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Pažeminimas.
Madam Use Koch..
Kuris iš Jų Meluoja?
Demokratai be Demokrati

jos.
Amžinojo Kandidato Klie

dėjimas.
Rašo A. BIMBA,

U' A
C

pečius vaizduojasi 
niais neišmanėliais, 
melą galima įpiršti 

i i nigu ?

staiga užvirė civilinis 
Graikijoje, 
partizanai

Vienoje 
skaudžiai 

valdžios

Vėl 
karas 
vietoje 
supliekė fašistinės
Amerikos apginkluotą ir fi
nansuojamą armiją.

Betgi prieš keletą savaičių 
ūsų valdžia užtikrino mus,

kad Graikijoj jau galutinai ir 
pilnai * su “sukilėliais” apsi
dirbta.

Ta pati istorija su Kinija.
Ir Trumanas su Marshallu ir' 
Čiang* Kai-šekas jau antri me
tai amerikiečiams užtikrina, 
kad klausimas tik keleto mė
nesių ir Kinijoje komunistų 
nebeliksią. Bet štai ateina ži
nios iš Mandžurijos, kad 
Liaudies Armija daro naujus 
puolimus ir laimi prieš čiang 
Kai^šeko armiją.

Nejaugi karalius Povilas, 
(Ųktatorius čiang Kai-šekas ir 
prezidentas Trumanas ameri- 

paskuti- 
’kuriems 

grynu pi-

United Press praneša iš Vo
kietijos, kad mūsų militarinė 
valdžia pakeitė Madam Ilse 
Koch amžino kalėjimo baus
mę tik keturių metų kalėji
mu. Kadangi ji trejetą me
tų atsėdėjo iki teismo, tai iš 
kalėjimo išeis 1949 metais.

Madam Ko’ch yra viena iš 
labiausia sužvėrėjusių nacių. 
Ji dirbo Buchenwald stovyklo
je ir užsiėmė nelaimingų na
cizmo aukų kankinimu ir žu- 

. Teisme buvo įrodyta,
Madam Koch iš žmonių 
darydavo lempoms dang-

Ir šitoji fašistinė žvėris da
bar išlaisvinama!

lan- 
sykį 

su

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Hyderabadas Jau 
Visiškai Pasidavė 
Indijos Valstybei

' f •

Leidžia Laikyt Indijai Armiją Hyderabade, Žada Panaikint 
Ginkluotų Fanatikų Būrius; Atšaukė Skundą Jungt., Tautom

New Delhi, Indija. — Ma- 
'hometon. Hyderabad© kuni
gaikštis Mir A. Ali Chan 
visiškai pasidavė Indijai po 
109 valandų karo. Indusų 
armija nuolat šlavė kuni
gaikščio kariuomenę ir fa
natiškus jo mahometonus 
savanorius - razakarus.

Kunigaikštis, laikomas 
turtingiausiu asmeniu pa
saulyje, sutiko patenkinti 
Indijos reikalavimus — leis
ti jai laikyti indusų'kariyo-, dauguma jų prisidėjo prie
menę Hyderabade *ir. iš
sklaidyti mahometonų - ra- 
zakarų būrius.

Kartu kunigaikštis, 17,- 
000,000 žmonių valdovas,

STASSEN — '
TETO PREZIDENTAS

Philadelphia. — Harold 
E. Stassen (rėksnys repub- 
likonų politikierius) tapo į- 
vesdintas kaip didžio Penn- 
sylvanijos Universiteto pre
zidentas. / • \

Sovietų Ambasadorius Reikalauja
Panaikint Generolo MacArthuro
Uždraudimą Japonam Streikuoti

atšaukė savo skundą Jung
tinėms Tautoms prieš Indi
jos-įsiveržimą į Hyderaba- 
dą.

(Bet anglai dar norį tą 
skundą palaikyti.)

Kunigaikštis taip pat ža
dėjo perorganizuoti savo 
valdžią. Naujoji valdžia tu
rėsianti būti tokia, kad In
dija galėtų ją užgirti.

Indijos žemėje buvo 562 
kunigaikštijos. D i d ž ioji

Indijos valstybės, o mažuma 
—prie mahomet. Pakistano. 
Hyderabad© kunigaikštis 
buvo paskutinis savistovus 
valdovas.

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Paniuškinas 
reikalavo panaikint genero
lo MacArthuro įsakymą, 
kuris uždraudė valdiniams 
Japonijos darbinink a m s 
streikuoti ir užgynė jų uni
joms net derėtis su valdžia 
dėl algų ir kitų sąlygų pa
gerinimo. Paniūškinas sakė, 
jog MacArthuras -Japonijoj 
laužo Potsdamo sutartį, ku
ri-žadėjo unijinę demokrati-

ją japonams. .
Tokio.— Gen. MacArthur 

aštriai atsiliepė prieš Sovie
tų reikalavimą a’tšaukt už
draudimą valdiniams Japo
nijos darbininkams • strei
kuoti. ' Jisai pareiškė, kad 
jeigu darbininkam būtų 
duota tokia laisvė,* kokią 
Sovietai siūlo, tai komunis
tai, girdi, “sunaikintų de
mokratiją, sukeltų riaušes, 
anarchiją ir revoliuciją.”

ARMIJA SAMDYSIANTI. JAV 
UNIJINIUS LAIVAKROVIUS

San Francisco. — CIO 
Laivakrovių Unijos pirmi
ninkas Harry Bridges sakė, 
jog armijos vadai jau suti
ko, kad unijistai krautų ka
rinius krovinius į laivus.' 
Nors laivakroviai.streikuoUNIVERSI- I CTRCTK A VA A M Mft - ors .IaivaKroviai; st<r™- DĖNTAS OlKiĮlnA"" 4VU,VUU /ja pries paprastų daiktų 

' —— —- — - —.   - _  __________ IrimtTi wi n TiA r/nJrGr* <-»

EDGAR HOOVER
SUNKIAI SERGA <

Washington. — Sunkiai
susirgosusirgo .Jungt. Valstijų 
slaptosios policijos (FBI) 
direktorius Edgaras Hoo- 
veris. < •

ŠVEDIJOS RINKIMAI
Stockholm, Švedija.— Sei

mo rinkimams rugs. 19 d. 
susivienijo visos buržuazi
nės švedų partijos. Socialde
mokratai kontroliavo švedų 
valdžia per paskutinius 16 
metų.

FRANC. METALISTU
r 
!---------------

Paryžius.— Dieną kitą 
streikavo 400,000 darbiniu- 
kų įvairiuose metalinių dar
bų fabrikuose. Streikieriai 
demonstravo, reikalaudami 
pakelt algą. Buvo nešamos 
iškabos su obalsiu: “šalin 
Marshallo planą!”

Automobilių, lėktuvų ir 
kitų metalinių fabrikų dar-« 
bininkai vėl sugrįžo darban, 
bet sustreikavo laivakroviai 
Breste ir tūluose kituose 
uostuose. / • i

fiths and Sprague kompani
ja Seattle kas liečia kari
nius krovinius.

Karininkai iki šiol samdė 
tam darbui tiktai neunijis- 
tus. Dėl to kilo, masiniai 
protestai prieš armijos va
dus ,-kaip streiklaužius. Tą 
streiklaužiavimą a š t riai 
smerkė Henry Wallace. Pro
gresyvių Partijos kandida
tas į prezidentus, ir Philip

krovimą, bet jie žadėjo ap
tarnauti laivus, kurie gabe
na karinius krovinius, už tą 
pačią algą kaip ir pirm 
streiko. ,

Harry yBridges pranešė, Murray, CIO centro pirmi- 
kad unija susitarė su Grif- ninkas.,

“LIBERALŲ” VADAS 
REMIA DEWEY

VIESULAS PRAŽUDĖ 
2,000 JAPONŲ

Jeruzalėj Nušautas 
Bernadotte, Jungt. 
Tautų Tarpininkas
Izraeli; Medžioja žmogžudžius; Sovietai Šaukia Ištirti 
Tą Tragediją; Negras Paskirtas Laikinuoju Tarpininku

ministras . Šertok pasiuntė 
Paryžiun telegramą JUngti-

Tel Aviv,'Izraelis. -—'Je
ruzalėje rugs. 17 d. tapo nu
šautas švedas grafas Folkelnėms Tautoms, pranei ._ ~ M. . A * a •Bernadotte, Jungtinių Tau
tų tarpininkas taikyti žy- 
dajns su arabais Palestino
je. Jis buvo 53 metų am
žiaus. Kartu nušautas fran- 
ęūzas pulkininkas Andre 
Serot, Jungtinių Tautų at
siųstas tėmytojas. Sužeistas 
veidan ir amerikonas pulk. 
Francis Begley, kitas Jungt. 
Tautų pareigūnas. ■ Keturi 
šovikai, apsirengę , karinė
mis žydų uniformomis, pa
bėgo “džypsu.” Manoma, 
kad jie yra nariai Sterną 
grupės žydų teroristų.

Izraelio užsienio reikalų

FRANCUOS VALDŽIA
KELIA TAKSUS

mas, jog Izraelio valdžia- 
deda visas pastangas,1 kad / 
šovikai būtų suimti ir tin- J 
karnai nubausti. * f

Paryžius. — Veikiantysis 
Jungtin. Tautų sekretorius 
Arkadius A. Sobolevas, So-* 
vietų atstovas, įsakė tuojau 
ištirti, kas ir kodėl nužudė 
grafą Bernadotte. Dėl to 
sušauktas Jungt. Tautų . 
Saugumo Tarybos susirinki- ' , 
mas. .

(Izraelio policija Jeruza- , 
Įėję . areštuoja nužiūrimus 
kaltininkus.)

Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba paskyrė amerikietį 
negrą Ralphą Bunche laiki
nuoju tarpininku arabams 
su žydais taikyti Palestino- . JI? 
j e. Toliau paskirs reguliarp ; ? j 
tarpininką-, gal net kelis at- 
sakingus tarpininkus.

(Grafas Bernadotte buv 
amerikono fabrikanto žen
tas. Žydai kaltino j 
anglų-arabų įrankį -pr 
raeljo valstybę.) . ___

(Artėjant kan/pabaigai, 
Himmleris, nacių slaptosios 
policijos galva, prašė Ber- 
nadotte tarpininkauti Ame- : 
rikos ir Anglijos sutaiky- | 
mųi su Vokietiją, tuometę .. 
naciai tęstų karą prieš So- •' 
vietų Sąjungą. Amerika ir 
Anglija pranešė^ apie tai . 
Stalinui ir .atmetė Himmle- : 
rio pasiūlymą.)

(Bernadotte buvo žymus 
Švedijos Raudonojo Kry
žiaus veikėjas.)

. Paryžius.—Franci jos sei
mo finansų komitetas 22 
balsais prieš 13 užgyrė 
premjero Henrio Queuille 
siūlymą pakelti taksus įvai
riems vartojimo dalykams. 
4 komiteto nariai susilaikė 
nuo balsavimo. Komunistų 
laikraščiai protestuoja, kad 
taksų didinimas dar labiau 
apsunkins ne tik darbinin
kus, bet valstiečius ir vidu
rinės klases žmones.

K

Albany, N/ Y. —- Vadina
mos “Liberalų“ Partijos 
vadas Dean Alfange prane
šė, kad jis rems gubernato
rių Thomą Dewey, kaip re- 
publikonų kandidatą prezi
dento vietai. Alfange pasa
kojo, būk Dewey 
užtikrins taiką.”

Tokio, Japonija. Nepa
prastai smarkus viesulas, 
šėlęs plačiu ir ilgu ruožtu, 
kartu su ‘tvaniškomis liūti
mis, pražudė 2,000 japonų; 
nunešė apie 5,000 namų' ir 
apardė dar 1,500 namų mie
stuose ir kaimuose. Graikų Partizanai Pleškina 

Monarchists Geležinkelius
Jankiai-Anglai Sustiprino 
Sargybą Prieš Sovietus

Ž

Berlin. —Anglai'ir ame
rikonai sustiprino sargybą’, 
ant rubežių, kurie skiria jų 
užimta vakarinę Vokietiją 
nuo Sovietu kontroliuoja
mos rytinės Vokietijos; 
griežtai uždraudė bet ka 
vežti ar nešti j sovietinį 
ruožtą.

' Washington. — Išvažiavo 
Trumanas agituoti, kad pi
liečiai išrinktų jį preziden
tu t Jis kalbės 21fje valstijo
je. .

“geriau s
Nusmerkti Penki* Bulgarai, 
Kaip Turkijos ŠnipaiAnglai Sugrąžino Prūsijos 

Kaizerių Karūną
Athenai.— Graikijos mo

narchist valdžia paskelbė, 
jog partizanai iki rugpjūčio 
pabaigos susprogdino 312 
tiltų, išardė geležinkelių bė
gius 326 vietose, sužalojo 
telegrafo linijas 54 sykius, 
išsprogdino bei padegė 153 
geležinkelio stotis ir 21 tai
symų /‘mašinšapę”, nuver
tėt 70 karinių traukinių nuo 
bėgių ir padarė 53 ginkluo
tas' atakas prieš traukinius.

Šimutis ir Grigaitis vėl 
kėši Baltajam Name, šį 
jiems pavykę pasimatyti 
patim Trumanu. Išėjęs iš Bal
tojo Namo Grigaitis spaudos 
reporteriams pareiškė, kad 
Trumanas jiems sakęs, jog jis 
pilnai sutinka sur pasiūlymu 
padaryti pareiškimą, kad “ši 
šalis nori Baltijos, kraštus iš-

L’ laisvinti.”, • I
Bet ten pat stovėjęs prezi

dento sekretorius Boss pareiš
kė, kad prezidentas Trumanas 
nieko panašaus Grigaičiui ir 
Šimučiui nesakė. Trumanas 
tuo reikalu jokios opinijos ne- 

Girdi, su tarybi- 
4 ninkais buvo kalbėtasi išimti- 

pabėgėlių reikalais.
zčia klausimas: kuris iš jų 

per akis meluoja: Grigaitis ar 
prezidento sekretorius »Ross ?

Manevruose Bombos
Užmušė 5 Negrus

pareiškęs.
v ' 
F

»«.

Los Angeles Advokatų Su
sivienijimo konstitucijoje yra 

; draudžia ne
grams advokatams priklausy
ti prie tos organizacijos. O 
tie baltieji Šovinistai skelbia
si dideliais dęmokratais.

Jie yra demokratai be de
mokratijos. žmonės -be žmo
niškumo. Su tikrąja civilizaci- 
j* ir laisvės dvasia jie neturi 

I-y-frx nieko be'pdra.
★ ★ ★

Socialistu Partijos amžinasis 
kandidatas Norman Thomas ir* 
gi npri patekti į Baltąjį Namą. 

x Jis'.turi tik vieną tęmą: Ame- 
rika turinti griebtis karo prieš 

\\ Tarybų Sąjungą. Dabar, girdi, 
r , reikia bolševikus suvaldyti, kol 
V* z su jais dar galima apsidirbti.

O kad su jais dabar galima 
z apsidirbti, tai 'J’homas visiškai 

neabejoja. h '
t Tik laimė,'kad Thomaso .pa

jus galima beveik vienos 
os pirštais suskaityti. So
stų Partija tiek sudžiūvo ir 
to, jog su ja niekas rimter

punktas, kuris 
orrams advokai

Elgin Field, ... Florida. — 
Bendruose armijos ir lėktu
vų manevruose mėtomos iš 
oro bombos atsitiktinai už
mušė 5 negrus kareivius. 
Bombų skeveldros sužeidė 
32 kitus negrus kareivius įr 
vieną baltą oficierių^ Kelios 
500-svarinės bombos nukri
to kitur, nėgu buvo taiky
tos.

Hamburg. *- Karinė ang
lų vyriausybė atidavė buvu
sių Vokietijds kaizerių šei
mai Prūsijos karaliaus ka
rūną. Anglai ją rado įmūrys 
tą mažos bažnyčios sienoje 
arti Minden miesto. ■

........................-......

Batavia. — Indonezijos 
premjeras Mohammed Bat- 
ta plūdo komunistus.

‘.k

Sofija, Bulgarija.Sofija, Bulgarija. —Teis
mas nus'merkė mirt 5 bul
garus,, kurie davinėjo Tur
kijos atstovams žinias apie 
Bulgarijos tvirtoves ir kari
nes jėgas. Du kiti bulgarai 
šnipai nuteisti kalėjiman d- 
ki gyvos galvos.

’ ,Ub, ■ . , ............

Paryžius.— Sovietų atsto
vas Jakov A. Malik kels nu
siginklavimo klausimą 
Jungtinių Tautų seime.

Didina (gabenimus 
Oru į Berlyną

Vėl Sumušti Graikijos 
Monarchist^ Pagyrai

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai nubloškę mo- 
narchistų kariuomenę kelias 
mylias atgal 'Vitsi kalnų’ 
srityje, į šiaurę nuo Kato- 
rijos miesto, kaip pranešė 
monarchistų spauda. Mo- 
narchistai buvo pasigarsinę, 
kad jie “nušluos” partiza
nus šio mėnesio pradžioje. 
Dabar jie neprisimena to 
pagyro. ,

Praeitos savaitės pabai
goj* monarchistai skelbė, 
kad jie užėmė ' Murgąnos 
kalno viršūnę ir porą kai
mų, bet partizanai ištruko

M

n

nuo jų

IEVUTĖ PAULEKIUTĖ- 
ROCKEFELLERIENĖ, 
PAGIMDĖ SŪNŲ

New York. — Milionie- 
riaus Winthropo Rockefel- 
lerio žmona, Ievutė Paulė- 
kiutė ligoninėje pagimdė 
sūnų, 6 svarų ir ketvirtada
lio. Vaikutis gimė kiek ank
sčiau, negu už 9 mėnesių po 
šliūbo. Motina ir kūdikis 
sveiki, kaip sako Polyclinic 
Ligoninės daktarai. Paulė- 
kiutė yra lietuvio angliaka
sio duktė.

C t _______________________ \ ■

Ispanijos diktator. Fran
ko siunčia savo stebėtojus į 
Jungt. Tautų seimą, prasi
dėsiantį šį antradienį Pary- 
Z1UJ.

Athenai. — Graikijos mo
narchist žandarai areštavo 
dar kėlias dešimtis demok
ratinių graikų.

ORAS.—šilčiau, apginiau-
'f ' . •- 1 K

Berlin. — Amerikos oro 
jėgų komandierius Europoj 
generolas Curtis E. LeMay 
paskelbė, kad amerikonai 
lėktuvais įgabens'į savo už- -U' 
imtą Berlyno dalį po 5,000 ;J 
tonų maisto, anglies ir kitų 
reikmenų per .dieną. .(Skai- e 
čiuojama, kad žiemos laiku ’ v 
reikės po 8,000 tonų kasdįen 
įgabenti.)

1,000,000 Gelžkeliečiy 
Balsuoja, ar Streikuot

Chicago. —' 1,000,000 gelž- 
kelinių darbininkų, rašti
ninkų, mechaniku i? kitų 
pradeda balsuoti,! ar eit 
streikam Jie priklauso, 16r 
kai unijų. Darbminkai rei
kalauja sutrumpint. darbo 
savaitę nuo 49 iki 40 valan
dų, pakelt algą 25 centais 
valandai, pusantros algos 
mokėt už darbą šeštadie
niais ir dvigubai atlygint už 
darbą sekmadieniais ir ki
tais šventadieniais. Kompa
nijos atmetė tuos reikalavi
mus.

■ j».

• i *
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Z. Stasiuliai, Elizabeth, N. J

M. Alukonis, Dorchester, Mass
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darbinin 
neapken-

S. A. Norkus, Chester, Pa..........
Amelia Miller, Bridgeport, Conn 
Anna Lukas, Pittsburgh, Pa. ... 
K. Krukonis, Marlborough, Mass.

O. Kireilienėj Johnson City, N. Y........
J. Marcelis, Lawrence, Mass. ........ ^ 
Rapolas Kurlanskas, Philadelphia, Pa 
Frank GedminsMBay City, Mich.........
J. Sleivis, Chelsea,' Mass......................

“Kad apginti savo ekono
minius interesus, tai darbo 
unijų nariai privalo atsi
mesti nuo abiejų Wall atry
to partijų, kurios praveda 
gyveniman samdytojų lini
ją. Vienintelis anti-Tąft- 
Hartley tikietas yra Henry 
Wallace tikietas.”

KAIP GYVENA IR DIR
BA NAUJIEJI IMIGRAN
TAI KANADOJE/

Kanados Liaudies Balso 
redaktorius Jonas Yla su 
ročesteriečiais Černiauskais 
aplankė naujai pribuvusius 
lietuvius, kurie dirba įvai
riuose užsiėmimuose Belle
ville apylinkėje, už 120 my
lių nuo Toronto. Jis rašo:

Pasirodo, kad tenai, cemen
to fabrike, dirba gražus būre- 
lih lietuvių, atvykusių iš Vo
kietijos.

Iš pirmo žvilgsnio jų gyve
nimas mums priminė tai, ką 
mes pergyvenome tik atvykę. 
Jie gyvena mažučiuose namu
kuose prie ežero. Viduj nėra 
vandens, nėra toileto. Apšildy
mas labai primityviškas, dū
mų kaminais, kurie išvesti per 
visus kambarius.

Jię dirba po 49 valandas į 
savaitę už $38. Valgyti daro
si patys. Trumpai suglaudus, 
jie dirba, darosi valgyti ir

jos Darbo Unij 
Ir Jų Kovos

Ch. Rimas, Bridgeport, Conn. .. . . ..............
Anna Viržienė (Wirzes), Woodstown, N. J 
Joe Poška, Solon, Ohio....... ■................ .  •.

Jufgis Stasiukaitis, Grantwood, N. J. . 
Anna Krasnickas, So. Coventry, Conn 
0. Agant, Easton, Pa. .. w.............. L

2.00
2.00
2.00
2.00 
2.00 
1.50

Šiomis dienotais Liaudies 
Armijos išlaisvintojoje teri
torijoje įvyko Visos Kinijos 
Darbo Kongresas. Kongre
se dalyvavo penki šimtai de
legatų. Jų tarpe buvo atsto
vai ir iš Čiang Kai-šeko val- 
dortios teritorijos, kur dar
bo unijos yča nelegalus ju
dėjimas, policijos persekio
jamas ir terorizuojamas. 
Viso Kongrese buvo atsto
vauta 2,850,0.00 organizuotų 
darbininkų. Tai pirmas toks 
kongresas begiu paskutinių 
dvidešimties metų.

Kongrese buvo puikiai 
pavaizduotas skirtumas tar
pe padėties organizuotų 
darbininkų laisvosios Kini
jos dalyše ir Čiang Kai-šeko 
diktatūros slegiamose teri
torijose. Ten darbo unijos 
yra laisvos ir lošia svarbų 
vaidmenį visame žmonių gy-^ 
venime; čia jos skaitomos 
kriminališku suokalbiu ir 
visaip persekiojataos.
' Labai įdomų raportą 
Kbngrėsūi pateikė Šangha*- 
jaus, slapto darbo linijų ju
dėjimo vadas Ouyang Tsu- 
jum Jis sakė,, kad . tame 
mieste paskutiniais f dviem 
taetais įvyko 155 streikai. 
Nepaisant iš valdžios pusės 
teroro, Šabghajaus pramo
nėj. darbininkai: kovoja již 
geresnę būklę. Toje sunkio
je padėtyje. kihiėčiai išvy
stė Visiškai naują streiko 
metodą. Toks streikas yra 
vadinamas “nebylišku strei
ku”, tai yra, darbininkai ne
dirba ir atsisako ką nors 
sakyti - kalbėti. Keletas to
kių “nebylišku streikų” bu
vo laimėta. Nereikėjo net 
suformuluoti ir pateikti 
samdytojams reikalavimus. 
Jie žinojo, ko darbininkai 
nori bei streiku reikalauja, 
ir išpildė reikalavimus.

Kodėl ši streiko metodą 
pasirodė gera?~O'gi todėl, 
sako šis* darbininkų vadas, 
kad‘ji apsaugo darbininkų 
vadus. Nereikia rinkti at
stovus, kurie streikierius 
atstovautų ir ųž juos kal
bėtų su samdytojais. Visi 
štreikieriai — visi vadui! 
Šimtus, kartų šanghajaus

J. ir M. Vogoniai, Philadelphia, Pa 
Petras Link ,Shenpndoah, Pa. ..... 
B. Lukoševičius, Washington, Pa. .. 
Nuo Draugo, Stamford, Conn. .... 
J. Smitai, Bethlehem, Conn........ ?..
J. Mažeika^'Pittsburgh, Pa........■...
Jurgiai Bąlčikonis., DonorapPa* ».v..

Rępublikonų (Hooverio palaimintas) kandidatas j pre
zidentus Thomas E. Dewey tariasi apie savo kampani
ją su Harold Stasseh’u, kuris giria Taft-Hartley, įsta
tymą, atsuktą prieš darbininkus. Tačiau tuo pAt kar
tu* jiedu nori pasimeskeribti darbininkų balsų. Gub. 
Dewey sake, kad įstatymas buVo priimtas su didžiu
mos demokratų kongresmanų .parama (jii tafnė tei
sus) ir kad patsai Trumanas tą įstatymą naudojo lau
žymui streikų ((tas taipgi tiesa). Taigi, republikonai 
su demokratais abieji lygiai prieš darbininkus prasi
kaltę, abięji nofri vieni ant kitų suversti kaičias. Kitais, 
, ■'"* žodžiais—katilas vanoja puodą, O abu juodu.

darbininkai yra patyrę, 
kaip po kiekvieno streiko 
būna sumedžiojami' ir su
naikinami tie štreikieriai, 
kurie atsistoja pryšakyn ir 
darbininkus atstovauja. To
dėl jie' išrado šią naują me
todą.,- . XIV K. ,

Kongrese buvo nurodyta, 
kad Čiang Kai-šeko valdžia 
turi labai plačiai išvysčius 
šnipinėjimo sistemą. Šnipų 
visur pilna. Užtenka to, kad 
šnipas įskundė darbininką 
esant komunistu, tokio dar
bininko jau niekas daugiau 
nebematys — nei gyvo, nei 
negyvo.*

Iš darbo unijų judėjimo 
padėties ’ išlaisvintose teri
torijose raportą davė.Man- 
džurijos ’ darbininkų vadas 
Chėn Yun. Jis pabrėžė tą 
£aktą, kad laisvosios Kini
jos miėstuose ir valsčiuose 
darbininkai užima atsakin
gas valdiškas vietas. Fakti- 
nai visa naujoji demokrati
ja remiasi fabrikų ir kasyk
lų darbininkais ir darbo 
valstiečiais. Jis nurodė, kaip 
visur smarkiai kyla pramo
nės gamyba, kadangi patys 
darbininkai rūpinasi jos 
procesais. Jau baigiamos at
statyti tos pramonės, kurias 
karo ir okupacijos metu ja
ponai buvo sugriovę.

Šis susitikimas laisvosios 
Kinijos darbininkų su dar
bininkais iš pavergtosios Ki
nijos buvo labai įspūdingas. 
Iš <Maiidžurijos ir-kitų lais
vų provincijų- darbininkai 
pasižadėjo gelbėti darbinin
kams kovoje prieš Čiang 
Kai-šeko diktatūrą. Jie pa
sižadėjo' paaukoti vienos 
dienos uždarbį parėmimui 
slaptojo ‘darbo unijų judė
jimo Šanghajuje ir kituose 
miestuose.

Šio nepaprasto Visos Ki
nijos Darbo- Kongreso šū
kis buvo:; nuversti čiang 
Kai-šeko - diktatūrą, įsteigti 
naują Kinijos demokratinę 
respubliką ir padaryti galą 
Jungtinių Valstijų imppria- 
lizm^ intervencijai. Delega
tai skirstydamiesi padarė 
pasižadėjimą Kongreso nu- 
taritauš/ ir -obalsiūs pravesti' 
gyvenimam , / B.

Jau baigiame vasarą, kuri mūsų dienraščiui buvo sun
ku Infliaciją buvo visai prie sienos prirėmusi mūsų dien
raštį ir jei ne visuomenėj greita pagalba aukomis, dien
raščiui būtų buvę taip blogai, kaip blogiau negalėtų be
būti. Vasarą baigiame, bet' finansinio pavojaus iš prie
žasties infliacijos negalime baigti, nes infliacija plinta, 
kaip kokia baisi epidemija.- Kainos vis dar tebekyla ant 
visko ir iš tos priežasties dienraščio Laisvės finansinė 
padėtis nesi taiso. Tuo reikalu visi turime rimtai susi- 
dotaėti. ‘ Ą

Su 1 d: spalių pradedame vajų gavimui naujų skaityto- 
tojų. Taipgi bus vajus sukėlimui dienraščiui 1949 me- 
tatas biudžeto. Iki 1 d. sausio 1949 norime sukelti įvai
riais būdais (aukomis, prenumeratomis, parengimais ir 
t.t.) $50,000/ Tai būtų pusei metų dienraščio išsilaikymui 
reikalinga "suma. Taip rimtai, kąip tik begalima^ kreipia-

KLAIDINGU KELIU
“Daily Worker” aštriai 

kritikuoja darbo unijų va
dus, kurie tikisi senųjų par
tijų pagalba atmušti reak
cijos užpuolimus, 
tis rašo: > ,

“Ar Amerikos 
kai gali atšaukti 
čiamąjį Taft-Hartley įsta
tymą, pasilikdami sugedu
sioje dviejų-partijų siste
moje?
• “Tai $64 klausimas kiek
vienam unijos nariui.

“Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO vadai palei
džia savo didzjąsias kanuo- 
les prieš Progresistų Parti
ją ir Wallace kandidatūrą. 
Bet tuo pat kartu jie sako, 
kad stoja už panaikinimą 
Taft-Hartley įstatymo.

“Tačiau kasdieniniai, gy
venimo faktai, mums paro
do, kad negalima kovoti 
Wallace judėjimo nepagelb- 
stint Taft-Hartley įstatymo 
palaikytojams.

“Amalgameitų U n i j os 
prezidentas Jacob Potofsky, 
vienas iš CIO vadų, aplan
kė prezidentą Trumaną ir 
pažadėjo CIO Politinės Vei
klos Komiteto paramą. Tą 
padarė ir kitas CIO vadas, 
Emil' Rieve, ^prezidentas 
tekstilės darbininkų unijos. 
Bet ar Trumanas sugrąžins 
Wagner Aktą ir anti-in- 
džionkšino įstatymus, ku
riuos Taft-Hartley įstaty
mas nušlavė? Tik kūdikis 
gali tikėti tuo, nepaisant 
Trumano rinkiminių paža
dėjimų. Demokratų Parti
jos platforma nereikalauja 
Taft-Hartley raganų me
džiojimo darbo unijose pa? 
naikinimo; Demokrątų Par
tijos platforma tiktą! rei
kalauja kito, panašaus įsta
tymo, tik gudriau suformu
luoto.

“Kongresmanas Hartley 
g r i e ž tai užginčijo, kad 
Taft-Hartley įstatymas yra 
blogesnis už Trumano poli
tiką linkui darbininkų^ 
Hartley paliejo barščius 
apie dvi-partinį puolimą 
ant darbininkų, kai jis pa
reikalavo, kad Trumanas 
viešai įrodytų, jog jo įsta
tymas yba blogesnis už 
Trumano planą draftuoti 
geležinkelių darbininkus lai
ke pastarųjų streiko.

“Trumano . darbo politi
kos nerasite Jo šių dienų 
prakalbose. Jo politiką su
rasite jų iiidžionkšinuose, 
areštuose, policijos prievar
toje,u teismuose ir kitoje val
džios paramoje, teikiamoje 
samdytojams jų atsisakyme 
išpildyti darbininkiį reika
lavimus dėl algų- pakėlimo.’

“Henry Wallace išblaškė 
Trumano darbininkams pa
žadėjimus vienu giliančiu 
pareikalavimu. Wallace pa
reikalavo, kad Trumanas iš
pildytų savo pasižadėjimus 
prieš Taft-Hartley, įstaty
mą, viešai pasmerkdamas 
visus Demokratų Partijos 
kongresmanus, kurie sbalsa
vo kartu su republikoriais 
už Taft-Hartlėy įstatymą.

“Ar CIO vadai Potofsky 
ir Murray pareikalaus, kad 
Trumanas įrodytų savo 
nuoširdumą, pareikšdamas, 
kad visi Taft-Hartley įsta
tymo šalininkai demokratai 
būtų supliekti šiuose rinki
muose?

“Jie z Trumano • žodžius 
ima už gryną pinigą; nežiū
rint Trumano administraci
jos pikto rekordo, visais 
svarbiausiais klausimais. 
Jie bijo pripažinti tą’faktą, 
kad Truman ir Hartley yra 
politiniai dvynukai.

miega. Jų gyvenimą# susideda 
iš tų trijų dalykų. Belleville 
miestelis. yra ųž 6 ?mylių, bet 
ir tame miestelyje mč$ai kuo 
geriau, ypač dėl atęįVių. /

Vienas iš $ėrniaUskų gimi
naičių dirba ant farmos, ne
toli Ottawos. Jis pasakojo, 
kad reikia dirbti 14 valandų 
į dieną. Valgyti duoda mažai. 
Pusryčiams duoda vieną kiau
šinį, kavos ir t.t. Atlyginimas 
— 45-50 dolerių į mėnesį. 350' 
valandų į mėnesį \ už $50.00 
plus maistą.

Pasižiūrėjus į jų gyvenimą 
darosi, aišku, kodėl'‘reikalingi 
nauji emigrantai. Prasigyvenę 
darbininkai nepakęstų tokių 
darbo ii’ gyvenimo sąlygų. 
Tiesa, pasitaiko, kad ir senes
ni arba net vietiniai apsiku- 
lia ir velka jungą nemurmė- 
dami. Bet žmogui, mačiusiam 
daugiau civilizacijos, 'kultū
rinio gyvenimo, tokios gyveni
mo sąlygos yra vergija. Visas 
jų kultūrinis gyvenimas —4 
pasikalbėjimas susiėjus į kam
barėlį ar ant darželio prie 
dulkėto kelio.

Jiems nėra didelio pasirin
kimo. Viena, turi atidirbti su
tartą laiką, o kita — paliktos 
šeimos Vokietijoj laukia, kada 
jas atkvies: Reikia nę tik joms 
padėti,' bet ir atsargos pasi
rodyti, kitaip neleidžia.jų šei
mynų į Kanadą. (L. B.,
rvigs. 10 d.)

buotiš gavimu naujų skaitytojų, ruošimu dienraščio pa 
rąmaį parengimų ir aukomis paremti dienraštį..
. T po reikalu šiuom kartu pasirūpino šie asmenys :^

LLD Moterų Klubas, Hartford, Conn
LDS 103 kp., Ridgewood. N. Y. .....

Martin Karklus, L’Anse, Mich...........1.... 25c 1
Graži parama! Tai ūpą keliantis dalykas! Išrodo, kad 

apginsime savo dienraštį nuo infliacijos pavojaus, jei vir 
si taip širdingai remsime jį, kaip tie, kurių'vardai aukš
čiau išspausdinti.

Laikykimės stipriai už dienraščio išlaikymą, ir išlai
kysime! * Laisvės Administracija^

Be Melo Nei Žingsnio! '
, Tai Amerikos Lietuvių Tarybos vadai ir vėl negarbin
gai pasistatė melagiais.

Aną dieną jie apsilankė pas prezidentą Trumaną ir su 
juo turėjo pasikalbėjimą. Ką jie ten kalbėjo, mes nežino
me, bet užtenka to, kad šitie “vadai,” išėję iš Baltojo 
Namo, turėjo pasikalbėjimą su spaudos korespondentais.

Korespondentai klausė jų, apie ką jūs su prezidentu 
Trumanu kalbėjote? Grigaitis ir Šimutis atsakė: kalbė
jome apie Pabaltijo kraštų “išlaisvinimą” (smetonizmo į 
Lietuvon grąžinimą), apie išskyrimą Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų iš Tarybų Sąjungos. Tiek Grigaitis, tiek 
Šimutis pareiškė, jog Trumanas sutiko su ta mintimi, 
kad “Pabaltijo kraštams ‘laisvė’ turėtų būti grąžinta”, 
vadinasi, kad Tarybų Sąjunga būtų pradėta skaldyti!

Pasirodo, tačiau, jog korespondentai netikėjo tuo, ką 
plepa Grigaitis ir šimutis. Kai šitiedu garbingi “vadai” 
pasitraukė, tai korespondentai nuvyko pas prezidento se
kretorių Charles G. Ross ir jo klausė: Ar tai yra tieša^ 
ką mums pasakojo Chicagos lietuvių “vadai”? Preziden
to sekretorius, kalbėdamas Trumano vardu, pareiškė: 
Netiesa. Jie melavo! Mr. Ross sako, jog Trumanas Pa
baltijo kraštų ateities klausimu nepareiškė jokios nuo
monės, ir kad kalbėtasi buvo tiktai apie išvietintuosius 
— pabėgėlius, dipukus.

Šitaip rašo Associated Press korespondentas iš Wash- 
ingtono.- Ir ne tik jis vienas\tai rašo: panašiai rašo ir 
Francis M. Stephenson, niūjorkiškio “Daily News” ko
respondentas Washingtone. M‘r. ’ Stephenson mandagiai 

į žymi: “Lietuviai buvo pataisyti.”
Kodėl Amerikos Lietuvių Tarybos vadai nesiliauja me

lavę? Kaip tolį jie su melais nueis? Kodėl jie apgaūdinė- 
I ja-visuomenę? / ,

' f". • Prieš karą, atsimename, šitie patys “vadai” buvo nu
vykę pas Rooseveltą tartie dėl “Lietuvos išlaisvinimo.” 

L Išėję iš Baltojo Namo, jie tifojau saviškėje spaudoje pa
skelbė, būk Rooseveltas pareiškęs, jog Lietuva'įstojo į 

1 Tarybų Sąjungos tautų šeimą tik laikinai, būk ji iš ten 
j būsianti ištraukta,‘ir t.t.

7 * TTr šitą melą tarybininkų spauda nuolat kartojo ir kar- 
P • tojo, visaip sukdami savo pasekėjams galvas.. Kiekvie

nam buvo aišku, jog Rooseveltas sutiko su tuo faktu, kad 
Pabaltijo kraštai įstojo į T. Sąjungą. Jis tik laukė geros 
progos pripažinti juos tarybiniais. Jei Rooseveltas būtų 

; buvęs gyvas, tai šiandien, nėra abejojimo, Lietuva būtų 
buvusi oficialiai Amerikos pripažinta tarybine respu- 

B * Wika.
I*-' ', Jei tuomet kas nors būtų išvertęs į anglų kalbą tą

'ALT vadų skelbtą melą, tai,' reikia manyti, kad ir Roo-^ 
J * seveltas būtų juos išvadinęs melagiais. Bet niekas, nieko 
r i nedarė, tai taip melas ir pasiliko neatšauktu.

1 Dabar išėjo kitaip:>Grigaitis ir Šimutis, kai melavo'
spaudos korespond.entams, turbūt nei nepagalvojo, kad 
pastarieji jais netikės, kad jie, kreipsis pas patį Truma-

• ną arba jo sekretorių patikrinti tai, kas buvo kalbėta.
Na, tai jie ir padarė! x .
Na, ir ALT lyderiams tenka atsistoti prieš Amerikos 

visuomenę kaipo žmonėms, kurie plepa ne tai, kas buvo, 
kas yra, bet tai, ko jie norėtų, kad būtų! • n •

Laikas jau tiems ponams liautis apgaudinėjus visuo
menę. Jie gerai juk žino (ir kiekvienas žmogus tai žino), 

1 kad nei jokie skymavimai, nei jokie plepėjimai smetoni
nio fašizmo Lietuvon negrąžins. Lietuvos liaudis, lietu
vių tauta, atsistojusi į naują kelią, vedantį link švieses
nio gyvenimo, iš to kelio nesitrauks, nepaisant, ką tokie 
Vyrai, kaip Grigaičiai ir šimučiai plepės ar darys.

■r/- Amalgameitų Unija ir Trumanas
Praėjusią savaitę'Amalgameitų unijos prezidentas p.

• Potofskis lankėsi Baltajame Name. Jis kalbėjosi su pre
zidentu Trumanu ir jam pareiškė, jog Amalgameitų uni- 
jos'nariai balsuosią už Trumaną.

Lengva tai pasakyti, bet nelengva išpildyti.
. Kas žino Amalgameitų unijos narius, gerai žino, kad 
milžiniška jų dauguma yra labai /nepasitenkinę nūdieni
ne būkle. Rūbsiuviai, kaip ir kiti darbininkai, yra sle
giami aukštų kainų, sunkėjančio'gyvenimo.

L- ; Šiemet Amalgameitų unijos nariai jau paragavo ir 
nedarbo. Kitais metais, jei padėtis nepasikeis, nedarbas 

Tūbų pramonėje pasireikš didesnis. Vadinasi, rūbsiuvių
I vargas paaštrės. " ' ,

Amalgameitų unijos nariai mato, jog tarp demokratų 
ir republikonų partijos skirtumo nebeliko. Abi partijos 

U bėndrai praleido pažūtingą Tafto-Hartley įstatymą Kon
grese. Abi partijos tarnauja ne liaudžiai, bet Wall stry- 
tui. Abiejų partijų lyderiai stumia mūsų šalį ir pasaulį 

j link karo. . J
į Amalgameitų unijos nariai supranta ir mato, jog vie

nintelė partija, stovinti su aiškia taikos, laisvės ir gau- 
sos programa, yra Progresyvių Partija, kurios kandida

tę tu prezidento vietai yra statomas žymusis amerikietis 
Henry A. Wallace.

Todėl, nepaisant, ką Žada Potofskis, Amalgameitų^ na
riai žinos, už ką’balsuoti s. m. lapkričio 2 dieną. . ,

t
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. ... ...... '



ŽINGSNIS
Beveik visi žmonės, jauni 

ar seni, nori gyvenime pa
siekti cfelykų, kuriuos jie 
laiko gerais, reikalingais bei 
naudingais. Bet daugumos 
norai neįsikūnija. Vieniems 
kelią pastoja, rodos, nenu- 

Jp’galimos kliūtys. Kitus su
laiko baimė, kad’, dalykas 
esąs per didelis, per sunkus 
ir nepasiekiamas. Dar kiti, 
nežiūrint gerų norų^ tūno- 
ja toj pačioj vietoj todėl, 
kad nedrįsta pirmojo žings
nio žengti.

Kiekvienas pažįstame 
gabių žmonių, geidaujančių 
tapti gerais mechanikais, 
žymiais piešėjais, rašyto
jais, muzikais, arba daini- 
ninkais. Tuos pageidavi
mus jie nešiojasi per eilę 
metų, bet nedaro jokios pa- 

;<z ■ žangos.
Svajoj ąs apie m ech an i- 

sykiu įsivaizduoja ihsųl 
ilgoką rankinį’ lavinimąsi'ir. 
pramokymą skaičiuoti (“fi- 
geriuoti”) . ir “mėlynuo
sius” planus' (blue prints) 
pažinti. Turįs patraukimą 
piešti, mąsto, kiek daug lai
ko praeitų, iki jis galėtiį 
tapti geru piešėju. Linkęs 
dainuoti bei groti turi ne- 

' blogą balsą, jauslią klausą 
bei lanksčius pirštus, bet į 
tinkamą tam išsilavinimą’ 
jis žiūri, kaip į neperlipa
mą kalną. Pageidaująs tap
ti rašytoju bijo gramatikos. 
Žvilgterėjęs į ■ gramatiką, 

—['iįįs taria sau, “tai keblus, 
^Neįkandamas man daly- 
" kas.”

Tos rūšies kandidatai į 
mechanikus, piešėjus, rašy
tojus, muzikus ar daininin
kus patys save atgrasina 
nuo reikalingų pirmųjų 
žingsnių, ir liekasi tiktai 
bergždžiais, geidauto jais.

Pamatinė ją klaida yra 
ta, kad jie išsivaizdavo visą 
dalyką sykiu; tai todėl da
lykas atrądė toks sunkus, 
keblus bei nepasiekiamas.

Jiem reikėjo žiūrėti į pa
geidaujamą amatą ar me v 
ną, kaip į. tikslą, kuris pa
siekiamas pavieniais žings
niais, daromais vienas po ki
ta. Tuomet jie palaipsniui 
būtą išsilavinę mėgstamoje 

kiek leidžia gamti- 
ją gabumai.

Amerikietis psichologinis 
_rašytojas Alfred Uhler dėl 
| to sako:

—Kiekvienas darbas at- 
' rodo dvigubai sunkesnis, 

jeigu mes apie jį mąstome 
kaip apie visą. Galvodami 
apie <bef kokį didesnį darbą, 
mes turėtume savo mintyje 
paskirstyti jį į dalis. Jeigu 
mes kreipsim dėmesį į dar-

-F,.

bo dalik ir • pasirinksime, 
kurią dalį pirmiausiai imti, 
tai dalykas tuojau nustos 
daugumos savo baisenybių.

Uhler tęsia:
— Kalbant apie rašymą, 

juo daugiau aš galvodavau 
apie visą būsimą užbaigtą 
straipsnį ar knygą, tuo 
sunkiau man būdavo pradė
ti, ir aš atidėliodavau '♦dar-

> ŽINGSNIO...FMMBTINE PASISEKIMO TAISYKLE
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džiai pažinau vieną naudin
gą tiesą, kuri man bėgali-

niai palengvino ne tik rašy
mą, bet ir kitus darbus'. Da
bar, kai tik aš prisiverčiu, 
tik pirmą sakinį parašyti, 
tuoj ir , išnyksta aršiausi 
mano abejojirffai ir neran
gumai.. Aš esu jau padaręs 
pirmąjį žingsnį;'

Nepasisekimo baimė su
turi mus nuo veikimo. O 
norint' nugalėti baimę,' 'rei
kia ką nors veikti, pirmąjį 
žingsnį žengti, ' nepaisant, 
kad tai būtą ir mažas žing-

snis. Kuomet vienas žings
nis padarytas, galime kitą 
žingsnį daryti ir taip artėti 
prie savo tikslo.

Kuomet sniego gabalas 
paritamas nuo kalno, jis 
risdamasis ‘žemyn prijun
gia sau vis daugiau, dau
giau sniego ir pasidaro di
deliu gabalų. Panašiai, kuo
met žmogus padaro pirmą 
jam galimą žingsnį, jis 
gauna pasitikėjimo ' sąVo 
gabumais ir jo pasitikgji-

mas auga toliau daromais 
žingsniai^.

Vienas* žmogus turėdavo 
gana toli darban' važinėti 
automobiliu per kalnas sli
džiais žiemos keliais. Kas
dien jį baimė -’-kratydavo, 
kuomet jis galvodavo apie 
visą . tokią slidžią 'kelionę 
sykiu. Ilgainiui atėjo jam 
galvon, sveika mintis: — 
Neįsivaizduok ištisos kelio-, 
nes. Žiūrėk į kelionę, kaip 
į mylią po*:, mylios. Juk ki-

taip ir nevažiuoji, kaip tik 
•mylią po mylios.

Kada žmogus ėmė laiky
tis šios taisyklės, tai ir pra
dėjo dilti jo baimė. Nuva
žiuoja vienų mylią, nuva
žiuoja kitą— ir viskas ge
rai. Taip ir atliekama išti
sa kelionė be jokių baimių, 
nors tas pat, kaip ir pir
miau.

Panašiai ir kiekvieno tik
slo siekime.

pinokime, jog po" vieno

VAIKĮ] ČIEPIJIMAS NUO MASINES DŽIOVOS VAKARINĖJE EUROPOJE
Vakarinėje Europoje per 

paskutinius 12 mėnesių bu
vo įčiepyta nuo džiovos apie 
15 milionų vaikų ir jau
nuolių iki 20' metų amžiaus. 
Juos čiepjjo , ^pareigūnai 
Jungtinių Tautų Fondo dėl 
Greitosios Pagalbos Vai
kams. Tikimasi, kad šie čie- 
pai (gal) apsaugos daugu
mą tų vaikų nuo džiovos.

Sugrįžęs iš Europos, dr. 
Henry F.Helmholz, vyriau
sias medikalis to fondo pa
tarėjas, pranešė praeitą sa
vaitę, jog karo suvargintuo
se kraštuose į vąkarūs nuo 
Sovietų Sąjungos ir Lenki-

jos serga džiova didžioji 
daugumą vaikų ir jaunuo
lių. Tyrimai parodė, kad 80 
iŠ 100 jų • yra apsikrėtę 
džiova pirm baigiant 18 me
tų amžiaus. O Jungtinėse 
Valstijose yra tiktai apie 13 
nuošimčių tokių jaunų džio
vininkų. .

Didžioji Dauguma be 
Vilties ’

Jungt. Tautų Vaikų Fon
do veikėjai čiepijo tiktai ne
sergančius džiova vaikus ir 
jaunuolius. O kiti vaikai 
jaunuolės ir jaunuoliai — 
didžioji dauguma — buvo 
palikti kaip be vii tingi džio-

vos Rankiniai.
Kas Yra Tie čiepai

Dar neturintieji tos ligos 
buvo čiepijami BCG čiepais. 
Tie gi čiepai šitaip paga
minami:

Apkrečia gyvulį džiovos 
perais. Kada gyvulyje išsi
vysto džiova, tai ima jo 
kraujo plazmą; apvalo tą 
kraujo , skystimą ir sterili
zuoja — sunaikina visus 
gyvuosius džiovos perus ja
me. Tai jau ir čiepai.

Įčiepytasdėl to truputį 
apserga, bet jeigu čiepai ge
rai pagaminti, tai nuo jų

’neišsivysto džiovos liga. 
Čiepai paakstina kraują 
taip, kad kraujas išdirba 
tam tikras medžiagas, kai
po veiksnius, kovojančius 
prieš džiovą. Toki veiks
niai angliškai vadinami 
“antibodies.” Tie veiksniai 
ir toliau atremia džiovos 
bakterijas.. - 9

Alkio ir Vargo Liga
Džiova paprastai yra al

kio ir vargo liga; d hitleri
nis karas baisiai nukamavo 
Europos žmones badu ir be
galiniais vąrgais.

Gydytojai jau seniai pa

tyrė, jog džiova daugiau
siai smogia varguolius, ku
riems trūksta gyvulinių 
valgių — mėi<os, pieno, žu
vies ir kt; . ,

Minimas Vaikų Fondo 
patarėjas dr.- Helmholz, vy
riausias vaikų gydytojas 
amerikinėje Mayo Klinikoje 
(Rochęstėryj, Minnesota j), 
todėl sako:

— Norint pastoti džiovai 
kelią, visį pirma turi būti 
pagerinta maistas ir bu
tas . v Kas tik gerina žmo
gaus sveikatą, tai stiprina 
ir jo atsparą prieš džiovą.

N. M.

INŽINIERIUS PRANAŠAUJA; KAD ŽEME GALINTI APSIVERST ANT ŠONO
Newyorkietis elektros in

žinierius Hugh Auchinloss 
Brown praeitė mėnesį gąs
dino, kad žemės rutulys ga
lįs nusvirti ant šono, ir ci
vilizuoti miestai ir ištisos 
šalys galį atsidurti naujų * 
jūrų dugne. Bet kad atrasta 
atominė jėga, tai galima 
būtų apsaugoti mūsų pa
saulį nuo tos nelaimės, 
kaip ramino Brown.

Jis giliai studijavus že
mės rutulį per 35 metus ir 
priėjęs tokias išvadas:

-r- Biotiniame žemės aši
galyje (poliuje) susikaupė 
daugybė sniego-ledo, įr vis 
daugiau kaupiasi. -Tad ateis 
laikas, kad pietinis ašigalis 
nusvers žemę ant šono. Kur 
dabar j^ra šiaurinis ir pie
tinis žemės ašigalis, tuomet 
bus karštasis • ekvatoriaus-

pusiaujo ruožtas; o kur da
bar pusiaujas, tupmet bus 
šaltieji žemės, ašigaliai. To
ki žemės nusvirimai kas 8,r 
060 metų kartojosi prapįty- 

''U . ;
Inžinįerius Brown tęsė:
— Kai žemės.;

kar kartą ateityje 
pasvirs vienan šonan, tai 
milžiniškas tvanas užlies 
didžiumą dabartinio civili*

rutulys dar 
tyje pu/iaū

zuoto pasaulio,, o New Yor- 
ko miestas atsidurs jūros 
dugne, 13 "Jnylių gelmėje'.

Kaip nuo to apsisaugoti?
ĖroWn atsako: Reikia 

atominėmis bombomis nu
skaldyti' milžiniškus ledy
nus, susidariusius iš sniegų 
ant pietinio žehiės ašigalio.

(Inž. B?bwno' pranašys
tes galimą laikyti tik spėji
mais. Taįp pat galima! jį

užklausti: O .kur kristų 
sprogdinami atominėmis 
bombomis ašigalio ledynai? 
Ar ne atgal ton pąęion vie-, 
ton arba arti jos? • Juk iš
sprogdintus oran medžiagos 
gabalus žemė- vis trauks at-

1 , ' k 'Piene yra 13 sykių dau
giau kalcio, nfcgu karvės 
kraujyje.

KAIP RAUDONBAUBIAI ŽALOJA MOKSLO PAŽANGA AMERIKOJ
ninku.

Tuo tarpu Oak Ridge, 
Tenn., atominio projekto 
Mokslininkų ir Inžinierių 
Sąjūnga pranešė, kad jau 
40 nuošimčių mokslo vyrų 
ir moterų pabėgo iš tokių 
darbų.

Kas yra tie mokslininkų 
persekiotojai ir kandžioto- 
jai? — Pirmoje ' vietoje 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komitetas, republi- 
konų vadovaujamas?

Kuris- ‘' tik mokslininkas 
ryškiai rėmė pręz. Roosevel- 
to politiką, toks jau ir val
kiojamas per Kongrešo. Sa
kyklą, per spaudą,? radiją ir 
kongresinius kvotimus,- kaip

Valdiškos Atomų Jėgos 
Komisijos pirmininkas Da
vid E. Lilienthal praeitą 
savaitę dejavo, kad vis dau
giau \ mokslininkų vengia 
atominių valdžios darbų ir 
tyrimų. Kalbėdamas 100- 
metiniąme / ,s u v a ž i avime 
Amerikiečių, Sąjungos dėl 
Mokslo Pažangos, Lilienthal 
pabrėžė, jog šmeižiami ir 
įkandžiai sekiojami moks
lininkai net bėga iš atomi
nių ir kitų kariniai-moksli- 
nių tarnybų. ‘Jis • įspėjo, 
kad ,dėl to nukenčia Ameri
kos galybė, kaipo valstybės.

Pr.ež. Trumąnas savo 
kalboje tam moksliniam su
važiavimui taipgi smerkė .. ............
“raudonųjų šnipų” ieškota- “galimas atominių slapty- 
jus tarp atominių moksli- bių išdavikas” Sovietams.
------- -------- -------- ----------- £----- A--------- "----- —----

Kas tik buvo Henrio Wal- 
lace’o draugas , ar, artimas 
pažįstamas, tai jau ir “ne
ištikimas” Amerikai. Jeigu' 
atominis mokslininkas' bent 
atsitiktinai susipažino su 
•Sovietų ambasados r ar kon
sulato nariu, to jau ir už
tenka, kad neamerikiai kvo
tėjai apšauktų j j “sovieti
nių šnipu?’-' > / ••’ 

Neąmerikinis Komitetas, 
pėr Mėnesių mėnesius iešr 
kodais raudonųjų raganų 
tarp, atominių Mokslininkų, 
darinė vienos nesurado, Bet

V Toki politikieriai savai
čių savaitžfnis varė per še- 
^eriga patį valdžios Atomi
nės. Komisijos pirmininką 
Lilierithalį; įtardami, kad

Iy> ■ ................ .

jis galįs būti draugiškas 
Sovietų Sąjungai.

Žymiausi Amerikos mok
slininkai ir jų organizacijos 
atvejų atvejais smerkė kon
gresinius ,r'au donbaubius, 
kaip nekaltų mokslo yęikėjų 
purvįitojus, kurie isteriš
kais savo šmeižtais stabdo1 
mokslinę pažangą šioje ša
lyje. Bet reakciniai politi
kieriai, kurie “negalėtų pa
sakyti skirtumo tarp atomo 
ir bulvės,”, aklai formuoja, 
bandydami, išvystyti juo di
desnį barinį įkarštį prieš 
Sovietų i Sąjungų ir terori
zuoti bet kokią laisvesnę de
mokratinę mintį.

Neveltui Lilienthal sakė 
moksliniam suvažiavimui * 
Washingtone praeitą savai- 
rt-'"-,""." "'r“".""..'.’1—   !  1 .

— Mokslininkai kaskart 
labiau bijo 'valdinės tarny
bos, nes tokioje tarnyboje 
gręsia jiems viešas pažemi
nimas, jų asmens ir patrio
tizmo supurvinimas.

Mokslininkas v a 1 d ž ios 
tarnyboje dabar susiduria 
stl'.tokiais fizikais: Gali bū
ti suterštas geras jo var
das, pažeista > jo profesinė 
garbė ir net užkirsta jam 
proga gauti užsiėmimą sa
vo profesijoje. • Valdžiai 
.dirbantį mokslininką gali 
su dumblais maišyti visoki 
slapukai, neparodydami sa
vo vardo, užpuldinėdami jį 
asmeniškais ir įvairiais 
niekšiškais sumetimais.

žingsnio galime padaryti 
kitą ir taip pirmyn eiti.

Tai buvo pamatinis “sek
retas,” kuris padėjo išsivy
styti geniališkiems moksli
ninkams, išradėjams, ga
biems kalbėtojams, rašyto
jams, piešėjams, muzikams 
ir kt.

Amerikoje turime lietu
vių išsilavinusių rašytojų, 
chorų vadų, muzikos rate
lių mokytojų, teatrinių vai- • 
dintojų, kurie išsivystė iš ' /*' 
eilinių darbo žmonių. Jie 
taipgi nenusigando viso da
lyko iš anksto; jie mate, 
jog tikslas pasiekiamas da
lis po dalies, žingsnis po 
žingsnio. > > ' -

O kiti žmonės, gyvendąmi 5 
tokiose pat sąlygose, nors v?
gana gabūs, nieko rimto ne
pasiekė; jie baidėsi viso da- 
lyko, žiūrėjo į jj kaip į vie- ' 
ną ištisinę ir baisią sunke
nybę; todėl drovėjosi pir
mojo žingsnio, lyg nesu
prasdami, jog po jo galėtų, į
daryti sekamus žingsnius ” 
vieną po kita.

Besilavinant bet kokio 
amato, meno ar»t mokslo, 
kiekvienam pasitaiko tam 
tikrų keblumų, stabdžių bei, j 
klaidų. Tačiaus žmogus, 
kuris ima uždavinį dalimis < 
ir daro žingsnį po žingsnio, 
privalo būti tikras, kad su
silauks pasisekimo.

Tokios palaipsninės pa- , j 
žaųgos pavyzdžių yra pilna, 
gamta ir žmonija. Gėlė 
medis nė vienu šuoliu užau
ga. Kūdikis tik žingsnis po 
žingsnio išmoksta vaikščiOr įi 
ti ir kalbėti.

Vis’ tiek, ką darytume, . 
tiktai vieną po kita veiks
mo tegalime tiksliai daryti. 
Gerai sako ta senovinė chf- 
nų patarlė: “Tūkstančio
mylių kelionė taip pat pra
sideda vienu žingsniu ir vi- 
sa atliekama • žingsnis po^ 
žingsnio.”

Čia išreikšta tiesa pri
taikoma visokiem gyvenimo 
darbam ir siekimam — nuo 
virtuvės grindų ’išplovimo 
iki visų kambarių išvalymo, 
nuo gramatikos pramekimo 
iki knygos parašymo. A <

■ 1 ■

Kiekvienam vertingo tik* 1 I 
slo siekiančiam žmogui tx>. 
dėl patartina įsitėmyti šias 
psichologiniai patikrintas 
taisykles: * -

Žiūrėkite į dalyką, kaip 
iš. dūlią susidedantį —- nta- 
kuomet nelaikykite jo vienu 
ištisiniu' uždaviniu. Rimtai 
darykite pirmąjį žingsnį ir 
nesirūpinkite, kas iš to iš- 
eis. Papraskite dirbti pasi- 9 
rinktoje srityje ir laikyki
tės to papročio, i J. C. K.

fil

KŪNAS GALI PASIGAMINTI KAIKUKI UOS BUTIMOSIIS VITAMINUS IŠ PROTEINŲ'
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Tenka girdėt • lietuvius 
R kalbant: — žmonės gyveno 

per tūkstančius metų, kada 
. ’ niekas dar •nebuvo girdėjęs 

apie jokius vitaminus.
< Bet jie vitaminus gavo iš 

A maisto, patys to nežinoda- 
p" • -
x 't Įvairiuose valgiuose yra 

' skirtingų vitaminų. Nega- 
M na to. Kūnas pasigamina iš 

maisto produktų tūlus vita
minus, kurių nebuvo tuose 
produktuose, kaip rodo 

gjynaujieji moksliniai tyrimai.
“ Nacionalis Sveikatos In-

stitutas Bethesdcij, jfcy- noy/ vSnd^niJio (hydrogė- Jisihė^edŽįaga, bet sųsidę- 
lande, darė pląčiūL bąndy- ' /( * •' -
mus, žiurkėms ; stengėsi su
žinot, t ar proteinai' galėtų 
pavaduot vitaminus, ir at
rado štai ką: >

Jeigu .žiurkės negauna 
gana’ vitaminų^ tiesiog <iš 
mąisto, tai , žiurkių kūnas 
perdirba dalį suėsttį pro
teinų į reikalingus joms vi
taminus/' .

KAS YRA PROTEINAI 
Proteinas yra cheminis 

junginys anglies (karbo-j Proteinas'nėra viena iš

BANDYMAI SVEIKATOS 
: INSTITUTE , 

^Daktaras Floyd S. Daft, 
Nacionalio, Sveikątos Insti
tutų mokslininkas, neseniai 
ptanešė apie bahdy,mus,i<ku- 
rie buvo padaryti žiurkėms 
dėl prbtmhiį'. ir vitaminų ;* 
sako: <■' 4 . ‘ ,

nų pasidarė . papildomasis 
tų vitaminų kiekis.

Kuomet žiurkėms buvo 
duodama maistas su gana 
vitaminų, tai mažiau pro
teino joms reikėjo, nes čia 
proteinai nebuvo _• perdirba
mi į stokūojamus vitami
nus.

Kada proteinuose nebuvo 
vięnbs svarbios amino rūk- 
Štipsj vadinamo trip to fano 
(tryptophane), o stokavo ir 
vitaminų, tai Žiurkės ėmė

sirgti mažakraujyste (ane
mia) — joms pritrūko fo- d 
liškosios rūkšties (folic 
acid). Bet kai prie tų nepil
nų proteinų # (neturinčių *•. 
triptofano) buvo pridėta 
niacino arba • foliškosios 
rūkšties vitamino arba nau
jai atrasto vitamino 5-12, < 
tai žiurkės išgijo nuo maža- » 
kra'ujystės. — Poliškoji 
rūkštis, B-12 ir niacinas, 
yra B rūšies vitaminai!

(Tąsa 5-me pusi.)

dą is amino rūkščįų, Proteį- 
.. Atrasta,^^/Miuno.
teirie taip pat dažnai'b'ana i'ūkStys.' Bent 10 svarbiau- 

' r siy; anrino;
tiJiai ręikąliugps iiorrnkfoi- 
sveikatai palaikyti. • (-

Kūnas nevartojavisąčie- 
lą proteino junginį? Jis pir-__ _ . .
ma suskaldo proteiną į- Kuomet žiurkės nfega- 
amino rūkštis. Tik tada tos 
rūkštys naudojamos rau
menims, nervams ir kitiems 
kūno organams, auginti Bei 
atitaisyti nusidėvinčioms 
kubo dalims. , / 

i ' i ' •' >

B

ies Xoxygenq) 
rogenb). Pro-

tifupų&al się^bą ir fpsfptę.
' ? >. ■- ■' .< ’ *5 ■ "• u'. •„

Gyvuliniai proteinai, gau
nami iš mėsos, pieno, kiau
šinių ir žuvies, fyra laikomi 
geriausiais; Tačiaus niilio- 
nai žmonių gyvena tik au
galiniais proteinais, gauna
mais iš grūdų, pupų, žir
nių, ryžių, daržovių, vaisių 
ir įvairių augalų. i

X.K

M- JĮ'įli’

vo pakankamai vitaminų ir
proteinų, tai jos sirgo krau
jo ligomis. ; ;
' Kada žiurkių maiste bu-^

vo. gana proteinų,;<Q^trui^o T
tūlų vitaminų, tai iŠ proteiM 3 pud.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm
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vaikščioti gryname ore. Pavaikščiojęs su 
ja geroką laiką įo kiemą, jis jau ruošėsi 
grįžti, kaip staiga už tvoros, • iš skers
gatvio pusės, pasigirdo brazdesys. Mu
mu pastatė ausis, suurzgė, priėjo prie 
tvoros ir ėmė garsiai ir skardžiai loti. 
Kažkoks* girtas žmogus sumanė ten apsi
nakvoti. Kaip tik tuo laiku ponia ruošė
si užmigti po ilgo “nervinio susijaudini
mo” /šitokie susijaudinimai ją visuo
met ištikdavo po pernelyg sočios vaka
rienės!. Ūmus lojimas ją prižadino: jos 
širdis suplakė ir .apmirė. “Mergos, mer
gos .’’’/suvaitojo ji. “Mergos!” Nusigan- 
dusic

suvaitojo ji.
mergos atbėgo į jos miegamąjį. 

“Oi,loi; mirštu!” vos ištarė ji, beviltiš
kai Sklaidydama rankas. “Vėl šitas 
šuo! .\ . Oi..., pasiųskite daktaro. Jie 
thane nori nužudyti... Šuo, vėl šuol Oi!” 
Ir ji atmetė galvą atgal; tas turėjo 
reikšti apalpimą. Visi puolė ieškoti dak
taro, t. y. namų gydytojo Chari tono'. Šis 
gydytojas, kurio visas mokslas glūdėjo 
tame, kad jis avėjo batus minkštais pa
dais, mokėjo švelniai čiupinėti pulsą, 
miegojo keturiolika valandų per parą, o 
likusį laiką vis dūsavo ir nuolat vaišino 
ponią laurų vyšnių lašais, — šis gydy
tojas tuojau atbėgo, aprūkė degintomis 
plunksnomis ir, kai ponia atsimerkė, ne
delsdamas padavė jai ant sidabrinio’pa
dėklo stiklelį stebuklingųjų lašų. Ponia 
išgėrė juos ir tuojau pradėjo verkšlena
mu balsu skųstis šunim, Gavrila, savo 

' likimu, airąanuoti, kad ją, vargšę seną 
moterį, visi apleido, kad niekasi jos neuž
jaučia, kad visi nori jos mirties. Tuo 
tarpu neTaimingoji Mumu vis dar tebe- 
lojo, o Gerasimas veltui stengėsi atšauk
ti ją nuo tvoros. “Štai. .. štai... ir 
vėl...” sušnibždėjo ponia ir vėl pasta-

• tė akis stulpu. Gydytojas pakuždėjo mer
ginai, ta nubėgo į prieškambarį ir išbu
dino Stepaną, šis nubėgo žadinti Gavri- 

_los, Gavrila pasikarščiavęs liepė prikel- 
ti visus namus. .

Gerasimas atsigręžė.. pramatė šmėkš
čiojančius languose Šešėlius bei žiburius 
ir, širdimi pajutęs nelaimę, pagriebė 
Mumu po pažastim, įbėgo į kamaraitę ir 
užsidarė. Po penkių minučių penketas 
žmonių veržėsi pro jo duris, bet, pajutę 
skląsties pasipriešinimą, sustojo. Gavri
la atbėgo baisiai uždusęs, įsakė visiems*- 
palikti ten iki ryto’ ir saugoti, o pats 
puolė į merginų kambarį ir liepė vyres
niajai įnamei Liubov Liubimovnai, su 
.kuria bendrai vogė ir slėpė arbatą, cuk
rų ir kitką, pranešti poniai, kad šuo, de
ja, vėl iš kažkur atbėgo, bet rytoj jo gy
vo nebebus, ir kad ponia, dėl dievo mei
lės, nepyktų ir nusiramintų. Ponia, tur 
būt, būtų ne taip greitai nusiraminusi, 
bet gydytojas, skubėdamas, vietoj dvyli- 
Icos lįšų įpylė visus keturiasdešimt: lau- ’ 
rų vyšninės stiprybė paveikė — po pen- 
rkiolikos minučių ponia miegojo stipriai 
ir ramiai, o Gerasimas gulėjo savo lovo
je išblyškęs ir tvirtai spaudė Mumu nas- 

HFrus. 
r Kitą rytą ponia pabudo gana vėlai. 
Gavrila laukė jos pabundant, kad galėtų 
duoti įsakymą ryžtingai pulti .Gerasimo 
slėptuvę, o pats ruošėsi karštai pirčiai. 
Bet pirties nebuvo..Gulėdama lovoje, po
nia liepė pašaukti vyresniąją įnamę.

— Liubov įiubimovna, — pradėjo ji' 
> tyliu silpnu balsu; mat, ji kartais mėg

davo apsimesti užguita ir kenčiančia 
našlaite; žinoma, visiems žmonėms rū
muose darėsi dėl to nejauku. — Liubov 
Liubimovna, jūs matote, kokia manojbū- 
klė; tat nueikite, mano miela? pas Gavri
lą Andriejičių, pakalbėkite su juo: ne- 
jaugi jam kažkoks šunpalaikis yra bran
gesnis už jo ponios ramybę, net už pačią 
jos gyvybę! Aš nenorėčiau tuo tikėti,— 
pridūrė jinai, stengdamosi išreikšti gilų 
jausmą. — Eikite, mano miela, būkite 

7 taip gera, eikite pas Gavrilą Andriejičių/
Liubov Liubimovna nuėjo į Gavrilos 

kambarį. Nežinia, apie ką juodu kalbėjo, 
) bet po kurio laiko ištisa žmonių minia 

Žygiavo per kiemą Gerasimo kamarai- , 
tės link: priešaky įžengė Gavrila, prilai
kydamas ranka kepurę, nors vėjo ir ne
buvo; paskui ėjo liokajai ir virėjai; pro 
langą Žiūrėjo dėdė Chvostas ir darė 

s tvarką, t. y. tik šiaip jau rankomis mos
tigavo; užpakaly visų šokinėjo ir mai- 

' vėsi vaikiščiai, kurių pusė buvo svetimi.

A

7'M:

pamatė šmėkš-

Apysaka) '

Siauruose kamaraitės laiptuose 'sėdėjo 
vienas sargybinis; prie durų stovėjo du 
kiti'su lazdomis. Visi ėmė kopti laiptais, 
užėmė juos ištisai. Gavrila priėjo prie 
durų, drožė į jas kumščių ir riktelėjo:

— Atidaryk!
Pasigirdo prislėgtas lojimas, bet atsa

kymo' nebuvo.
—Sako tau, atidaryk! — pakartojo 

jisai. '
— Bet, Gavrila Ąndriejičiau,—paste

bėjo iš apačios Stepanas^ — juk jis'kur
čias, negirdi.

Visi susijuokė.
— Kas gi daryti? — pasakė iš viršaus 

Gavrila.
—'■ Ten, duryse, skylė, — atsakė Ste- 

panas, — tai jūs lazda pajudinkite.
Gavrilą pasilenkė.
— jis kažkokiu švkrku užkimšo ją, tą 

skylę. x . '.7
— O jūs švarką stumkitė į vidų.
Čia vėl pasigirdo duslūs lojimas.
— Štai, žiūrėk, pati pasisako, — pas

tebėjo minioje ir vėl ėmė juoktis.
Gavrila pakasė sau už ausies.
— Ne, brolau, —• pasakė jis pagaliau, 

—: tu pats įstumk švarką, kad nork
— O ką gi, prašau!' ; t
Ir Stepanas užlipo į viršų, p'aėmė laz- 

’ dą, įstūmė į viflų švarką ir ėmė maka
luoti skylėje lazda sakydamas: /‘Išeik, 
išeik!” Jis dar makalavo lazda, kai ūmai 
kamaraitės durys greitai atsidarė — vi
sa tafnų šutvė kulvertom' nusirito nuo 

’ laiptų, Gavrila pirmutinis. Dėdė Chvos- 
tąs uždarė langą. ■

— Na, na, na, na! —• šaukė Gavrila 
kieme. ~ Žiūrėk tu man, žiūhek!

Gerasimas nejudėdamas stovėjo ant 
slenksčio. Minia susigrūdo laiptų papė
dėje. Į visus tuos- žmogelius vokiškais 
švarkiukais Gerasimas žiūrėjo iš yiršaus, 
truputį įsisprendęs į šonus; apsivilkęs 
savo raudonais kaimiškais marškiniai^, 
jis atrodė lyg koks milžinas, palygiųus, 
su šiais.

, Gavrila žengė 'žingsnį į priekį.
s ■ Žiūrėk, brolau,pksakė jis/ tu 

man neišdykauk!
Ir jis'pfadėjo jam aiškinti ženklais, 

kad, girdi^ ponia reikalauja tavo šuns; 
duok, girdi, jį tuojau, kįtaip tau bus blo
gai. . ? / /

Gerasimas pažiuręjė į jį, payodė į šu
nį, padarė mostą aplink savo kaklą, lyg 
suverždainas kilpą, ir klausiamai pažiū
rėjo į prievaizdą.

■■— Taip, taip, atsakė tasai, kinkuoda
mas galva, — būtiiiai taip.

Gerasimas nuleido galvą, paskui ūmai 
pasipurtė, vėl .parodė į Mumu, kuri visą 
laiką stovėjo šalia jo, nekaltai vizginda
ma uodega ir smalsiai pastačiusi ausis, 
antrą kartą mostelėjo aplink sayo kaklą 
ir reikšmingai sudavė sau į krūtinę, tar
tum skelbdamas,-kad jis pats pasmaugs 
Mumu. v '' /

— Bet juk tu apgausi, — atsakė jam 
Gavrila. , *

Gerasimas pažiurėjo į jį, paniekina
mai nusišypsojo, .vėl sudavė sau į krūti
nę ir užtrenkė duris.

Visi tylėdami sūžiūro į vienas kitą.
— Ką gi visa tai reiškią? — pradėjo 

Gavrila. — Jis Užsidarė?,
— Palikite ji, pavrila Ahdrieįįčiąu, 

— pasakė Stepanas. — Jis tai tikrai* pa
darys, jei pažadėjo. Jis ne toks, kaip fties. 
Kas Įiesa, tai tiesa. Taip. <

— Taip, •— pakartojo visi ir linktelė
jo. galvomis? Tai jau taip.

Dėdė Chvostas atidarė langą ir taipgi 
pasakė: . ’

— Tąip. »
— Na> gerab pažiūrėsime, —r atsakė 

Gavrįla. O sargyba vis dėlto lai pa-

1948 m. liepos. 23 d. Ku 
Klūx Klan Vyčiai laikė savo 
demonstracijas ant Stone 
Mountain, Georgia. Ši slap
ta organizacija remia “bal
tų viršenybės” judėjimą ir 
kitas rasinės, ir tikybinės 
neapykantos formas. Cere
monijose didelis kryžius de
gė, nauji nariai buvo pri
imti, ir Klano Grand Wi
zard pranešė, kad jų naujos 
organizacijos įsteigtos 20 
valstijų, ir toliau pareiškė; 
kad “kraujas tekės gatvė
se”, jeigu prezid. Trūma- 
no civilių teisių programa 
bus pravesta?
<. KuKlux Klano istorija y- 
ra įdomi; Pirtniausia pasi
rodė pietuose po Naminiu 
Karu. Nors tautinė organi
zacija pertraukė savo veik
lą kelis kartus, bet Klanas 
vis egzistavo per įvairias 
valstijų “draugijas” --ir 
“fronto” ' organiza c i j a s. 
Šiandien ji stipriausia Ge
orgia valstijoj, nors dauge
lis gyventojų ją smerkia. 
Kai kuriose dalyse policija 
remia jos veikimus, ir atsi
sako suimti jos narius. 1946 
m. po vadovyste gubernato
riaus Ellis Arnall, Klanas 
buvo panaikintas Georgia 
valstijoj. Nepaisant’to fak
to, Klanas iškilmingai laikė 
savo demonstraciją š. m. lie
pos mėn. s

Įsteigtas 1865 m., Klanas 
buvo .tęsinys sukilimo. Pra
laimėję karą pietų gyvento
jai slaptai stengėsi sulaiky
ti konstitucijonališkas tei
ses nuo naujai išlaisvintų 
negrų. Jie' kurstė biedųus 
baltuosius prieš negrus. 
Biedni baltieji pradėjo rea
lizuoti, kad jų ekonominiai 
interesai ii* negrų buvo viė- 
nodi, ir K K K atgaivino 
vergijos dienų prietarus. 
Klansmenąi • su kaukėmis 
neleido negrams balsuoti, ir 
neleido biedrių baltųjų jiems 
padėti.

1920 m. Ku Klux Klano 
programa buvo nė tik anti- 
negrams, bet anti-žydams, 
anti-katalikajns ir anti-atei- 
viams. Valstijose kaip Ohio, 
Indiana, Illinois, New York 
ir Nėw Jersey, kaip ir pier 
tuose, organizacijos veiki
mas pasireiškė .‘‘100% ame- 
rikąnizacijo's” judėjimuose. 
Šie degantieji kryžiai ir 
maskuoti vyrai išgąsdino 
daug žmęnių, baltų ir juo
dų. Leidinys “The KKK Ka- 
techism and Songbook” iš
leistas 19Ž4 m. praneša: “y- 
rą ne-amerikoniška impoę-

/ i
tuoti Europos '“foreigners” 
iš aršiausių distriktų čia 
dirbti už mažesnes algas, 
negu amerikiečiąi gauna. 
Mes todėl čia turime strei
kų.” Klanas kaltina imi
grantus , už pasikeičiančią 
industriališką sistemą.

Tas pats- leidinys paaiški
no Klano poziciją kaslink 
katalikų bažnyčios, smerk
damas ją kaipo blogiausią iš 
visų įstaigų.

•. <
1930 m. Klanas koopebavo 

su'Nazių Bundu ir kitomis 
organizacijomis, kurios ar
dė Ąmerikos vienybę,'kurs
tant vieną grupę z prieš 
kitą. Pavyzdys tokio Klano 
ir Bundo bendradarbiavimo 
buvo susirinkimas Camp 
Nordland, New Jersey val
stijoj^ Daug Klano “drau
gų” vėliau buvo suimti ir 
nubausti, i• \ ■

Ku Klux Klanas pritaiko 
savo veikimą prie laiko ir 
situacijų. Dabar ‘jis kreipia 
dėmesį į darbo unijas, ku
rios bando suvienyti baltus 
ir juodtis darbo įmonės Pie
tuose įvykdininiui geresnio 
gyvenimo standardo.

Šiandien net pietuose rei
kia kovoti Klaną. Miami, 
Floridoj, kongregacija jpa- 
liuosavo savo ministerįf ku
ris pavėlino maskuotiems 
Klansmenams^ lankyti pa
maldas. Virginija atšaukė 
Klano čarterį už neužsimb- 
kėjimą registracijos mokes
čio. ‘Atstovų Butas Illinois 
valstijoj balsavo tyrinėti 
Klaną. Pagal New Ybrko ir 
New Jersey civilių teisių į- 
statyhią, grupės tose valsti
jose buvo panaikintos. At- 
larita, Klano’ tvir
to ve j>/klarismenas buvo nu
teistas už sumušimą dviejų 
veteranų. Keturi apskričiai. 
Georgia valstijoj panaikino 
Klaną, kada jis reikalavo • 
leidimų demonstracijoms.

Ku KlUx Klanas kišasi į 
politiką. Neseniai jis bandė 
sulaikyti negrus nuo balsa
vimų vietų, nariai maršavo 
prieš vietas iš anksto. 
Wrightsville, Georgia, Kla
nas toks stiprus, kad išgąs
dino visus negrus, bet žmo
nes, laikraščiai ir valdžios 
įstaigos sulaikė kitas pla- * 
nuotaS' demonstracijas.

Kada States Rights Party 
laikė sėimą Birmihghame^ 
J; B. Stoner, vadas Tennes
see valstijos KKK, įnešė 
konstitucijonališką priedą, 
“kad žniogus negali būti 
žydas.” a t 1

Ne tik asmenys^ Bet iror- 
ganjzūotoš grupės kovoja 
Klaną pietuose. Daug pietų 
gyventojų norėtų prezer- 
vuoti baltųjų viršenybę; bet 
ne veikimais maskuotų vy
rų, kurių ceremonijos ir 
darbai primina juodų ir ru
svų marškinių legijonus Ita
lijoj ir Vokietijoj.

Sunku spręsti stiprumą 
Klano. Bet susirinkimas ant 
Stone Mountain buvo di- 
džihusias per dviueširhts 
metų.

Dabar nauja grhpė v į- 
steigta Georgia ir Alabąmą 
valstijose — neapykanta y- 
ra jų obalsis. Bet Amerikoj 
nėra vietos tokioms organi
zacijomis.

Common Council

IŠ Brazil!]'OS
Aukos Kaliniams

S. PAULO.—-Šiomis dieno- 
hiis kalinamųjų laisvės reika
lu buvo padaryta pora sueigų, 
per kurias mūsų tautiečiai su
aukojo sekančią pinigų su
mą: 4,457.50 ’ kruzeirų per š. 
m. birželio 13 dieną įvykusią 
siieigą. Antra tokia 
įvyko birželįo 19 d., 
tautiečiai kalinamųjų

sueiga 
kurioje 

reika
lams suaukojo 1,470. kruzei
rų. Per šią sueigą su priete- 
liškais norais pasirodė /šie as
menys: Pienininkas 100.00 
kruz., Julius Rainis 200.00, 
Katiušką 300.00, Bųkva 50.00^ 
Bukvienė 50,v Marija K. $50, 
Laisvė 200.00, Souza 200.00, 
Souziehė 100.00, Aušra 200.- 
00, ir Viktoria 20.00 kruz. 
Visiems aukojusiems tariame 
didelį draugišką ačiū ! V. V.

viams\ gyvenamiems vua 
loj, Vila Ahąstecio, V. Ze- 
linoj ijr kitose vilose, po ku
rias valkiojasi valkatos ir ra
dę vaikučius bežaidžiant pra
deda klausinėti: Kokios tau
tybės tavo tėvas? Ką jis na
mie kalba? Kur dirba? Kaip 
pavardė? ir tt. Vaikas ką ži
no — papasakoja. Ir, štai, 
ant rytojaus, ar dieną kitą vė
liau, tėvas grįžęs iš clarbo prie 
pat namų suimamas kaip ko
munistas (mat, dabar mieste 
labai tas madoj). Bet čia pat 
atsiranda ir “išeitis.” Valka
tos, kurie persistatę žvalgybi
ninkais, pasiūlo išsipirkti lais
vę. . Visai pigiai: 20 ar 30 
kruzeirų. Ir kas tau nepirks 
laisvės už tokią kainą? Valka
tos, 
lėti, 
trą 
ten, 
tą”
vyksta £ao Paulyje su vieti
niais ir ateiviais darbininkais. 
Todėl visi tėvai (aš čia krei
piuosi į lietuvius) neapleiskite 
vaikų be priežiūros gatvėje, 
pamokinkite juos, perspėkite," 
kad gatvėje neatsakinėtų į ne
pažįstamų 'žmonių klausimus. 
Tuo išgelbėsite vaikučius, nors 
ir ne nuo tiesioginės išdavys
tės, bet ir patys išvengsite jau 
aukščiau miųėtų “malonumų.’’

A<i« G-nas.

gavę pinigus, pataria ty- ; 
o jeigu netylėtų, tai ap
kartą suėmus atsidurtų 
kūr jau daug* “komunis- 
atsidūrė. šitaip dabar

Gavrįla.-^ O sargyba vis dėlto lai pa
silieka. Ei tu, ’ Jeroš&a! —- pridūrę jis, 
kreipdamasis į kažkokį vargšą gėlfoh- 
švąrkį žmogelį, kuris buvo laikomas so
dininku.'^ ■ • ' 7

—• Ką tu veiki? Paimk lazdą ir sėdėk 
čia, o jei tik kas, tuoj bėk pas mane!

Jerošką paėmė, lazdą ir atsisėdo arft 
paskutinės laiptų pakopos. Minia išsi
skirstė, liko tik keletas smalsuolių ir vai
kų, o Gavrila grįžo namo' ir li£pe, kad 
Liubovx Liubimovna praneštų poniai, jog 

’ viskas įvykdyta,- o pats dėl visa ko pa
siuntė arklininką pas šunadvokatį. po- 
nia užmezgė nosinėje mazgelį, apliejo jį 
odekolonu^ pauostė, patrynė sau smilki
nius,, išgėrė arbatos ir, dar veikdama lau
rų vyšninių Iklų, vėl užmigo. *

(Daugiau bus)

’ SlįrėiijUojaritifcji sunkvežimių vairuotojai sutiko praleisti 
išvežti is Šapų ponifeririius indelius (containers) pien,ui.

’ Miesto valdžia prd&ė. Bijota, kad be td mieste susi
darytų stbka pieno. Unija Vairuotojus tokių* praleis- 
tinų vežimų pažymėjb plakatais. Šiuos žodžius rdsaritį 
keli šimtai firmų jau buvo pdsirasiUsios su Unija sU- 

A fartj, sutikusios pridėti po 17 ir< pusė Cfentų mdkestifes.
6et-kelios užsispyrėles ( firmos spyrėsi nUo šusit&rimo 
ir traukė uriiję j teismu Išrinkti iš jos 3 milionus do-, 

'• lerių nėVil ųž stVėikh /adetytUs hiidstdiuiš.

Tėvai, Saugokite Savo Vaikus 

. S. PAULO. — Mieštas, ku
riame nėra jokios asmeninės 
garantijos, beveik būtų ' ga
lima pavadinti ^baisenybių 
miestu, žmogus, išėjęs rytą, 
nežinai/ ’Mf jgrįši vakare įy- 
vas; lygiai nežinai; kuriame 
policijos karceryje taut duos 
nakvynę. Laimingas tas,’ ku
ris užpultas, nors gerokai ap- 

i daužytas, pasprunka* vien su 
apatiniais rūbais ir, pa
siekęs policijos ' nuovadiją, 
Bent apie įvykį 1 papasakoja. 
Dabar, esant įtemptai padė
čiai, mieste eina didelė “spor
tinė . raudonukų” medžioklė. 
Policijos yra daug, bet apie 
panašius įvykius rūpintis nėra 
laiko. Tokių - apnuoginimų 
įvyksta tankiai ir jau nebe pir
mi metai. Imtis priemonių 
prieš užpuolikus, apiplėšimus, 
apnuoginimus, užmušimus, —* 
tai penktaeilis dalykas.

Nekalbant apie - suaugusius,. 
net ir mažamečiai vaikai ne
turi garantijos. štai, balan
džio 9 d. 3-4 metų margaitė 
Ivone Kastro, kuri tik po 20- 
tiės dienų ieškojimo buvo at
rasta krūmuose palei griovį 
nužudyta. Kaip pąprastai, 
kaltininkas nesurastas.

z Ne tik mergaitės, bet ir 
mažamečiai vaikai * pavojuj, 
kurie sudari) jų tėvams f dar 
didesnį pavojų, ypatingai atei-i

Dar Vieno Pastato Nustojo 
Lietuvių Kolonija 4
. fe.' Paulo;—Iš 'patikrintų šal- r 
tinių sužinota,* kad Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje, Į kurios 
rankas, per didelį pasitikėji
mą, pateko lietuvių kolonijos 
esamieji pastatai, pardavė dar 
vieną iš tų pastatų. Tai S. 
.Paulo priemiestyje — Parųue 
d as Nacoes — esamus namus- 
mokyklą. Tokiu būdu, vienas 
po kito nyksta lietuvių koloni
jos triūsu įgytas turtas, kuris 
per nelaimę pateko į nevydo- 
riu rankas. Vincas Vytenis*

.......... ......—-»■....... .

Matthew .
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktoriui

Li&dnoje Valandoje aimpatlMcai 
ir asmeniškai patarnauja oi 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos KopiySloe'

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

TeL MAtkei Z-Šife

Egzaminuojant Aids, 
Rašome Rečeptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
■ v -- ■

Drs. Stenger & Stenga-, 
Optometrists 

394-398 Broadway 
,Brooklyn, Nk,Y.

Tel ST. 2-8M2

(RAMANAUSKAS)

MM Laidotuvių■mH Direktorius

lūdesio. valandoj kreip 
ntfis prie manęs dienę ar 
taktį, greit suteiksim*- 
modernišką patarnavimą 
Patogiai Ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon SL 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

llllll Bl Itl I I » ------------------------------------

4 pust—Laisvė (Libęrty,

&



džiaugiamės pavykusiu
PIKNIKU

Dienraščio Laisvės piknikas 
pavyko šimtu procentų, taip, 
kaip ir seniau. Buvo reng
tai labai rūpestingai prie tos 
didelės iškilmės. Darbo dau
giausiai tenka komisijai, turi 
atlikti visokį priruošjmą, įvai
rius reikalus — tą mes visi 
žinom. Taipgi draugai orga
nizacijų nariai irgi rūpinasi, 
jie taipgi gelbėjo, kuo tik kas 
galėjo.

Rugsėjo 5-tą jau 7-tąwalan- 
dą ryto pasirodė, kad oras bus 
gražus, tai nebuvo abejonės. 
Skubirtbmės, ruošėmės, kad 
tik nesuvėluoti, nes darbo vi
siems įvalias. Einant iš stu- 
bos skambiną telefonas, grįž
tų atsakyti. Tai draugas 
Mesko šaukia, ar ka£ nors su 
mūmis neatsitikę, nes mes jau 
suvėlavom keletą minučių. 
Buvome prižadėję nuvežti, o 
abudu draugai buvo apsiėmę 

’ dirbti.

Pasinaudokite Šią ja 
, Proga

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

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

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

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ 1 ,GQDOSr >» 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kosime. ' ‘ '

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tu6m 
pačiu kajrtu parems it e sa- < 
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mene* 
šiuose. t

Užsakymus prašome 
siųsti" ' šiuom antrašu: 
LAISVĖ, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
BMĖ . t I I

'Daug Įdėta Darbo
Pasiekėm “picnic grounds” 

jau kiek po 9 vai. ' Būrys 
draugų jau yra ir kiekViehas 
rūpestingai triūsia paskirtame 
darbe. Drg. Bekampis jau 
neša įvairų ipaištą, jam gelbs
ti daugiau dhaugij ir visi sku
biai dirba. Prieinu prie mais
to. žiūriu, — komisijos narė 
A. žalnieraitienė jau pervedus 
darbą anksčiau pribuvusioms 
draugėms. Draugės T. Ba- 
čanskienė ir A. Meškauskie
nė aiškina man apie pagamin
tus “hamburgerius.” Tiek 
daug darbo atlikta ir skaniai 
sutaisyta žalnieraitienės ir 
Mattis.

Negi galėsiu čionai suminė
ti višus draugus darbininkus, 
nes jų yra daug.’
Su Svečiais iŠ Toliau

’ Laikas bėga greitai? Jau ir, 
svečiai piknikan renkasi, ima 
stalus ir kėdės, pasirinkdami 
vietas, kur tik jiem atrodo pa
togiau. Št^i sutinku; dd; Šo- 
lomskus, Buhkus ir Taurą iš 
Brooklyno atvykusius su ma
šina, Taipgi ir iŠ Baltimorės 
jau atvykę su automobiliais, 
žiūriu, prie vartų didžiausis 
būrys apstojęs, perkasi tikie- 
tus. Skubiai ir atsargiai dir
ba H. Merkienė, Ch. Walant, 
U. šapranaūskienė, Ch. Mat
tis, svečius įleisdinėdami par
kam

Kiek vėliau sutinku dd. Pr. 
Buknį ir P. Grabauską. Pa-r 
klausiau:

—Kaip atvykote ?
—Bušu.
—Kiek iš Brooklyno pribu

vo bųsų ?
—Trys, — atsako d. Gra

bauskas.
, Ačiū d. Grabauskui, kad 
išlaikė prižadą. Praėjusio lie
pos mėnesio 4-tą, brooklyniš- 
kiame Laisvės piknike, buvo 
prižadėjęs, kad brooklyniečiai 
pas mus atvažiuos keliais bo
sais.

Perėjus į kitą pusę parko 
Į matosi ir tenai už vartų pri
statyta dičįelė eilė busų. Drau
gai baltimorieciai jau besi
rengią grįžti namo. Paklau
siau :

>—Kiek pribuvote iš Balti
morės ?

—Du busai ir 5 - automo
biliai. '

Man nepažįstamas draugas 
pastebėjo, kad dfcbar mes lie- 
kamėsa jiems skolingi, sekan
čiais metais turėsime būti Bal- 
timofėje rengiamame dien
raščio Laisvės piknike; Drau
gas Deltuvienė ir viena jauna 
moteris atsako, kad praėjusį 
pavasarį aš jau buvau, nesilie- 
ku skoloje;

Per Greit Pasibaigė Diena
Mačiau tūlus draugus ir 

drauges iŠ Brooklyno ir iš ki
tur su literatūra, kitais visuo
meniškais danbais ir šiaip "pa- 
žmonyje, bet vos tik špėji pa
sveikinti, , o kitųzir pasveikin
ti nebuvo progos per daugu
mą svieto. Taip diena ir bai
gėsi; i

Neteko sužinotu po. kiek, 
mašinų buvo iš Brooklyno ir 
kitur,., Po kiek buvo busy iš 
Chester ir Shenandoah, Pa., 
ir iš kitur, nes ląįko teturėjau 
labai mažai. .

Abelnai žmonės nesiskubino 
anksti namo grįžti įkalbu 
apie atvykusius iš aiįti). Ma
tyt, visi buvo patenkinti priė
mimu. Maistas buvo geras it 
gėrimų troškuliui numalšinti 
užteko. , . ' >

Darbinihkai, nors, sunkiai 
nusidirbę, taipgi buvo sma
gūs, kad ^pasekmės buvo pa
girtinai geros. Tas džiugint/ 
visus.'

Rengiamės Prie Teatro
/ Jau baigėm vasarinius, da
bar prasidės »rudens ir "ziemi- 
niai parengimai. Sekantis bus 
Lyros Choro^ spalių 16 d., Lie
tuvių Muzikalėje Salėje^ 2715 
E. Allegheny Avė.

Taipgi Philadelphijos Lietu
vių Moterų Klubas turės di? 
delį parengimą lapkričio 
(Nov.) 27 do šeštadienį, Lie

tuvių Muzikalėje Salėje, 2715 
E. Allegheny Ave. Statys 5 
veiksmų dramą “Pergalė,” 
vaizduojančią Lietuvos gyve
nimą pastarojo karo metų. 
Vaidins Lietuvių Liaudies Te
atras iš Brooklyno.
z Tai bus didžiausia naujany- 
bė. Philadelphijos lietuviai 
nėra matę gero lietuviško vei
kalo per eilę metų. O dar 
yra svarbu tai, kad brookly- 
niečiai profesionališkai gra
žiai vaidina. Svetainė taipgi 
yra graži ir privažiavimas pa
togus iš . bile kurios dalies 
miesto.

Vaidinimas prasidės 5-tą 
valandą vakaro, nes po vei
kalo bus šokiai ir kitoks pa
sismaginimas ir . pasivaišini- 
mas. Įžangos tikietai jau par
davinėjami, z tad- įsigykite iš 
anksto, kad nebūtų trūkumų 
prie durų atėjus. Tikintus 
parduoda A. žalnieraitienė, 
10d9 Jackson St. ;'H. Mattis, 
6067 Upland St.; P. Walantie- 
nė, 3514 Shelmire Ave.; H. 
Merkienėj 5208 Warnock St.

Šiuom syk tiek—iki vėles-; 
'nių pranešimų.4

P. Walantiene.

Japonas mokslininkas dr. 
Hitoši Kihara išvystė ar- 
būzus-watermelonils, turin
čius tik po vieną grūdą.

/ *5
I m  ................................................................................................. nu ,(gil‘ w

August Gustas 
BELTAlftE FLORIST

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

/ ‘ (kamp, 68th St.) „ •
įsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, »šermenų 

ir tt., telefonuokite
; ” SHoreroad 8-9380 . '

Ir Gustas jums tuojau pristatys gčlių bukietą ar vainiką, 
\ , > ko jūs reikalausite.

—Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 
mus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTASUžsakymus

‘FUNERAL HOME, Ine., 8^4 Mar0y Ave., Brooklyn', N. Y
/

L J-------  _ ...ay ■ ■ ■ ■ ■■ ■ .,______- o

’ Paul Gustas Funeral Home.
! inc. ■ ■ s
?54 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS I.AISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar nakt| 
EVergreen 74774

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

Du kambariai šermertittij dMėtU puikiai jriioŠtas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

PAJIEšKOJiMAI
Pajieškau sesers duktės Bronės 

Vičaitės, apie 1926 metais išvažia
vusios iš Brockton, Mass., į New
ark, N. J. Jinai pati ar ją žinantie
ji prašomi pranešti man. Kažimie- 
ras Norkus, 23 E. Houston St., New 
York, N. Y. (220-223)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer,, Wine, Liquoi

rr..n a> i .v
NOTtCE is hereby given that License No. 
L. 5011 has been issued to th a. undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholid Beverage Con
trol Law at 176 Grand St. Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
sutned off ■'the premises.

GRAND ST. EXT. LIQUOR STORE 
L & R SCHALZBERG

J. J. Kaškiaučios, M. D 
680 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės (į 
Lorimer toffee Shop

Frdnk Domikaitis
Savininkas

417 Lorimer Street 4 
Laisvės Name

Brooklyn, N. . ,,
Kvepiančią! keptos lt virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių

41 .rwy?
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“Nuo to laikoj kai tapo įvestas Taft-Hdrtley įstaty
mas, jinai užsispyrė daugiau neskaityti NLRB— 

Nacionalės Darbo Santykių Tarybbs..

Kūnas Gali.
(Tąsa nuo 3-čio pusk)

Šis bandymas įrodė,

ttttp Wanted—female*
REIKALINGOS MOTERYS

T f
v 43 f s jy
iL C? / flv

A / B

Žinios iš Lietuvos
įvykdė pusės mėnesio pusiau- 
fabrikatų gamybos programą.

d. —

Vilniaus Išvadavimo 
Metinėms

VILNIUS, liepos 1 
“VeĮ^ro” kailių siuvimo fabri
ko kolektyvas ketvirtosioms 
miesto išvadavimo iš vokiškų
jų okupantų metinėms arti
nantis, žymiai pakėlė darbo 
našumą. Per pirmąjį liepos 
mėn. dešimtadienį vebriečiai 
pasiekė 35 procentus mėnesi
nio plano. #

Kailių’ siuvėja Rėvzonienė 
dabar įvykdo po dvi Išdirbio 
normas, Solmanas—po pustre
čios, o Tiškevičiūtė ir Janins- 
kaitė—net po ’ keturias.

Su dideliais gamybiniais lai
mėjimais sutinka ketvirtąsias 
Vilniaus išvadavimo 
“Spartos” 
dirbantieji, 
ties garbei 
vas viršum 
daugiau kaip £0,000 porų ko
jinių ir 7,000 porų trikotaži
nių baltinių. Įrengta 12 nau
jų moljezinių mašinų.

metines
trikotažo fabriko
Garbingos sukak- 

“Spartos’ kolekty- 
plano pagaihino

Vilniaus išvadavimo meti
nių išvakarėse baldų fabriko 
kolektyvas pągamino natijos 
formos minkštų/ kėdžių ir fo
telių. Naujos rūšies baldai 
gražesni ir patogesni už anks
čiau gamintus minkštus bal
dus.

Su ypač gražiais gamybi
niais laimėjimais Vilniaus iš
vadavimo metines sutinka 
frezuotojas Kurickis, stalius 
Gotalskis, baldų cecho meis
trai TomašėVicius ir Ivanaus
kas, apmušė jas-brigadininkas 
Monakas ir kiti.

40 Standartinių Namų
UKMERGĖ, liepos 12 d.— 

šiais metais Ukmergės “Garo” 
ir Vilniaus “Neries” medžio 
apdirbimo fabrikai įsisavino 
naują produkciją: jie pradėjo 
standartinių 2-3 kambarių na
mų gamybą.

Šiomis dienomis miško pra
monės ūkiams, kurių porei
kiams skiriami šie gaminiai, 
perduotas keturiasdešimtasis 
standartinis namas. Gamyba 
plečiama toliau.

Šis bandymas įrodė, kad 
jeigu maiste yra gana pilnų 
proteinų (su visomis svar
biomis amino rūkštimis), 
tai kūnas gali pasigaminti 
tam tikrus -kiekius foliško- 
sios rūkšties vitamino.

SŪRIO PROTEINAS
Kuomet vienintelis žiur

kėms duodamas proteinas 
buvo ‘kaseinas (casein), tai 
jauni žiurkučiai skurdo, 
prastai augo ir dažnai sir
go kraujo ligomis.

Kaseinas yra pamatinis 
pieno proteinas. Tai kasei- 
naš sudaro ir svarbiausią 
sūrio dalį.

Kada prie kaseinp buvo 
pridėta žiurkėms trys ami
no rūkštys, tai, žiurkučiii 
jau gerai augo ir nesirgo 
kraujo ligomis.

Vadinasi, svarbiausias 
pieno - sūrio proteinas ka- 
seinas nėra toks tobulas, 
kaip iki7 šiol buvo kalbama. 
Šiam proteinui stinga 
kurių amino rūkščių. 
čiau piene — sūryje 
dar ir kitų proteinų.

J eigų maiste permažai 
proteinų, tai pritrūksta kū
nui ir vitaminų ir bran
duolinės rūkštieš. (nucleic 
acid), o ši rūkštis yra pa
matiniai svarbi medžiaga 
narvelių-celių branduoliu- 
kąnr. Iš narvelių gi suside
da vis kūno organai.

—Žmogaus kūnas, tur
būt, gali taip pat pasiga- 
mint tūlus vitaminus iš 
proteinų, kaip ir žiurkės, 
— daro išvada daktaras 
Daft. N. M.

OPERATORĖS
PRIE BRASSIERES

1 ADATA, 2 ADATOM MASINOS. * 

LYNN BRASSIERE CO.r 
HUYLER ST., HACKENSACK, N. J.

HACKENSACK 8-9787 
_______________ ——BU

PATYRUSIOS . H 
OPERATORES

PRIE SINGER SEWING MAįlNŲ

J. H. MFG. CO. INC. ' 
34 EXCHANGE PLACE 
JERSEY CITY. N. J.

Harboruįde Bldg., Unit No. 1, 4-toe Lubos.

37

PATYRUSIŲ 
OPERATORKŲ REIKALINGA 

PRIE MOTERIŠKŲ BURNELIŲ 
DARBAS NUO KAVALKŲ

Labhi gera alga patyrusiom operatorėm. • 
Kreipkitės

GROVE DRESS MFG, CORP.
107 South Grove St., Freeport, U I. 

___________________________________ (222),
REIKALINGA NAMŲ DARBININKE- VI

RĖJA. Guolis ant vietos, 7 kambariai. 3 
maudynės, 4 suatun?. Patraukianti alka. 
Saukite MAIN 2-2383 plrfnadieni iki 12. 
MRS. M. DAMSEY, 225 EASTERN PARK
WAY, BROOKLYN.

. ........................- ■ - - -

kai
Ta-
yra

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Mūrininkai—unijistai
$4.50 į Valandą, 7 valandų diena

Darbai pas
Prospect St. ir Thompson Plape 

, HACKENSACK, N. S.
ir

• Fairlawn Ave. ir Well Drive
Fairlawn, N. J.

Duodama trtnapbrtacija ‘ | ir New 
Yorko pusės per George Washington Tilt*.

DUKE CONSTRUCTION CO., 
164 CEDAR LkNE. TfeANECK, N. J.

TEANECK 6-2750
023)

New Delhi. — Indijos ar
mija jau tik 60 mylių nuo 
Hyderabado sostinės.

Per pastarąsias diedas “u- 
dros” kailių apdirbimo fabri
ko darbo žymūnai dar labiau 
pakėlė, savo darbo našumą. 
Vilniaus išvadavimo metinių 
garbei mezdruotojas llgenis 
darbo našumą padidino kuo
ne dvigubai; Klakinas duoda 
kasdien po dvi išdirbio nor
mas.

“Ūdros” kolektyvas per pir
mąjį mėnesio /dešimtadienį

Kooperatiniai Ūkiai— 
Pieno Paruošų Pirmūnai

RASEINIAI, liepos 12 d.— 
Jau nuo pat šių metų pradžios 
žemės ūkio kooperacijos drau
gijų ūkiai išvystė sparčius pie- 
ųo pristatymo valstybei tem
pus. Tuo tikslu jie didelį dė
mesį atkreipė į karvių prie
žiūrą ir šėrimą. Sustiprinus 
karvių šėrimą ir pagerinus 
priežiūrą, jų pieningumas žy
miai pakilo. Dėka to, koope
ratiniai ūkiai iki šiol privalo
muosius pieno pristatymus 
valstybei įvykdė 120%.

Pittsburgh#, Clevelando, Detroito, 
Chicagos ir Rochesterio Veikė j ams

? DebPrakalbą Maršruto. . į
Lietuvių Wallače-for-President \ Komitetas ragina 

Pitįtsburgho, Oleveląndo., Detroito ir Chicagos veikėjus 
sušaukti masinius Įnitingus-prakalbas, kad jose būtų ga
limi lietuviams darbo žmonėms suteikti daugiau žinių 
apie ateinančiuosius prezidentinius rinkimus.

Kalbėtoju sutiko būti Rojus Mizara, dienraščio Laisvės 
redaktorius. Jis sukiko prakalbų maršrutų pradėti su š. 
m. rugsėjo mėnesio 29 d; ir baigti su spalių mėdesio 10 d.

Chicagoje, girdėjome, yrą/Šaudamas masinis mitin
gas spalių 3 dieną, Važiuodamas į Chicago, jis galėtų 
sustoti Pittsburghe. Grįždamas, galėtų sustoti Detroite 
,ir CleVelande, taipgi įeitose Vietose pakelyje.

Komitetas nežino, kuriom* kolonijom kurios dienos pra-^ 
kalboms geriau tinka, todėl jis tik praneša, kad mūsų 
veikėjai žinotų ir patys galėtų suderinti viską taip, kad 
kalbėtojas būtų išnaudotas visomis galimomis dienomis.

Tūloms kolonijoms, žinome, šiokiais vakarais nėra 
praktiška prakalbas ruošti, bet tūloms šiokių diegų vaka
rais yra praktiškiau negu sekmadieniais, Todėl mes pa
liekame tai spręsti patiems veikėjams ir organizacijoms.

‘ Prašome apie tai greit pranešti. Rašykite pačiam R. 
Mizarai, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Pasitikiūle, kad-mūsų pasiūlymas bus gerbiamų vei
kėjų mielai priimtas./ i

i \ 'Naęįonalis Lietuviu Wallace-for
v President Komitetas.

1 •. ; V ’

jRoma. — Paskelbtas vi
suotinas stiklo ir indų dar
bininkų streikas Italijoj, 
k—m iiiA...... .

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

, Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laidotuves 

\ Effl

****

5 pusi.—-Laisve (Liberty, Uth. Daily)-k kirpti., Ruga. 20,

MATIIIEW P. KALI AS 
' (BEĖLIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
s Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą Rainą. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

( Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
r_- .._rr-— ------ ■" —.**>■*

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale• •

Joseph Zeidat, Jr
411 Grand St

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. T.•Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 Tel. EVergreen 8-9770

StEAK PARTY
Valgykite Pietus pas

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

STEAK PARTY SPALIO 2 OCT.
* •V'

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gauti Happy Days Restaurante.

; Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas. ' ■
Kiekvieną Šeštadienj Įvyksta puota, pasivalšlnimas bei parč. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomūojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių 

žemos kainos už viską.
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

'i

RONKONKOMA
8664 \

TELEPHONE 
8TAGG 9-6043



Darbuote
w

Darbininkai uni

Vaiky Daržininkų Šventė

•išlei

prie

Valandos

Tel. EVergręen 4-8174
Peter Kapiskqs

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
TONY’S

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
SAVININKAI

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

701 Grand StreetATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

didesnėje gro
ju os išmetė iš

Dailiy Moterišku ir Vyrišką > 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Garmentiečiai Siuvėjai 
Išleido Laikraštuką

Nežinomas vyrukas tapo*nu
šautas policijos- New Yorkė 
Sakoma, važiavęs vogtu auto 
Pasivytas, iššokęs iš auto ii 
bandęs atsišaudyti.

Du Newyorkieciai 
Tapo Numarinti 
Elektros Kedėje

Raudonasis Kryžius 
Praneša

Steųhan J. Supina, ekspio 
zija gązdinęs UN centrą, su 
laikytas teismui.

Nušovė Merginą Lėk
tuve ir Pats Pasipjovė

LEIDQ PAKELTI BUŠŲ 
FĖRĄ PO 1 CENTĄ

brangumo 
tyrinėtojas 

paskelbė, 
Yorke

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Skairius
Makute-

visos
komi-
Atei-

Rugsėįo 
centralinių 
ment • of

CIO Unija Pikietavo New 
Yorko Labdarybės Centrus

laiko pramiegodavęs ant so 
fos pas savo pažįstamus Mr. ii
Mrs. Green. ,

Bing Crosby filmoje “The 
Eihperor Waltz,’* pradėju
sioje trečią savaitę Brook-

Miesto valdinė Biudžeto Ta
ryba leido pakelti fėrą kom
panijoms, aptarnaujančioms 
tūlas miesto linijas autobusais. 
Fifth Averiue, busų fėras bus 
11 centų, o kitų kompaniškų 
linijų po 6 centus.

Pakėlimas įeina galion tuo
jau, bet skaitomas laikinu— 
iki gruodžio 31-mosi O po 
to vėl nustatys fėro »kainą.

TeL E|Vetgręen 4-861?

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Drabužių Centre Įvyksta 
Masiniai Mitingai 
Veiį Kas Dieną

Darbininkai buvo išmesti iš 
darbo už tai, kad jie reika
lavo viršininko su jais tartis* ir 
protestavo, kuomet jis panai
kino kolektyvėms deryboms 
unijos Su departments veiku
sį aparatą. Viršininkui nesi
skaitant su unijos komitetais, 
unijistai atėjo 
pėje. tai 
darbo, t

LDS 
ren-

T

Ištraukus iš Jamaica Bay 
balų praėjusį ketvirtadienį ten 
nukritusį Bellanca lėktuvą ir 

> ištyrinėjus, išryškėjo*, kad ja- 
Tfiė'^buvo papildyta žmogžu
dystė ir saužudystė.

Išėmus iš lėktuvo jame ras
tą mirusią Hannah Laufer, 29 
metų, atlikus pomirtinį skro
dimą, joje atrado tris kulkas. 
Ir pilotas miręs huo peilio 
žaizdos krūtinėje. Lėktuve 
atrado 8 colių peilį. Iš to vi
so sudaryta išvados, kad jisai 
merginą nušovė ir’pats pasi
pjovė virš balų ir tik paskui 
nukrito į balą. »
J Pilotas, Jesus Meneu Mon- 
lėon, 31 m., ispanų kilmės, 
buvęs karo laiku marininku ir 
penkiuose torpeduotuose lai
vuose. Dėl tų prietikių buvo 
pažeista jo sveikata, jis buvęs 
nervingas. Tačiau kadangi 
jis, kaipo marininkas, nuo 
Anglijos laivų persikėlęs ant 
Amerikos laivų 1942 metais 
dirbo mufns ir pasiliko mūsų 
žalyje, jo įvažiavimas paskai
tytas nelegališku, norėta jį iš- 
deportuotf.

Prie to, gal būt, prisidėjęs 
įsimylėjimas į tą merginą ir iš
siskyrimas su žmona, taipgi 
finansiniai trūkumai. Mato
mai, gal neturėjęs nei pasto
vaus buto,‘kadangi laiks nuo

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Aukshriif 
Ėaiktų, Gold Mounting^, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

- Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

pasipiktinę de 
partmento viršininkę* *Ray 
mond M. Hilliard’o diktatoriš 
ku, sauvališku elgesiu, verti

Frances M. Douglass,'brook- 
lynietė negrė švietėja, paskir
ta ir prisiekdinta Board of 
Higher Education nare. Jinai 
—pirmasis negras įleistas ton 
įstaigon.

Trečiadienį', rugsėjo. 15 d., 
Lietuvių Neprigulmingo Klu
bo name įvyko LDŠ 46 kuo
pos susirinkimas. Narių da
lyvavo mažokai. Kuopos ko
miteto raportas priimtas. Na
riai visi pasimoka duokles lai
ku, susispendavųsių nėra. Li
gonių taipgi nėra, tik draugė 
Rugienienė dar vis nesveikuo- 
ja, bet jos liga tokia, kad la
bai lėtai duodasi paveikti. 
Vistik manoma, kad su laiku 
pasveiks.

Parengimo komisija rapor
tavo, kad parengimas, prie ku
rio buvo rengtasi, neįvyks ir 
svetainė jau- atsakyta. Bet tai 
padaryta be sutikimo 
komisijos, net vienai iš 
sįjos suvis nepranešus, 
tyje taip neturėtų būti.

Skaitytas laiškas nuo 
3-čios apskrities reikale 
giamo bankieto pagerbimui 
A. Matulio, jo 30 metų visuo
meniniame veikime. Bankie- 
tas įvyks 24 d. spalių, Linden, 
N. J. Pora draugų paėmė ti- 
kietus. Visi sutiko, kad drg. 
Matulis yra pilnai užsitarna
vęs tokio pagerbimo, nes per 
30 metų nenkiilstančiai darba
vosi. Ypatingai daug darbuo
jasi LDS 3-čioje apskrityje.

Prisiminus apie rinkimfl 
kampaniją, kuri dabar prasi
deda įsisiūbuoti, visi sutiko, 
kad reikės darbuotis už Pro
gresyvūs Partijos kandidatų 
išrinkimą į valdvietes. Tam 
darbui reikalinga ir finansinė 
parama. Ant vietos trys drau
gai davė po penkinę, kiti po 
dolerį dr po 50 centų. Viso 
$20.50. Kurie nedalyvavo su
sirinkime, taipo pat, prie pir
mos progos, turėtų tam rei
kalui, pagal išgalę, paaukoti.

Koresp.

Rugsėjo 17-tą mus pasiekė 
pirmutinis leidinys eilinių 
sukniasiuvių, susibūrusių į 
Ladies Garment Center ALP 
išleistas laikraštukas ZIPPER. 
Šis garmęntfečių ALP (Ame
rican Labor Party) skyrius ir 
jo laikraštis kalba už Wall
ace. - :

Laikraštukas tikrąi zipperiš- 
kas —-1 raštai trumpi ir gyvi. 
Pavyzdžiui? viena tiktai ant* 
rašte tūlo apie rinkimus rašto 
pasako visą istoriją apie tai, 
ką nulems unijų yiršininkų iš
ėjima^ remti reakcihmkuš4*rin- 
kimųosė. Antraštė sako: -

“Joks darbininkų ‘čyfas’ ne
išrinko prezidento, ' darbinin
kai išrenka.” •

Laikraštuke Jaunieji Pro
gresyviai ragina atšaukti 
draftą. Paskelbiamos trum
pos ištraukėlės iš Wallace’o 
prakalbų. Primena, ką sakė 
R'ooseveltas apie Wallace’ą. 
Nurodo, kur stovi ir dėl ko 
taip, o ne kitaip stovi unijos 
stambieji viršininkai. . Nu- 
kaukuoja jų “Liberalų” Par
tiją. Paskelbia visokius eili
niams nariams svarbius susi
rinkimus. Taipgi telpa svar
būs paveikslai.

Yra klausimų ir atsakymų 
skyrius.

Eiliniams sukniasiuviams 
verta ZIPPERĮ įsigyti ir turėti 
po ranka. N. S.

Ann Sheridan ir Gary Cooper filmoje “Good Sam,” 
rodomoje Radio City Music Hall, New Yorke. Didžio
joje scenoje “Musicana,” su svečiais artistais šokėjais, 

Rocketęmis, orkestru.

mu darbininkų tapti nieko ne
gird inčįoųiis, .nematančiomis 
(bijančiomis prasitarti) mu
mijomis. .. *

•Protestui prieš išmetimą 
draugų iš darbo' ir prieš ver
giančias sąlygas, praėjusį 
penktadienį apie du tūkstan
čiai unijistų išėjo pikietuoti 
keturias cėntralines raštines.

Unija sako, kad komisionie- 
rius Hilliard panaikino nesu
sipratimams rišti aparatą, 
baudžia bandančius įteikti 
skundus, neleistinai nuvilkina 
įteiktų skundų išsprendimą, 
uždraudė skleisti Ainijos lape
lius, nužemino pašalpos lygį, 
įvedė “alinančią paskubą” su 
verstinais viršlaikiais, “stum
do’ veteranus ir valytojus, ne
leidžia pakilti į aukštesnius 
laipsnius tarnautojams, nuka
pojo algas .šimtams tyrinęto-

'r ' U

galėjo susipažinti su seimo 
tarimais iš tilpusio seimo pro
tokolo. Aišku, .kad ne visos 
kuopos , yra pasitenkinusias 
Vardo pakeitimu ne todėl, kad 
jį pakeitė, bet todėl, kad ne
leista narių referendumui. Ta
čiau, pasiginčiję, padiskusavę, 
visi ir visos imkimės‘’už dar
bo naujų narių gavime. Se* 
nimas turi būti rimtesni ir 
leisti jaunesnei kartai būti 
aktyviais mūsų organizacijo
je. Jaunesnieji turi parodyti 
senimui savo darbštumą, pasi
ryžimą auklėjimui mūsų LDS.

štai mes Trečioje Apskri
tyje turime kuo pasidžiaugti. 
Draugė Bakūnaitė iš Linden, 
N. J., kuri dalyvavo seime, 
pąrvykus į namu? po seimo 
ima aktyvų dąlyvumą Apskri
ties parengimų darbuotėje. 
Tai jauna mergina ir, galima 
tikėtis; * bus darbšti. , mūsų 
draugė visada. ,

Apskr. Pirmininkas
- A. MATULIS.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STągg 2-8842

New Yorke į namus pri
statomo pieno kainos yra 24 ir 
pusė centų už kvortą. Aukš
tesnės yra tik Newarke ir At
lantic City, ten moka po 25< 
centus, taipgi po 26 centus 
moka Jacksonville ir Mia
mi, Fla.

New Yorke už krautuvėse 
perkamą pieną ima nuo 20 iki 
24 centų. '

Pigiausia, po 17 centų, mo
kama už į namus pristatomą 
pieną. Burlington ' ir Fort 
Dodge, Iowa, taipgi Lewis
town, Mont.

Apskrities komiteto ruoštas 
ir įvykęs piknikas dienraščio 
Laisvės naudai buvo vidutinis. 
Reikia priminti, kad' įvyko tik 
tuoįaus po didžiojo Laisvėsl 
naudai pikniko Philadelphijo- 
je ir mūsų piknikų lankytojų 
gera dalis dalyvavo jame. Bet 
esame įsitikinę, kad bus pelno., 

, Piknike nebuvo jokios kitos 
programos apart žaislų, šokių 
kontesto ir drg. Mizaros kal
bos. Polkos konteste laimėję 
antrą prizą brooklynięčiai K. 
Meškėnas su B. Briediene grą
žino dienraščiui Laisvei. Ačiū 
jiem.

Piknike dirbo visą dieną se
kami draugai -bei. draugės: 
Poškus, Stasiukaitis 
Vilčinskas, Matulis, 
pienė. Vertelienė, . Bakūnienė, 
Bakūnaitė ir Thelma Maku- 
tėnieriė (marti). Taipgi pa
gelbėjo su savo mašinomis 
draugai Vaznys,* - Varisonąs, 
Stripeika. Patsai parko’ savi
ninkas drg. Vaičionis ir Vai- 
čionienė visą dieną gelbėjo 
rengėjam. Ačiū visiem bent 
kuo prisidėjusiem su darbu.

Well, tai apskrities komi
tetas užbaigė vasaros sezono 
darbuotę. Pasekmes visi su
žinosite apskrities metinėje 
konferencijoje, kuri įvyks 
trečią sekmadienį lapkričio 
mėnesio, Brooklyne.

Jau gerai laiko praėjo nuo 
įvykusio LDS seimo. Kurių 
kuopų delegatai dalyvavo sei
me, tai tos kuopos girdėjo ra
portus gyvu žodžiu. Tos kup- 
pos, kuriąs neturėjo delegatų,

grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks

iu lūs ir krajavus 
a sudarau su ame- 
hI rikoniškais. Rei- 
|y kalui esant ir 
^padidinu tokio 
y dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas' Broadway Ir Stone Ave., prie1 
) Chauncey' St., Broadway Line. 1 
' Tel. GLenmore 5-6191

Pienas New Yorke 
Brangiausia Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių, kitokių

‘ UP1TO.DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Sing Sing kalėjimo elektros 
kedėje praėjusį ketvirtddienį 
tapo numarinti du dar jauni 

- vyrai John Reilly ir Milton 
Šhaket, 33 ir 34 metų am
žiaus* Vienas nuėjo mirti 
bučiuodamas katalikų kunigo 
pakištą kryželį, o kitas lydi- 

• mas rabino. Einant mūsišką
ja padorumo miera, abu buvo 
labai geri žmonės, nei kiek 
ne raudoni. į

Tai. už ką juos numarino?
Abu buvo kaltinami už nu- 

Šovimą Solly Moss, unijos vir
šininko, laike apiplėšimo May- 
fair Kafėjos, 169 W. 47th St., 
New Yorke, 1946 metų liepos 

f 10-tą. Abu ginčijo, kad ne 
jiedu, bet trečiasis asmuo, 

’ tūlas Benjamin Stein žmogžu
dystę papildę. Tačiau to tre
čiojo niekur nesurado.

Shaket’gyvendavo Brookly
ne, 858 Eastern Parkway, o 
Reilly—New Yorke, 450 W. 
50th St.

Niekad neteko girdėti, ko
kia buvo jų gyvenimo pra
džia, kokios sąlygos juos pa
stūmėjo blogdariauti, tapiau 
žinoma, jog lietuvių priežodis 
“nieko' be . priežasties” nėra 
iš piršto išlaužtas.. Begalinė 

\ prabanga vieniems ir skurdas 
neturintiems dolerio ne kartą 
jauniems žmonėms apsunkina 
pasirinkimą sau kelio.

Sukniasiuvių (ILGWU)Z 
jistų Ladies* Garment Center, 
esąs dalimi American Labor 
Party, jau pradėjo rinkimų 
kampaniją, kurioje vienu iš 
žymiųjų veiksmų yra jų masi
niai mitingai pietų metu.

Į tuos mitingus sueina tūks
tančiai darbininkų. Jiėms 
gaunami žymūs kalbėtojai ir 
kandidatai. Bėgiu sekamos 
savaitės tokie mitingai įvyks:

Rugsėjo 21-mą prie 38th 
ir 7th Avė.

22- rą—38th* ir 8th Avė.
23- čią—39th St. ir 8th Avė.
27- tą—39th ir 8th Avė.
28- tą—38th ir 7th Avė. 
Darbininkai taip

mitingų įprato, taip stengiasi 
juose paduodamus faktus sau 
įsigyti, jog tik užskambinus 
pietų skambučiui x stveria už 
savo sandvičių pundelio ir lei
džiasi į gatvę valgyti, valgant 
pasiklausyti prakalbų. Tuo 
patimi jie kelias minutes pa
buvoja atvirame, ore ir saulė
je, kur jos neužstoja didieji 
pastatai. B-tč^.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD ” 
BEĖR & ALES

Pasidairius j\New Yorko mū
rus atrodo, jog didmiestyje 
negali būti farmerių. Tačiau 
yra. Tai mažieji “farmeriu- 
kai,” miesto vaikai, kuriems 
New Yorko Plant and Flower 
Guild įrengė bendrą kolekty
vinį daržą prie York 
tarp 65th ir 68th Št.

Gildija per metus 
džianti apie $12,000 medžia
goms, įrankiams, trąšoms, kad 
suteikti mięsto mažiukams 
progos pažinti augmeniją, su
teikti progą patiems išbandyti 
auginimą daržovių ir gėlių.

Susidomėjusiems ir gabiems 
“žemdirbiams” vaikamš iš
duoda apdirbti atskirus skly
pelius, taipgi yra plotai ben
drai (kolektyviai) apdirbami 
(oi, kaip “rusiškai” skamba!).

Šiomis dienomis įvyko der
liaus surinkimo iškilmės, su 
dovanomis gerinusiems darži
ninkams. Dovanas laimėjo 
vaikai 9 iki 13 metų.

Po ištyrinėjimo 
pieno, miestavasis 
John M. Murtagh 
kad didžiajame New 
pieno kainos yra trimis iki 
septynių centų aukštesnės už 
kainas 21-me didmiestyje, iš
skyrus Chicagą, kur kainos 
maždaug prilygsta kainoms 
New Yorke.

Chicagoje pienu prekiaujan
čios .stambiosios firmos jau. 
įkaitintos vartojime neleistinų 
priemonių pieno kainoms kel-

17-tą prie visų 
valdinio Depart- 

Welfare , raštinių 
Brooklyne, Bronx, ir Manhat
tan ir Queens įvyko masiniai 
pikietai. Juos iššaukė CIO 
Public Worked protestui 
prieš išmetimą iš darbo 53 
darbininku.

Aukso ir Sterlihgo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrjų. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
) Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Pasibaigus plaukiojimo ir 
“skęndimo” sezonui, Brookly- 
no Raudonasis Ęryžius pradė
jo organizuoti - plaukiojimo ir 
gyvasties gelbėjimo kursus 
pasiruošti sekamam plaukioji
mo sezonui. Registruoja jau 
dabar, 57 Willoughby St.

Nemokamos klasės įvyks 
daugelyje miestavų ir “Y” 
prūdų, sako Robęrt A. Hub
bard, saugumo direktorius. O1 
pasimokyti didžiumai verta. 
Ąhot Hubbard’o,, “tik apie 7 
nuošimčiai visų plaukiojančių- 
jų moką plaukioti saugiai.”

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th . Street

BROOKLYN, N, Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: )1— 8 vakare f 1

Penktądienlals uždaryta.

Peter 
KAPISKAS

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku< 
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai 'žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX REIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. Evergreen 7-6288

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo Reikės

GYDYTOJAS 

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6^—8 vakarais 

Ir pagal Pasitarimais. 
Telefonas EVergreen. 4-0208
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