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a Kinijoje kariniai veiksmai 
aštrėja.

šiuo metu liaudies armija 
baigė užimti Tsinaną — svar
bą, didelį miestą,, Šanfungo 
provincijos sostinę.

New York Times’o kores
pondentas Nanfcinge, Mr. 
Lieberman, skelbia, jog Tsi,- 
nano mieste nacionalistų ar-

* mijoje įvyko “perversmas”: 
generolas Wu Huea-wen su 
6,000 kareivių sukilo ir per
ėjo liaudies armijos pusėn.

Veikiausiai, pirmiau sukilo 
kareiviai, o po to generolas 
Wu, apsigalvojęs, nusitarė iš
stoti prieš generalisimą čiang 
Kai-šeką.

Čiang Kai-šeko nelaimė glū
di tame, kad jis jau nebegali 
pasitikėti nei savo kariuome
ne, nei savo generolais. O tai 
yra dėl to, kad Nankingo val- 

‘ , džia stovi ant karo pralaimė
jimo slenksčio.

Dar prieš keletą savaičių te- 
ko skaityti vienas žymaus žur- 

^nalisto -straipsnis, liečiąs Kini- 
ib ją, kuriame buvo pranašauta: 

Čiang Kai-šeko kariuomenėje 
sukilimų, buvo praeityje, bet 
ateityje, sekamą žiemą, jų 
skaičius padidės. Kareiviai ir 
padoresnieji karininkai nema
to reikalo ir neturi noro ka
riauti už svetimiems imperia
listams parsidavusią valdžią.
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Iš Washingtono* skelbiama: 
Lenkijos ambasados militari-’ 
n is atašė, gen. I žyd or Mo
delski, atsisakė grįžti Lenki
jon ; jis prašo Amerikos vy
riausybę palikti jį čid, Ame
rikoje.

Modelski, žinoma, ne pir- 
j^ihas lenkas, tai padaręs. Ęet 

jo “žygis” teturi mažos reikš
mės. Jo vietą užims ištikimes
nis, padoresnis žmogus, nuo
širdžiai tarnaująs demokrati
nei Lenkijos valstybei.

Ponas Modelskis—generolas 
be armijos.

Bet generolas
tūkstančiais karių ir su gin- 

aklais. Jo žygis, 
.turi didžiulės reikšmės!

Wu su

iš tikrųjų,

F

.Tūlas L. M. Polemizuoja 
Naujienose su klerikalais. Jis 

' juos aštriai kritikuoja, juos'! 
smerkia it savo straipsnį ši- 

. taip baigia: ‘
“Ar visi dorieji lietuviai ne

privalo savo tautos likimu 
nuoširdžiai pasirūpinti, kad 
neatfidūrus naujoje juodojo 

i.klerikalizmo okupacijoje?...”
. Taip, visi dorieji lietuviai 
privalo tuo pasirūpinti. Bet

L. M. rašo tame laikraš
tyje, kurio redaktorius eina 
išvien su klerikalais, padeda 
jiems visame kame, remia jų 
pragaištingą politiką.

Tai kokia ten gali būti do
ra? Ko Amerikos lietuvių 
Visuomenė gali tikėtis iš tokių 
vadų?

Arba:,ar p. L. M. skaitė 
adv. Bagočiaus išpažintį, at
liktą kunigui Prunskiui? Ą

Jei jis skaitė, ar įsisąmojino, 
ką tas ilgametis bedievis, so
cialistas, kunigų keikūnas,’re
ligijos išjuokėjas, dabar at-
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CHlNŲ liaudiečiai 
UŽĖMĖ ŠANTUNGO.
SOSTINĘ I'SINANA
Nušlavė 80^,000 Tautininkų;
Sukilo Čiango Diviziia Mieste

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų liaudiečiai' - komunistai 
šturmu užėmė Tsinan did
miestį, Šantungo provinci
jos sostinę, kaip pripažino 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
valdžia.

Liaudiečių radijas prane
šė, kad jie užmušė, sužeidė 
bei nelaisvėn paėmė visus 
81),000 tautininkų kareivių 
ir oficierių tame mieste.

čiang Kai-šeko karo mi- 
nisteris Ho Ying-čin paskel
bė, jog 84-ji tautininkų ar-

Suimti 6 Baltųjų Vergių 
Gaudytojai. <

South Bend, Ind. — FBI 
agentai ir policija suėmė 6 
vyrus, kurie apgavingai 
rinko jaunas merginas į pa
leistuvystes namus Illinojuj 
ir Indianoj.

IŠŽAGINO SLAUGĘ IR 
PASMAUGĖ

Little Rock, Ark. — Au
tomobilių mechanikas Tom 
E. Black, 28 mėtį, išsivedė 
iš ,šokių slaugę Betty J. Mc
Call, 25 metų; įsisodino ją 
automobilin, ir pavežęs to
lyn išžagino ir pasmaugė, 
kaip pats prisipažino. -

’GANDAI APIE GEN.. 
MARKOS SUŽEIDIMĄ

Athenai.“— Graikijos mo- 
narchistai pasakoja, kad 
mūšyje su jais buvęs sužeis
tas graikų partizanų vadas 
gen. Markos Vafiades, ku
ris dabar, esą, “gydosr Al
banijoj.” ;

Wallace Sako, Truman 
Yra Raudonbaubis 
Šmeižikas

Na, o p. Bagočius. skaitosi 
“doruoju lietuviu” —* pado
resniu net ir už p. L. M.! .

Naujienų redaktoriaus vien
minčiai vienas po kito lend^ 
po juodais klėbonų skvernais,’ 
mušasi į krūtinę ir rėkia “mąa 
culpa.” Na, o toks p. L. M. 
ieško pas juos

’ talkos. MMĮ
Klerikalizmą ir „visokią po

litinę reakciją tekovoja 
progresyvieji Amerikos lietu-

Youngstown, Ohio.—Hen
ry Wallace,, Progresyvių 
Partijos kandidatas prezi
dento vietai, pasmerkė prez., 
Trumaną kaip “raudonbau- 
bį šmeižiką”. Nes Trumanas 
dabartiniuose saVo “spy- 
čiuose” vakarinėse valstijo
se pasakojo, būk “komunis
tai valdą” Progresyvių Par
tiją. Wallace pakartojo, kad 
komunistai nevaldė, nevaldo 
ir nevaldys šios partijos. 
Trumanas vėidmainingai gL 
riasi, būk jis liberalas; tuo 
tarpu jis naudoja Tafto- 
Hartleyo įstatymą prieš 
darbininkus ir kursto iste
riją prieš rąūdbnuosiųs, pri
dūrė Wallace.,

užuojautos,, ir

tik

vių viįjjoriienė. j
* * *

1 Prezidentas Trumanas atsi* 
r ^/šaukė į . Kalifornijos liberalus

Panamos valdžia gaudo 
žmones, “planavusius sukilL 
mą prieš-ją.” • ,/

• '■ -» ; • 4" J 4- •
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ragindamas jįo» /nebalsuoti 
už Progresyvių Parfijo^kandk 
datųą. Girdi: jūs nieko/ne
laimėsite , balsubdjdni • u ž
Wallac^jI,:^^ Y • V t ■■ *■;

‘ Bet ką jie laimėtų, jei bąb 
įtudtų už demėkratą ar repu- 
blikonųz partijos kandidatus?!

mijos divizija ir policijos 
pulkas Tsinane 'sukilo prieš 
valdžią; tatai padėjo komu
nistams _mi<estą užimti. Ko
munistam teko ir visi kari
niai reikmenys, kuriuos 
tautininkai buvo susiuntę į 
Tsinaną.

Komunistai savo žygiu 
Tsinane užvaldė jau visą di
džiąją Šantungo provinciją, 
apart dviejų pajūrio miestų 
— Tsingtao ir Čefoo. Tsing- 
tao uoste stovi septintasis 
Amerikos karo laivynas.

P'Po«wwrio-
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Urmu Ginkluojama 
Jugoslavijos Siena

Vienau — Jugoslavija tir
štai apštatė kareiviai savo 
rubežių su Austrija; apsi
tvėrė spygliuotų vielų tvo
romis ir prikasė pasienyje 
minų. ’ , ,

Suprantama, kad Jugosla
vijos valdovas Tito stengia
si pastot kelią priešingiems 
jam jugoslavams įr kitiems, 
žmonėms iš užsienio.

ARABAI ATAKUOJA 
ŽYDŲ VIEŠKELIUS
Tel Aviv; Izraelis.—Trans- t '

jordano arabų kariuomenė 
atakavo žydų vieškelius 
tarp Tel Avivo ir Jeruzalės 
ir užėmė r svarbią poziciją 
arti Latruno, prie svarbiau
sio Jeruzalės vieškelio. Iz
raelio kareiviai paskui iš
mušė arabus iš tos, pozici
jos. Izraelis kaltina grabus 
už paliaubų laužymą.

Keturios Šalys Prekiaus 
Su Rytine Vokietija

Berlin. — Holandija, Šve
dija, Danija ir Islandija pa
darė prekybos sutartis su 
Sovietų užimta rytine Vo
kietija., Prekyba eis produk
tų mainais. ' , - ’

Lenkija Telkia Jaunuolius 
I Atkūrimo Darbus ■

....... " '•"'/

Varšava. — Lenkijos val
džia įsakė visiemš 16-18 me
tų jaunuoliams susirašyti 
darbui į organizaciją Len
kijai patarnauti. Jie dirbs 
valdiniuose projektuose, .ku
rie atstato sugriautus per 
karą namus, fabrikus ir ki
tus įrengimus. Tįe jaunuo
liai bus ir kąriniai lavinami 
po 16 valandų per menesį. 
Kitą metą būsią sutelkta 
pusantro miliono jaunuolių 
tokiem darbam.

Unijistas pikietuotojas protestuoja prieš pastatymą . 
J. V. Armijos naujoje rolėje—verbuoti kompanijoms 
skobus, kaip parodo šis paveikslas, nutrauktas prie 

arinijon v’erbavimo raštinės San Francisco mieste.

Višinskis Aštriai Kritikavo
Imperialistinę Amerikonų
Politiką Jungtinėse Tautose

' • ’ i

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, vyriausias Sovietų 
delegatas Jungtinių Tautų 
seime, griežtai smerkė ma- 
šinalę Amerikos politiką sei
me. Jisai sakė: — Ameriki
niai imperialistai, dirbtiniąi 
sudarydami sau daugumą 
šalininkų Jungtinėse Tauto
se, siekia pasaulį užviešpa
tauti. Vieni amerikinės poli
tikos rėmėjai esą papirkti, o 
kiti laukia paparkų. Tokiu 
būdu amerikonų - anglų blo
kas ir nustelbia Sovietų ir

jų gerųjų kaimynų siūlymus 
Jungtinėse Tautose. Soviet- 
tai gi nori tikro bendradar
biavimo dėl taikos išlaiky
mo pasaulyje.,

Višinskis, tarp kitko, rei
kalavo, kad šis seimas svar
stytų klausimus dėl ginkla
vimosi aprėžimo ir dėl ato
minių ginklų Uždraudimo. 
Jisai siūlė, kad penkios di
džiosios yalstybės visu treč
daliu sumažintų karines sa
vo jėgas per vienus metus.

Suimti dar 5 Sveturgmiiai
Deportuot iš Amerikos

New York. — Ateivybės 
valdininkai suėmė tris vy-. 
rus ir. dvi moteris deporta
vimui iš Amerikos, kaip ne- 
piliečius komunistus. Aiųe- 
rikiečių Komitetas Svetur- 
giųiiams Ginti užstatė po 
$1,000 parankos už Nuim
tuosius, ir jie tapt) paleisti 
iki tardymo. Komitetas pa
smerkė generalį Jungt. Val
stijų prokurorą Tomą Clar- 
ką už sveturgimių medžioji
mą. Sako, Clarkas su savo-

“teisingumo” departmentu 
iki pamišimo gąsdina ame
rikiečius raudonaisiais bau
bais. •

Deportavimui dabar su
imti šie; Michael Salerno, 
ateivis iš Italijos, buvęs re-' 
daktoriuš italų - amerikie
čių laikraščio L’Unita del 
Popolo; indonezas Charles 
Bidiem ir ateiviai . iš Rusi
jos — Ųora Lipscjiįtž, Sol 
Taffler ir jo žmona Anna..

GRAIKIJOS FAŠISTAI
PERSITVARKO’1 u

A thenai.— Graikijos mo- 
narchist ai, skelbia, kad jie 
pertvarko savo a f mi ją, kad 
ąįtmuštų partizanu^, kurie 
grūmoja Kastorijai

a

Oro Paštas Gabens ; I Jankiai Protestuoja 
Siuntinius į Sovietus Prieš Sov. Manevrus

Washington, t- Jungtinių. 
Valstijų pąštas, pradedant 
nuo spalių 1 d., priims siun
tinius lėktuvais pristatyti į 
Sovietų Sąjungą; Už pir- 
masias, siuntinio uncijas rai
kės mokėti $J,.66į o už kiek
vieną sekančią — 63 centus.svieną sakančią —- 63 centus. 
Paštai oru 'gabens šiunti- 
ųius į Sovietus tiktai įki 22 
g^arų sunkumo. ’ ' ;

,/r . ----r------—-----r—

Fr ankf tfH, V okieti j a.. ** 
Pranešama, kad gerai užde
rėjo bulvės vakarinėje Vo
kietijoje.

•Berlin. — Karinė ameri
konų valdyba užprotestavo, 
kad Sovietų lėktuvai ir 
preišlėkttivinės patrankos 
daro pratimus oro “korido
riuje”, kuHuom amerikonai 
ir anglai lėktuvais gabena., 
maistą, auglį ir kitus daik^ 
tus į savo užimtą vakarinę 
Berlyno dalį, skraidydami 
per sovietini yokietijos 
ruožtą. Sovietai atmetė pro
testą ir pranešė, jog tęs 
pratimus.

ORAS.—Vėsu, apsiniaukę.

ANGLŲ-JANKIŲ BLOKA&J 
J. TAUTŲ SEIME ATMETĘ 
SOVIETŲ SIŪLYMUS

--------------------- :— t

Svarstys Veto Aprėžimą^ Čilės 
Skundą prieš Sovietus ir tt.

Paryžius. — Anglų-ame- 
rikonų , suburta, didžioji 
Jungtinių Tautų seimo dau
guma atmetė septynis se
kamus Sovietų atstovų pa
siūlymus:

- Nesvarstyt Argentinos 
sumanymo, peršančio priim
ti į Jungtines Tautas Itali
ją, Austriją, Suomiją, Airi
ją, Portugaliją ir Transjor- 
daną.

Nediskusuot Balkanų ko
misijos raporto, kuris kalti
na Albaniją, Bulgariją ir

Amerikos Valdžia 
Smerkia Bulgariją

Washington. — Bulgarija 
kaltino Ameriką už atmeti
mą Bulgarijos prašymo pri
imti į Jungtines Tautas, A- 
merikos valstybės depart- 
mentas atsakė, būk Bulgari
jos valdžia, girdi, “terori
zuoja ir žudo demokratinius 
žmones;” todėl negalima e- 
są jos priimti į Jungtinių 
Tautų organizaciją.

FRANC. MA1NIERIAI
GRESIA STREIKU

Paryžius.-—Grūmoja strei- 
kuot Francijos angliakasiai 
ir elektros jėgos darbinin
kai, reikalaudami pakelt al
gas 33 nuošimčiais, vieton 
valdžios siūlomų 15 nuošim
čių.' Penktadienį popiet 
streikavo 7 milionai darbi
ninkų, protestuodami prieš 
taksų pakėlimą ir reikalau
dami daugiau algos.

Šaukia Tarnybon 10,000 
Atsarginių Oficierių

Oro jėgųWashington. — Oro jėgų 
komanda šaukia 10,000 at
sarginių (rezervo) oficierių 
savanoriai grįžti į veiklią 
karinę tarnybą trejiems me
tams.

Sovietai Sumažino Bausmę 
Padaužom Vokietukam
; perlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė .sumažino bausr 

(mę penkiem vokiečiam jau
nuoliam, kurie buvo nuteis
ti 25 jnetus kalėti. Tie vokie
tukai," per anglų-amerikonų 
sukurstytas demonstracijas 
prieš Sovietus, nuplėšė So
vietų vėliavą nuo stiebo so
vietinėje miesto dalyje ir 
užpuldinėjo Sovietų karei
vius ir policininkus, rugs.

Dviem tokiem padaužom 
sutrumpinta bausmė iki 8 
metų kalėjimo, o kitiem iki 
4, 3 ir 1 metų.

Pranešama,Detroit., — Pranešama, 
kad . pasibaigė 15 '.dienų 
streikas prieš Briggs auto, 
kompaniją.

. r r ... I ■

Jugoslaviją už paramą grai
kų partizanams.

Neimt svarstymui Jungt. 
Tautų komisijos raporto a- 
pįe Korėją.

Visai nesvarstyt vadina
mojo Jungt. Tautų “seime
lio” pasiūlymo, reikalaująn- 
čio aprėžti veto teisę, kurią 
turi penki didieji talkinin
kai Saugumo Taryboje — 
Amerika, Sovietų Sąjunga, 
Anglija, Francija ir Chini
ja. __

Be diskusijų atmest su- r 
manomą, siūlantį toliau 
palaikyt vadinamą “seime-' ; 
lį.” — Tas seimelis sudary- 
ta§ veikimui tarp Jungtinių 
Tautų Seimo suvažiavimų. . 
Seimelyje.buvp po vieną at
stovą nuo kiekvienos Jungt. 
Tautos, apart Sovietų ir' jų į 
artimųjų kaimynų, kurie 
pasmerkė . seimelį, kaipo 
priešingą Jungt. Tautų kon: j 
stitucijai padarą.

Didžioji dabartinio seimo 
dauguma taipgi atmetė 
šiuos du sovietinius pasiūly-

----------------

Nesvarstyt seimelio . pe 
šamo neva ,tarptautinio po
litinio bendradarbiavimč.

Be diskusijų atmest Čilės 
skundą prieš Sovietų Sąjun
gą. — Čilė skundė Soviętus 
dėl to, kad jie nelėidžia ru
sei t Čilės ' ambasadoriaus 
žnionai išvykt iš Sovietų Są
jungos..! Čilę?-’ ? »

Nežiūrint Sovietų delega
to Andriaus, Višinskio pro
testų, dirbtinė seimo dau
guma, nubalsavo visus tuos 
klausimus svarstyti.

Amerikos ir Anglijos ? 
Laivynai Daro Plačius 
Karinius Pratimus

• i .V/. •J 
Jungt.

T

*.

Washington.
Valstijų karo laivynas is 
Kalifornijos išplauks šią sa^ 
vaitę Jinkui Chinijos ir Ja
ponijos, darydamas, plačius 
karinius pratimus. Kiti 35 , 
Amerikos karo laivai daro 
.manevrus Viduržemio Jūro
je— arti Italijos, Jugoslavi
jos, Graikijos ir Turkijos. Į ’ 
Gibraltarą, Viduržemio Jū
ros arlgą, atplaukė ir milžL 
niškas lėktuvlaivis “Frank
lin D. Roosevelt”, 45,000 to
nų. .

Karinis Anglijos laivynas 
daro didžiausius po karo 
pratimus Atlanto Vandeny
ne.

Izraelis Nušovė Arabų 
Lėktuvų; Žuvo Du Anglai

Tel Aviv. — Karinis Izra
elio lėktuvas nušovė arabų 
transporto lėktuvą, nusivi
jęs jį iš Palestinos į Trans- 
jordano pusę. Du anglų ko
respondentai ir 'vięnas ara
bai, pirm lėktuvui nukrift-
tant, iššoko ir užsimušė. A- 
rabai sako, kad Izraelio lėk
tuvas buvęs sovietinis JAK.

F fe
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Didysis Darbas
Mažai laiko beliko — truputėlį daugiau, kaip vienas 

mėnuo, — iki rinkimų dienos, lapkričio 2-rosios. Tačiau 
f ' -gerai veikiant, įar galima atlikti daug darbų. •

Pažangioji Amerikos visuomenė šiemet yra laiminga, 
kad ji turi savo partiją — naująją partiją, Progresyvių 

• Partiją, — su savo kandidatais ne tik prezidento ir vice
prezidento vietoms, o ir į Kongresą ir daugelyje vietai 
valstijinius seimelius. Jeigu neturėtume Progresyvių 
Partijos, tai, arba turėtum -Tylėti ir Dievą mylėti” arba 
darbuotis už Wall stryto dvyrtukes; demokratų bei re- 
publikonų partijas.

t’' ‘ X. \

Kadangi šiemet esame toki laimingi, tai privalome juo 
daugiau ir uoliau dirbti, nešant į visuomenę Progresyvių 
Partijos programą ir akstinant ją balsuoti už šios parti- 

. jos kandidatus.
Mums, aišku, svarbiausia lietuviškoji visuomenė. Kaip 

joje veikti? Ką daryti?
Dienraštis Vilnis tuo reikalu pateikia tokių praktiš

kų patarimų:
“Visos didesnės lietuvių kolonijos turėtų surengti ne 

po vieną mitingą, ne po vienas prakalbas, bet po keletą. 
Reikia taipgi visi progresyvių organizacijų susirinkimai 
panaudoti rinkiminiapis reikalams.

“Šiemet yra labai geras kandidatų pąsirihkimas. Pa
prastai turėdavome tik republikonus ir demokratus. Šie
met turime ir Progresyvę Partiją. Jos prezidentiniai kan
didatai Henry Wallace ir sen, Taylor yra žymūs žmonės, 
plačiai žinomi.

’ “Progresyvė Partija smarkiai^ veikia. Mes pažangūs 
. . Amerikos lietuviai remiame Progresyvę Partiją. Mes tu

rime juo geriau lietuvius su ją supažindinti, juo daugiau 
lietuvių balsuotojų pasiekti.

“Mes taipgi privalome ir finansiniai remti rinkimų 
kampaniją.

“Jei kituose rinkimuos^ pasitenkinome su vienu kitu 
EBfej iaitingu. šiemet to neužtenka, šiemet reikalinga padidin- 

/TFveikjmas. ■
‘ “Nącionalis Lietuvių Komitetas už Wallace siuntinėja 
eilę kalbėtojų po lietuvių kolonijas. Illinois Valstijos Lie
tuvių Komitetas už Wallace taip jau turi eilę kalbėtojų ir 
gali pasiųsti.

‘‘Mitingus reikia ruošti su programomis, kur tik tas. 
; ' galima. Mitingai turi būti juo įvairesni. Prie jų reikia 

geriausia ruoštis. Tik su geru pasiruošimu mitingai bū- 
, na pasekmingi. t

“Taigi subruskite šiam svarbiam darbui. Laiko jau ne
daug. Ne tik didesniems, bet mažoms kolonijoms reikia 
mitingų. Kur yra mažai lietuvių, ręikia į namus susi- 
'kviętus žmones kalbėti.”

Tai sveiki, praktiški patarimai ir juos mūsų organiza
cijų pareigūnai, mūsų veikėjai ir visuomenininkai turė
tų kogreičiausiai vykdyti gyvenimam

Mes dar pridėsime: tenka platinti literatūra, rinkiminė 
literatūra. Lietuviu Wallace-for-President Komitetas iš
leido brošiūrą, “Henry A. Wallace ir Naujoji Partija,” 
tas pats komitetas išleidžia vienkartinį laikraštuką, pa
vadintą “Balsuotojas” — jis, sakoma, tuoj išeis iš spau
dos. Ši literatūra reikia skleisti visur ir prie kiekvienos 
progos.’Be to, ne pro šalį visuomet turėti su savim, mi
tinguose ir kitur, ir anglų kalboje literatūros — ją taip
gi tenka platinti.

B / Su spalių mėnesio pradžia prasideda prūsų spaudos va
jus. Aišku, negalima rinkiminių mitingų paversti mitin
gais už1 mūsų spaudos platinimą beį tvirtinimą. Bet turi
me įsisąmoninti tuo faktū, kad mūsų pažangioji spauda 
atlieką didžiulę rolę Progresyvių Partijos ir jos kandi
datų populiaravime, garsipime. Todėl nereikia drovėtis, 

. kalbant apie rinkimus, pasiūlyti žmonėms ir mūsų spau
dą — tą spaudą, tuos laikraščius, kuriems apeina liaudies 
rėikalak kurie tuos reikalus nuolat gina ir gins.

. , Spalių mėnuo—mūsų didžiulės darbymetės mėnuo. šier 
met spalių mėnuo turi mums juo didesnės reikšmės, ka^ 
dangi jame reikės pravesti rinkiminė kampanija.

Ar mes.galėsime šiuos darbus pasekmingai atlikti?
Galėsime, jei tik turėsime noro, jei tik.ryšimės!

F- Palmiro Togliatti Stojo Darban
Iš Romos-pranešama, jog Italijos komunistų vadas, 

Palmiro Togliatti, jau sugrįžo iš poilsio ir stojo darban. 
Kaip žinia, Togliatti buvo neperseniai Romoje fašizmo 
kulkos sužeistas, — fašizmas kėsinosi ant jo gyvybės, 
bet jam nepavyko.

Pabuvęs tūlą laiką ligoninėje, vėliau pasitraukęs į už
miestį, Togliatti,-rašo New York Times korespondentas 
Romoje, dabar atrodo pilnai išsveikęs, nors truputį su
menkėjęs. Šiomis dienomis įvyko Italijos Komunistų Par
tijos Centro pilnatis (plenumas), kuriame dalyvavo ir 

H Togliatti.
Prieš Italijos komunistų partijos vadovybę, aišku, 

šiandien stovi didžiuliai uždaviniai. Partija didele, tu» 
rinti 2,500,000 narių, bet daugelis jų be marksistinės-le-

Tiesoje lapkričio 15 d., 
1940 metais, tilpo Upton 
Sinclair straipsnis, užvar
dintas “Kur link Europa.” 
Jis prašė tą straipsnį pasi
dėti ir po karo perskaityti: 
Aš taip ir padariau. -Skai
tytojai matys, kad Sinclai- 
ro pranašystės pildosi. Jis 
savo straipsnyje ‘ sako: 
“Man užtenka pasakyti tik 
vieną žodį: Rusija.” Dabar, 
praslinkus aštuoneriems 
metams, mes daugiau nie
ko negirdimo, kaip tik — 
Rusija, Rusija ir Rusija.

Žinoma, nereikia manyti, 
kad Sinclairui patinka Ru
sija, Ne, jis perspėja nuo 
to pavojaus visas buržuazi
nes šalis ir prašo svarstyti 
iškeltą klausimą, kad užbė
gus kelią tam, kas dabar 
dedasi. Jis — “demokrati
jos gelbėtojas,” net ir da
bar prašė Henry ^Vallace 
atsisakyti nuo prezidenti
nės • kandidatūros, kad iš
gelbėjus demokratų partiją, 
priešakyje su Trumanu.

V. Paukštys.
Už savaitės nuo Antro

jo Pasaulinio Karo išsiver
žimo, aš nutariau sustoti 
sukinėti'radio kas penkiolL 
ka minučių, o eiti į šalį ir 
pagalvoti. Patiekiant jums 
rezultatus, leiskite pirma 
persistatyti jums. Daug as
menų nori atkreipti į save 
pasaulio atydą; bet ne visi 
to verti. Skaitydami kas se
ka, turėkite mintyje gerai 
žinomą mokslo maksimą 
(taisyklę), kad geriausias 
žinojimo prirodymas yra 
sugebėjimas numatyti atei
tį-

Trisdešimt šeši metai at
gal aš pradėjau analizuoti 
ekonomines .jėgas; veikian
čias mūsų Visuomenėje; ir 
rašiau, kad sistema, kurioj 
mes veikiame, nėra amžina.

1907 metais aš išleidau 
knygą, norėdamas prirody
ti, jog mūsų šalis slenka 
linkui susmukimo, su milL 
jonais bedarbių. Visai neti
kėtai,. aš sakiaū, kad mes 
tuojau būsime kare su Vo
kietija, ir smulkmeniškai 
išaiškinau priežastis.

1922 metais, išleistuose 
debatuose/ aš sakiau, kad 
mes neužilgo turėsime de
šimtį milijonų bedarbių 
•Jungtinėse Valstijose,-' ma
no oponentas debatuose ši
tą mano nurodymą pavadi
no “pono Sinclairo smegenų 
šumu.” 1990; metais, kada 
mes jau turėjome dešimtį 
milijonų bedarbių, aš para
šiau strąipsnį Vardų “Nuo
latinis ' Krivis,” nurodyda
mas, kad mes nuo jo niekad 
nenusikratysime, išskyrus 
karo metu ir kad 'po karo 
mes turėsime 20 milijonų 
bedarbių. 1937 metais, aš 
parašiau, straipsnį vardu 
“Nesitikėkime Taikos.” Ne 
daūg asmenų tuos visus 
įspėjimus ėmė domėn, nes 
valstybininkai, redaktoriai 
ir akademiniai autoritetai 
skelbė visuomenei, jog Die
vas tebėra Danguj ir vis
kas su šiuo pasauliu gerai.

Tos ekonominės jėgos, 
kurios veikia mūsų draugi
joje, gali būti išmatuotos 
ir suprastos, kaip ir mielių 
veikimas cukruje arba garo 
spaudimas gariniame kati
le. Skirtumas tik tas, kad 
mokslininkas, yra laisvas 
mieles ir garą . tyrinėti ir 
skelbti savo suradimus; ' o 
jeigu jis tą . daro su ekono
minėmis jėgomis, jis . rizi
kuoja galimybėmis būti pa
vadintu blogais vardais, o 
dadgelis mokslininkų to la
bai nekenčia.. /

Kapitalizmo Augimas
Šimtą metų atgal po visą

Ameriką mes turėjome pri- 
mltyvę draugiją, mažai kuo 
besiskiriančią nuQ tos, įuri 
egzistavo pasaulyje per 
šimtmečius. Ūkininkas dir
bo sav0 žemę Su arkliu ir 
plūgų, o kalvis už pakaus- 
tymąx ūkininko arklių ėmė 
sviestą. Bet po to -atsirado 
išradimai ir mašinerija; 
gariniai inžinai, jėgos ga
mintojai, gelžkeliai, garlai
viai, . telegrafai, telefonai, 
elektros jėga h- jūs žinote 
tą ilgą sąrašą.

Kiekvienas iš tų išradi
mų ką nors dėl mūsų pada
rė; visus sudėjus kartu jie 
muš pastatė ant automati
nio proceso, kaip ir pačios 
mašinos. Kaimo kalvę pa
keitė tarpinimo pečiai/ au
tomatiniai rolįavimo malū* 
nai, presai, sverianti. šim
tus t6nų.

Individualai negalėjo įsi
gyti tokių mašinų; tokiu 
būdu atsiradoc dar vienas 
išradimas, korporacija, o 
su ja ir nauja legali siste
ma ir nauja kultūrą, šimtą 
metų atgal, jeigu jūs gyve
note New Yorke ir turėjo
te brolį San Francisco mie- 
ste, užėmė metus, kol jūsų 
laiškas pasiekė jį; šiandien 
telefono kompanija gali 
perduoti jūsų balsą per ke
letą. sekųųdų.

Ta kompanija atstovauja 
bilijoną dolerių investmen
ts o jūs galite tenai turėti 
šėrą, jeigu sutinkate mokė* 
ti reikalaujamą kainą, šios 
sistemos gynėjai/dažnai nu
rodinėja faktą, kad šėrus 
turi šimtai tūkstančių. Bet 
svarbus klausimas, kas 
kontroliuoja fctą galingą 
įmonę?

Finansinė Galia
Jeigu jūs tyrinėtumėte, 

jūs surastumet, kad maža 
grupė asmenų kontroliuoją 
visą finansinę mašiną ir 

’naudojusį didesne galia, ne
gu kada nors žmonės turė
jo ant šios žemės. ’

.J- c- ■ * » ' » * .
Richmond, Kalifornijoj, policija meto ašarų bombas į 

' streikuojančius CIO Oil Workers‘'international Unijbs 
narius, i sėjikių s pikietuoti Standard Oil aliejaus per
dirbimo fabrikus. Pikiete 12 stfeikierių tapo sušvisti 
ir šimtai pridu&inti. Bombas vartojo pravedimui < 
bu Į fabrikus pro tūkstančius uriijįątų, atsisakiusių 

klausyti Įsakymo pikietuoti tiktai kę|uiwę, f \
! riVT.1 >■ j.rj. .............. 1 1 vi.'.*1’   v. 1 *

nįnistines apšvįetos, todeLvadovybė^ .uždąviipų, kaip sa
kė plenume Luigi Longo, “pakeisti 2,500,000 parti j oš na
rių į komunistus.”

Kova ųž italu tautos reikalus, už jos išsilaisyiniiųą, — 
milžiniškas darbas, opiausiai gulįs ant komunistu pečių.

Ji yra žinoma, kaip “pel
no sistema.” Ji kraunasi di
deles sumas pinigų iš skolų, 
kurios sudaro pirmą mo
kestį už viską, kas tik, yra 
naudojama žmonių gyveni
me. Jūs negalite pavalgyti, 
miegoti, vaikščioti, kalbėti, 
arba skaityti šitą mano 
straipsnį, nepatenkinę tų 
begalirdų reikalavimų, ku
riuos stato prieš jus ir jū
sų veikimą ta skolų strukr 
tūra. t .

O šitie reikalavimai nuo
latos auga; struktūra auga 
ka'ip sniego kamuolys izo
liuojamas per minkštą snie
gą. Ta ne žmogaus širdies 
silpnumo kaltė, ar nemato
mų velnių darbas; tai pa
saulinis mechanizmas, kurį 
žmonės pabudavojo, daug 
ar mažu netikėtai —* kiek
vienas suprasdamas savo 
darbo dalį, bet neturėda
mas aiškios idėjos apie vis
ką, arba kaip veiks, ir kaip 
ant galo subyrės*.

Taškas yra tame, kad 
skolų našta auga greičiau, 
negu mūsų šalies pajamos. 
Vis daugiau ir daugiau 
mūsų turto einą skolinto^ 
jąms, o ne algoms, Tokiu 
būdu žmonės,, kurie atlieka 
visą darbą pasaulyje, netu? 
ri pinigų išpįrkimuį gami
nių. Sunaudojimas lėtėja, o 
su tuo ir investmentai .suo
sto ja — nes kamgi statyti 
naujus fabrikus, > kuomet 
esamieji fabrikai negauna 
užtektinai užsakymų? Pa
lūkanų nuošimtis f puola 
veik iki nieko, įr tyapkąi už
sikemša pinigais.

Brussels. -rr* Belgija veda 
derybas su Italija dėl p^ekįr- 
binės ir finansinėj 
ties. ■ ■' ;

Popierio Fondas ir 
Vajus ’

■ ‘ p-*-* *

Vasara pasibaigė. Prasidėjo judėjimas-bruzdėjimąs 
rudeniui. Pradėjome Laisvės vajų, gavimui nauju skaity
tojų. Pradžioje vajaus matome entuziazmo, tai puikug^ 
ženklai. y . ■ .

Šiuomi vajum turime sukelti dienraščiur biudžetą iš 
$50,900 pradžiai 194(9 metų. Tą galima atsiekti įplaukomis 
už prenumeratas, ruošiant dienraščio parąmai parengi
mus, perkant U. bendrovės šėrus ir renkant aukąs biu
džeto sustiprinimui. Tai visi pasirūpinkime, kad atsiekti 
savo pasibrėžtą tikslą. *

Šis bus paskutinis paskelbimas aukų į popieriaus fon
dą. Visos aukos, kurias'ąplaikysime nuo šios dienos, bus 
skaitomos į Laisvės biudžetą 1949 metams.

Šiuo kartu apdovanojo savo dienraštį sekanti asmenys:
P. Kriščiūnas, New Kensington, Pa. .. $6.00
J. Jordan, Flushing, L. L, N. Y,'..........$5.00
K. Nąravas, Shenandoah, Pa. ....... 3.00
Alex Simonaitis, Brentwood, Pa............3.Q0
B. Prasląuskas, Worcester, Mą$s. ..... 3.00 , J
Joseph Matonis, No. Bellingham, Mass. 2.00 
Andrius Purickas, Brooklyn, N, Y........ 2.00
D. G. Juši'us, Worcester, Mąss. ............... 2.00 ,
Antanas Kruša ,Pittsburgh, Pa............. i.00
Marijona Ražanskienč, Union, N. J. ... 1.00 
John Kunickas, Newark, N. J. ______  1.00 ’

/ Felix White, Havertown, Pa. .. .............. 50c
Maurice Daugirdas, Linden, N. J. ..... 50c

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau paskelbti, už 
gražią paramą dienraščiui ir dar kartą primename, kad 
nuo dabar aukas skaitysime į bendrą dienraščio biudže- • 
tą 1949 metams. Laisvės Administracija.

ALDLD Reikalai
1948.

Soma1 
$1.5C 

. 2-00 

. 1.60

Pirkta svetimos laidos knygų 
Už anglų kalb. knygas jaun. 
Už paštos atvirutes ................
Atmokėta “L.” i
Arch, reikale išeigų .............
Vajaus reikale išeigų ..........
Atmokėta aukų “L. B.” ........ 
Už paštos ženklelius knyę. ....

69.72
8.18 
?.16 

pre. ir aukų -56.50
' 6.50

4.0Q 
104X) 
46.00

Finansinė Atskaita už Liepos, Rug
pjūčio ir Rugsėjo Mėnesius,

Liepos Mėn.z Įplaukos:
Kp.* Kas prisiuntė Miestas

87 H. Kairienė, Pittsburgh 
Pav. J. Vilkelis, Orlando ......
4 J. Stupuras, Portland ....

LDS 106 kp. J. Stupuras,
Portland ............. :............... ,5.06

55 P. Ęabarąkas, Brooklyn .... 8.50
106 P. Kavaliauskas, Aliquippa 11.50
11 S. Janulis, Worcester
62 J. PetrųkaĮtis, Stoughton 16.50
16 Ą. Matulis, Jersey City .... 18.25
68 B. Muleranka, Hartford .. 19.00
37 S. Penkauskas, Lawrence 1.50

187 P. Burba, Chicago ........... 3.25
160 Wm. Mitchell, Benld ..........,9.25
51 Ū. Rūbas, Ęurton, . ....... 1.50

,100 K. Plačenis, Toledo ........... 3.00,
103 M- Kazlauskienė, Hudson 3.25 
136 P. Ramoška, Newark ....... 11-25

54 C. Andriunas, Elizabeth .. 20.25 
Pav. J. Sabaliauskas, Vąlhalla 1.50
— A. Mureika, Brooklyn ..... 5.15

Pav. A. Glemža, St. Charles .... 1-50 
Pav. M. Glemžienė, St. Charles 1.50 
LDS 106 kp. J. «Stupuras,

Portland
188 A. Wapdo, Dątrpit

1 Get. Wareson, Brooklyn 13.70
219 J. Kondrat, Forest City
86 M. Chesna, Chicago ......

190 P.
39 P.

13.50

10.00

7.00
6.75

Nemurą, Cleveland ..... 6.40
Šlekaitis, Scranton ...... 12.50 
Grybas, Norwood  **50.00

Viso $278.25
Liepos Mėn. Išeigos:

Sekr. alga už liepos menesi $66.50 
Už knygos spausdinimą ........  200.00
Už 3 mėnesius knyg. išeįgos 141.75 
Už paštos atvirutes .......   1Q.OO>
Randa už bal., geg. ir birž. .. 37.50 
Išeigos knygų archyvų reikale 35,00
Už anglų kalbos knygas jaun. 26.69 
Už popierą knygų apsukimui 13.20 
Atmokėta šėrų ir aukų Liet.

Bui. Corp................ ...... '.... 40.00
Išeigos vajaus reikale: ............ 30.00
Už paštos ženklelius ..............  36.00
Atmokėta LDS Seimui aukų .... 5.00 
Atmokėta RK, aukų .....   10.00
Atmokėta prenumeratos ......... 8.16
Atmokėta Meno Sąj. aukų ..... 5.00

’ . Viso $664.80
• Sutrauką:

Balansas būva . ............... $3,410.83
Įplaukų .............    278.25

4 * , . * J

Kartu ..... $3,689.08
Išeigų buvo .......   664.80

Balansas $3,024.28
Rugpjūčio Mėn. Įplaukos: , 

110 L. Bekis, Rochester .... $3.00
,11 S. Janulis, Worcester 6 00, 
141 J. Mesko, Phila* ....... ....... :. 6.00
79 J. Unpan, Chicago ............. 7.75

146 B. Galgotas, Chicago .... 16.75
19 P. Šolomskas, Chicago ..... 18.50
92 M. Butvill, Cicero ............ 27.75 
10 J. A. Bekampis, Phila. .... 10.75
6 Ąpskr. J. Bekampis, Bhila. 25.00 

t- L. peters, Los Angeles .... 46.00 
Pav. J. Svingila, Tariffville .... 1.50 
Pav. A. Gradickap, Tariffville 1.50 
Pav. Geo.,. Stanley, Amsterdam 1.50
— O. Moroąiąnė, Waterbury 100 

185 V. Paukštys, Rich. Hill ' 8.50 
13 S* Danei, Easton .........  2.oo
41 J. J. Gribas,’Gray^nd ..... 7.60
70 J. Lilponiš, Dedham ....... 6.30

1 K.' Rušlnskieųę, B’klyn .... '1.50 
Pav. K. Sinko, Ulster Park 1.50 
107 P. Burbau Chicago ............ 1.50
188 A. Wardo, Detroit ....... 5.50

Viso $269.56
Sutrauka:

Balansas buvo ..............
Įplaukos ...... ....................

Išeigų buvo

$3,024.28
.. 222.40

Kartu $3,246.68
269.56

į t , .Balansas $2,977.12
J \ <' i RHgs&Jb. Mėn. Įplaukos
16 k. Abakan* . Easton
— St, Jasiliwis, Binghamton 20.10
25 A. r •. ~

104 K. Guzevich, Chicago
188 A. '

Žemaitis, Baltimore , 6.00 
7.00 
4.50 
5.0C^ 
5.00

...^.... .........  „ 5.00
— F. M. Prašiai, Los Angeles 2.00 

9 M. Uždavinis, Norwood .
11 S.

Wardo, Detroit ....
Miliauskas, McKees R.
Purtikas, McKees Rocks 

— J. Strįela, Los Angąleą ....

4.50
Janulis, Wor<wąter . ..... 6:25
Mažeiką, Pittsburgh .... 3.25
Janųlienė, Worcester Į 1.40

Gudžin, Scotia 5.00
Andriunas, Elizabeth .. 7.50

155 H.
91 A.
54 C.
10 Apskr. A. Dapsis, petroit 10.6^

Viso $108.00
Rugsėjo Mėn, Išeigos;

Sekr. alga už rugsėjo mėn. $66 50 
Už atspausdinimą “šv.” No. 3 383.38 
Už išsiuntimą “šviesos” ..........40.00
Randa už liepos, rugp. ir rags. 37.50 
Atmokėta prenum. ir aukų .... 87.00 
Už anglų knygas jaun............  20.05

Viso $634.43
Sutrauka:

Balansas buvo ............x..... $2,977.12*
Įplaukė .....................    108.00 ■

Kartų $3,QB5.1Įjj
Išeigų buvo ................ ......... 634.43>

Balansas $2,450.69 
D. M. ŠOLOMSKAS,' 

ALDLD CK Sekretorių^.
J. J. KAŠKIĄUeiŪŠ.

ALDLD CK Iždininkas.

Gydymo Įstaigos Valsčiųję
BIRŽAI, liepos 14 d.-—20-25 

kilometrus tekdavo vykti gy
dytojo' Ęupreliškiy •• gyvento
jams. Dabar padėtis* pasikei
tė : šiemet tarybų valdžia čia 
įsteigė ambulatoriją ir vaisti-* 
nėr punktą. Eilėje vietų —• 
Ąlįzavoje, Saląmiestyje įrengi 
ti akušeriniai punktai.

i *Ak Tarybų valdžios . įsteigtose 
sveikatos apsaugos įstaigose 
teikiama medicinos pagalba 
bei vykdomas gyventojų sani
tarinis švietimas.

J. Kučiauskas,
„ Medicinos felčeris.

Lake Success, N. Y. —

‘ Viso * $?224Q
Rugpjūčio Mėn. Išeįgos:

Sekr. alga UŽ* rugpjūti ...J. $66.50

Jungtinių Tautų fondas, vąi- 
•kanis gelbėti pasįųnte 3t* 
200,000 svąrų pieno milteliu 
Bulgari j o š in Rumunijos 
vaikams. < . r

2 pust—4-aisve (Libertyį Lath. Daily)—Pirm., Rugs. 27,



“GARBINGOSIOS MARIOS
-ŠVENTASIS BAIKALAS”

AR GALIMA IŠGYDYT NUO ATOMINIŲ 
BOMBŲ SPINDULIŲ NUODŲ?

KADA PIKTADARIAI 
D AUGIAUSIA VEIKIA

Didis ir garsus yra Bai
kalo 'ežeras, sovietiniame 
Sibire. Jis vaizdingai apdai
nuotas aplinkinių žmonių ir 
žvejų. Jautriai atsimena 
Baikalą ir senieji lietuviai 
politiniai kaliniai, kuriuos 

* Rusijos caro valdžia vare 
pro tą ežerą į rytų Sibirą.

Baikalas — giliausias eže
ras pasaulyje. Vidurinė jo 
dalis turi iki pusantro kilo
metro gilumo. Baikalo plo
tas — 13,487 ketvirtainių 
mylių (amerikinių). Jo van
duo stovi 1,360 pėdų aukšr 
čiau marių lygio.

Vaizdingas Baikalo pa
krantes apriečia vainikas 
kalnų. Giedrioj, Saulėtoj
dienoj Baikalo vąpdenys
'skaidrūs, permatomi ir ra- 

. mūs. Bet štai papūtė smar- 
' n kus rytų vėjas, vadinamas 
V- “barguzinas”, — ir tuoj 

veidrodinė ežero gloduma 
apraibo pilkomis, tartum, 
švininėmis bangomis.

Tą vėją dėkingai prisime
na politiniai caro tremti- 

..niai, kuriuos “barguzinas 
perplukdė bačkoj” per Bai
kalą, padėdamas jiem lais
vėn pabėgti. Apie Baikalo 
“barguziną” dainavo ir L. 

5 . Prūseika ir Janulis, pabėgė
liai iš carinės Sibiro neva
lios.
’ Besiburiant audrai, tirš- 

• tos ūkanos apgula Baikalo 
nylinkę. Nusigandusios žu- 

su riksmais lekia ša-
Žvejų valtys skubi kran

tam Baisu, jeigu audra už
klumpa žvejį viduryje eže-- 
ro. Nežiūrint, kaip žvejys 
būtų patyręs ir gabus, vis 
tiek audra gali akimirkoj 
apversti jo valtį. Kuomet' 

t . ūkana uždengia akiratį-ho- 
rizontą, todėl žvejai skubotai 
plaukia link kranto arba į 

K • ežero salas; o Baikale yra 
net 30 salų-ir saliukių.

Baikalas, kaip marios. 
Neveltui viena liaudies dai- 

’*na skamba: “Garbingosios 
v marios — šventasis Baika- 
Y^las.” '

Žvejams tas ežeras šven-; 
tas todėl, kad jis turtingas 
daugybe puikios žuvies. Vi- 

* game pasaulyje išgarsėjusi 
M Baikalo žuvis — omuliai. Jo 

lydekos sveria iki 40 svarų. 
Apsčiai yra ir kitų rūšių žu-

• vies.
Didžioji Baikalo sala 01- 

ehov — tai žvejų “karalija.” 
. Nuo senovinių laikų čia 
rusai, buriatai, jų.vaikų vai
kai ir anūkų anūkai gyveno 
iš žvejybos.

Dabar jie, kaip drauginga 
'šeima, gyvena ir dirba ko
lektyviniuose žvejybos ū- 
kitfose. Jų gyvenimas šian
dien gerovingas. Baikalas 
juos ^gausingai maitina ir 
aprūpina visais reikmeni- 
miš.

savo žuvim ir gamta. Sovie
tiniai kūrybos penkmečiai 
padarė jau žymių atmainų 
Baikalo apylinkėje. Jie ati
dengė čia didelius požemių 
turtus ir daro Baikalo sri
tį fabrikinės pramonės cen
tru. Čia atrasta gausingiau- 
si pasaulyje klodai žėručio- 
sliūdos (angliškai mica), 
dideli sluoksniai anglies ir 
kitų naudingų mineralų.

Čia Tarybų vyriausybė 
pradėjo statyti Angaros u- 
pėje didžiulį tvenkinį ir 
stambiausių vanden - elekt
ros daryklų. Kada bus už
baigta ir pradės veikti anga- 
rinė. vanden - elektros jė
gainė, tai Baikalo sritis taps 
svarbiu pramonės ir kultū
rinio gyvenimo centru.

AR ŽINAI, KAD?-
Zachary Taylor buvo vie

nintelis toks Jungtinių 
Valstijų prezidentas, kad 
nė sykį sąvo gyvenime ne
balsavo rinkimuose. .

^ėdros

Pačiame vidudienyj žmo
gus ' sveria daugiau, negu 
.bet kuriuo kitu laiku die
nų >^r naktį, kaip rodo 
Amerikiečių F i 1 o s ofinės 
Draugijos tyrimai. Mažiau
sia jis sveria, kuomet sau
lė ir jaunas mėnulis būna 
tame pačiame meridiane.

Washington. — Jungti
nių Valstijų prekybos de- 
partmentas a p s k aičiavo, 
kad amerikiečiai restora
nuose kasdien palieka val
gių padavėjams viso bent 
milioną dolerių “tipsų.”

Amerikiečiai išgeria, dau- 
<nau kaip 200,000 statinių 
alaus nėr diena, išmokėda
mi apie 10 milionų dolerių, 
šako prekybos departmen
t's Washingtpne.

Tam tikras gyvulių skai
čius išliko gyvi laivuose, 
kuomet amerikonai prieš 
dvejus metus išsprogdino 
dvi atomines • bombas ties 
Bikini sala, Pacifiko Van
denyne. Tie gyvuliai ir gy
vuliukai buvo laikomi lai
vuose, į kuriuos lakūnai tai
kė atomų bombas. *

Išlikusieji gyvuliai buvo 
pargabenti į Jungtines Val
stijas; 1 ir jau dveji metai 
kai juos tyrinėja medikaliai 
mokslininkai Karinio Lai
vyno • Institute Beth.esdoj, 
Maryland© valstijoj.

Pirmosios Bikini atęm- 
bombos sprogimas tuoj už
mušė dešimtą gyvulių dalį 
laivuose, kurie stovėjo arti 
taikomos vietos.

Antroji bomba buvo iš
sprogdinta po vandeniu, ir 
gyvulius* laivuose ' kliudė 
tjktai nuodingi ' atominiai 
spinduliai — alfa, beta, ga
mma, neutronai. Tie spindur 
liai retai kada vienu žygiu 
užmuša žmogų ar gyvulį. Ir 
30 nuošimčių gyvulių tik 
per dvi' savaites padvėsė 
nuo spindulių, kuriuos po
vandeninė atom-bomba 'pa
skleidė.

Sužalojimai
Tyrimai parodė, jog ato

minis spinduliavimas seka
mai sužalojo gyvulius: y

Buyo sugadintos 'krauja
gyslių sienelės;’ pratrūko 
kraujas į vidurius ir lau
kan. Atominiai spinduliai 
sunaikino baltuosius kraujo 
kūnelius,' kpvojančius prieš 
ligų bakterijas. O, kada tie 
spinduliai išteriojo. baltuo
sius kraująkūnįus, tai nebu
vo kam ginti gyvulius nuo

bakterijų; tuomet juos leng
vai marino visokios ligos.

Kuriuos gyvulius smar
kiai palietė nuodingi atomi
niai spinduliai, tai jokiais 
būdais , negalima buvo tų 
gyvulių pagydyti, ir visi jie 
stipo. . -

Atkakliausiai laikėsi prieš 
tuos spindulius tūli kaulų 
smegenų narveliai (vadina
mi reticulum arba “daiginė
mis celėmis”).

GYDYMAS KRAUJU IR 
PENICILLINU

Atominiais spinduliais su
žalotas, gyvulių kraujas-ne
galėjo pats atsigriebti.'Tad 
tyrimų vadas, kapitonas dr. 
R. H. Draeger su savo ben
dradarbiais nusprendė tiem 
gyvuliam įleisti sveiko sve
timo kraujo, taipgi pavarto
ti ir penicillino vaistų.

Bandymui buvo parinkta 
15 ožkų, smarkiai užterštų 
atominiais spinduliais. Jeigu 
nieko nebūtų buvę daryta, 
girdi, visos jos būtų pasti
pusios.

Kasdieną ožkoms buvo' į- 
leidžiama sveiko kraujo ir 
duodama penicillino. Taip 
svetimu krauju ir penieilli- 
nu jos buvo kasdien gydo
mos per 7 savaites. Daugu
ma ožkų vis tiek padvėsė, 
tūlos kitos išliko gyvos.

Gyvosios ožkos, po 50 die
nų gydymo krauju ir peni- 
cillinu, jau galėjo pačios pa
sigaminti1 sveiko kraujo, rei
kalingo tolesniam gyvybės 
palaikymui, naujų baltųjų' ir 
raudonųjų kraujakūnių tiek 
priaugo, kad jie ėmė gydy
ti kūno sutrūkimus - žaiz
das ir kovoti prieš įvairių 
ligų perus. Pas ožkas, paga-

liaus, atsirado ir noras ėsti.,
Nepaisant kasdieni n i ų 

svetimo kraujo įleidimų ir 
penicillino, pastipo 10 iš 15 
taip gydytų ožkų.

Tvirtinama, jog be gydy
mo būtų padvėsusios ir ki
tos penkios. Dabar gi tiki
masi, kad šios penkios galė
siančios gyventi natūralų 
savo amžių.

Tačiau, žymėtina, jog ku
rie - nekurie “atomizuoti” 
gyvuliai ir be gydymo atsi
jai vėliojo.

Tyrinėtojas medikalis ka
pitonas' Draeger, todėl, pa
brėžia:

— “Būtų klaida manyti, 
kad jau atrastas išgydymas 
nuo atominių spindulių. 
Taip pat klaida net įsivaiz
duoti, būk esame jau arti 
tokio atradimo.”

O net ir toks abejotinas 
gydymas būtų neįmanomas, 
jei£u atsivertų platus ato
minis karas, kuris atom- 
bombų spinduliais bei ato
minėmis dujomis galėtų ap
nuodyti milionus žmonių.

Amerikoje jau, -varoma 
propaganda už kraujo rin
kimą busimojo atominio ka
ro aukoms. Bet klausimas: 
Kas galėtų sunešti gana 
kraujo visiem tiem kanki
niam gydyti? Kas pristaty
tų reikalingą tokiam gydy
mui milžinišką daktarų ir 
slaugių skaičių? Be to, pri
siminkime, jog 66 nuošim
čiai atominių ligonių, tur 
būt, nepagydomi, kaip rodo 
patyrimai su gyvuliais.

Atominio karo planuoto
jai,-. matyt, laiko tokius 
klausimus tik antraeiliais- 
trečiaeiliais dalykais.

N. M.

Yale Universiteto profe
sorius Hans von Renting 
dėsto naujoj savo knygoj 
“The Criminal and His Vic
tim”, kada daugiausiai į- 
vyksta apiplėšimų, žmogžu
dysčių, žaginimų ir kitų kri
minalinių darbų. Von Ren
ting, tarp kitko,.sako:

— Daugiausia žmogžudy
sčių, sumušimų ir žaginimų 
atsitinka šeštadieniais, sekt 
madieniais ir pagyriotais 
(“mėlynaisiais”) pirmadie
niais. Apiplėšimai padaugė
ja penktadienio, o ypač šeš
tadienio paktį. Tada būna 
daug girtų, ir plėšikai pasi
renka juos kaip savo aukas.

Sekmadienis yra šeimyni
niu tragedijų diena.

Didžiausias moterų skai
čius nusižudo sekmadie-

KOJŲ VARGAI

New Engine, Styling Features In ’49 Kaiser

Lincoln,, hįebraska. — 
Viena mergaite pasipuošė 
vogtu žibučiu, eidama į po
licininkų balių. Ten ji tapę 
areštuota ir kalėjiman pa
siųsta.

Savannah, , Georgia. —* 
Penkių pėdų ilgio aligato
rius įsikibo į rankų Violetai 
Mackey’ienei. Taip jinai 
įsitempė neatlaidųjį drie
žų į namus, pasiėmė revol
verį ir nušovė. - .

žuvyje yra tiek sveikatai 
reikalingų proteinų ir 
neralų, kaip ir mėsoje.

mi-

ARTIMIAUSIOS ŽMO
NĖMS BEŽDŽIONĖS

’ ■ W.' <> ‘ '

* Rytinėje Afrikoje atkastą
Sauki leidžiantis kada kaulai sehoviniij beždžionių, I darbas' virte verdį ’ Itaafit ^u.ri?s ant,dviejų kojųvaik- 

žuvi iš tinklu svkiū skamba sclo^avo> kaip prdnese pro- 
SAU*2: Z! 51: fesorius W. E. Le Grossburiatų ir rusų žVejų dai

nos.
Abiejų tautybių žvejai įsi

tikinę, jog nėra pasaulyje 
puikesnio ežero, kaip Bai- 

’ " kalas, ir jog niekur nėra 
gražesnės gamtos, kaip Bai
kalo pakrantėse. Jų. meilė 
savo ežerui, gamtai ir dar
bui išreikšta stebėtinomis 
liaudiškomis dainomisfenauuisnuiiiis utuiiuims.

jL Bet pastaraisiais laikais 
W Baikalas garsėja ne tiktai

THE 1949 KAISER DELUXE sedan Jias more than 1Q0 improvements—-72 in styling and 30 in engine and 
mechanical features. Major developments, many of them based on the more than two billion miles which 

’ owners have put on K-F cars, include an iiicrcase from 100 to 112 in horsepower. A massive giille and 
bumpers are features of the new exterior design. A new instrument panel dominates the restyled interior.

Kaiser-Frazer 1949 m. Auto. Modeliai
• • I

Clark neseniai įvykusiam 
Anglijos Mokslininkų Drau
gijos suvažiavimui. Tos bež
džionės buvo panašesnės į 
žmones, negu kuri kita ži
noma beždžionių veislė.

Madrid, r- Ispanijos dįk- 
tatoritfe Franko užtikrino, 
kad jis neims fabrikų ir 
bankų į valstybės, nuosavy- 
bę.

. WILLOW RUN, Mich. — 
Kaiser-Frazer automobilių kor
poracija nuo ,rugpiūčio 24 d. 
š. m. gamina čionaitiniame# sa- 
vO fabrike . jau- tiktai naujų 
1949 m. modelių automobilius 
— Kaiše?/ Special ir DeLuxe 
sedanus. . -S,
> Naujuosiuose automobiliuose 
yra daugiau kaip 100 pageria
mų įrengimuose ir pagražink 
muose. Be kitko, jie turi po ke
tvertas .duris.

Edgar F. Kaiser, šios įmones 
vice-pirmiAinkas ir generalis 
vedėjas, sakė: ’,

— Inžinieriški darbai ir 
įrankių paruošimas naujiesiems 
modeliams lėšavo daugiau > kaip 
10 milionų dolerių. Taigi 1949 
m. modelių pagerinimai yra 
kur kas didesni, negu paprasti

paviršutiniai padailinimai, nuo 
seno įsigyvenę automobilių pra
monėje.

Naujieji automobiliai yra iš-, 
statyti parodymui Kaiser-Fra
zer krautuvėse .Visoje šalyje, 
pradedant rugs. 20 d.

Kąiser’is nurodė, tarp kitko, 
sekamus pagerinimus< naujuo
siuose savo automobiliuose:

— Kaiser DeLuxe šešių ci- 
linderių inžinas1 turi 112 fark- 
lių jėgų vietoj buvusių 100 jė
gų, bet nesųvartoja daugiau 
gazolino. . .'

Pagerinti vairavimo it stab
dymo ^prietaisai. “KloČ mecha
nizmas * taip patobulintas, kad 
pašalinta 52 pirmiau buvusios 
dalys, kaip jau nereikalingos. 
Išvaizda pagražinta naujos rū
šies radiatorio grotelėmis, naii-

jais bamperiais, . fenderiais ir 
kitomis dailesnėmis dalimis.

Įtaisyta naujos instrumentų 
lentelės, ‘naujos vidujinės deko
racijos, ir stiliui vartojama 
daugiau skirtingi/ spalvų, ne
gu Ibet kada automobilių pra
monėje.

Per dvejus metus iki šiol 
daugiau' kaip, 250,000 Kaiser- 
Frazer automobilių naudotojų 
išvažinėjo 2 bilionus mylių su 
viršufn. Ir remiantis jų patyri
mais buvo padaryti nauji pa
gerinimai, sako Kąiser’is.

Pirmojo 1949 m. modelio au
tomobilio numeris yra 279,195- 
tas, skaitant visus autofriobi- 
lius, kuriuos per dvejus metus 
pagamino Kaiser-Frazer, ket
virta didžiausia pasažyrinių au-

Dažnai girdėt moteris 
skundžiantis: “Tos mano 
kojos žudo mane.”

Kojos vargina ' i r. didelę 
daugumų vyrų šioje šalyje.

New Yąrko valstijos Ko
jų Gydytojų (Pediatrų) 
Draugija atranda, jog 80 
nuošimčių amerikiečių iki 
21 metų amžiaus gauna šio
kį bei tokį kojų nesveiku
mų. 95 nuošimčiai kūdikių 
gema su sveikomis kojomis, 
bet už vienų kitų metų jau 
ima rodytis kojose tūli silp
numai, sako ta draugija.

Amerikos Daktarų Susi
vienijimo žurnalas andai* 
suskaitė 53 skirtingas kojų 
ligas, skausmus bei nesma
gumus.

Apskaitliuota, kad dėl 
kojų liv4ų ir sužeidimų per 
metus pasidaro 100 milionų 
doleriu nuostolių darbinin
kams ir samdvtoiams.

Skaudamos kojos ne tik 
vadina ūpą, bet vargina ir 
visų kūną, dažnai iššaukia 
nugaros skaudėjimų, galvos 
gėlų, erzina nervus ir t.t.

Kiek Išvaikščiojam
Tyrimai parodo, kad vi

dutinė šeimininkė per dienų 
išvaikščioja p u š d e vintos 
mylios, mokyklinis vaikas 
15 mylių, mergaitė pusdvy- 
liktos mylios. Raštininkė - 
stenografė per savaitę iš
vaikščioja apie 43 mylias. 
Miesto policininkas per die
nų “padaro” 14 mylių, • laiš- 
kanešis 22 mylias. Arklinis 
artojas vidutiniai, kartoti
nai' apsisukdamas, nueini 
iki 25 mylių per dienų.

Biznyje, kur nedaug ju
dėjimo tereikia, biznierius 
padaro 12,000 žingsnių per 
dienų. Leiskime, jis sveria 
tik 165 svarus; tąd viso 
per dienų jo kojos turi iš
nešioti 990 tonų svorio.

Tūli Patarimai
* Įsigyvenusi klaidinga ma
da, einant, įžulniai kojas 
dėti — kulnys arčiau vienas 
kito, o kojų priekiai toliau 
nuo kits kito. Tai nesveika 
mada. Visi kojų gydytojai 
patariu einant pėdas tiesiai 
dėti, be pakreipimo į kairę- 
dešinę. Sako, dar sveikiau 
būtų, jeigu kojų nykščiai 
truputį “vidun žiūrėtų?’

Kai'kurie save kritikuo
ja, kad jų čeverykų kulnys 
kreivai nusidėvi, išlauki-

(Tąsa S-me pusi.) .

niais, o vyrų — pirmadie
niais.

Vogimai ir plėšimai pa- 
tankėja apie metų pabaigą, 
ypač dėl tokių dviejų prie
žasčių. žiemos Jaiku gyveni
mas brangiau lėšuoja, todėl 
daugiau beturčių būna pa
skatinti plėšt bei vogt, kad 
galėtų reikmenų nusipirkti. 
Antra, tai prieškalėdinis 
žiemos oras slegia žmonių 
ūpą, ‘silpnina sveikatą ir 
blogai paveikia protaVirtią. 
Jei žmogus blaiviai protau
tų, tai suprastų, kad vagys
tės - plėšimai neša jam dau
giau bėdos, kaip naudos.

Prof, von Renting, tėmy- 
damas * kriminalinius nusi
kaltimus per metus, priėjo 
dar tokias išvadas:

— Pirmagimiai vaikai la
biau linkę į piktadarystes, 
negu jaunesni jų broliai ir 
sesęrys.

Negalima sakyti, kad pik
tadarių protas bendrai blo
gesnis, negu kitų žmonių. 
Daugelis kriminalistų turi 
daugiau kaip 100 nuošimčių 
protinius ^gabumus. Antra 
vertus, didelis skaičius pa
dorių žmonių turi tik 70 iki 
90 nuošimčių protinių ga
bumų.

Kai kurios nedorybės pri
klauso nuo įsigyvęnusių na- 
pročiu. Taip antai, Kanadoj, 
Anglijoj. Francijoj ar Vo
kietijoj linčiavimas .yra ne
girdėtas dalykas. O pietinė
se Jungtinėse Valstijose 
baltųjų go vedos laikd, pap
ras tu, įsigyvenusi dalyku 
lihčiuoti negrus — be teis
mo juos karti, šaudytfir gy
vus deginti., Nežiūrint me
chaniškos civilizacijos. tose 
valstijose veikia žmogžudiš
ki.- laukiniai papročiai.

Kriminaliniu nusižengėlių 
nervklrts didmisčinose yra, 
Inšnvnai. kur tirštai susi
brukus varguomenė.

Jaunuoliai daugiausiai at
lieka piktadarišku darbu. 
Nuo jaunuolių kriminalistų 
fain na t daugiausiai nuken
čia nadori jaunuoliai ir jau
nuolės.

67 nuošimčiai nužudytų 
vvru per metus buvo alko
holikai arba tuo kartu pa
sigėrė.

(Panrntiniai kriminalis
tai. įačiau, vengia alkoho
lio. eidami i savo nelabus 
žvaina. Vieton alkoholio' jie 
paprastai vartoia morfiną, 
marijuana ar kitus narkoti
kus. kurie juos smagiau pa
drąsiną.)

Piktadariai dažnai pasi
renka geraširdžius žmonės 
kaip savo aukas.

(J.C.K.)

«TTRoDTTTT«T VINIS TR 
ŽANDU SŲRAKTNIMĄR

Tetanus — žandų suraki
namo liga — paeiną ne iš 
to, ‘kad žmogus įsiduria su
rūdijusia vinim, kaip šne
kama. Šią ligą iššaukia tam 
tikros bakterijos. < Tokių 
bakterijų dažnai būna žefne- 
ie, apterštoje galviju, ark
lių ir kitų gyvulių išmato
mis. Gali būti vinis tomis 
bakterijomis apkrėsta; arba 
bakterijos iš apterštos že
mės gali per pradūrimą į 
kraują patekti.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, J

Lithuanian Daily)
Pirm., Rugs. 27, 1948



JACK LONDON Waterbury, Conn
Kai Dievai Juokiasi

• .»<

Taip gera būt kartu, bet vis dėlto iš tolo, * 
Taip gera vis arčiau pažinti vienas kitą 
Ir justi švelnų, mielą prisilietimą ... • \

y
O, meile, ne, dar ne!;..'•Brangusis, palaikykim 
Mūs meilę, apgaubtą šventąja paslaptim, 
Vis laukdami dienų, kurios vėliau ateis, 
Tik ne dabar ... kada norą ... ne dabar...
Tegul ta mūsų meilė dar labiau pražysta! 
Ir kai pražys, laimingai ji numirs. ‘ 
Gaivink ją pabučiavimai svajonių, 
Tegul ji miega, mes atsižadėkim jos ... 
Dar nors akimirksnį, nors vieną valandėlę.

\

— Aš užverčiau knygą, uždėjęs pirš- 
, tą; ilgai sėdėjau nejudėdamas ir tylėjau. 
Mane apstulpino tas aiškus vaizdas, kurį 
man sukėlė šis eilėraštis. Jis apšvietė 
mano 'protą. Tai lyg žaibas švystelėjo 
tamsiam šulinio dugne. Jie norėjo su- • 
laikyti Meilę, tą vėjavaikę šmėklą, tą 
jaunos gyvybės skelbėją, jaunos gyvybės, 
kuri privalę gimti! •

♦

— Mintimis aš kartojau žodžius: “Ne 
‘ dabar, kada nors/ .— “O, meile, ne, 
dar ne!...” — “Gaivink ją pabučiavi
mais svajonių, tegul ji miega.” Ir aš 
garsiai nusijuokiau: cha, cha! Savo dva
sios akimis aš pamačiau jų tyras sielas. 
Jie buvo kaip vaikai. Jie nieko nesupra
to. Jie žaidė su prigimties ugnim ir mie
gojo šalia nuogo kardo. Jie šaipėsi iš.die
vų. Jie kėsinosi sustabdyti kosmoso judė
jimą. Jie išrado tokią savo sistemą, ku
rią taikė, lošdami už gyvenimo stalo, ti
kėdamies išlošti. “Saugokitės! — sušu
kau aš. —* Dievai sėdi už stalo. Jie pa
ruošia naujas taisykles, kai tik išranda
ma nauja sistema. Jūs neturite jokių 
šansų laimėti.”

.— Bet jiems aš to nepasakiau. Aš 
laukiau. Sužinoję, kad jų sistema be ver
tės, jie būtų atmetę ją. Būtų pasitenki
nę ta laime, kurią jiems davė dievai; ir 
liautųsi prasimanę.

— Aš stebėjau.' Aš nieko nesakiau. 
Mėnesiai slinko, o jų meilės alkis vis 
labiau didėjo. Net nekaltų pabučiavimu

ami jie tik

» (Tąsa) \
I w

— Ir aš tada nežinojau jų paslapties.' 
AŠ svarsčiau ir stebėjausi.. Isf pradžių aš 
pasąmonėje tikėjausi ir vyliausi, kad jų 
meilė praeis. VČliau aš įsitikinau, kad 
tai laikas prabėgo, o Meilė pasiliko. Ta
da man pasidarė įdomu. Kas čia per pa
slaptis? Kokiomis magiškomis grandinė
mis jie prirakino Meilę? Kaip jie sulai
kė tą begėdį elfą? Kokį amžiuos meilės 
eleksyrą jie’išgėrė drauge, kaip kitados 
Tristanas ir Izolda? Ir kieno gi-ranka 
paruošė tą užburtą gėrimą? %

— Kaip jau sakiau, aš susidomėjau 
ir ėmiau juos stebėti. Jie buvo įsimylėję 
iki pamišimo. Jie tartum šventė nesi
baigiančią Meilės puotą. Jie pavertė ją 
kultu ir ją garbino. Abu svaiginosi Mei- 
lės grožiu ir jos poezija. Ne, jie nebuvo 
neurastenikai. Jie buvo sveiki kūnu ir 
siela,'ir jie buvo artistai. Bet jiems pa
vyko pasiekti negalimą dalyką. Jie ju
to nemirštantį troškimą.

— O aš? Aš dažnai matydavau juos 
ir jų amžinos Meilės stebuklą. Aš sten
giausi įspėti mįslę, stebėjausi, ir štai, 
vieną dieną ...

Karkinezas staiga nutilo ir paklausė:
— Ar jūs kada nors esate skaitę “Mei

lės belaukiant”?
- Aš papurčiau galvą.

—• Tai parašė Peidžas, Kurtis Hidenas 
Pėidžas, jei neklystu. Keli to eilėraščio 
posmai kaip tik ir atskleidė man šią pa
slaptį. Kartą lango nišoje, netoli didžio
jo pianino, — jūs prisimenate,> kaip ji 
skambino? Protarpiais ji juokaudavo ir 
paklausdavo manęs, ar aš ateinąs jų ap
lankyti, ay tik muzikos pasiklausyti. Ji 
vadino mane muzikos smaguriautoju, 
kartą pavadino net “muzikos alkoholi
ku.” O koks nuostabus buvo jo balsas!

• Kai jis dainuodavo, aš pradėdavau tikė
ti hemirtihgumu, imdavau žiūrėti į die
vus iš aukšto ir svarstyti,^kaip galėčiau

•' juos apgauti ir jų išdaigas supainioti.
r-" ? -— Tiesiog dieviškai badavo reginys, 

kai matydavau šį vyrą ir tą moterį, ku
rie, ilgus metus gyvendami, susituokę, 
dainavo meilės dainas, kupinas ką tik gi
musios Meilės skaistumo ir tokios bran
džios bei kaitrios Aistros, kurios niekad 
netenka patirti, jaunam mylimajam ir 
jaunai \mylimajai. Jauna pora atrodytų 
blanki ir bespalvė greta šios, seniai ve
dusios. VdS tik'pažvelgęs į juos, matai, 
kaip jie-dega, leipsnoja ir tirpsta iš mei
lės, myluodami vienas antrą akimis, gla- 
monėdami tariamu žodžiu,/kiekvienų ju
dėsiu.ir nutylėjimu parodydami, kaip jų 
meilė traukia juos vieną prie antro, kad 
jie veržiasi vienas prie antro, kaip plaz
dančios peteliškės prie žvakės liepsnos, ir 
skraido beprotiškame meilės sūkury! At
rodė, kad jie, paklusę kažkokiam didin
gam fiziniam įstatymui, daug galinges*

• niam ir subtilesniam negu traukos dės
nis, turi tuoj pat, man į juos bežiūrint, 
susilieti į vieną. Tad nieko stebėtina,' 
kad juos praminė nuostabiąja pora.
. — Bet aš kiek nuklydau. Aš turiu pa
pasakoti, kaip nfah paaiškėjo ta paslap
tis. Kartą ant kėdės prie lango radau 
eilėraščių knygą. Atsivertė tas puslapis, 
kuris dažniausiai buVo skaitomas; tai 
buvo eilėraštis “Meilės belaukiant.” Daž
nai bevartant, šis puslapis buvo pasida
ręs lipnūs, susitepęs, ir aš perskaičiau • ke mūsų ausis.
Štai ką. . • . . z (Daugiau bus)

labiau didėjo. Net nekaltų pabučiavimu 
jie jo nemafeno. Susilaikydami jie tik 
dar labiau jį žadino ir stiprino, o jis vis 
labiau didėjo. Tai tęsėsi taip ilgai, kad 
man net pasidarė nuostabu. Argi būtų 
dievai užmigę?-Aš stebėjausi. O gal jie 
visi išmirė? Aš sau vienas nusijuokiau. 
Šis vyras ir ši moteris padare stebuklų. 
Gudrumu jie buvo pranašesni už dievus. 
Jie paniekino kūną ir įžeidė gerąją Mo
tiną Žemę. jie žaidė josios, ugnim ir ne
sudegė. Jie buvo atsparūs tai liepsnai. 
Jie patys buvo dievai, nes jie skyrė, blo
gį nuo gėrio ir niekad nesusigundė. “Ar 
tik ne šitokiu būdu atsirado ir dievai? — 
paklausiau aš savęs. —- Aš esu varlė, -L— 
tariau/’ Bet jei mano akys .nebūtų bu
vusios purvu aptaškytos) tai mane būtų 
apakinusi šviesa to stebuklo, kurį aš 
mačiau. Aš buvau bepradedąs didžiuotis 
savo išmintimi ir smerkti dievus.

—vBet ir čia, nors labai išmintingai 
galvojau, aš suklydau. Pasirodo, jie ne
buvo dievai. Jie tebuvo vyras ir moteris 
— minkštas molis, aimanavęs ir virpė
jęs, pilnas troškimų ir tuo pat metu pa
vergtas keistos silpnybės, kurios neturį 
dievai. , '

Karkinezas nutraukė savo pasakoji
mą, pradėjo sukti cigaretę ir sarkastiš
kai nusijuokė. Tai buvo negražus juo
kas; jis skambėjo, lyg velnio pasityčioji
mas, jis vis didėjo ir nustelbė audrbš 
ūžesį, kuris skverbėsi iš lauko ir pasię-

THIS SEA of loss will go into housing arid coft- iri one of the programs of ttlė UN. Economic 
strudtion for Europe’s people. Timber proclftc* Commission for Europe, Othpr U.N. commis- 
tiori, a bade economic probleta, is Cilcburaged sions do.sirtiilar jobs in Asia arid Latin Arilferidd. 1

Pavyko Laisvės Piknikas
Rugsėjo 5 dieną, įvyko dien

raščio Laisvės naudai pikni
kas. Diena pasitaikė labai, 
graži, gan šiltas oras. Vieti
nių nors ir gan daug buvo 
išvažinėję į pajūrius ir ,į sve
čius, bet žmonių buvo daug, 
nes buvo ne vien vietinių, bet, 
ir svečių iš kitų valstijų, kaip 
tai Mass., New Jersey, Penn, 
ir kitur.

Skaitlingai dalyvavo ir, iš 
Conn, -valstijos kitų miestų. Iš 
Hartfordo buvo bUsas ir ne
mažai mašinų, iŠ Ne\V IlkVen 
ir Bridgeport buvo po busą ir 
dar atvykusių svečių mašino
mis. Iš ToĮrringtdn, New Bri
tain ir kitų miestų buvo aps
čiai atvykę mašinomis.

Turėjome gražią dainų pro
gramą. Dainavo Laisvės Cho
ras iš Hartfordo ir Vilijos 
Choras iš Waterbury. Jų dai
nos publikai patikd. Kalbėjo 
Kristina Stanislovaitiėnė, kan
didatė Progresyvių Partijos 
apie rinkimus.

Gerą prakalbą pasakė An
tanas Bimba, Laisvės redak
torius apie šių dienų pasau
linę padėtį ir Amerikos demo
kratinių žmonių pareigas; 
Baigdamas prakalbą prašė, 
paremti aukomis dienraštį 
Laisvę^ nes prie tokio bran
gumo sunku verstis. Aukų 
surinkta apie $150. Progra
mos vedėju buvo V. J, Valley 
iš New Britain.

Visą dieną gaspadinėS ir ki
ti darbininkai sunkiai dirbo, 
kad visus svečius tinkamai ap
rūpinus. Visiems jiems ir joms 
priklauso didelis kreditas.

Nuo pikniko "pelno liko 
$400. 
kurie 
dirbo

jeigu norite) kad Įjūtų leng
vinu. gyventi, kad reakčittih* 
kai neatimtų ta, kas buvo iš
kovota laikė*RopšeVelto laikų, 
kad pasaulyje tintą taika.

• išleidome draugūs Taraškus 
į Kaliforniją gyventi. Turė
jome surengę išleistuvių parę 
19 d. rugsėjo, Maple Parke, 
GTažus būrys susirinko drau
gų ir draugių išleisti tuoš mū
sų veikėjus.-

♦ ■ •

Drg. A. TAraška buvo pir
mininko-vietoje Maple Parko, 
o drg. V. Taraškienė sekreto
rė Lietuvių Literatūros Drau
gijos 37 kuopos, kuri gražiai 
gyvuoja ir šiemet kuopa lai
mėjo dovaną iš centro už 
naujų narių gavimą.

Viši linkėjo drg. Taraškams 
laimės naujoje vietoje, bet 
tuo pat kartu jautė, kad mums 
pasilikusiems reikės pasitemp
ti, kad atlikti tuos darbūs, ku
riuos dirbo TaraŠkai.

žinomai Kalifornijos drau
gai gauna sau į talką getus 
veikėjus, patyrusius darbuoto
jus, nes kaip tikį Tataškal pa
sieks Kaliforniją, tai jie ten 
sušlriš xsu , mūsų judėjimo or-' 
ganizacijomiš. Linkime jiems 
laimingai gyventi naujoje ko
lonijoje ir pasekmingai darJ 
buotis.

!JCTCTIW»WWA1)WWWI

VAJUS GAVIMUI
LAISVU NAUJŲ

SKAITYTOJŲ
** I

Visi stokime į darbą gauti dienraščiui Laisvei 
naują skaitytojų. Užtikrinkitn savo dienraščiui 
1949 metams biudžetą. Sukeikime $50,000 vajaus 
* z * .
laiku, tai būtų puse metams reikalingo biudžeto.

Vajus Prasidės Spalių- 
October 1 ir Baigsis .

Gruodžio 31 Dec,, 1948
Darbuokimės, kad gauti kuo daugiausia nau

jų skaitytojų. Rūpinkimės atnaujinimu prenu
meratų* Nesakykite^ — lai kiti dirba — pagalvo* 
kite, ką jūs galite atlikti savo dienraščiui ir at- - 
Irkite savo pareigą tuojau. Būkite Laisvės pat
riotais ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Ačiū visiems ir visoms, 
įvairių daiktų aukavo, 

pikniką įr buvo atsilan-
Kbmisijos Narys.

Lawrence ’ Mass.
' ‘ j.’: '• •

NEDARBAS FiEčlASi
Pas mus bedarbė jau pu

sėtinai jaučiama. Audimo 
dirbtuvės pusėtinai suslckavo/ 
daug darbininkų ' paleista iš 
darbo . Jau yra nemažai to
kių, kurie, baigta kolektuoti 
nedarbo pašaipos čekius jiems 
priklausančius šiemet. Tai ką 
jię darys per penkis mėnesius, 
kol vėl turės teisę kolektupti ?

Gerai, kad ir tą dar ik^šiol 
darbininkai .gauna, pd $25 į 
savaitę. Tai nuopelnas darbo 
žmogių kovos praeityje ir Ve
lionio prezidėiito ftoosevelto. 
Pamenate, klek buvo 'sutikiu 
kovų už nedarbo laiku pa
galbą h- senatvės pensiją t 
Kiek tai .. buvo orgairt^uota 
mitingų, alkanų maršavimų į 
Washintona, į valstijų sostines* 
HodVerio laikais!

\ Tik kada velionis RooSej 
veltas tapo ptežidehtu, tai 
žmonių balsas buvo išklausy
tas. Tik per sunkias žmonių 
kovas, pastangas, $boseveltoĄ 
Henry Wallace ir kitų demo
kratijos žmonių buvo tas iško
vota. Panienatez hiek darbiu 
ninku neteko Hav<r stubų ir 
bankuose phiigu laike repubii- 
koūų viešpatavimo priešakyje 
su Hoovetiti!

Taigi, atmindami tą, žino
kite, kad šių niėtų balsavimo 
laiku jūsų pareiga balsuoti už 
Progresyvių Partijos kandida
tus priešakyje su Henry Wall
ace. Neduokite savo balsų 
republikonams ir Trūmana ša
lininkams, nes jie darbo, žmo
nių reikalus paneigia. Atmin
kite, kad Trumanas ir Dewey 
vienos ir tos pat politikos lai
kosi, k&ip namie, taip ir užsie
nio. reikalais. Kas, kad j-iė 
vienas- kitą pavanojo, be| tai 
yra tik jų varžytinės už val
diškas vietūs, pamate tarpe 
jų jokio skirtumo hera. Kaip 
viėnij taip kiti Wall Štryto 
turčių reikalus '■ atstovauja, 
velionio Roosėvelto' draugus 
niekina, puola darbininkų uni
jas, puola demokrątihius žmo
nes. Todėl, . > balsuokite už 
Wallace ir jo partijos'žmones,

Sekmadienį, spalių 3 d., 2 
vai. po pietų, Lietuvių Sve
tainėje, 41 Berkley St., įvyks 
labai svambios prAkalboh. Dar 
pirmu karty mūsų mieste kal
bas dr. Jonas Stanislovaitis iš 
Waterbury. Jis hiškihs, kodėl 
reikia balsuoti Už Progl’ėsy-* 
vės Partijos kandidatus prieš
akyje sU Henry Wallace.

Bus ir' daugiau kalbėtojų. 
Visi Lawrence ir apylinkės 
lietuviai prašomi atsilankyti -į 
šias prakalbas, kad išgirsti tei
sybę ir žinoti, už kuriuos ir 
kodėl kandidatus reikia Bal
suoti. S. PėttkAuskas.

Amatų Mokyklų
Mokinių Darbai f

JURBARKAS, liepos 14 d.- 
Viėtos amatų mokykloje Np 
15 prasidėjo praktikos darbų 
priėmimas. Vienas "iš geriau-* 
šiųjų šaltkalvių grupės moki
nių A. Stulas pateikė egzami
nų komisijai sūVo gamybos 
monterio repliukės. 
įvertintas' labai getai, 
dirbinius pateikė . ir kiti 
kyklos mokįniai. Dvejų 
tų mokymasis davė gėrUs 
sius.

V. TOMKŪS, 
Amatų mok. mokinys.

Darbas
Savo 

mo-- 
irtė- 
vai-

......................... ...

būkite atsargūs
V pa t irt ga i Senesni žmonės
Mainantis orui, dauguma*, žmonių 

serga, slogomis ir kitdkidfftis ligo
mis; Būkite pHširUoŠę, kad atsigin
ti nuft ligų, natokite ršro. ž m. j. 
gviipas kuri suteikia
maldriidS Šilumos. OaiVifta kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus) kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąharių ir muskulų. Su
stingimų, neveiklumų, tirpimų, mėš
lungį, traukimą, nikstėiėjimą, persi
šaldymų ir astrų kdstilį mio persišal
dymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaiha $1.
’ Taipgi kurie turite odos Ilgas, iš

bėrimus, votis, '(rash), nušašimą, 
Athlete’s Podt, SihUS, ftūdeginimą, 
’nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, tonas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
moštis Stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy, vartokite No. 4 
Salve, ftUo rifežėjin^p. Kairia $1.

Jei turite piles (varžančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrasta 
mostj, tetoj prašalina piles be pjatis- 
tytųp. Kama tik $2 tiž

1 M. J. S. Miracle Dinirųerit 
rifto danties skaudėjimo. PrašAUHa 
gėlimą ir smegenų (gums) ftesvei-' 
kurną. Kad ir neturite dantų it 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagklbą< nuo šios mostiės. Kam $1. 
Kurie pirkaite už ^5; gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę. ■ '. -

Siųsdami, užsakyrtius, kartu pri- 
siųskite ir money-ordeiri ar Čeki. 
Iš Kanados teikia pridėt 25c ekstrft. 
Siunčiame ir C.O.D., tęikįa pridėti 
30c pašto ženkleliais. 'Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
.. r. O. 78, Sttk A 

Hartford 6, (foną. 
ilarffordleČIai galite pirkti bfts. 

Ė. Beirs (Vaistinėj) 158 Park St.
-' i . X ' (adv.)

4 pusi.—LaiiVS(Ubėrty, 1M. Datty^PiMiU

Prenumer atomis, P aretigi“ 
maiš, Laisvės Bendrovės 
Šerais ir Aukomis Turime
Sukelti apie $50,000*

Dienraščio’ Lalsyjės išleidimas per apskritus 
metufe lėšuoja apie $100,000. Jei šio vajaus laiku 
sukėlsime $50,000|tai bus iš anksto parūpinta pu
sės metų įplaukos. O kita pusė įplauks reguliarė- 

• • » 

mis įplaukomis 1949 melais.

Gelbėkime Savo Dienraštį 
Nuo Infliacijos Gelbėkime 
Kol -Dar Nevėlu!
; Jnfliącij^ bąisiai slegia l^ūsu dfetiTaštį. Visi 
spiečium, kaip bites, turime stoti į pagalbą apr- 
ginti dienraštį nuo infliacijos! GaViihu naujų 
skaitytojų, ruošimu parengimų diėhraščio para
mai, rinkimu aukų ir patys aukodami dabar — 
TUO JAM — galėsime išgęftięti dienraštį nuo kri-

' * /t*

x zės; . ■ , . . ' ••

STOKITE I KONT.ESTĄ 
GAUTI NAUJŲ 

SKAITYTOJŲ!
Puikios piniginės dovanos vajininkams:

1-ma $75,2-ra $50,3-čia$35,4-ta $30,5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10 ir 10-ta $5.

. * ■' I. ’ - * '

Stokite į kontestą gavimui naUjų skaitytojų, 
gaukite vieną iš* tų didęlės garbės dovani). Kvie-

’ . '.f • ’ ‘

čiame visus 'buvusius vajininkus ir laukiame 
naujų talentų. Prašome tuojau rašyti. Laisvės 
Administracijai ir pareikklaUti, vajau s medžią*

Adresuokite

427 Lorimer Street 
Brooklyn O-Y.

Laisvės kaiha

Medams $7.00

Pusei Metu



Rsmssi

Keliolika Tūkstančių - 
Pikietavo Aliejaus įmones, 
Policija Puolė •

r * '
šimtai aliejaus darbininkų 

gavo gaso nuodų' ir 12 tiek 
sužeisti, kati teko .gabenti li- 
gonbutin, kuomet policija puo
lė keliolįką tūkstančių streį-

ypač dažnai daro tūlos APF 
unijos. Kai kur ir CIO puola 
kitas, kad gauti jų narius 
sau.

Suprantama, už tai kalti 
viršininkai biurokratai, kurie 
nenori organizuoti neorgani
zuotus, kurie nepaiso darbi
ninkų vienybes, o tai ir jų la
bo.

Prižiūrėtojai teisinasi, kad

Argentinoje Pažangių Jėgų Vystymasis

kuojančių aliejaus darbininkų 
pikieto linijoj.

Streiką veda Oil Workers 
International Union. Išduota 
indžionkšinas, bet streikieriai 
nepaisė. Streikieriams nelei-, 
džiant j darbą streiklaužių, 
policija padarė žiaurią ataką. 
* -Sužeista nevien suaugusių, 
bet ir vaikų. . Viena gasinė 
bomba nukrito tarpan vaikų, 
kurie laukė buso j mokyklą 
juos nuvežti. Vaikučiai ap
svaiginti dujomis.

Taipgi vienas vaikas sužeis
tas troko, kuris vežė ADF 
unijos narius, įmonės prižiūrė
tojus, kurie faktinai streiklau- 
žiauja, nes dirba prieš alie
jaus darbininkų unijos norą.

Bėda su tūlom unijom, kad 
jos ne tik nepalaiko kitų uni-
jų, bet kenkia joms. Taip

jie gavę leidimą i§ Bay Area 
Metal Trades Council, kad jie 
gali dirbti. Girdi, jie nestreik- 
lau^iauja, tik pildo savo sutar
tį su kompanija. Bet jei taip, 
tai jų sutartis netikus, kad 
kenkia kitų streikui.

Ant rytojaus, reikia pasaky-. 
ti, prižiūrėtojai jau nesistengė 
prasilaužti per pikieto linijas. 
Tai buvo dėlto, kad streikieriai 
ir abelnai žmonės išreiškę dide
lį protestą prieš tai.’ žmonių 
sentimentas, taigi, privertė 
ADF unijos narius nedirbti.
— Minia žmonių numaršavo į 
Miesto Rotušę ir išreiškė pro
testą prieš policijos atakas, 
prieš streiko laužymą.

Apie 15,000 aliejaus darbi
ninkų streikuoja jau nuo rug-

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje shnpatlSkal 
ir asmeniškai patarnauja už • 

prieinamą atlyginimą.

<*►
Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

sėjo 4 dienos. Streikas apima 
8 dideles aliejaus įmones. Dar
bininkai reikalauja algų pakė
limo 30 centų valandai. Paskui 
reikalavimas sumažintas iki 21 * 
cento valandai.

Kompanija betgi nenori skai
tytis. T. P.

F. D. ROOSEVELT, JR., 
SERGA MALIARIJA

New York. — Velionio 
prezidento sūnus Franklin 
Į). Roosevelt, Jr., serga ma
liarijos drugiu. Jis tą Jigą 
gavo, tarnaudamas Jungtim 
Valstijų laivyne. Dabar liga
pasikartojo.

CHARLES J. ROMAN
» (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius -

f judesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų ‘ patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Datig nukentėjo nuo reakci
jos mūsų pažangusis veikimas 
— jo priešakyje stovintieji 
draugai. Bet ir reakcingiausiuo
se laikuose organizacinis dar
bas nesustojo, kad ir sunkio
se sąlygose buvo tęsiamas pir
myn. Tik spauda negalėjo vie
šai pasirodyti. w "

•1945 m. demokratinių jėgų 
pergalė prieš fašizmą suteikė 
didesnę laisvę ir mums, davė 
galimybę laisviau veikti, išleis
ti savo spaudą.

Sunkiose sąlygose reikėjo ei
ti į platesnį veikimą. Neturėjo
me patalpų, nė cento pradėti 
didesnius darbus. Skubiai rei
kėjo išplėsti pradėtasis Tėvynės 
rėmimo darbas. Skubiai reikė
jo ir. laikraštis išleisti, nes be 
jo joks didesnis darbas negali
ma pravesti. Tokiosesąlygose 
pasigventusieji mūsų veikėjai, 
su iš kalėjimų grįžusiais drau
gais priešakyje, sukaupę visas 
savo jėgas stojo į darbą ir ra
do ištvermės visas kliūtis nu
galėti.

“VIENYBĖ”
\

Rugsėjo 19 d. 1945 m.- su 
didžiausiu džiaugsmu mūsų ko
lonija sutiko pasirodymą laik
raščio “Vienybės.” šimtai ge
riausių mūsų kolonijos žmonių 
atėjo jam į talką; vieni auko
dami jo paramai, kiti platin
dami jį, treti bendradarbiau
dami raštais, ir taip liko nuga
lėti laikraščio leidimo pradžios 
sunkumai. “Vienybė” trijų me
tų laikotarpyje suvaidino labai 
didelę rolę Argentinos lietuvių 
tarpe, jos puslapiuose rašyti 
tiesos žodžiai vadovavo visai pa
žangiųjų lietuvių veiklai. Taip, 
per joje tilpusius atsišaukimus, 
sukelta paramos Tarybų Lietu
vai virš 60,000 pesų. “Vienybė” 
išugdė šiandieninę gąlingą mū
sų organizaciją Argentinos Lie
tuvių Sąjungą “Laisvoji Lietu
va.”' Vienybėje rado vietos ir-/ 
moterys, ir jaunimas, ir meni
ninkai, savo reikalams 'svarsty
ti bei jų veiklai ugdyti. Visam 
pažangiosios* ”lnūšų.r' kolonijos 
kultūrinio judėjimo iškilimui 
begaliniai prisidėjo mūsų 
spauda ir jai esame dėkingi. 
Taip pat esame ir visuomet be
sime dėkingi brangiam mūsų 
draugui Rojui Mizarai, kuris 
jau daug metų atgal mūsų , 
spaudos darbui praskynė pir
muosius pradus ir mus išmo
kino per ją h°voti už savo rei
kalus. To mūsų spaudos darbo 
gražūs vaisiąi šiandien stovi vi
sų akivaizdoje.

tųrSjo

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telef©nuokite
. \ , SHoreroad 8-9330 * '

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,, 
ko jūs reikalausite, .

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti pėr PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Matey Ave., Brooklyn. N. V.

Paul Gustas Funeral Home,
■ . ■ ' INC. '

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

LIETUVIS LĄISNIŲOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar. naktį 

ĖVergreen 7-4774
.. - z

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

Du kambariai šermenini, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbę j imam ir parūkymui.

Asmeniški aptamayimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
krfiavimn,, Mūsų telefonas niekad nemiega. , ..'

Pažangiojo mūsų judėjimo 
branduolys yra Argentinos Lie
tuvių Sąjunga “Laisvoji Lietu
va,” kuri šiandien turi virš, 
tūkstarfčio narių. Sąjungos na
rių tarpe šiandien randasi visi 
rimčiausieji, ' visi pažangiausi 
mūsų kolonijos žmonės.

Per palyginamai trumpą lai
ką Sąjunga nuveikė didelius 
darbus, ekonominiai pasiekė tą, 
kas mūsų kolonijoje iki šiol dar 
nebuvo pasiekta. Nupirkta nuo
savas namas ir, nors kol kas 
į jį negalima įeiti, dėl to, kad 
valdžios dekretu. nuomininkų 
negalima išvaryti, bet įdėti pi
nigai nežuvo, namo vertė kas
dien kyla ir su laiku bus galima 
pilnai juo naudotis. Sąjunga 
prisidėjo prie slavų kolonijų 
nuosavos spaustuvės nupirki
mui, ir pirktąja spaustuve nau
dotasi apie 10 mėnesių. Nors 
dabar spaustuvė uždaryta, bet 
jos vertė nenupuolė, o dar pa
kilo, ir jeigu nebus galima ati
daryti, pardavus, įdėti pinigai 
grįš dar su priedu. Nors dau
guma pinigų, įvestų į pirkimą 
namo ir spaustuvės, yra susko- 
linti iš Sąjungos narių, bet 
dauguma jų •"jau grąžinta, o
netrukus bus atsjlyginta skolos 
visiems, tuo tarpu už juos įgy
tas /turtas liks visuomenės 
Sąjungos Nuosavybe,?

Atlikta dideli darbai ir kuĮ? 
tūnos srityje j įsteigta bibliote
ka, surengta daijg kultūrinių 
sueigų, paskaitų, vakarėlių, 
daug prisidėta spaudos palaiky
me, ir Lt, Nežiūrint 
kūmų, Sąjungos vedamas dar-

bas visiir ir visuomet 
pilniausią pasisekimą.

Mūsų Moterys
Visais laikais mūsų moterys 

rodė sumanumą ir darbštumą 
organizaciniame ūai’be. Ir da
bartiniu -laiku mūsiį moterys 
yrą stambus ir vienąs iš svar
biausiųjų faktorių mūsų kolo
nijos progresavime.

ALS “L.L?* Moterį Sky
rius diena iš dienos stiprėja, 
įtraukdamas k^s kart daugiau 
pažangiųjų moterų į savo eiles. 
Jame moterys iškyla, apsišvie- 
čia, išmoksta vertinti save, o 
kartu pripranta prie organizuo
to kultūrinio darbo ir nepava
duojamai atlieka daug ir svar
bių darbų.

Moterų^Skyi’iaus darbuotojos 
atlieka tokius darbus, kurių vy
rai jokiu bądu negalėtų atlik
ti. Moterys gauna naujų na
rių į mūsų. ©rgapįząęijas; mo
terys atsiveda savo vaikučius j 
pionierių grupę'; moterys daly
vauja kasdieninėje kultūrinėje 
organizacijos darbuotėje;* jos. 
aktyviai bendradarbiauja “Vie
nybėje/’ turi savo skyrių, o ir 
platinime daug prisideda; jos 
dalyvauja chore, scenoje, pa
talpų virtuvėje ir aptarnavime 
atsilankiusių svečių. Mūsų mo
terys rodo pavyzdingiausią or
ganizacinę discipliną. Dides
niuose parengimuose nebūtų ga
lima apsieiti be moterų. To pa
vyzdį turėjome liepos 2,1 d. 
ruoštoje vakarienėje -paminėji
mui LTSR- 8-nių’metų- sukak
ties. Tokį, pat pavyzdį jos pa
rodė. ir liepos 25 d. LTSR pa
minėjimo akte: ten jas, kaip 
scenoje taip prie darbų salėje, 
matėme atliekant kuo geriau
siai joms pavestas pareigas.

Organižuotos mūsų moterys 
yra didelis mūsų kolonijos pir- 
mynžangos faktorius ir stiprin
tojas mūsų kultūrinio darbo.

, Choras
Ir seniau Rietuvių kolonijos 

choras žavėdavo publiką vie- 
šupse pąrepg'iimms.ę, Ąpįe lietu
vių chorą ir Jcitų tautu draugiš
kos organizacijos žinojo ir gė
rėjosi juo, kviesdavo į savo fes
tivalius. " t

Praėjo / nemažas laikotarpis, 
kaip mūsų choras nerodė vei
kimo, nesigirdėjo mūsų tautos 
dainos garsų. Tačiau pakilęs 
veikimas reikalavo plačiau iš-? 
judinti ir meno jėgas, atgaivin
ti chorą? Ir štai, ateina šių- me
tų liepos 25 d. didysis festiva
lis ’ ir mūsų choras, atgijęs, 
skaitlingas ir gražiai pasiruo
šęs, , išstoja “čechoslovakų” sa
lės scenoje. Milžiniška dalyvių 
minią jį sutinką karščiausiomis 
ovacijomis.

Reikia pasakyti, kad dar vi
sai trumpas failas kaip mūsų 
choras iš naujo susiorganizavę 
ir dėka gabiam ir pasišventu
siam vedėjui, Juozui Sutkui, 
spėjo tąį šventei tinkamai pasi
ruošti. Scenoje choras pasirodė 
imponuojančiai, skaitlingas, ge
rai sutvarkytas, puikiai sude-i 
rinti balsai. Padainavo tris lie
tuvių liaudies dainas. Kaip pa
minėjimo garbės svečiai taip ir 
visi dalyviai karštai ųžgyrė to
kį choro pąsįrodymą. '

Kreditas už choro tokį staigų 
iškilimą priklauso draugui Juo-; 
zui Sutkui, o taipgi reikia pa-f 
žymėti,' įvertinti choristų dis-; 
ciplinuotąs mokinimasis, tuę 
jie pagelbsti vedėjo darbą., Ti? 
kimės, kąd choras ateityje 
smarkiai žengs pirmyn, jis tu-t 
ri plačią ir gražią dirvą.

l’įonjęriąi
Jau nuo seniai mažamečiai 

mūsų kolonijos » vaikučiai žavi 
iy mąloniai nustebina publiką, 
gražiai pasirodydami mūsų sce
noje.' Jie su nepaprastu gabu
mu užpildo didelę dalį parengia 
mų programų, klasiniais šo
kiais, kažačoku, tautiškais lie
tuviu šokiais, dainomis, eilė
raščių deklamavimu ir tt. Ir 
iš žmonių, išaugusių iš tokių ga
bių mažamečių^ galima-daug 
tikėtis. Taigi ryt<jępąi ig.- jų 
turėsime šaunius' veikėjus.

Juos turime dėka susipratus 
valios tėvų, Tai 

pavyzdingi tėvai, įie savo vąi-
■ , .V"? /

/
kųs, norėdąmi išąuklėti švie
siais žmonėmis, puo pat m*' 
žens ląvina kultūrinėje dvasio
je, pratina pažintį meną, kultū
rą ir organizaciją. Užaugus jų 
vaikams, jie džiaugsis ir gėrė
sis jais’.

Būtų gerai, kad visi mūsų 
kolonijos tėvai paimtų pavyzdį 
iš tų, kurie nuo mažens lavi
na savo vaikus meno darbų.

Mūsų Jėgos
Visa tas, ką čia paviršutiniš

kai pąlįečiau, visos tos mū^ų 
kolonijos jėgos išplaukia iš pa
žangiosios mūsų kolonijos da
lies, iš sveikai, patriotiškai pro
taujančių mūsų tautiečių. Ir tos 
jėgos palaipsniui auga, kaip 
auga žmonių susiprątimąs ir 
.plečiasi pažangos mintis.

Visa didžiumą šio krašto lie
tuvių myli savo tėvynę ir pri
taria jai laisvę suteikusiai tą- 
rybinei santvarkai. Mūsų po- 
puliariškasis veikimas, mūsų 
organizacijų darbas ir yra ve
damas šia lietuviška, patrioti
ne, pažangia, demokratine, lie
tuvių daugumos 
tinkančia vaga, 
veikimas, nors 
persekiojamas,
yra trukdomas, bet jis niekuo
met nesustojo ir nenusilpo, o 
kilo ir kyla nuolatos.

Liepos 25 d. parengimas, pa
minėjimui Lietuvos TSRS ir. 
jos įsijungimo į TSRS 8-nių 
metų sukakties, visiems aiš
kiausiai parodė neišsemiamą 
mūsų jėgos šaltinį, 'visiems 
parodė, kad visi mūsų koloni
jos Retuviai eina su pažangio
siomis organizacijomis ir jų 
spauda ir karštai myli savo tė
vynę Tarybų Lietuvą.

Banis.

mintims ati-
Todėl mūsų 

žiauriai buvo 
nors buvo ir

KOJŲ. VARGAI

(Tąsa nuo 8-^io dus L) 

niais kampais į kairę ir de
šinę. Bet tai ženklas gero 
ėjimo, jeigu čeverykų kul
nys tokiais kampais nusi- 
nešioja, sako žinovai.

Dąugiausia moterys pri
varginą save kvailai - aukš
tąją čeverykų kulnimis, ku
rie išvaro visą kūną iš lyg
svaros.

Reikia vengt ankštų ava
lų, dažųąi nusiplaut kojas, 
nešiot švarias kojines.

Nuo kojų sveikatos žy
miai priklauso gera žmo
gaus savijauta. ' .
' Protingai daro tie, kurie 
ir del kojų vargų kreipia
si į daktarą.

Wholesale and Retail 
' 'Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10^91 has been issued to the un^er^igpe<l 
to yell beer’, wine and liquor at retail under 
Section 1Q7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of'Kings, to be consumed 
on the premises.

GERRI'S CAFE, Inc.

! Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ,jr pavienių.

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

• JONAS STOKES 
, Pfį Marion St., Brooklyn

5r Stoną Ave., prie 
Chaupcey St., Broadway Lina.

$Bl, GLęniupre &-6101

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų* K 

. kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Jfrąnk Domikaitis

> . SftYhnnkas
417 Lorimer Street

/’ Laisvės Name
SrooMyih N, y.••

Kvepiančiai keptoj ir virtos 
mėsos valgiai? Taipgi dąr- 

A 'žovių ir pieninių valgių 
' . •grąžus pasirinkimas.

McKees Rocks, Pa.
SVĄRBIOS PRAKALBOS

Pittsburgh© ir apylinkes lie
tuviai, labai svarbios prakal
bos bus prezidentinių rinki
mų reikale. Prakalbos įvyks 
X dieną spalių, prasidės kaip 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Pa
šai pines QrHygijos Amerikoj 
name, 424 Locust St., McKees 
Rocks, Pa.

Prakalbose k>us aiškinama 
tinkamumas’ kandidatų į Su
vienytų Valstijų Amer. prezi
dento vietą ir kiti šių dienų 
reikalai. Kalbės Laisvės re
daktorius R. Mizara iš Brook-

Visiems Pittsburgh© ir apy
linkės ’lietuviams į McKees 
Rocks atvažiuoti yra paran
ku. - Taigi visi dalyvaukite 
prąkalbose. Neužmirškite — 
tai bus penktadienio vakaras.

Kviečią ALDLD 4 Apsk*>

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ DU 
POLICININKUS

Montreal, Kanada. — Po 
banko apiplėšimo du pikta
dariai nušovė du policinin
kus ir su žeidė kitus du, ku
rie. mėgino suimti plėšikus.

-/<?. s
'■ > ■ r I "■■■.

REIKALINGOS MOTERYS
PATYRUSIOS 
OPERATORĖS 

prie Singer sewing mašinų

J. H. MFG. CO. ING

Harborside ‘Bid?., Unit No. 1, 4-to«

r 1
> ■ .............. . ’«■ ............r h

OPERATORES

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA. 
VAKACIJOS 8U ALGA 

EXCELLE UNIFORM CORP.
9 W. HTH ST.. N. ¥. C. T-to. LUIPS

------------- -----------r—----------
NAMŲ DARBININKX

Viduramži MoletfžlĮi
Pilnai 1>riežidrai ahartmento ir dviejų 

metų vaiko. Reikalipxi pnliūdijimal!
KREIPKITĖS PO> P- M.

L FIELD •
1041 MOORE ST.. BROOKLYN

(229)
h i„ I ĮJlLJiUl. Į J,. .1.111. .Į1

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

i» 1 i»iut 1 u'»yj»T.įwi ■ fl 1
POLISIUOJOJAI

PATV W BUFUOTOJA1
prie misinginių vamzdžių ir 4ofpaų.

CROZIER MFC. x
250 E. 7th £t., Mount Vernon, N. Y.

MOUNT VERNON 8-1650
----------------------------------------------

MEDŽIO DARBININKAI
Prie Trekų Virių

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA
Viržlaikląi

ADAM BLACK SONS, Ine.
300 Tųmtele Avė., Jeraey City, N. J.

~ (228)

i* %
' I

1New Dęlhi, Indija. —- Ip? 
dusų valdžia ketiną 
“apvalyt” Hydęiabado kU‘ 
nigaikštiją nuo komunistų,

J. J. Kaškiaučius, M. D.
BSOSummer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

■'. «■
■ ■ £

BAR & GRILL 
' LIETUVIŠKA ALUDE t

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

. Kanados
f

Black Horse Ale
Joseph Zeidat, Jr

411 Grand St
1 Brooklyn, N. Y

Egzaminuojant Ąkis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pataikome Akiniu
i i i •

Drs. Stenger &■ Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. ST. 2-8S42

Joseph Garszva
Undertaker &-Embalmer

, Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

<*►

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. <

Tel. ĖVergreen 8-9770
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Valandos
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■Bolininkas
Tel. EVergreen 4-8174

Peter Kapiskas

na

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
prisidėjo ir duktė

Balčiūnas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUSKONCERTAS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg *2-2173282 UNION AVĖ
TeL EVergreen 4-9012 
■i: - i '■ ■ -Knygų

Jo užmušėjas pabėgo'

Dailiu Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Bomba Įkrito į Namus 
Ir. per Dvejas Grindis 
Nukrito į Skiepą

Vyrai Nepasiduoda Mer 
ginom, Jie Irgi Ruošia 
Savo Bowling League

per klaidą pa- 
namelis randa- 
St., Brooklyne kviesti draugus.

Brooklyno Lietuvių
Wallace for

I

President Klubas.

Simanavičiams Gerai
Vyksta Biznyje

Šią Savaitę Turime Progą 
Pasisakyti už

Nesiregištravo, bet 
Pats Pasidavė

įse-
Kol

įvyks spalių 
, 3 :30 popiet, 

Auditorium,

bent 
tymą

Queers apskritis pradeda 
United Hospital Fondo kampa
niją su pokyliu savanoriams 
talkininkams Forest. Hills Inn

žinoma, kad

LIETUVIAI NEW YORK© 
AUKSINIAME JUBI

LIEJUJE

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

Rugsėjo 26-tos popietį, ant 
Central Park Mall minės visų 
tikybų dieną. Iškilmėse suvai
dins S. Jay Kaufmaųo paruoš
ta vaizdu “An Incident.”,

Parakalbos Laikas ir Vieta
Tą progą turėsim^ šio ket

virtadienio vakarą, rugsėjo 
30-tą, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klube, 280 Union Ave
nue, Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7 :30 valandą. Įžanga nemo
kama.

AIR EXPRESS
NOW, Send Insured Gift- Parcel In Days .

SEND FOR “FREE” DESCRIPTIVE CATALOGUE

air Express includes medicines * 
BRONX AGENCY EMRA MFG. & TRADING CO 

2770 Third Ave. (Cor 146 St.) MO 9,6761

Ketvirtadienį Girdėsime 
Žymios Viešnios Prakalbas

Gerins Coney Islandą
Coney Island prekybininkai 

per savo Vaizbos Butą skelbia 
planus pagerinti rėzortą? Būsią, 
dedama pastangų apšvarinti ir 
pagražinti. O vandens tyru
mas, sako jie, yra pakankamas 
— niekas nesusirgęs dėl jame 
maudymosi. Steigiamoji Bay 
Ridge srityje išmatoms naikin
ti Stotis padės apsaugoti van
denį nuo užteršimo, sako jie.

Prekybininkai taipgi prašė 
miesto vyriausybės atsteigti 
pirm karo buvusį tiesioginį su
sisiekimą laivu' tarp Manhattan 
ir Steeplechase prieplaukos.

K. Menkeliūnaitės 
Išleistuvių Koncertas

Naujoviška Programa
Merginų ansamblis su armo- 

niste teiks įdomią (rinkiminę 
dainų ir muzikos programą, 
ko lietuvių masiniuose mitin
guose jau per eilę metų , ne
buvo. i ■ ’ -

Prašome visus tam įdomiam 
sambūriui pasitaupyti savo va
karą

REAL ESTATE
Cypress Hills: •— parsiduoda trijų 

šeimynų mūrinis namas, garas; vie
nas apartmentas tuščias; $13,500. 
Be agentų. APplegatė 7-8127.

(225-230) ' ,

, Vakar buvo pranešta, kad 
mūsų LDS merginos pradėjo 
ruoštis turėti savo nuolatinę 
bowling Ivgą Liet. Kultūros 
Centre (Liberty Auditorium). 
Dabar teko sužinoti, kad vyrai 
irgi neatsilieka nuo merginų. 
Jie nusitarė savo lygą sutverti 
ir laikyti bowling lenktynes 
kas antradienio vakarą, prade
dant nuo aštuntos valandos.

Paskaita ir Parama 
Skaityklai

Studentas aktorius Stuart 
Zane Pęrkoff, 18 metų, nesi- 
registravo draftui. Tačiau pa
sibaigus draftui registracijos 
laikotarpiui jisai pats atėjo 
policijon ir pasidavė areštui. 
Jis pareiškė, kad jis priešingas 
karui? . '

Teisėjas Conger ' federaMa- 
me teisme praėjusį ketvirta
dienį paliko jį nenuteistą, sa
vaitę laiko paskyrė “apsi- 
svarstyti.” ’

moteriškė 
t^ipeikėjo, 

i ir ten 
Kitų šei- 

tarpu nebuvo

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Puikus steičius pu naujausiais 
Įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842 •

Aido Choras ruošiasi nė 
juokais 10 d. spalių. Tai tą 
dieną l^us minėjimas lietuvių 
auksinio New Yorko jubilie
jaus. Dar kita naujienybę— 
tas bus pirmas šio sezono di
džiulis parengimas' Lietuvių 
Kultūriniame Centre. Tikietai 
jau gatavi ir galima juos gau
ti pas aidiečius arba Laisvės 
administracijoj. Įžanga tik 
$1.50.

Ką aidiočiai duos šiame pa
rengime, jie perdaug nekalba. 
Matyti, nori padaryti “surpri- 
xą.” Tiek žinau, kad bus so
listų, duetų, merginų grųpių, 
vyrų grupių. Svetainė bus 
specialiai papuošta — aidietės 
bus specialiai pasipuošusios.

Taigi visį įsigykite tikietus 
iš anksto. E. T. M.

Brooklyno ir apylinkių lie
tuviai turėsime pas dsave vieš
nią kalbėtoją Kristiną Stani- 
slovaitienę iš W a t e r b u r y , 
Conn.

Gabi kalbėtoja, išsimoksli
nusi ir visuomeniškoje veiklo
je pasiekusi aukšto laipsnio, 
Stanislovait’ienė jau daug kur 
yra sakiusi prakalbas ir skai
čiusi savo paruoštas prelekci- 
jas. Jinai yra mokiusi Rau
donojo Kryžiaus klases, kal
bėjusi mokyklų, maldnamių ir 
puošnių viešbučių patalpose. 
Tačiau brooklyniečiams lietu
viams vis netekdavo progos 
ją gauti pasakyti mums pra
kalba.

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN; N. Y

Drąsiai galima sakyti, kad 
prieš vieną norintį ’karo as
menį New Yorke 'randasi ma
žiausia 999 nenorintieji karo. 
Tačiau, kol nenorintieji karo 
tyli, >0 norintysis karo rėkia, 
iš šalies žiūrint -atrodo, jog 
tie visi 999 tik padavimo į 
rankas .šautuvo belaukia.
f Norėti taikos dabartiniais 
laikais neužtenka, reikia už 
ją veikti.

Ateinantieji rinkimai iš
spręs, ar, Amerikos žmonės 
eis paskui karo rengėjus tarsi 
tie avinai- į skerdyklą paskui 
Judošių ožį. Tačiau ir di- 
džiausis karščiavimasis už tai
ką, už apsaugą savo sūnų ir

Taipgi gavau užuojautos 
laiškus nuo Mureikienės iš 
Milford, Conn., nuo Valilio- 
nių ir V. Stankaus iš Floridos 
ir Bariso iš Bostono.^

Tūli draugai, atlankydami, 
net ir dovanų atnešė, nors aš 
jaučiuos jų neužsitarnavęs.

-širdingai dėkui .visiems 
draugams ir draugėms už at- 
lankymą, už dovanas ir laiš
kus.

Sveikata palengva eina ge
ryn ir jau aplink stubą prade
du rioglinėti. Laikui bėgant 
gal ir visiškai pasveiksiu. -

V. Paukštys.

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
• • y

Susidedant iš Daimantų, Platinų, ^Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiecįų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Prašome
• šie rinkimai yra svarbiau

sieji iš buvusių per ilgus lai
kus. Nuo jų priklausys, kuria
me gale svarstyklių atsistos 
mūsų, šalis — karo ir mirties, 
ar taikos ir gyvenimo. Dėl to 

* prašome kiekvieno šiuos žo
džius skaitančio dviejų daly-

Areštavo Aktorių
• New Yorke areštuotas 
Ingram, žymus negras akto
rius. Jį kaltina, būk jis iš 
Salinas, Kansas, parsivežęs 
jaupuolę “nemorališkiems 
tikslams.” Tačiau tuojau po 
arešto paaiškėjo, kad mergšė 
buvo atvažiavusi pas aktorių 
pati savo noru, viena, po su
sipažinimo su juo merginai su 
motina nuvažiavus paviešėti 
pas giminę Kalifornijoje, 
minės gyvenę gretimuose 
muose.

Skundą prieš aktorių 
muši merginos motina, 
kaą neskelbiama, ar prie

ROBERT UPTON
701 Grand Street? ^Brooklyn,

Susirgus, gydytoja’s išlaikė 
virš poros mėnesių po taip va
dinamu “naminiu areštu,” už 
draudė apleisti stubą. Per tą 
mario ligos laiką aplankė ma
ne daugelis draugų ir drau
gių. Dažnus lankytojai buvo 
draugai Maižiai, Venskūnai ir 
J. Meškiene; po • porą sykių 
atlankė Marcinkevičiai, Vai- 
giniai, Daugėlai, Petrauskai, 
M. Klimas, Sabaliene, Petri- 
kienė; po sykį—Jeskevičienė, 
Purenienė, Umbrazienė, P. 
Bieliauskas, J. Norkus, Ans- 
kiai, Prūsokai, Balaika, Buk- 
niai, Mizarai,Feiferiai, V. Ru
daitis, J. Burkus K. Milinke- 
vičius, Rupsevičiai, J. Nau
džius, greatneckiškė A. Pe
trauskienė, A. Mureika, Ka- 
valčiukai iš Philadelphijos, 
Beniuliui iš E. Paterson, čiu- 
berkiai iš Fair Lawn. Drau
gė Gaškauskienė ne tik at
siuntė užuojautos laiškelius, 
bet ir pati nepatingėjo atva
žiuoti aplankyti ir atvežti do
vanų nuo savęs^ir Nelies An- 
glienės iš Huntingtono.

Pranešame, kad yra rengia 
mas K. Menkeliūnaitei kpn 
certas, kuris 
(Oct.) 31 dieną 
1948, Liberty 
Richmond Hill.

Kaip jau yra 
draugė K#. Menkeliūnaitė. 4 d. 
lapkričio 'išvažiuoja į Italiją. 
Taigi, Brooklyno menininkai 
jos išleisdimui rengia šaunų 
koifcertą, kuriame dainuos 
mūsų chorai, ji pati, ir daug 
kitų dainininkų.

Taigi; prašom visas kitas 
draugijas bei kuopas nieko 
nerengti tą dieną.

Rengimo Komisija.

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė.,

Rugsėjo 18-tos vakarą, Lie-1 
tuvių Auditorijos patalpose 
įvyko atidarymas viešos skai
tyklas ir knygų parodos. Tos 
iškilmės proga, daktaras An
tanas Petriką paskaitė prane
šimą apie velionį- smetoninės 
Lietuvos poetą ir diplomatą 
Jurgį' Baltrušaitį, taipgi pa
skaitė, parinktas jo eiles, tuo- 
mi bent dalinai pristatydamas 
Baltrušaitį mums, amerikie
čiams lietuviams

Po paskaitos vakaro pirmi
ninkas Jonas Gasiūnas primi
nė- publikai, jog atidarytas 
ir palaikymas skaityklos suda
rys išlaidų, kurioms pajamos 
turės ateiti iš žmonių, norinčių 
palaikyti kultūrinę įstaigą. 
Tam tikslui ant vietos prisidė
jo su parama:

Dr. A. Petriką $2;
Po $1

Jankaitis, V.Jludaitis, G. Wa- 
resonas, Mv Kalvaitienė, M. 
Sapiega, A. Nevinškas, S. Ne- 
vinskas, V. KųrĮenskienę, D. 
šolomskas, V. Bovinas, A. Rai
nienė, R. Mtzark, J. N.. Kau
liniai, J. S. C'edronai, P. M. 
Tumeliai, Peikus, O. Višniaus- 
kienė, W. Lukmin, R. Feife- 
ris, P. Bieliauskas, S. Sasna, 
A. Dagis, Venskūnai, S. Ka^o- 
kytė; D. Veličkienė, S. Tite- 
nis, G. Klimas, Ona Titenis, 
K.- šolomskienė, T. Lisajus, A. 
Young. . .. '

Po 50 centų: P. Grabaus
kas, A. Bimba, M. Jaffe, A. 
Paukštienė, J. Nevinskas, .E. 
Jeskeviįiūtė, A? Tamm, M. 
Lawrence. Viso (su smulkes
nėmis aukomis) $38.35, '

Skaityklos Vedėjai dėkingi 
visiems' už paramą. ;

Skaitykla liksis auditorijos 
patalpose Vjisuomef. 
paroda yra tik laikina'

• Stanislovaitienč kalbės apie 
tai, ar galėsime išlaikyti tai
ką ir kuomi Progresyvių Par
tija gali tame pagelbėti, kuo 
galime prisidėti ir mes. Pro
gresyvių Partijos nusistatymą 
jį 'gerai žino, kadangi dalyva
vo tos partijos kūrimo kon
vencijoje ir yra jos kandidatė 
i Connecticut valstijos jstatym- 
davystę.

Taipgi kalbės brooklynietė 
jauna veikėja Amelia Burba, 
ir kiti.

1. Patiems atsiminti ir vi
siems skelbti reikalą užsire
gistruoti balsavimams šią sa
vaitę — 27-tą rugsėjo, bai
giant 2-ra spalių.

2. Patiems ateiti ir kitus 
j prakalbas Pil. Klil- 
ketvirtadienio vakarą,

kur bus aiškinami taikos iš
laikymui būdai ir taikos ryšys 
su rinkimais. Nuneškite ša- 
posna ir kitur lapelių.

Brooklyno Lietuvių 
Wallace for 
President Klubas.

Įvyks Sekmadienį 

Lapkričio 14 Nov

anūkų, brolių ir vyrų gyvybės 
rinkimų laiku bus jau pavė
luotas, jeigu šią savaitę neuž
siregistruosite' balsavimams.

New Yorko valstijos mies
tuose kiekvienas pilietis pri
valo užsiregistruoti šią savai
tę, nes be to negalės balsuoti.

Kandidatams pasirinkti dar 
turėsite laiko 5 savaites, 
užsiregistruoti privalote 
bar, rugsėjo 27, baigiant 
lių 2-ra.

Registracijai valandos 
karais nuo .5 iki 10:30, o 
tadienį, paskutinę dieną, 
7 ryto iki 10:30 vakaro.

T. M

Dešimties svarų militariška 
bomba, išmesta iš lėktuvo pra
ėjusį penktadienį, nukrito ant 
namų, pramušė gonkų stogą 
ir sieną įstrižai ir įkrito į 
kambarį, prasimušė per grin
dis, nukrito į skiepą ir ten 
įstrigo į žemę.

Sėdėjusi name 82 metų se
nutė Mrs. Jennie Kelly matė, 
kaip bomba prazvimbė tarp 
jos ištiestų ant aslos kojų ir 
dingo per karpeta ir grindis 
tartum koks aitvaras. Pri
blokšta trenksmo 
biakį pasėdėjusi 
nubėgo pas kaimynus 
apalpo iš išgąsties 
mos narių tuo 
namie.,1

Ištiktasis tik 
daryto “karo” 
si 2262 Stuart 
Bomba'buvo tik 7 colių ilgio 
ir colio storio, sverianti tik 
10 svari? ir tiktai dūminė. Ta
čiau ir ta suteikia vaizdą, kaip 
“saugūs” mes būtume savo 
namuose, jeigu Wall Strytui 
pavyktų sukurstyti karą prieš 
vigo pasaulio žmonių norą.

UP-TO-DATE •»-sS^3

BARBER SHOP 
ANTANAS LECMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
GERĄI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS 
h 

Dr. Ą. Petriką 
221 \ South 4th Street .

BROOKLYN, N. Y, 

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: j?
* Įl— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

■ BAR & GR
Degtines, Vynai 

/ -RHEINGOlj 
BEER & ;AB

Vyrams 
ninku, kad sudarius šešis taisy- 
kliškus tymus, po penkis lošė
jus kiekviename. Tad visi vy- 
rai-vaikinai, kurie nori bowlyti 
LDS jaunimo vadovystėje įve
riamoj lygoj, prašomi susirink
ti Liberty Auditorium Bowling 
Ąlėse ateinantį 1 antradienį ir 
būti prisirengusiems lošti.

Jau yra keletas tymų gata
vai suorganizuota jauni buvu
sieji argentiniečiai turi savo 
komandą * gatavą, ir dar dau
giau yra.

Kaip teko sužinoti, tai l’ošė- 
jais gali būti ir ne LDS nariai. 
Ir nepaisant ar jau gerokai 
prasilavinę, ar ..dar tiktai pra
diniai, vifetiek, kai komandos 
bus visos galutinai sutvarkytos, 
visi lošėjai turės gerą progą 
laimėti dovanas, gale sezono.

Svarbu tiktai tas, kad, kurie 
norės, dalyvauti lygoje, turi su
sirinkti lygiai aštuntą valandą, 
pradedant su ateinančiu antra
dieniu. Kuriems būtų sunkoka 
po vakarienės laiku pribūti, tai, 
gali ir anksčiau atvažiuoti, o 
pavakarieniauti galės restau- 
rante ant vietos.

• šios lygos organizavimą pra
dėjo LDS jaunimas,' ir, žinoma, 
kadangi ateinantį pavasarį LDS 
ruošia* nacionalį turnamentą 
Clęvelande, tai manoma 
geriausiai pasirodžiusį 
pasiųsti turnamentan.
, Mes negalime nusileisti 
girioms,.— turime įr vyrų ly
gą, turėti — ir pradėkime ją 
dieną prieš jas. Merginos tegul 
lošia trečiadieniais, o mes loš- 
kime antradieniais, sako rengė-

M i r ė
Sam Pultorskas, gyvenęs 

Newark, N. J., rugsėjo 22-rą 
tapo užmuštas automobiliaus. 
Buvo palaidotas /ugsėjp; 24 d., 
.Cedar Gyove kapinėse. Lai
dotuvių apeigotnįp' ^Ūpino'^i 
graborius Radzevičius, 410 
Metropolitan Avė., Brooklyne.

Velięnis paliko*-žmoną įr 5 
vaikus

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, 4įgonių kambariui reikme
nys už' grieStąL žemas kainas. 

' • RECEPTŲ ^ęiAEISTAL

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

Tel. EVergreėn 7-6238 .

Ilgus metus sėkmingai vedę 
restoranto ir aludės bizųį 
Williamsburgo, Mateušas ir f 
Emilija Simonavičiai buvo tū- ’ 
lą laiką išėję iš biznio, keti
no šiaip sau pabuvoti. Ta-> 
čįau pasilsėjus, kol dar sveiki 
ir stiprūs, norisi vėl dirbti. 
Prie to, sūnūs jau ■ suaugo į 
vaikinus, yra talkos, tad įsi-? 
gijo namus ir biznį • naujoje 
vietoje ir jau gerokai jį’ išsi
dirbo. , ' 

ft * •

Naujasis Simanavičių biznis 
randasi prie 7th Avė. ir 15th 
St., už poros blokų nuo Pro
spect Parko plėtinio krašto. 
Važiuojantiems į Parką Inde
pendent linija visai patogu 

, pasimatyti ir su Simanavičiais.

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

Vėliausios Dienos ,
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA, BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS .

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

Sunkvežimis
Sudegė Tunelyje

Trafikui staiga sustojus 
Lincoln Tunelyje, sustabdytas 
dviejų tonų svorio sunkveži
mis metėsi į šoną, atsimušė 
sienon,* apvirto ir užsidegė. 
Vairuotojas išliko nesužeistas. 
Bet trafikas buvo sulaikytas 
per pusantros valandos.

WORLD TOURISTS
18 WEST i.3RD STREET • NEW YORK I 0, N. Y. 
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