft '. ’'?

P^tikiĮbe, jogv muąų" siūlymas-kumanytnąs būs išįdau-: 
1mes nuo, dabar iki lapkričio 2-ro- 

darban ir darbuosintė? Prpgresy-
'' V;

jįr. Glen Taylor dirba prakaituoda-

• Progresyvių Partijos kandidatai^ į Kongresą, taipgi 
valstijų seimėŲus, aukbja savo laiką ir. ehergįjų darbui.

Darykime tai ir mes: kiekviena laisva nuo kasdieniš
ko darbo valanda turėtu būti sunaudota rinkiminei

tAįriįnįį, propagandai skJeįšti, žmonėms į Prp-

^įLaįk8įbrąngųą?N^^ . .
. • '- ft. " Nacionalis Lietuvių •. .

!?\ . . v Wal\ace^QTrPresi^np
^•?? ■//; '■ ?•? •■' - Komitetas, ’ft'

IR JĖZUITAI RUOŠIASI 
LIETUVOS APGULIMUI

Amerikos lietuviu jėzui
tų lyderių skelbiasi Tęvas 
Jonas Kidykąs. Jis rašo, 
kad Chicagoje tapo įsteig
tas lietuvių jėzuitų vie-* 
nuolynas. Savo pranešime 
“tėvas” Kidykas vienuolyno 
reikalą dėsto šitaip:

Per praėjusius 17 metų 
vienas ii Lietuvos jėzuitų tė
vų nuolatos darbavosi Ame
rikoj lietuvių tarpe. Išpra- 
džių tėvas Jonas Bružikas, 
o paskutinius 11 metų tėvas 
Jonas Kidykas. Įr vienas ir 
antras gyveno prisiglaudę' 
Amerikos jėzuitų vienuoly
nuose.

Neseniai praūžusio karo 
audra užklupo yirš 30 Lietu
vos jėzuitų įvairiose pasaulio 
dalyse. Dėl visiems žinomos 
priežasties ne vienąs jų dar 
negąli grįžti gimtinėn. Bet 
kadangi visi turįme nepalau
žiamą viltį anksčiau ar vė
liau suląukti ląisyos Lietu
vos, kur bus didelis kunigų 
ir vteųuolių trūkumas, tai 
reikią ir tėvams jėzuitams 
rengtis būsimiems atstatymo 
darbams, reikia ir jiems pri
sidėti prie darbų į tremtį pa
tekusių brolių seserų labui.

Todėl Romos viršininkams 
pageidaujant ir Jo Eminen
cijai Čikagos kardinolui S. 

' Stritch labai nuoširdžiai pri
imant, Lietuvos jėzuitai įsi
gijome namus 8101 S. Cham
plain Avenue, Chicago 19, 
Illinois. Po kokio mėnesio 
juose apsigyvens misionieriai 
tėvai J. Borevičius ir J. Ki
dykas, vėliau (Įąr atvyks tė
vai turintieji lankyti Čikagos 
universitetus ir tie, Įanienis 
teks keliauti į misijų kraštus 
Kristaus Ęvąngelijos skelbti. 
(Garsas, rugs. 9 d.)
Vadinasi, tėvai jėzuitai 

ruošiasi užpuolimui' 
Lietuvos.
Lietuvoje dalykai pasikeis 
ir jų darbui pakils derlin
giausia dirva. Bet nereikia 
pranašo, jog numatyti, kad 
toji saldžioji jėzuitų svajo
nė niekados neišsipildys. Jie 
darbo turės ieškoti kur nors 
kitur: Lietuvoje Jo nebus.

APIE PADeTI 
LENKIJOJE

Dienraštis Vilnis mąno, 
kad koĮne^ęįnės spaudos 
pranašystės 'apie “sukili
mus” Lenkijoje yra nesąmb-^ 
nė. Tai esą ^įsivaizduoti Su-, 
kilimai.” Vilnis rašo:

Lej n k i j o$ > D arp i nįn k ų. P ar- 
tijos g^neralis sekretorius 
wladyslaw Gomulka režiįp, 
navo iš tos vietos. Lenkijos 
prezidentas Boleslaw- Bierut 
bus tos partijos generalis se
kretorius. '

Bet reakciniai elementai 
Amerikoje mato tame “skili
mą.” Girdi, tai įvyko^del to, 
kad- Gomulk# remiąk “Sovie
tų prįešųą.”' v ’ ■

Žddnovo mirtis irgi sukūrė 
kai kurių reakcininkų vaiz
duotėje “skįijmą” , Tarybų 
Sąjungos vadovybėj. Jie net
gi tikino patys sau, kad jis 
mirę ‘nenatųralia mirtim.”

Kapitąliątįnės sistęmds pa
laikytoją;, l^urįe l^bįąų bijo,, 
kad tą sistenW nęąąįžiną, 
kad jos; sįūĮės bent Europoje 
jau baigia įrti, ieško S.febū-: 
klų, kurie sulaikytų Europo
je kryptį kairyn, liaudies 
valdžių stiprėjimą ir dar 
kairėjimą. ,r 1 * . '

’ Tie ‘^skilimai” reikalingi 
reakcininkams . silpninimui 
Tarybų Sąjungos to proceso 
eigos Europoje, dėl to ir 

• įžiūrimą skilimai, kur jų vi
sai nėra. -

Gomulka naleistas iš nar- A *gresyvių
jis palieka vice-pręmieru.\ 
Jei būtų tas skilimas, juk bū- ' 
tų p^yojin^ą laikyti- ^ v 
premie®' ‘ , —v. '

kalbėtojus,

i
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Pęiįkūnas parašė eiles “Sandaroje” pavadinęs: “Kok*jA 
gi gražus, gražus Sibiro darželis.” Labai gražus antgaly 
vis. Bet jis nemokėjo taip teisingai parašyti eiles, kaiti < • 
rašo vienas iš tų, kuris dabar ten yra. Štai, kaip reikia, 
dainuoti: ;

• Oi, kaip nemalonus Sibiro darželis?! *• 
Pilnas prisodintas brolių tinginių.
Gudriai aptvertas vielom su spygleliais, 
Kad iš ten išlįsti aš neketinu.
Mus tarnai-tarnaitės dabar keikt pradėjo, 
Oi, kokia piktybė! .Kas gal apsakyt...
Nors turtus ir garbę mes jau palydė jom, 
Vienok širdis trokšta dąr jus pambkyt.
Oi, keikit, juokaukit jūs iš mūsų stono, 
Gal kuomet -prisieis dar prieš mus nusilenkt 
Žinoma^ pąvydas yr’ paties šėtono,

*Kad mus tokiais tvėrė Dievo galybė.
Mus viltys ir baimė kankinti pradėjo,
Kokis čionai lijūdnumis, kaę gal apsakyt? 
Grąžinkit mums laisvę — turto paveldėjo, 
Leiskit jus. vergi j on vėl pasikinkyt....

> ' ’ ■■ ' , Pis Šis Tas.
. * \ ' v*

■ -______________ _________ ______________________________ L

Dvi Savaitės Atostogų
Connęctięut Valstijoje

, - ••••--------------

Per dvi savaites saulė kepi
no' bę. atmainoSk Tomaitės, 
agurkai pusiau iškepė nuo 
saulės spindulių.' Ganyklose 
žolė' nudžiūvo, gyvuliai paliko 
be tinkamo maisto, žodžiu, 
sausra ir karštis padarė far- 
meriams" žalos.

Vaizdai Conn, valstijoje 
puikūs.. Pąvąžinęjimui keliai 
gražūs it ’patogūs. Pagarsė
jęs Boston Post Road kelias, 
jungiąs New Yorką sU Bosto
nu, vingiuojąsi gražiomis vieT 
tonĮiis. Tuo keliu barška, 
traška ‘ automobiliai, "busai ir 
trokai.- , •

Didžiausi miestai Connecti
cut valstijoje’ yra Hartford ir 
NeW*H^yęn.' Pastarajame 
yra .Yale Universitetas, ' kur 
mokosi keletas tūkstančių stu- 
dent^yĘridgeport miestas pa- 
sižymėjęs • amunicijos išdirbys- 
įę kaęo metu, tfabąr darbai 
čia Antkelį sumažėjo,- J

Wą§rbūry įr Ą^sonia turi 
didžiules miąingip, varįp IMir- 
bystes. / ?

Connecticut valstijoje gyve
na nemažai lietuvių. Daugu
ma 1U dirba industrijose, Ne- 
mažaį yta ir farmerių, taipgi 
nemažai, yra biznierių.. Lietu
siai turi, čįa nemažai visokių 
draugijų ir organizacijų, taip
gi chorus. Pažangiųjų judė
jimai gražus įr gan‘įvirtas.’

Rugsėjo 5 d, /WaterbiTryj 
(Wood Lake Parkfe) įv^ko 
dienraščio Laisv®9 piknikas. 
Diena pasitaikė graži ir šilta, 
tad suvažiavę daug.
Kęącertmę programą išpildė 
Waterburio ir'^ąrtfęrdo. cho-

l -H I. »*• ; «.! t ♦ t ’ ♦

rai. Kalbas rinkiminiais klau
simais pasakė A. Bimba ir 
Christina S t a n i s 1 ovaitienė. 
Pirmininkavo Valaitis.

Stanislovaįtienė dar jauna 
moteris, bet turi didžiulius 
gabumus kalbėti. Ji taipgi 
yra Progresyvių Partijos kan
didatė į 'valstijos seimelį. Ji 
taipgi pažymėjo, kad vienas
lietuvis kandidatuoja i senatą, j 
bet kandidato pavardės ne<iu-? 
girdau. .

•Išgirdus tuos žodžius, man 
pasidarė smagu, kad ir lietu
viai, progresyviai.lietuviai, jąu 
kandidatuoja į aukštas vietas.

Todėl, lietuviai piliečiai, ati
duokite savo balsus už lietu-, 
yius kandiją,tus.\ Balsuodami 
už Progresyyįų Partiją, jūs 
balsuosite už taiką* už geres
nį rytojų ir gražesnę, ateitį sau 
ir sąvo vaikams.*

A. Bimba atžymėjo praėju
sio pasaulinio karo baiseny
bes. Trečiasis pasaulinių ka
ras, jei jis įvyktų, btįtų kur 
kas baisesnis už antrąjp Dėį 
to kiekvięnaa protaujantis as
muo privalo priešintis tam 
karui, privalo čįarbųotis, kad 
jo nebūtų.

Connecticut Valstijoje tapo 
sukelta $338,216 kovai' prieš 
vėžio ligą. Ta liga labai pa
vojinga ir daug lietuvių jinai 
jam yra išrovusi iš gyvųjų 
tarpo; nemažai Ir mūsų gerų 
draugų. ;

Tiek aš norėjau t pasidalinti 
sų skaitytoju apie savo ato
stogas,-ką per jas patyriau.

, »' ' Ten. Buvęs.
i . . - - - - ____ :-j4r** ..

2 pusk—Laisvi 'tLiberty, Lith. Daily)—-Pirm., Rugs. 13, 1948

m

8

sypse.no


GRUMA ,i T IR VALGIAIS IS SAVO WlTWES
. Amerikonų gydytojų žur
nalas Hygeia dėsto, kaip 
žmonės kartais apsinuodija 
ir namie gamintais valgiais. 
Dr. Robert P. Little, rašy- 

» damas tame žurnale, paduo- 
* da tokius atsitikimus:

— Bažnytiniame 1 piknike
W z\l r xzxzx <■» zJ « zx Ls * ’•rx Z"\

salo-

apsi-

gydymui gali būti vartoja
ma ir sulfa vaistai arba to- 
kioš pelėsinės ' gyduolės, 
kaip penicillinas ar strepto- 
mycinas. ‘

Įvajrūs Apsiųūodijiipai < 
Valgiais

Tūlas B labai mėgo gar
dėsius su išpurenta šmetona 
(cream puffs). Užvalgęs to
kio gardėsio vieną, karštą 
vasaros dieną, jis smarkiai 
apsirgo. Gydytojas atrado, 
jog kepėjas, gaminęs pyra
gaičius su išpurenta smeto-

Žymėtina, jog paprastas 
virimas neužmuša visų bo- 
tulinių bakterijų perų. Tai
gi, norint sveikai 
vuoti kenuoti 
duktus, patartina gauti tik
rų žinių apie tai iš valstijų 
bei miestų sveikatos tarybų 
(boards of health) arba iš 
Washihgtono valdžios. v
NERAGAUT ABEJOTINŲ 

VALGIŲ
Niekuomet neragaukite 

nužiūrėtinų, abejotinų val
gių Nes- galima nuo vieno / / 
paragavimo pavojingai ap
sinuodyti. Jeigu abejojama, 
tai reikia maistą- smarkiai 
ir ilgai išvirinti. Toks viri
nimas sunaikins botulinius 
nuodus. •;

Kai kurie valgiai savaime 
nuodingi. Tam jų yra tūli 
“šrimnšai”. “klemsai” bei - 
oisteriai Pacifiko Vandeny
no pakraštyje, kurie nasida-. 
ro nuodingi tam tikrais me
tu laįknis. Taipgi yra nuo-- 
dino-n žuvų ir grybų-šun- ’ 
grvbiu.

Rhubab ' daržovės lapai 
kartais y būna apsinuodiję 
“skalsa’ (ergotu). Papras- A ' 
tos bulvės gali būti nuodin
gos, kada išleidžia daigus. <

Jeigu keli žmonės pana
šiai suserga per keletą die
nų, tai reikia spėti, kad jie 
apsinuodijo kokiu bendru 
valgiu. Tokio valgio pavyž- ' ; 
džius privalome perduoti 
vietinei sveikatos tarybai ar— 
kitieni žinovam ištirti.

Norint apsaugoti maistą 
nuo bakterinio apnuodijimo, 7 
reikia laikytis kuo didžiau
sios švaros jo gaminime' ir 
laikyme.’ '

Ypač toki valgiai, kaip..,*1 
purenta Smetona, vištienos 
salotos, sandvičiai ir gatar ? 
vos valgymui dešros neturi v* 
būti laikoma be šaldymo il
giau, kaip 3 vaizdas pirm. 
val’gymo. Dešras, suminkš-. ‘ 
tintus' kumpius ir namie- 
konservuotus (kenuotus) 
valgius reikia labai gerai iš- 
virti bei iškepti. I ; u* ™

— Vrtuvė yra savotiška 
laboratorija, ir jos šeimi
ninkė privalo būti praktiš- - - 
kai susipažinus su *bakterlo- ,-į 
logija, chelnija ir bendrais • . 
sveikatos reikalais, — sako 
dr. Little, baigdamas savo ■’ 
raštą. '■» N w

na, turi šunvočių. Stafilbko- 
kkų bakterijos iš tų šunvo
čių- ir pateko į pyragaičių 
smetdhą* Tai tie stafilokoku 
kai bjauriai' suskaudino ir 
paleido B vidurius ir iššau
kė mėšlungį.

Stafilokokkų nuodai ga
na stipriai laikosi prieš, kar
štį. Todėl,, j eigų/maistas'ap
krėstas tomis bakterijomis, 
tai jis gali būti pavojingas 
ir po paprasto virinimo. Kai' 
kurie stafilokokkai ąuga 
net šaldytuvuose. Dar vie
nas šių bakterijų blogumas

yra tas; kad jos nepakeičia 
maisto skonio; tad paprastu 
paragavimu negalima 'pa
žinti, ar maistas apkrėstas 
stafilokokkais ,ar ne. Val
gių apsiteršimąis jais grę- 
sia ypač vasarok laiku. >

Viena moteris F prastai, 
/'nuo ausies” sudėjo į dėžes 
(sukenavo) žalius žirnelius. 
Paskui nuo tų žirnių susir
go jos šeima — y įsiems 
šeimos nariams suskaudo 
gerklės, sunku buvo kalbėti 
ar bet ką nuryti; “apsitara- 
ravo” akys, taip kad vienas

daiktas atrodė kaip du. Gy
dytojas iš pradžios pamanė, 
gal tai bus miegligė, bet kai 
jis išgirdo apie namie ”ke- 
nuotus” žirnius, tai atrado, 
jog šie žmbnės apsinuodijo 
botulinėmis bakterijomis, 
kurios apniko žirnius.

'Botulinės bakterijos labai 
nuodingos. 'Kai kurie žmo
nės mirė tik todėl, kad pa
ragavo mažą biskelį valgio, 
apkrėsto tomis bakterijo
mis. Daugiausiai taip apsi
nuodija nuo namie kenuotų 
ne rūkščių valgių.

kamieji valgiai: kapota bei 
“malta” mėsa, pienas, ma
yonnaise ir vištienos 
tos.

Gydymas
Maistu bei gėrimu

nuodiję žmonės paprastai 
yra šitaip gydomi:

Jie turi greitai išsiplauti 
vidurius, ilsėtis lovoje, o 
maistui-tinkamus skysčius 
vartoti. Reikale įleidžiama 
jiem ir druskos skiedinio į 
kraujagysles - vėnes. Gi jei 
žmogus ne tik apsinuodijęs, 
bet ir liga apsikrėtęs, tai

vieną sekmadienį buvo per 
kelias valandas laikomas le- 
monadas galvanizuo tame 
geležiniame inde. Nuo to 
lemonado susirgo daug vy
rų, moterų ir vaikų. Vieni 
vėmė, kitiem viduriai “pra
kiuro”, dar kitus mėšlungis 
skaudžiai traukė; kai kurie 
apalpo.

Pavojingi Indai
Miesto sveikatos skyrius 

atrado lemonade cinko, an- 
timonijos ir arseniko nuodų. 
Geležinis indas buvo galva
nizuotas — aplydytas cinku, 

< o cinke dažnai* yj-a arseni- 
Iko ir antimonijos. Rūkštūs 

^ 'gėrimai tirpdo cinko ir an
timonijos metalus ir arseni
ką. Tatai ir nuodija lemo- 
nadą bei,kitus rūkščius gė- 

•-rimus. Kadmiio metalu ap
traukti (nupleityti) indai 
taipgi skleidžia nuodus 
rūkščiuose skysčiuose.

Žalingojo kadmijo dažnai 
pasitaiko ir pigiu pilku 
dų palyvoie. Toki indai 
tinka maistui gaminti 
valgiams bei rūkš,tiems 
rimams laikyti.
Apsinuodijimai Valgiais
Valgiai gali būti apnuo- 

ne tik nuodingais indų 
bet juo labiau ligų 

bakterijomis ar bakteriniais 
. > nuodais - toksinais. Apsi

nuodijimas maistu angliškai 
vadinamas “ptomaine poi
soning.”

Už 24 valandų po pietų 
viename klube susirgo jo 
nariai. Juos krėtė drugys, 
traukė mėšlungis ir kankino 
vėmimas. Gydytojai ėmė ty
rinėti ir atrado štai ką.

Tie žmonės valgė salotų 
su vištiena. Salotos išbuvo 
virtuvėje visą naktį be jo
kio šaldymo. Salotas užter
šė pelės ir tarakonai. Vai- 

O n 1 f\vi 1
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in- 
ne- 
nei 
gč-

gyje išsivystė Salmonella 
rūšies bakterijos. Nuo apsi
krėtusių , tomis bakterijo
mis valgytojų liga prilipo ir 

*4 tūliem kitiem žmonėm.
Ak-Salmonellos bakterijos-y- 

ra paprasti žiurkių, pelių,

L a 

■ 

■ 
K®*

- ’ I $
v > kiaulių ir paukščių parazi- 

L-W ^ai. Šie gyvuliai gali savo 
mėšlu bei šlapumu apkrėsti 

| ‘ maistą. Musės ir kiti vabz- 
’ džiai taip pat gali nuo gy

vulių bei žmonių šlapumo ar 
k- mėšlo pernešti bakterijas į 

valgius.
? k Tokiomis bakterijomis 

lengviausiai apkrečiami se- 
„ -------L--------

NAUJA GYDUOLĖ MAŽAKRAUJAM, IŠ BAKTERIJŲ GAMINAMA
1 Clevelande Western .Re

serve Universiteto gyvuli
ninkystės profesoriai darė 
bandymus, kaip pagerinti 
kiaušinius, dedamus žiemos 
laiku, ir atrado vištininke 
bakterijas, kurios tarnauja” 
mažakraujystei gydyti.

Jie stebėjo vištas, lesina
mas tiktai grūdais, soy pu
pomis ir kitais augaliniais 
lesalais, be. jokių mėsinių 
nei pieninių priedų.

Žiemą padėti tokių vištų 
kiaušiniai buvo prastesni, o 
perinant sunku buvo iš jų 
vištukams prasikalti. Vasa
ros metu gi, maitinant, viš
tas lygiai tokiu pat lesalu 
ir neišleidžiant laukan, jų 
kiaušiniai pasirodė geresni, 
ypač lengviau išperinami.

Profesoriai patėmijo, kad 
vištos žiemą ir vasarą na
gais kapsto ir snapais kap
noja šiukšles ir padraikus 
ant vištininko grindų, nors 
tenai nebūtų jokio lesalo.

Jie nugramdė vištininko 
grindis, paėmė šiukšlių ir 
pradėjo per mikroskopus 
(sudėtinius padidinamus 
stiklus) žiūrinėti; ir paty
rė, jog tuose pagramduose 
ir šiukšlėse yra kelių rūšių 
bakterijų. /•'.

Kilo klausimas: Gal viš
tos, kapstydamos grindis ir 
šiukšles, 1 ješko reikalingų 
jom bakterijų?

Tyrinėtojai taipgi paste-, 
bėjo, kad šiltame vasaros 
ore kur kas daugiau bakte
rijų veisiasi vištininko 
šiukšlėse, rtegu žiemą, ir iš 
vasarinių bakterijų taipgi 
susidaro rūgimas.

Turbūt, tos bakterijos ir 
jų raugas pągerina deda
mus vasarą kiaušinius, 
nors vištos lesinamos tuo 
pačiu grynai augaliniu le
salu, kaip ir žiemą, — spė
jo profesoriai ir ėmė tik
rinti. Tyrimai parędĄ,

iš tikrųjų vištos, gaudamos 
daugiau tų bakterijų,' deda 
geresnius* lengviaū išperi
namus kiaušinius.

Tada vištininko bakteri
jos buvo išskirstytos į ke
lias rūšis, pagal savo veis
lę. ' Skirtingos bakterijos 
buvo veisiamos atskirose 
stiklinėse, kur jos gamino 
ir atitinkamas rūkštis.

Tyrinėtojai ėmė bandyti 
bakterines rūkštis ir iš bak
terijų išsunktus skysčius 
žiurkėms ir pelėms, sergan
čioms pavojingąja maža
kraujystė (pernicious ane
mia) bei kitomis ligomis. Ir 
atrado įdomų dalyką: Sul
tys, išspaustos r iš vienos 
vištininko bakterijų rūšies, 
gydo mažakraujes peles ir 
žiurkes^ daugina raudonuo
sius kraujo rutuliukus tuo
se gyvūnėliuose.

Paskui iš tokių vištininko 
,baktęrįjų . buvo zpagamintas

Bet kepenyse yra tik ma
žai gydančios medžiagos, 
foliškosios rakšties. Reikė
tų labai daug kepenų val
gyti, norint atremti pavo- 
jingąją mažakraujystę. O 
didokas skaičius žmonių yra 
alergiški kepenims, taigi 
serga,- jei užvalgo kepenų 
.arba ištraukų iš jų. Bet 
kiekvienas. ' be jokio vargo 
gali xnuryti tabletėlę, .paga
mintą iš minimų vištininko 
bakterijų • medžiagos, pana
šiai kaip nuryjama tabletė
je foliškosios rūkšties (ku
ri jau dirbtiniai gamina
ma).

Taigi dar pirmą kartą 
atrastas bakterinis vaistas 
nuo mažakraujystės. Jeigu

vaistas keliems sergantiems 
mažakraujyste žmonėms. 
Pasirodė, jog šis bakterinis 
vaistas taip pat gaivina li
goniams kraują, ugdo dau
giau raudonųjų kraujo kū
nelių, kaip ir valgomos ke
penys (j aknos) ar ištraukos 
iš kepenų arba foliškoji 
rūkštis (folic acid), ši rūkš
tis yra neseniai atrastas 
naujas B rūšies vitaminas.

Apie minimą gyduolę, 
pagamintą iš vištininko 
šiukšlyno bakterijų, prane
šė Lederle vaistų laborato
rijos pirm dviejų‘ savaičių.

‘Besikalbant su žmonėmis 
apie bakterinę gyduolę ma
žakraujams, tūli užklausė: 
Ar ne geriau būtų valgyti 
jiem kepenis (jaknas)? Juk tolesni bandymai gana pa-
kepenys arba iš jų ištrauk
ta medžiaga jau išgelbėjo 
daugiau kaip milioną maža+ 
kraujų gyvybių Jungtinėse 
Valstijose ir dar milionus 
kituose kraštuose,
--X..■■■—- > ——

tvirtins tą atradimą, tai la
boratorijos galės įvalias 
priveisti t’okių bakterijų ir 
naudoti jas kaip vaisto ga
mintojas mažakraujams.

k m.

Gyvuliams ir Žmonėms Reikia Visos Idiles Organinių Mineralų
Jei pašare ąrbai ganyklos 

žolėje trūksta vario, tai 
karvės serga panašia liga,* 
kaip žmonių arthritis —- 
skaudus sąnarių uždegimas. 
Jeigu karvių maiste nebuvo 
bent vienos vario dalies 
tarp 250,000 pabaro dalių, 
tai jų veršiukų kaulai labai 
prastai išsivysto' ir veršiai 
serga panašiai, kaip žmo
nės rachitu, kuomet val
giuose stokuoja tūlų vitafni- 
nų. i •

Kad karvių* ir jų veislės 
sveikatai. augalinis varis 
būtinai reikalingas, tatai 
atrado Floridos Universite
to profesorius Geęrge K. 
Davis ir bendradarbiai. 
Karvių mitybą’ jie tyrinėjo 
valstijinėje Floridos žerti- 
dirbystės stotyje. Nors pa
bare būtų įvalias fosforo, 
kalcijo ir kitų elementų, bet

jei negana organinio vario, 
tai skrustą ir serga' karvės 
ir jų “vaikai”, kaip patyrė 
tie mokslininkai.

(SVARBUS PERSPĖJI
MAS: čia kalbama tiktai a- 
pie organinio — augalinio, 
gyvulinio> — vario reikalin-

gumą mitybai. Paprastasis 
gi metalinis, neorganinis 
varis, yra nuodingas; taip 
pat nuodingi ir tūli kiti pa
prasti metalai. Metaliniai e- 

' lementai; tik tada tinka kaip 
maisto dalys, kuomet juos 
augalai v perdirba į organi-

nius metalus.)
Žmonėpis taip pat. reikia 

visos eilės mineralų, apart 
prpteinų, krakmolinių val
gių, riebalų ir vitaminų. 
Mitybos žinovai teigia, kad 
sveikame maiste priva
lo būti dar tokių mineralų,

VITAMINAS B-12 GYDĄS VISAS MAŽAKRAUJYSTES UGAS
ST. LOUIS. — Arkansas 

Universiteto profesorius dr. 
Paul L. Day pranešė, kad 
hauj ai atrastas vitaminas 
B-12 gydo pragaištingą ma
žakraujystės ligą \ visuųse 
atsitikimuoše. 1

'. /’'■■/‘• ij? -' jį - /A
Šis vitaminas yra gami

namas iš kepenų • (jaknų). 
Prof. Day sake, pirmiau at
rasta foliškoji rūkštis (fo
lic acid),, kitaip vadinama 
vitaminų M; paprastai gydo

mažakraujystę p a n a š iai, 
kaip ir naujasis B-12 vita
minas, nors foliškoji rūkštis 
ir vitaminas, B-12 atrodo vi
sai skirtingos cheminės me
džiagose. Abudu vitaminai 
daugumoje atsitikimų lygiai 
veikia’prį^\.nį.^ąkiaujyste, 
tik su vieiią šitokia išimčia: 
Kur ta- lįga kliudo heivu^ 
tokiuose atsitikimuose f plis* 
koji rūkŠtis (vitaminas M), 
kartais negydo kai kurių

nervų sugedimų dėl maža
kraujystes. O vitaminas B- 
12 gydo ir pagadintus ner
vus. ' 
i. ; t.

Šiosi žinios pranešėjas dr. 
Day*, buyo pirmūnas tarp 
fyrįnėtojų, kurie atrado ir 
foiiškąją rūkštį. Už' tai 
Amerikos Chemikų Draugi
jos skyriaus suvažiavimas 
§t, Eouise)'/ praeitą savaitę 
apdpvanojo Day’ų medaliu.
...."/'.■c" ;/

• .. *

kaip geležis, kalkis, fosfo
ras, cinkas, iodina,, kalis 
(potassium), magnis, siera, 
varis, natras (sodium), ko
baltas, ir mągnezija.

Bet jeigu tų elementų 
trūksta dirvožemyje, tai jų 
štokuos ir grūduose* bei,ki
tuose augaliniuose produk
tuose, kuriuos žmonės vąl- 
go. Jei gyvulių pašare bus 
per mažai tokių mineralų, 
tai jų štokuos ir gyvuli
niuose žmogaus valgiuose 
— mėsoje, piene, • kiauši
niuose. , '• *

Štai kodėl taip svarbu, 
kad' žemdirbystės 'specialis
tai (agronomai) ištirtų dir
vožemį ir kad žemei būtų 
duota, tokių* trąšų, iš kurių 
žole ir kiti augalai galėtų 
gauti visų elementų, reika
lingų žmonėms «ir gyvu
liams. N. M.

Tigrai patinai sveria 
500 ir 600 svarų; o 
retai kada viršija 300 
rų. / '

Avys Graikijoje augina- < 
mos daugiau ? pienui, negu 
mėsai ir vilnai. •*

I NEGRAS MOKSLININKAS BEN. BANNEKER^BUVO WASHINGTONO MIES I’O PLANUOTOJAS' 3
Negras mokslininkas 

Benjamin Banneker daug 
prisidėjo prie planų paga
minimo sostinei Washing- 
tonui pastatyti.

Tuometinis A m e r ikos 
z valstybės sekretorius Tho

mas Jeffersonas, pirm 150 
. metų, pasamdė išlaisvintą 
- negrą Bannekerį kaipo pa

dėjėją Vyriausiam ųiiesto 
planuotojui Peteriui L’En- 

, fant’ui, armijos • majorui.
L’Enfantas turėjo paruošti 

f /planus naujajai Jungtinių 
į/Valstijų sostinei, pagal pre-

zidento Jurgio Washingto- 
no nurodymus. L’Enfantas 
buvo karštuoliu; jis, laikui 
beinant, susiginčijo/su Jef- 
fersonu ir apleido visą dar
bą.

Bet Bannekeris, tarnau
damas kaip, architekto pa- 

įdėjėjaS|, vedė smulkmeniš- 
*kus u^rašūs / ir matavimų 
apskaičiavimus su braiži
niais dėl gatvių, , aikščių, 
vietų Valdiniams yumams ir 
kitų dalykų. / Tdd naujieji 
architektai, vartodami neg
ro Bannekerio užrašus su

braižiniais, ir galėjo pasta
tyt Washington© miestą pa
našiai, kaip prezidentas 
Washirigtonas pageidavo.

x Įdomūs Bannekerio 
Metraštis

Atliekamu - nuo miesto 
planavimo laiku Bannekeris 
paraše mokslinį metraštį 
(almanacą), paaukodamas 
jį/.Thoęiųi Jeffersonufu •

Bannekerio metraštis pa
darė ■ gilų įspūdį Jęfferso- 
nu
Valstijų prezidentui. Met

, būsimam Jungtinių

nūs, gimusįo Afrikoje juo
do vyro, ir gimusios Ameri
koje j Updos moters- Aš pa
samdžiau įjįrikad padėtų vie
nam vyriąusių mūsų direk
torių pagaminti planus naur 
jająm federalės valdžios 
miestui pastatyti Potomac 
upės pakrantėje; b savo po
ilsio valandomis jis ir paga
mino/ ši. metraštį seka- 
mię$į£ mėjtams.

■ labai džiaugsiuos, kai 
matysiu daug tokių dvasios 
kilnumo pavyzdžių, taip, 
kad būtų lipdyta, jog tiem

raštyje buvo sudėta tiek 
aukštų apskaičiavimų "‘ir, 
rimtų mokslinių žinių apie 
orą, ąstro/iomiją ir kitus 
gamtos reiškinius, kad Jef
fersonas pasiunta metraš
čio kopiją francūzui moks
lininkui* de Condoreset’ui) 
Francijos Mokslų AkademL 
jo§ nariui/ J[?ffersdnas jam 
rašėt Y/:'/ u/ ‘ t11

—•'Mės jdabar į
Jungtiųėše ;YVa^ij^e,’%0gA rlžbaįį/džiaugsįuos, kai
rą labai gabų matematiką njatysiu daug tokių dvasios 
(aukštesniųjų skaičiąvįmil " 
mokslo žinovą). Jis yr& su- i

’’ ’ .tr’ * t * ’U/' '”'', ’Y ų ū X '

žmonėm (negram) ųesto- 
kuoja talentų; o jeigu, kam 
atrodo, kad jie negabūs* 
taip atrodo tiktai todėl, kad 
šie žmonės yra priversti gy
vent labai blogose ir paže
minančiose sąlygose. 'Bet jų 
kųno dalys, nuo kurių pri
klauso protas, nėkiek nėra 
skirtingos, (nuo baltųjų).

Gabus Savamokslis
•Vai kystėje Bannekeris 

buvo pamokytas tik skaity
mo ir truputį aritmetikos. 
Nuo mažens jis dirbo far-

mos darbus, kokius pajėgė, 
pas savo tėvus ir sykiu švie- 
tesi, kiek laikas leido. Ta
da Amerikoje mažai tebuvo 
pramonės ir mechaniškų 
daiktų, a dar mažiau moks
linių knygų. Tačiau, Ban- ų 
nekeris, būdamas 22 metų 
amžiaus, įsižiūrėjęs į kiše- : 
ninį laikrodėlį, padarė mu
šantį valandas steninį laik- 
rodį. Tai buvo dar pirmas

(T%są S-me pujl)

3 pusi.—Laisve (Liberty, > > 
Lithuanian Daily) - * J 

Pirm., Rugs. 13, 194.

*,

1



’*<■’ ' * V'

A- Kaip Tūli Žmonės Vasaroja
(Antrasis Laiškas)
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Lietuvos Žinios

>

1

aktoriaus Laurence

vaidina vyriausią

Mielas Mikai!
Į Naująją Škotiją vyko

me šitokiu keliu: iš New 
Yorko į Bostoną —• trauki
niu, o iš Bostono į Yar- 
mouthą — laivu. Neturint 
automobiliaus, tai tiesiau
sias ir pigiausias, kelias.

Pasiekiame Bostoną. 
Skambiname vienam drau
gui, kitam,, trečiam — nė
ra jų namie, — tai*buvo 
sekmadienio vakaras — 
neįrįžę jie dar iš užmies
čio. Kas daryti?

Praeiname pro Astorki- 
no teatrą ir matome: rodo
mas Šekspyro “Hamletas,” 
— Anglijoj įvaidintas fil
mas, žymaus anglų šekspy- 
rinio
Olivier vadovybėje^ Pats 
Olivier 
rolę, Hamleto rolę.

•Neiškenčiame, e i n ame 
pamatyti premjeros. Prieš 
tūlą laiką juk buvo spau
doje plačiai rašyta, jog tai 
pirmas toks rimtas bandy
mas įvaidinti žymiausių 
Šekspyro tragediją filme.
- Netenka sakyti, jog tra- 

1 gėdija gerokai sutrumpin
ta, bet visvien jos rodymas 
užėmė su virs pustrečios 
valandos.

Nebūdamas kritiku, ne
galiu tau pasakyti, ar fil
mas apima visa tai, kas yra 
veikale geriausio ir reikš-’ 
mingiausio, negaliu teigti 
nei to, kad aktoriai savo 
roles atlieka sulyg šekspyri- 
nių pareikalavimų. Tiek 
priminsiu: “Hamletas” ma
nyje paliko gilų įspūdį 
(Eva tą patį sako), ir no
rėčiau, kad kiekvienas Šeks
pyro veikalas būtų įvaidin- 

^tas filme.
Galėčiau tik tokias pasta

bėles padaryti: man rodosi, 
jog “Hamletas” būtų “ryš
kesnis,” jei jis būtų juod- 
briūvis; kakalius (pasalin- 
gasis brolžudis), kurį vai
dina Basil Sydney, atrodo 
perdaug humaniškas, pado
rios išvaizdos ir žmogiškų 
bruožų.

Kiek sykių esu skaitęs 
“Hamletą,tiek sykių eaš 
vaizdavausi karalių, — sa
vo / brolio užmušėją, — 
žiaurų baisūną, nenormalų. 
Tuo būdu šis filmas man 
sugadino įsivaizduotą kara
liaus tipą. Galėčiau kai ką 
pasakyti ir apie Ofeliją, ku
rią < vaidina jaunutė Jean 
Sihiinons: ji man atrodė 

k perdaug silpnutė, kažkokia 
visiškai bevalė mergaitė, ne 
tokia, kokią vaizdavausi 
skaitydamas veikalą ir tiek!

Tačiau, spėju, “jog “Ham
letas” Amerikoje turės pa
sisekimo, ir būtų gerai, jei 

' taip įvyktų/ ' Aą Va kaip 
galvoju:(tegu Šekspyro vei
kalas bus net ir silpnokai 

" filme {vaidintas, bet vis gi 
publikai bus 'daugiau nau- 

* ,dos stebėti šekspyrines tra
gedijas bei komedijas, negu 
nollyivoodišką jovalą, ku
rio pastaruoju metu tiek 
daug pas mus suplakama, 
ir kuriuo mūsų krašto žmo- 
neliai maitinami.

• Vadinasi, atostogų • pra- 
gera — “Hamletą” 

matėme.
Ant . rytojaus, po pietų, 

sėdome į laivą ir juo per 
naktį pasiekėine Yarmou- 

Škotijos
-

thą, Naujosios
Uostą. .

Iš viso, nuo Bostono į 
į Yamouttią per jūrą tėra 

tik 235 fnylios. Na, o iš 
; Yarmoutho į Digby, į būsi- 
' mosios buveinės vietą, žadė

jome vykti traukiniu — 
apie 65 mylias tolio.

/ ■ . »

Laivas pilnas žmonių. -
Vieni juo vyksta dėl gyvo 

reikalo, kiti turi ir auto
mobilius, — sako, keliantis 
laivu jįems atsieina pigiau, 
negu, jei reikėtų važiuoti > 
sausžemiu, per Maine vals
tiją ir New Brunswicką.

Susipažįstame su viena 
pora iš New Jersey valsti
jos. Vyras vyksta ten ko
kiom tai pareigom atlikti 
— amerikinė kompanija jį 
siunčia, o žmona važiuoja 
pasižiūrėti naujo krašto.

— Jei tamstos sutiksitę, 
mes jus nuvešime į Digby 
automobiliu, ,— pasisiūlo 
maloni moteriškė.

Žinoma, sutikome. Jie 
tik ką pirko naują Packar- 
dą — mašina, kaip žaislas, 
ir lekia, kaip kulka. Jos 
savininkas yra žymus me
chanikas - inžinierius, ma-, 
tyt, nemažą algą gaunąs 
žmogus. Bet neprityręs. 
Mes jam juk nesame joki 
pažįstami ir jis tuojau siū
losi mus nuvežti. O jeigu 
kelyje kokia nelaimė pasi
taikytų: ar jis žino, kad, 
mes prie jo “nekibtu- 
me”?

Ant rytojaus vietą pasie
kėme pasekmingai. Gerašir
džiams prieteliams malo
niai padėkojome. Bet mūsų 
geradariui kelionė automo- 
liu buvo bereikalinga. Pa
sirodo: kompanijos virši
ninkai jam gyvenimui vietą 
buvo parūpinę ten pat, kur 
mes vykome, bet kai nuvy
kome, žmogus apsižiūrėjo, 
kad ši vieta nuo jo darbo 
vietos yra net šimto , mylių 
atstume! Tuomet maloni 
porelė, mums gero padariu
si, grįžo į darbo vietą ir 
ten, kur nors, matyt, buvo 
priversta apsigyventi.

Gerų, teisingų ir malo
nių esama žmonių!

Digby miestelis nedide
lis, prisiglaudęs prie pat 
juros įlankos, pavadintos 
Annapolis Basin. Gyvena 
čia apie 1,000 žmonių. Na
meliai mediniai. Vyriausio
je gatvėje tik dalelė šali
gatvių cementuotų.. Yra vie
nas medžio apdirbimo fab
rikėlis —i taLir viskas. Va
saros metu žmonės visaip 
naudojasi atvykėliais vasa
rotojais,/ jiems patarnauda
mi, kiti žemę dirba; o žie- 
rfios metu daugumas jų už- 
siimdinėja žvejyba.

Ne kokį įspūdį sudaro 
miestelio vaizdas ir 
jo žmonės: pastarieji su
menkę, suliesėję, bet tykūs 
ir draugiški. Kiekvienas 
gal būt tikisi ko nors iš 
vasarotojo gauti. Yra, ži
noma, ir pasiturinčiu — 
kur gi jų nėra? Digby mies
telis šitoje provincijoje jau 
prisiskaito prie svarbiųjų.

Už vienos • mylids nuo 
Digby,, aukštoje pakalnėje 
stūkso j a didžiulis, raudortų 
Čerpių stogu apsigaubęs 
Viešbutis, b prie jo prisi
glaudusių • kelio* dešimtys 
namelių, bungalows, skirtų 
vasarotojams. Kalnas tirš
tai apaugęs mišku •— pusi
lgis, eglėmis* baltliemeniais 
berželiais, tad ir. ši vieta 
yra pavadinta Digby~ Pineš. 
Šičia, vadinasi, tojf vieta, 

’[kur mums' tenka 'praleisti 
virš viena savaitė atostogų,

Įeiname į mUms skirtį 
kambarį jis- buvo užsa
kytas, prieš du mėnesiu. 
Stebime pro langą. Žemiaii 
matosi maudymuisi prūdas, 
stiklinėmis sienomis apgau
btas. '

Vanduo.prūdan traukia
mas iš jūros, bet nuolat šil-

Sah Francisco longshoremenai susirinkę prie perpildy
to Coloseum per garsiakalbius girdi CIO International 
Longshoremen's ir Warehousemen’s Unijos issaiAi&ią i 
streiką. Darbininkai buvo pasiruošę streikuoti pava
sari, bet valdžia atėjo bosams i talką pavartojant tam 
Taft-Hartley Įstatymą, Įsakė per 80 dienų laukti. 

Streikuoja 30,000 unijistų.

domas, taip, xkad jis nie-[dian Pacific Railroad' kom- 
kad nėra šaltesnis, kaip 70 panijai.z CPR Kanadoje 
laipsnių pagal Fahrenheitą. yra savotiška imperija: ji

Dar žemiau, už prūdo, 
matytis tennisui žaisti aikš
telė, už jos girelė, o už gi
relės — minėtoji jūros 
įlanka mėlynuoja, kaip gie
dri padangė. Už įlankos, 
vėl kalneliai; apsivilkę ža
liaisiais miškais; kai kur 
nedidelės farmelės tyso j a.

Aukštai kalhųose tarp 
miškų, ištaisyta golfui žais
ti course.

Atsidūręs čionai vasaro
tojas, jei jis nori prasi- 
mankštyti, gali naudotis 
viena iš penkių priemonių r 
maudytis, žuvauti,, tennisą 
žaisti, golfą žaistiz arba 
vaikščioti. O jei 'visu . tuo 
neužsiimi, — sėdėk viešbu
čio salėje, ' veraiidoje, 'arba 
didžiulėje aikštėje, “kieme.”

Turintieji’ savo į automo
bilius, gali važinėtis.

Ramybė čia begalinė. »
Asmuo, norįs pasilsėti, 

pasvajoti, ^pąobservuoti, tu
ri užtenkamai laiko ir pro
gų. Nieks čia tavęs nekliu
dys. Kas kalbasi, kalbasi 
tykiai, bandydamas nesu
trukdyti kitam ramybės. 
Nėra čia kambariuose nei 
salėje įtaisyta jokio radijo 
priimtuvo. Nepardavinėja
mas čia likeris. Visa aplih-, 
ka atrodot daugiau į sanato
rinę, o ne į ViešbUtinę;

žipai, Mikai, man §iAVie
ta tūlais požvilgiais ’ptiitt^ 
na Kislovodską, — gražųjį 
kurortų centrą- Kaukaze. 
Tik ten, aišku, viskas /kur' 
kas platesne baze įtaisyta. 
Ten; pagalinu, yra g^dohiO- 
sios vonios; ten iš fontanų 
be paliovos • tryška Tarza
nas, plačiai žinomas (if ge
riamas) (nė tik Tarybų- Są
jungoje^ bet ir už josios 
sienų. *

Čia jokio niineralinio 
vandens nė.ra, —■ tik tyla, 
ramybė ir gamtą* man pri
mena nepamirštamą Kislo- 
yodską, kuriame kadaišė te
ko smagiai praleisti kelefą 
dienų, * /

Per višą čia būvimo lai
ką nematėhife ir negirdėjo
me hei vieno lėktuvo,prale
kiant. Gali saU įsivaiždųoti, 
ką tai reiškia žmbhėmsj''lju- 
rie gyvena arti La Guardia? 
Aerddrofnbl 7 Z

Ar tu žįnai, - karti ši Yiė- 
ta priklauso? Nagi Canaę

Rojus Madera.

- vienas jų 
tėra atdari

, LIETUVOS MTS DARBUO
TOJŲPASITARIMAS •

■, VILNIUS, .liepos 0 d. — Pa-• 
sibaigė tris dienas trukęs res
publikos mašihų-traktO^ių sto
čių direktorių ir vyriausių ag
ronomų pasitarimas. Praneši
mą apie 'MTS darbą pavasario, 
sėjos metu ir-pasirengimą der
liui nuimti padarė ' Lietuvos 
TSR žemės ūkio Ministro pa
vaduotojas./ '
• — šiais metais, pareiškė 
pranešėjas, -y- respublikos MTS 
žymiai pagerino savo darbą. 
Pavasarinių traktorių darbų 
planą MTS viršijo 29 procen
tais. Palyginti su praėjusiais 
metais, šiemet MTS bendra 
darbo apimtis padidėjo pusan
tro karto, o skaitant apdirbtus 
plotus kolektyviniuose ūkiuose 
— het 10 kaftų.

Kai kurios respublikos MTS, 
ryžtingai kąvojtikioš dėl darbo 
našumo pakėlimo^ pasiekė žy
mių laimėjimų, štai Kaišiado
rių MTS metinį traktorinių 
darbų planą įvykdė/150%, Aly
taus — 106.3%. Arti metinio 
plano įvykdymų — Rudaminos, 
Jonavos, Papilės ir eilė kitų 
MTS.

Gerų darbo rodiklių pąsieke 
atskiri MTS mechanizatoriai- 
pirmūnai. štai gilutės MTS 
traktorininkas - spartuolis že
maitis, žymiai viršydamas iš
dirbio., normas, k įdirbo virš 
penkių šimtų hektarų dir
vų kolektyviniams ūkiams, 
žemės ūkio kooperatinėms 
draugijoms ir valstiečių ūkiams 
ir-sutaupė 850 kilogramų skys
to kuro. SpartUoliškų darbo 
tempų traktoriais pasiekė Pa
pilės MTS traktorininkas Ali
šauskas, Pagėgių — Adomaitis, 
Rokiškio. — Arajųs, Kaišiado
rių — Petrovas, Klaipėdos —• 
Konkinas ir daugelis kitų*.

Diskusijose dalyvavusieji 
daugiausiai atkreipė dėmesio į 
traktorių išdirbio padidinimą, 
darbo kokybės pagerinimą ir į 
traktorinių darbų savikainoj 
sumažinimą. Diskusijų metu 
paaiškėjo, kad eilėje MTS buvo 
mįža kreipiama dėmesio. į ku
ro bei laiko ekonomiją. Dėl tų 
priežasčių jau dabar šiose 
MTS atliktų darbų savikaina 

, žymiai prašoko nustatytąją.
Ręppublikojė greitai prasidės 

t dęrliaus nuėmimo darbai. Dau
gelis MTS\ jau pilnutinai atre
montavo derliaus nuėmimo ma
šinas, sudėtingąsias 'kuliamą
sias, apsirūpino kuru, parengė 
kadrus ir laukia atsakingųjų 
žemės ūkio darbų pradžios.

Pasitarimo, dalyviai buvo 
i plačiai instrukutoti apie kolek- 

tyVihių ūkių statybą, apie 
. jioms teikiamą pagalbą, jų 
, darbo organizavimą ir tt.

ne. tik valdo milžinišką ge
ležinkelių tinklą, — ji turi 
apie penkioliką pačių di
džiausių, pačių puošniausių 
viešbučių, išbarstytų po 
plačiąją šalį. Jos viešbučių 
yrk ne tik miestuos^, bet ir 
periferijoje bene' pats 
didžiausias ih ištaigingiau
sias yra ^tolimuose kalny
nuose" Alberta provincijoje.

. Ir * įdomu tai, kad tūli- ši
tų viešbučių 
“mūsiškis” -
tik per tris mėnesius viene- 
rių metų bėgyje, —7 tik va
saros metu. Rugsėjo mėne
sio Viduryj šis viešbutis- už
sidarys ir bus uždaras ligi 
1949 metų birželio mene
sio. Ar gi tai ne keista? 
Argi 'tai nėra, betikslis ša-i 
lies turto eikvojimas?

Kanadoje atostogos, va
dinasi, yra sustandartižUo- 
tos Jr jas sustandąrtizavo 
CPR. Tai priverčia žmogų 
rimtai pagalvoti. Jeigu Ka
nadoje, sakysime, žmonės 
nusitartų atsisveikinti su 
kapitalistine santvarka; jei
gu jie pasisakytų už socia
listinę santvarką, •— kaip 
būtų lengva visa tai paimti 
visuomenėj nuosavybėn ir 
kaip visa tai būtų galima 
žmoniškiau sunaudoti pl^ 
čiųjų darbo - žmonitį masių 
naudai. Tenka manyti, jog 
ankščiau ar vėliau' Visa tai

Naujojoj * Škotijoj', \irt&h 
rodoši, -būtą galimS prista
tyti Šimtai tokių Vasaroto
jams vietovių, kokioje .mos 
leidžiame savaitę. 3 ■

Naujoji Škotija Vasarą 
yra tas, kas žiemą’ Florida. 
Višū tai ilgainiui >Kanados 
liaudis," kai j t pati būs 
viešpats savo šalies, pada-

Ų , “ /
; Bet aš ir vėl “krypsta iš 

kelio,’* tad baigsiu. Kitame 
laiške sumesid kai k^’ dau
giau.

PLEČIAMA GYVULI
NINKYSTE

Joniškis', liepos 7 d. — Skaist
girio vaiščihliš “Pergalės” ko
lektyvinis ūkis kiekvieną die-* 
ną auga ir Stiprėja/. Ypa^ didė
lis domesys čia, skiriamas gy
vulininkystei išvystyti; Pasku
tiniu metu aytęlė įsigijo ‘25 
karvės, 7 darbtf artdiiiš ir daug 
kiaUlių. Dabar “Pergales” gy
vulininkystes. fertrioje yra 48. 
arkliai, ’5.0 karvių,; 60 kiaulių; 
veislinis eržilas if didėlis kie-. 
kiš kitų gyvulių. "" . '

Sudaryta, gyvulininkystės bri
gada; kuriai vadovauti išrink
tas kolektyvinio tikio Valstietis 
A. Vaitiėkaitis. Paskirtos rtiel- 
žėjos, šėrikės, ganytojos.

z A. Žiūronis.

TRŪKSTA LAIVŲ JAPO-

Tokio. — Sovietai negalė- 
|pį^m|tai sug^iųti4 visūs 
jdportus belaisvius/ todėl, 
kad Jrtpbnijos valdžia ir a- 
}&ė$konai nedavė gana lai- 
viį* tfehi jąnohaftf jįamo 
plukdyti, kaip sakė sovfetb 
niai valdininkai. - \

gIMnAjzija Ruošiasi 
, NAUJIEMS Mokslo 

METAMS.
Rokiškis, liepos 7 d. — Ro

kiškio miesto I gimnazija šiuo 
metu pradėjo mokyklinių suolų 
ir kito inventoriaus remontų, 
orgartižąVo lėhty ir kitų mė- 
d^ihgiį gamyba, tfatijd darbo 
sezono x gihmwjoh7 patalpų ap* 
šildymui išskjrta 270 xkmt. mal
kų. Iš to kiekio virš 200 m8 
malkų iš kirtaviečių j aū suga- 
bčijta į gimnaziją. Be to, vietos 
pramkombittalo durpyno kolek
tyvas pagamins gimnazijai rei-

kalingą kiekį geros kokybės 
durpių, kurios iki mokslo me- 
.tų pradžios bus suvežtos į vie
tą. Mokyklos ūkiniam-admini- 
straciniam darbui energingai 
vadovauja mokytojas Stakėnas.

Gimnazijos vadovybė vienu iš 
priešakinių Uždavinių laiko 
mokslinėm bazės sutvirtinimą: 
bus praturtinta mokyklinė bi
blioteka, sutvarkyti ir patik* 
rinti mokslinio^ darbo kabinę-, 
tai. Pasižymėję darbe mokyto
jai pasidalins savo įspūdžiais 
ir potyrių apskrities laikraščio 
skiltyse ir per apskrities peda
goginį kabinetą. Vasaros ato
stogų metu eilė gimnazijos mo
kytojų išvyks tobulintis į Peda
goginio lųstituto neakivaizdinį 
skyrių bei vasaros pedagogi
nius kursus. s R. Gegužis.

KUfeCiŲ-NEBYLlŲ DARBŲ' 
. PARODA

Kaunas, liepos 7 d. — Įvyko 
Vilniaus ir Kauno miestų kur- 
čių-nebylių mokyklų mokytojų 
konferencija Kaune.

Tuo pačiu metu bux(o atida
ryta Kauno kurčių-nebylių mo- 

' kyklos darbų paroda, kurioje 
išstatyti piešiniai, rankdarbiai 

. ir įvairūs plataus vartojimo 
gaminiai.

IŠLEIDŽIAMASIS VAKARAS 
’ KAUNO UNIVERSITETE.

Kaunas, liepos 7‘d. — Iškil
mingoje aplinkoje įvyko Kauno 
Valstybinio Universiteto medi
cinos ir farmacijos fakultetus 
baigusių studentų išleidžiania- 
sis vakaras. Diplomai ir 
versiteto ženkleliai įteikti 
diplomantams.

Išleidžiamajame vakare
lyvavo Lietuvos' TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas J. Paleckis. Jis šiltai 
pasveikino diplomantus su 
aukštosios mokyklos' baigimu 
ir palinkėjo jiems vaisingo dar% 
bo tarybinės liaudies labui.

Jaunieji specialistai išvyksta 
dirbti į Tarybų Lietuvos 
kritis.

uni-
193

da-

KULTŪROS IR POILSIO 
PARKAS ŠIAULIUOSE.

Šiauliai;,. liepos 8 d. — Dideli 
tvarkymo-ir gražinimo darbai 
atlikti šiemet Karolio* Požėlos 
vardo kultūros ir poilsio parke.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

♦ KAINA $35 I 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 lineTius is Dixie Hotel, 8th A^e. 
ir W.1 42nd St. v Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.
Iri Hl IM »I—|| Iiwiwmw—Itf— < Iiwni 11^1 I

CHARLES J. ROMAN
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tyviniai krūtMi, iškabinti por
tretai, įrengti gėlynai. Stato
mas 1,600 vietų vasarok teat
ras. ' . I '

Sekmadieniais parke groja 
orkestras, vyksta sporto var
žybos, koncertai, paskaitos, 
veikia knygynas ir skaitykla.

F. Kuprys. .

Už ŠIMTAPŪDĮ DERLIŲ.,
Pasvalys, liepos 8 d. — Dide

lius įsipareigojimus šiemet pri
siėmė Nairių 'tarybinio ūkio 
dirbantieji. Aukštam derliui 
gauti čia iš anksto buvo suda
rytos 3 grandys. Ausiejaus 
grandis įsipareigojo išauginti 
po 140 pūdų miežių iš ha 16 
hektarų plote. Kovodama už 
įsipareigojimų įvykdymą, ši 
grandis nuravėjo visą miežių 
plotą? Be to, papildomai jį pa
tręšę. RaskeviČiaus brigada šie
met numato išauginti po 140 
pūdų kviečių iš ha 16 ha plote. 
Kviečių plotas apsaugotas nuo 
piktžolių ir įsimaišiusių kito
kių kultūrų. J. širvėnas.

ĮSIPAREIGOJIMAS
Ukmergė, liepos 7 d. — Apsr ■ 

krities pramonės kombinatas 
birželio mėnesio bendrosios ga
mybos planą įvykdė 118 pro
centų. ' ,

Apskrities pramonės kombi
nato kolektyvas, savo susirin-v 
kime apsvarstęs gamybinius 
galimumus, įsipafrėigdjo Didžio
jo Spalio 31-jų mėtinių garbei 
liepos mėnesio gamybos planą 
viršyti 30 procentų, o metinį 
bendrosios gamybos planą
įvykdyti iki šių metų lapkričio 
7 dienos. St. Širvys.

TELŠIEČIAI PIRMAUJA
Telšiai, liepos 7 d. — Suve

dusi-' gegužės mėnesio durpių 
kasimo -duomenis,* Vyriausioji 
Kuro Valdyba pripažino Telšių 
durpių kontoros k°lektyvą so
cialistinių lenktynių laimėtoju, 
šiam kolektyvui paskiria perei
namoji Raudonoji Vėliava ir 
15,000* rublių suma pafcižymėjtM 
siems darbininkams premijutKT 
ti. Telšių ^kontoros kolektyvas 
šiemet iš anksto atremontavo 
visus savo agregatus ir durpių 
kasimo sezonų pradėjo trimis 
savaitėmis anksčiau. Todėl ga
mybinis grafikas įvykdytas 187’ 
procentais. V. Stašaitis^

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęė dieną ht 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mhsų Šer
meninė. Mūsų patamairt- 
mti ir kainomis būsite pa
tenkinti.

■

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPIII PA.

Telefonas Poplar 111®

l&ŠMMMfiSSl
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Negras Mokslininkas
(Tąsa nuo 3-čio dus).)

Amerikoje pagamintas laik
rodis valandom išmušti.

Šiuo išradimu Banneke
ris plačiai išgarsėjo. Su 
juom susidraūgavo ir Elli- 
cotų šeima — padorūs kvei- 
kerių tikybos žmonės. Elli- 
cotai davė Bannekeriui po
rą astronominių ir mate
matinių knygų ir kai ku
riuos astronomijos instru
mentus. Tas knygas Banne
keris, kaip sakoma, “ryte 
rijo,” o instrumentais “vai
kėsi” žvaigždes, planetas ir 
kometas.

Matematikas
Vartodamas tose knygo

se • randamus skaitmenis, 
Bannekeris mėgino apskai
čiuoti, kada įvyks mėnulio 
ir saulės užtemimai. Bet 
pasirodė, kad knygų skait
menys buvo klaidingi. Ban
nekeris surado jų klaidas ir 
raštu išaiškino, kodėl įr 
kaip tų knygų rašytojai 
klydo. Tada jis jau tikrai 
nusakė saulės bei mėnulio 
užtemimo laiką.

Baltieji B a n n e k e rio 
t draugai • Ellicotai ypač nu- 

ip ‘stebo, kada jis pats, be jo
kios pašalinės pagalbos, pa
gamino aritmetiškų loga
ritmų? lenteles, kurios dau
geriopai palengvino*' ir pa
greitino didelius skaičiavi
mus.

Jeffersonas vadino Ban- 
’^jnekerį “afrikiniu . ameriko- 

"jiu astronomu.” Banneke- 
G* Žis savo metraštyje apraši-

i*

L * 

■

£ ■

Proga
, Kacįangi šiyom • tarpu 

dienraščiui . labai reikia j 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų:

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

4 »* » r*

Tai yra gražios poezi
jos patys . geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 

. jaunimui. Norintieji iš- - 
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny- 
, ga BESVINTANTIS RY

TAS yra 288 puslapiu 
knyga. Antroji, išleista ■ 
pradžioje šių. metų PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga.' Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kėsimę.

Tik u^ vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa- 

. vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros . mėne
siuose. /

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

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Visos narės 
dalyvaukite, atsiveskite ir naujų na
rių, turime daug svarbių reikalų.—
A.’W, (214-215)

prie

Į

%

i
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VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

>' Texas valstijoje andai su 
lietum krito toki dideli le
dai, kaip žąsies ^kiaušiniai..

J
I

I

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių DirektpriUs

Uždarykime oro šilumos liųstątyiųo sistemą. Jo 80 
dienų ątsivčdinimo laikotarpiu jau praėjo.’’

Vilčinskas buvo naujas imi
grantas, tik prieš keletą mė
nesių atvykęs Amerikon. Čia, 
mątyt, jis turėjo dirbti 
sunkaus darbo.

Baisią klaidą žmogus pada
lė, kad negrįžo ^Lietuvon. Ten

Žinios iš Lietuvos

į PIETŪS 60c,
Iš 5-ių patrovų

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

nėjo saulės ir mėnulio ju 
dėjimus, įvairių planetų iš
žiūrą ir jų vietą erdvėje 
skirtingais metų laikais. Jis 
darė pastabas apie* orą ir' 
jo atmainas; teisingai pra
nešinėjo apie saulės ir mė
nulio užtemimus. Bet Ban
nekeris. įdomavo ir visais 
gamtiniais reiškiniais. Taįp 
antai, jis, tarp kitko, rašė:

— Garsas yra greitesnis, 
negu patrankos kulka. Aš 
girdėjau, kai buvo muštas 
šūvis iš patrankos, ir tik 
už keturių ar penkių se
kundų pamačiau kulką nu- 
krintant ir Šokinėjant neto
li manęs.

Bannekeris taipgi paste
bėjo, kąd sąrančių (skėrių) 
užplūdimai kartojasi kas 
17 metų.

Ji^ai primindavo Jeffer- 
sonui lygybės ir teisingu
mo dėsnius, kuriuos Jef- 
fersonas įrašė į pareiškimą 
dėl nepriklausomybės nuo 
Anglijos (Declaration of 
Independence). Bannekeris 
prašė tuos dėsnius įgyven
dinti. Savo laiške Jefferso- 
nui Bannekeris skundėsi:

— Daugybė mano brolių 
(negrų), tebėra nelaisvėje 
laikomi ir prispausti. Jie 
visai neteisingai, žiauriai ir 
barbariškai paneigti ir pri
slėgti. Jiem atimtos gamti
nės žmogaus teisės, kurias 
tamsta išdėstei (Nepriklau
somybės Pareiškime).

Ceylono sala 1947 m. iš
gabeno 287,000,000 svarų 
juodosios arbatos svetur 
parduoti.

Alkoholis r e i k a lingas 
amunicijai ir dirbtinei gu
mai (robui) gaminti. ,

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptai 

Darome ir Pritaikome Akinius 
' ' V ■ ’ U. 7

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway - 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą, v

B,
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Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE1 ST., 
Newark 5? N. J.

Tel. MArket 2-5172

"t. *1 ■ ■ a w-

Paul Gustys Fuueral Home,
■ '/' INC, ■ ‘ ‘

354 MARCY AVENUE, BROOKLY'N 6, N. Y.
, Skersai gatvės nuo Ąnnory , :

LI ET U VIS L AISNIŲOTAS GRABORIUS >
% / ’ • J . F K» ‘ ■ 9 'S ; | J •’ 4

Tdefonųokite dieną ar naktį '
EVergreen 7-4774

Naujai Jšdekotuota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai galį atįdupų paskutinę pagalbą savę mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim^ didelis puikiai įruoštas 1 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai nuteikiama šeimom suly^g pąęęį- 
Wgviwp. telefonas pįekad nemiega.

r rW

Tiltįninkai įvykdė 
Metinį Planą ?

ŠVENČIONYS, liepos 6 d.— 
Švenčionėlių’ distancijos kelio 
tiltininkai nutarė ; pažymėti 
stalininę geležinkelininko die
ną pirma laiko įvykdant me
tinį atstatomųjų darbų planą. 
Šis įsipareigojimas įvykdytas 
pirma laiko. Tiltininkai jau 
vykdo atstatomuosius darbus 
sekančių metų užduoties są
skaita.

Stachanoviškai dirba kelio 
meistras Voleikevičius bei Ci- 
cino ir Vainausko brigados.

Visi atstatomieji objektai 
jau perduoti eksploatacijon/

Vartotojų Kooperatyvas 
Geripa Darbą z

ŠILUTĖ, liepos 6 d.—Pasku
tiniu jnetu pagerėjo miesto 
gyventojų aprūpinimas. Kas
dien į maisto produktų- ir 
pramoninių prekių parduotu
ves atvežama vis daugiau p^e/ 
kių. Pagerino savo darbą Šilu
tės miesto vartotojų koopęra- 
•ty vąs. Atskiromis produktų rū
šimis kooperatyvas antrojo 
ketvirčio planą įvykdė 200 
procentų. Mėsos gaminių pla
nas viršytas 40 procentų.
' Sveikintiną iniciatyvą' paro
dė Šilutės'vartotojų kooperaty
vo vadovai, pasiryžę šjais me
tais tinkamai, išnaudoti ap
skrityje esamds daržoves. Dar
žovės Šilutės apskrityje gau
siai dera. Šilutės ' vartotojų 
kooperatyvas Klaipėdos ‘.‘Ge
gužės Pirmosios’1 saldainių fa
brikui įsipareigojo šį sezoną 
patiekti 30 tonų rabarbarų; 
Numatoma sudaryti sutartį ir 
del uogų, tiekimo. z

• -----------—■_—

Mokslui yra žinoma 40,- 
000 skirtingų Veislių žuvų.

Ryžiai yra pamatinis 
maistas pusei visos žmoni-

i \ ---------------- - ..—

žvaigždėm daug iausiai 
susidafo iš vandenilio (hyd- 
rogeno) dujų!

■ ■■ -T * ■*r

MOHĮO^AI^ AND 
Beer, Wine? l^quoi>

•• .,t. . —-
NOTICE is hereby. Klyen thnt License No. 

. RL 10625 Les been iląsuod to the lųidersigned 
to adll beer, wine and Ikiuor at detail under*' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 454 Crencent St., .Borough of 
Brooklyn, County of Klng», to be consumed 
on the premises. v ,
BENJAMIN SCHULTZ & ABE SCHULTZ 

dba Crescent Bar Grill /
*     • ■ • —. ' 

NOTICE is hereby rfiven that License No. 
GB 14442 has beęn issued to the Undersigned 
to sell beer at retail undeL Section (07 
the Alcohol.ic Beverage Control jLaw at 
1077 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ' conpu.meo O(f> tho 
premises. • 
y TILLIE E. ZLOBJNSKY

ABRAHAM ZLOBIfJSKY 
Eagle Food Stores 7,

YfOTICE Is hereby živen that License No. 
14462 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section T07 uf 
tho Alcoholic .Beverage Control Law at 
2923 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
firboklyn. County of ęi^s, to bg. con- 
surned off the premises. ( .

SALVATORE/ABBATE ’■ /

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ląstą.” Tųpjįau žmogus mirė, 
,Ęaisį tragedija. Darbuose 

tokių nelaimių pasitaiko daug. 
Panašiai daug mūsų gori) bro
lių lietuvių yrą žuvusiu k ąsy
tei o»b. ; . /- *'

lis būtų galėjęs mokytojauti 
•‘arba profesoriauti. .Savo 
mokslą ir gabumus1 būtų pa
naudojęs kultūriniam Lietuvos 
ntatatymųir čia patekęs tu
rėjo rąstus raitoti. r

Panašus įlinkus darbąs čia 
laukia ir kitų inteligentų, ku
rie žada iš Vokietijos dtvykti 
Amerikon.

Kelęivis teigia, kad Kosen- 
kinos ir Saipariūo nenorėjimas 
grįžti savo, tėvynėn ‘.‘yra tik 
mažiukas atspindis didžiulės 
tragedijos,” kuyi vykstanti 
Tarybų žęmėje. feet tai kvai
liausia šnekta. Pavyzdžiui, 
dar taip neseniai pora? ameri
kiečių pasmerkė Ameriką "it 
atsisakė čionai grįžti. ke- 
lęivinis kvailys galėtų sakyti, 
kad jie “yra tik rpažiukas at- 
spių^is didžiulės tragedijos, 
kuri vyksta' Amerikoje.”’ Jiems 
geriau pą^ipįą ąociąlistinė 
ęantvąrką ir jie tęh pasilieka. 
Kpsenkina ir Samarinas, ‘‘su-, 
sižavėjo’’ .ką'pitalizmu ir nori 
Čia pasilikti. ; Jie žino, kad 
jiems čia dirbti nereikės,’ nes 
už savb žygį jie gauna puikiai 
apmokėti. •

Arba štai dar vienas pavyz
dys. \ Amerikoj gjęnerąljhis 
konsulas grįždąmąą iš feelgi- 
jos nušoko nuo laivo ir prisi- 
girdė. Kodėl Keleivis apie tai 
nieko nerašo ir negieda apie 
“did^ųlę Jtragedūą” ? ‘ ?

1 J. Kaškiaucius, M. D.
880 Summer Avenue, 

Newark 4, N. 3. 
^91^.2-7964 / .

Ttaukiu paveikslus* familijų, ves
tuvių, kitokių grubių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavuš 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui ęsąnt ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tab 
pogi atmąliavoju 
įvairiom spalvdm.

• J0NAS STORES 
512 Manon St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave„ prie

♦

Lietuvos Jaunieji 
Ekskursantai

r--------------- --------------------------------- —’i_______

Rašo J. Lapašinskas,
-Vilniaus Valstybinio

Tarybų, vyriausybė kas
met skiria milžiniškas lėšas 
turistinėms jaunimo kelio
nėmis po plačiąją Tarybų 
šalį. Kiekviepą vasarą šim
tai Tarybų Lietuvos moks
leivių, darbininkų ir tar
nautojų aplanko tolimąsias 
tarybines respublikas, mies
tus, muziejus, susipažindiha’ 
su istoriniais, mokslo, ir 
'meno paminklais. ,

Daugiau negu 200 Vil
niaus Valstybinio Universi
teto . studentų šią vasarą 
svečiavosi' Maskvoje, Le
ningrade, Stalingrade, Ta
line, Rygoje, Kijeve; aplan
kė Tarybų Sąjungos pieti
nes respublikas: . Gruziją, 
Armėniją, Azerbaidžaną ir 
geriausius šalies kurortus 
Jųodosio's ’ juros krante. 
Daugelis jų čia ilsėjosi, gy
dėsi. Tačįąu (įauguma Lie
tuvos studentų dalyvavo tu
ristinėse kelionėse, kad ge
riau pažintų savo didžiąją 
Tėvynę, kad pažintų broliš
kų respublikų gamtą, kitų( 
tautų gyvenimą, kultūrą ir 
papročius.

Šio straipsnio autoriui, 
kartu su didžiuliu Kauno ir 
Vilniaus universitetų stu
dentų ir, dėstytojų būriu, 
vasaros atostogų metu, teko 
aplankyti gražiąją ir turtin
gąją. Ukrainą ir nuostabųjį 
kraštą - Krymą. Mūsų tik
slas buvo aplankyti kuo di
desnį skaičių istorinių vie
tovių, susipažinti su pietų 
gamtą, su vietinių gyvento
jų, ypač jaunimo, gyveni
mu. .

Į Krymą aš Vilniaus kelia
vome įvairiai: kas trauki
niu, p kas lėktuvu. Aš skri
dau didžiuliu komfortįįniu 
keleiviniu lėktuvu.

Visi nusirinkome kultūri
niame ir administraciniame 
Krymo centre— Simferopo
lio įplešte* Apsigyvenome 
turistų namuose, Kur, be- 
mūsų, buvo daug jaunimo iš 
įvairių Tarybų Sąjungos 
respublikų. Juos’ visus taip 
pat viliojo žavingoji Kry
mo gamta: žaliakepuriai 
Krymo kalnai, nemirtingi 
istoriniai paminklai ir pui
kus Juodosios Jūros erdvių 
mėlynumas/Ypatingai čia 
daug jaunimo buvo iš Lat
vijos, Estijos, Karelijos— 
Suomijos respublikų, iš Le-1 
ningrado, Minsko, Maskvos 
ir kįtų didžiosios Tarybų 
Sąjungos miestų. Iš pradžių, 

.atrodė, kad gyventi čia to
kiame įvairių tautų jauni
mo būryje teks kažkaip suj 
siskaldžiuš. Tačiau greit į- 
sitikinome, kad toks mūsų 
galvojimas yra visiškai klai
dingas. Jau iš pat pirmųjų 
vięšęjimo Kryme valandų, 
'mus lydėjo ir jungė neišsa
koma stalininė A draugystė, 
kuri'galima tik tarp Įygik- 
teisių tarybinių tautų. O ši
ta nuostabi draugystė ypač 
išryškėjo .iiuvykus į Jaltos 
miestą, kur teko išgyventi 
ilgesnį laikų!., • •

Suvažiavusio • j a u n imb 
tarpe buvo‘girdimos įvairių 
Tąryį)ų Sąjungos tautų kal
bos. Mes, lietuviai, tarpusa
vyje kalbėjome gimtąja lie-- 
tūvių kalba, dainavome lie
tuvių liaudies dainas. Mus 
visur sutiko .$u pagarba }r 
broliška meilę. .

0 kaip smagu buvo ste-. 
bėti, didžiuotis ir džiaugtis, 
kai plaukiant laivais į Juo
dąją jūrą, važiuojant auto
busais ii* traukiniu skambė-' 
jo įvairios kalbos ir dainos.

Universiteto studentas
Kaip tai gražu! Mes įsitiki
nome, kad Tarybų Sąjungo
je visos kalbos yra lygios. 
Niekam nekyla net mintis, 
kati mažos tautos turėtų 
kalbėti svetima kalba. Rusų 
kalba buVo lyg tarptautinė, 
kuria susišnekėdavome su 
kitų tautų jaunimu, nemo
kėdami jų gimtosios kalbos.

Ir kur tik mes nebuvome 
Tarybų Sąjungos jaunimo 
tarpe, tiek Kryme, tiek Uk
rainoje, tiek ir Maskvoje, 
tiek kitose, šalies vietose, 
mūsų draugystė buvo stipri
nama. Visur mus rišo Tė
vynės meilės ryšys. Grįžda
mi namo — į Lietuvą, su 
savim parsivežėme šimtus 
adresų. Mūsų draugai‘iš į- 
vairių Tarybų Sąjungos vie
tų $rašė nepamiršti jų, su
sirašinėti.

Ir vos tik spėjome grįžti 
į numylėtą senelį Vilnių, 
tuojau pasipylė laiškai 
Džiugioje kelionėje po di
džiąją ir turtingąją Tarybų 
šalį draugai rašo mums sa
vo įspūdžius, siunčia savo 
nuotraukas.- Kiekvienas 
laiškas yra aiškus ženklas 
tos nuostabios tarybinių 
tautų draugystės, kurią iš
ugdė tarybinė santvarka, 
Stalino konstitucijos saulei 
šviečiant.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGA <NAMŲ DARBININ
KE. — Virėja. Guolis ąnt vietos. 7 
kambariai, 3 vanios. Gera alga. 
Skambinkite MAin 2-2383, rytais iki 
12 vai. dieną.

MRS M. DAMSEY, 22 
Parkway, Brooklyn, N. Y. ■

HELP WANTED—MALĘ M 
REIKALINGI VYRAI

REĮKALINGAS 
SUPERINTENDENT,

Prižiūrėjimui dviejų apartmenti- 
nių namų.' Gaus keturis kambarius 
ir $100 į mėnesį. Dėl daužau infor
macijų skambinkite SLocum 6-^292.

(216) '"
■ ..........* ; ■■ ■ ........ . I . **

Washington. — Prezid. 
Trumanas žadėjo reikalauti 
“tiktai” 15 bilionų dolerių 
kariniams tikslams 1950 
metais...

ti'i'j’ii m i i ii ,i ................. i

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y 

^Suteikiam garbingas laidotuves 1

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai

* visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

, Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
įįž——Mb***^/b**i*»,^R/**,’»^Rz***^/UL. .

UNKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
- Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR.
426 South 5th §t., ' _ Brooklyn, N. Y.

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

Kiekvieną Šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinlmąg bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. \

8alę Išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. x

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame om kainom.

Mb

660 GRAND ST.

5 push—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Pirm., Rugs. 13, 1948

RONKONKOMA
8684

Mr'r VL-g

f

1

telephone 
, 8TAGO 2-5048

1 ■‘‘•a’ 
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Al
J

MATTHEW P. BALLAS
; (BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius '
- Liftdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

. Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą. 
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai
BROOKLYN, "N. Y.
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ties Masinį Mitingą Gardene
Mil

atsekė

Real Esfiate
Insurance A. Kalinauskas

sako

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

NUPIGINTAS i PARDAVIMAS

Valandos

Come With Your Friends!

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

Dailiij Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis PasirinkimasJugoslavija kaltina Gra?- 

jos monarchists už 120 
i veržimų.

Trokmanai Jau Pasira 
šo Sutarčių, Bet Strei
kas Dar Tęsiasi

Nepayykusiame Bandy 
me Apiplėšti 1 Nušau
tas; Trys Areštuoti

— atsakė pardavė- 
kodėl pats Petras

Albuquerque, N. Mex. — 
Gazolinui išsibaigus, nukri 
to amerikinis bombanešis 
žuvo lakūnas.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

Reikalaus Veikti 
Miltono Byloje

Ktipkites: 
104-12 - 111 th Street

Little Met Teatre ,•
Prie 6th Avenue ir 39th 

St. New Yorke, rugsėjo. 9-tą 
pradėjo rodyti nepaprastą fil- 
mą ‘Marriage ■ in the Shas- 
dows.“ Apie ją teks rašyti 
plačiau. , .

atakų, ‘‘komunistų 
čionai pasiliks, 
partiją persekioja.*

-Mitinge kalbės ir kiti žymūs 
komunistų vadai.

Lietuviai taipgi ruošiasi ma
siniai dalyvauti ir - jau turi 
įsigiję pardavimui tikiėtų. Ti- 
kietai gaunami ir darbininkų 
knygynuose. L. K.N.

Rpxy .T«atre;,
'Paskutinę Savaitę > rodė' 

“ThAį Lady "įįra?
dedant ateinančiu trečiadieniu 
rodys “The Luck of-.The 
Ifish,“ kartu pakeičiant ir ak
tus* scenoje./

ve persistačiau ir paaiški 
U, kad užėjau tik taip sau 
sipažirtti, pasikalbėti ir pa 
takiau, kad rašinėju spau

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cieaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

PERKANT AR ,PARDUODANT NAMUS, lotus, farsas, 
ir tt.., gausite gerą ir sąžiningą patarnavimą." Pardavė
jams greitai surandame pirkėjus, o pirkėjams greitai 
surandame tinkamus namus už žemiausias kainas, ir tt.

Kitą > ketvirtadienį, rugsėjo 
23rčios vakarą, Madison 
Square Gardene, New Yorko- 
Brooklyno komunistai rengia 
masinį mitingą paminėti par
tijos 29 metų sukaktį.

Eugene Dennis, Amerikos 
Komunistų Partijos nacionalis 
sekretorius, bus vyriausiu kal
bėtoju. . ’ .

x Dennis yra vieąu^š 12-kos 
įkaitintų 'darbo žmonių vadų, 
komunistų1 partijos viršininkų. 
Jisai drąsiai įkaitino jo kal
tintojus — Wall Strytą, pa
reikšdamas, kad: " ..

“Jau 'per tūlą laiką pirm 
pabaigos karo prieš fašistinę 
ašį monopolistų- reakcinės jė
gos suokalbiavo po karo pa
skelbti .ofensyvą. prieš papras
tus žmones Amerikoje it pa
saulyje, ... Jie bando pavarto
ti legalizuotą jėgą sunaikini
mui komunistų partijos, dar
bo unijų, augančio liaudies 
judėjimo už taiką ir naujos 
Progresyvių Partijos... Ti
kraisiais suokalbiautojais prieš 
darbininkus ir prieš liaudį yra 
milžiniškos Wall Stryto kor
poracijos ir jų politiniai pa
stumdėliai...“

Komunistų partija, sakė 
Dennis, ‘turi garbingą rekor
dą kovos už Amerikos liau
dies gerovę” ir .dėl to, -nežiū
rint išsigandusio W^ll' Stryto

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, rugsėjo 15 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo \ Klubo Name, 
269 Front St. įvyks LDS 46 ir 
LDD 24 kp. susirinkimas. Visi na
riai būkite. — Kom,

BMT traukiniai buvo sulai
kyti tarpe Canal ir Whitehall 
Sts., New Yorke, vandeniui 
nutraukus elektros laidą.

partija 
nors vadus ir

, —Malonu susipažinti 
pardavėjas.

—Na, kaip sekasi ?
’ 1—Po truputį. .Stengiuosi 
visiems kuo geriausiai patar
nauti. ' O lietuviai mane su- 
pranta ir remia.

—Aišku.
—Medžiagų turiu, didelį 

pasirinkimą. — Ir pradėjo ro
dinėti visokias medžiagas.

—Ar daug užsakymų gau
nate?
• -r-Nemažai.

—Ar paspėjate užsakymus

REAL .ESTATE IR INSURANCE REIKALAIS
/ ■ . v kreipkitės pas

Dar pakol gražios dienos, 
naudokimės proga pakvėpuo
ti tyru oru. Taigi rugsėjo 19 
d. (sekmadienį) važiuokite 
visi į pikniką, kuris įvyks Li
berty Park, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J.

Kad šis piknikas bus ypa
tingas ir nepaprastas, galima 
spręsti vien iš to, kas jį ren
gia, Kadangi yra rengiamas 
Aido ir Sietyno Chojų, tad šis 
piknikas nustelbą/vvisus iki šiol 
buvusius savo programos, tur
tingumu, turint omenyje šių 
abiejų chbrų stiprias meniškas 
jėgas, bei gerą prisirengimą. 
Be abejonės,. laukiame^ skait
lingos publikos!

Šiam piknikui aidiečiai turi 
pasisamdę net du autobusu, 
kurie išvažiuos į pikniką nuo 
Laisvės namo.. Prašoiha regis
truotis Laisvės raštinėje ir pas 
Tony 'Naviką./. /

Kelionė* j ten ir atgal tik 2 
doleriai. >•' Koresp.

1711 Saydam Str. RidgewoodBroohlyn
’^Telefonas: ĘVergreen 6-0347

Keturi pjauni vyrai, važiuo
janti naujoje mašinoje, su nu
lenktomis žemyn skrybėlėmis, 
detektyvams pasirodę įtartini, 
Juos iš tplo sekė 
prie real, estate ęaštkiės, 4 3-16 
162nd’Št;, Fltfąhihgė. ? Tem k as 
penktadienid^ytas budavusips 
surokuojamoš algos, bendroje 
sumojė. > apie 2*3-tūkstančiai 
dolerių. . /

Vyrai vjėjo raštjpę. De
tektyvai .atsekė. Vyrus Ą.radę 
su pištalietais rankose koman
duojant ten rastą, savininką 
Folliard ir jo pagelbinipkę. 
Susišaudyme biskį 
rankon pagel.binink-ė ir pavo
jingai pašauti du plėšikai, iš’ 
kurių vienas mirė, o kitas Ran
dasi kritiškoje padėtyje.

* . A . •• .
Nušautas John Williams, 33 

metų. ' pašaltas Paul Bokun, 
20 nįętų (abu newyorkieciai). 
Areštuotas newyorkietis Louis 
Bradišh, 31 pietų; ir bostonie- 
tis' Hugh PjĮ, Q'Neil, 23 metų.

PE/ST LJNE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

New Yorko streikuojantieji 
teamsteriai praėjusį penkta
dienį savo masiniame mitinge 
sutiko priimti atskirų firmų 
pasiūlymus po 17 ir pusę cen- 

- tų per valandą algos priedo 
, ir pasirašyti atskiras sutartis, 

tuomi pralaužiant kompanijų 
frontą.

Už valandos po nutarimo, 
dešimtis firmų, samdančių 
apie 1,400 draivėrių, pasirašė 
sutartis. Tarpe pasirašiusių 
yra keturios aptarnaujančios 
kompaniškas grosernes.

SVEIKINA AIDO CHORĄ
Buvęs aid ietis, o dabar tar

naująs U. S. Marine, Jonas 
(Johnnie) Prarickaitis šešta
dienį, rugsėjo 4-tą, buvo su
grįžęs aplankyti savo motiną 
Anna Pranckaitienę, gyvenan
čią 410 So. 4th St., Brookly- 
ne. Jis apgailestdyo, kad jam 
nebuvo progos*pasimatyti ’ su 
aidiečiais. Ta progą Siunčia 
savo šiltus linkėjimus aidie- 
čiams per Laisvę. J

šį pasveikinimą pridavė 
Anna Pranckaitienė. Rep.

Aukštos Rūšies Džiūlčrių Sandelio 
Susidedant iš Dairiiantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvąitūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griebtai* žemas kalnas.

INSURANCE—APDRAUDA NUO NELAIMĖS. Tinka
mai apdraudžiame namus, automobilius, biznius, namų 
rakandus ir kitokias nuosavybes nuo -ugnies ir visokių 
kitokių pavojų,’ kaip tai vėtrų/exploziju, vagysčių. Pa
rūpiname visdkio “liability” insurance, kaip dideliems 
natriams,r bizniams, taip -ir mažiesiems. .Tinkama ap- 
drauda apsaugojjūsų turtą. v / » 
PASITARKITE SU MUMIS apie jūsų apdraudę, nes 
svarbų ir’pigiau turėti tinkamą apdraudą. Patarimai 
jums nieko nedainuos, o gali jus apsaugoti nuo daugelio 
nuostolių ir bereikalingų išlaidų. '

lietaus. Pu- 
. Daugelis 

abejojo, kad gal vėl mitin
gas būsiąs atidėtas, kaip kad 
buvo atidėtas 9*tos vakarą.
Kiti Irgi Pasakė Geras Kalbas

Pirm V/allace’o kalbėjo keli 
kiti žymūs kalbėtojai, Ameri
kos. Darbo Partijos,. Wallach 
for President Komiteto, taipgi

Komitetas teisėtumui 
tono byloje išleido peticijas, 
kuriose reikalauja:* ;

Patraukti atsakomybėn Mil
tona nušovusius policistųs.

Prašalinti iš pareigų polici
jos komisipnierių Wallander 
už nesugebėjimą1' apsaugoti 
miesto gyventojų.

Atlyginti Miltopo hašlei ir 
sūnui. ' 1

Tuojau panąikinti kaltini
mus prieš nušautojo William 
Miltono brolį Jdseph ir‘ • jų 
pažįstamą WiHiaiti_ IįLughes.

William Mįltonas tapo nu
šautas iiępos, 14-tą, namų 
tarpduryje, parbėgęs iš Vale- 
no aludės. Williamsburge. 
Ten. Miltonai ir jų drąugak 
tapopužatakuoti jiems pradė
jus protestuoti dėk bartende- 
rio Charles Kennefick t ne
mandagaus apsiėjimo su jais 

pažeista1 dėl to, kad jie negrai. , Pa
šautojo brolį Joseph .areštavė 
tame pat jų namų koridoriu
je, o jų draugą William 
Hughes .areštavę už savaitės 
po įvykio/ / > >

Restaurant—Meeting & Dance Hajis

unijinio ir susiedijos judėjimų 
vadai: Kongresmanai Leo 
Isacson ir Vito Marcantonio 
kandidatai į kongresmanus 
Irma Lindheim, Lee Pressman, 
Ada B. Jackson; kandidatas’į' 
teisėjus O. John Rogge, ęlek- 
tristų unijos viršininkas (ir va-' 
das Albert. Fitzgerald. Apie 
desėtkas kitų kandidatų buvo 
tik pristatyti publikai.

Paul Robeson, pirm Wall- 
ace’o atėjimo dainavęs ir kal
bėjęs, buvo taipgi pasitiktas 
atsistojimu ir ilga ‘ovacija. 
Nors jis jokion valdvietėn ne
kandidatuoja ir nerinktas, ta
čiau liaudis, negrai ir baltieji, 
pasitinka jį kaipo vieną iš vy
riausių savo atstovų.
. William Gailmor, buvęs ra

dio - komentatorius, reakcinin
kų išėstas iš galingųjų stočių 
(kaip ir daugelis kitų progre
syvių), pravedė rinkliavą,. Jis 
sakė, sukeikime fondą ge
riausiam ir svarbiausiam ko
mentatoriui Henry A. Wall- 
ace’ui nupirkti radio laiką, 
kad jo balsą galėtų žmonės' 
girdėti visoje šalyje, ne vien 
tiktai New Yorke, kur clar ga
lima susirinkti laisvai negrams 
ir baltiesiems.

Buvo stambių (tūkstant-do-, 
lerinių) aukų nuo organizaci
jų ir asmenų. Stambiausią 
auką įteikė ir didžiausią ova
ciją gavo CIO Furriers Unija, 
įteikusi $10,000. , Kita di
džiausia ovacija teko -policijai 
—grupė ten atsiųstų policistų 
įteikė savo bendrą auką. Pik- 
čiurniškai susiraukė tūli kiti 
policistai, linkę' lig frat padų 
nuolankauti Wall Strytui. Bet 
kas čia jif bepaisė—-vist sma
giai plojo ir linksmai šypsojo
si, jog ir policijoje randaąi 
progreso draugų. '’"x ,

Turėjome neužmirštamą Bū
tingą. Tačiau, kaip sakė šu\ 
kiai — eikime skambinti du-J 
rų varpelius, iškvieskime žmo' 
nes balsuoti už / Wallace ir 
Taylor; išlaikykime Ameriką 
laisva! Rep. John Orman

’ r < ... 3 f . l *A '

Laisniųot'aą ( Real Estate ir Insurance Brokeris

TONY’S A
- tfP-TO.DATE -J

BARBERSHOP 
Antanas leimonas

Savininkas

306 UNION AVENŲE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

282 UNION AVĖ. / BK
* "■' r \ -t

i ‘ ‘ * ‘f ' * , 'V H • d ■

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

Vėliausios Dienos \
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

: RHEINGOL# 
'' BEER & ALES

Henry A. Wallace, Progre
syvių Partijos kandidatas į 
prezidentą, rugsėjo 10-tos va
karą buvo masiniai pasitiktas 
Yankee Stadiunie, ^nežiūrint' 
per visą dieną pylusio lietaus, 
sustojusio tiktai minutėmis 
pirm mitingo pradžiai skirto 
laiko.

Minia — 55,000 dalyvių — 
audringomis, ilgomis ovacijo
mis pasveikino Wallace’ą. Ir 
taip pat entuziastiškai pabrė
žė užgyrimą Wallace’o dra
matiškos kovos prieš rasinę 
diskriminaciją pietinėse valsti
jose. Wallace pareiškė, kad 
jis nepaliaus kovojęs iki viso
kia diskriminacija bus praša
linta iš mūsų gyvenimo.

Dramatizavimui savo pareiš
kimo, Wallace pasikvietė gre
ta savęs ant estrados didįjį 
artistą ir darbuotoją Paul 
Robeson’ą, klausdamas, dėl 
ko jis negalėtų apsistoti su 
Robeson’u viename viešbutyje 
bile kur mūsų šalyje. Iš nau
jo suaidėjo didžioji arena jau
tria ovacija pasveikinimui 
dviejų Amerikos liaudies mil
žinų vadų—baltojo Wallace’o 
ir negro Robeson’o.

“Plieno miesteliuose,“ sakė 
Wallace, “padalinimas - pa
skirstymas darbininkų pelnin
gai apsimoka.” Dėl to dalina
mi ir skirstomi, kurstomi vie
ni prieš kitus:

“Šiauriniai prieš pietinius, 
rasė prieš rasę, farmeriai 
prieš darbininkus — pelnai 
tų, kurie valdo pietines vals
tijas dauginasi palaikymu 
žmonių pasidalinusiais.

“Tačiau jų dienos jau su
skaitytos...“

Taika—Vyriausias Klausimas
Wallace pat pradžioje savo 

kalbos priminė, jog jis lygiai 
prieš dvejus metus kalbėda
mas toje pat arenoje pareiškė, 
jog svarbiausių klausimu yra 
išlaikymas taikos:

“Aš sakiau tuomet, kaip kad 
sakau šį vakarą, jog taika yra 
pamatiniu klausimu 1948' me
tų rinkimų kampanijoje.

“Aš pareiškiu , dabar,. Jog 
pirmuoju darbu tautos apsi
gynimui; svarbiausiu darbu 
palaikymui taikos yra darbas 
nugalėti neapykantą čionai 
namie; darbas apsaugoti visų 
amerikiečių civiles teises.

“šis yra milžiniškas ameri
kiečių mitingas. v1

‘Tai yrą mitingas pagal ge
riausią -amerikinę trajdiciją-— 
mitingas vyrų ir moterų iš vi
sų rasių, iš visų tikybų...“

Wallace’o kalbos ši masinė 
publika (didelėje didžiumoje 
jaunimas) išklausė didžiausiu 
susidomėjimu, nors Wallace’o 
kalba buvo pradėta labai^su- 
vėluotai, apie 25> minutės iki 
12-tos nakties. Mitingas buvo 
prasidėjęs vėlai dėl jau žino
mos priežasties — 
blika rinkosi vėlai

Peter 
KAPISKAS

55 Tūkstančiai Publikos 
Pasveikino Wallace Ji

GYDYTOJAS į 

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: įĮ-? 
į 6—8 vakarais

? k ' !
Ir Pagal Pasitarimais.

r • - ; >
Telefonas EVergreen 4-0208 >

OPEN BOWLING 
' EVERY EVENING AT 

LIBERTY 
AUDITORIUM 
110-06 ATLANTIC AVE.

—Prižadus išlaikau, nors 
ii *kada \reikia gerokai pasi- 
lausti.
—Ar Šie marškiniai yra vi- 
jūsų siūti?—toliau klausiu. 
—Taip. Čia užpildyti už* 
ifcymai. Turiu daug gatavų, 
iriu kaklaraiščių; žiemai ga- 
inū įvairius šalikus; baigiu 
engti audinių studiją...
Litbalt Co. vadovauja Jonas 
jkauskas ir Jozefina Ambrp- 
ntytė-žAlkovski. Jų adresas: 
j Ten Eyck St., Brooklyn, 
r Y. 1 . Rep.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 ’
9—12 ryte -

1— 8Vakare
I , . X... z ‘

Penktadieniais uždaryta*

Daug kartų teko man praei
ti pro No. 20 Ten Eyck St. Ten 
lange matosi išstatyta visokių 
marškinių. Tačiau vieną kar
tą apsistojau prie to numerio 
kiek ilgjau. Lange matosi re
klama: LITBALT CO.; 
SHIRTS MADE TO ORDER 
$3.50 UP. Stebiu į languose 
padėtus marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius, o praeiviai, kiek 
staptelėdami, sako: “Nice 
ties,“ “Well made shirts.’’ Vi
duje keletas klijentų. Pa
traukiu ir aš.

Pardavėjas aiškina: “Čia 
Oxford cloth — turiu keletą 
spalvų: čia English broad
cloth; čia linen, rayon, spun- 
Tayon, cotton,” ir tt.

Viena moteris klausia:
—O mano Petro marškiniai 

ar jau gatavi?
—Taip 

jas.—Bet 
neatvyko

—Jis užimtas. Be to, mes 
gyvename nup-čia gan toli.

Pagalinu likau vienas. Par-
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PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA
PAUKŠTIENOS PIETUS SE^MADI^AIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkamas visokių valgių
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LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ fSTAIGA 

Salės dėl1 Balių,' Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičiuš su naujausiais 
' Įtaisymais.; > i , 
KETŲRIŲ BOLIŲ ALLEYS , 
. Kainos Prieinamos.

!)4»-95». Willoughby Ave.
Tel STiigu Z

Tel. EVergreen 7-8288 V

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G.,




