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Dvi Savaites, Kupinos > • 
Veiksmų.

Kaip su Lietuviais?
Wallace’ui 60 Metų.

Darbo Žmonių 
s Dienraštis. 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LA1SVE-UBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Stntea.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. T.
Telephone: Stagg 2-8879 I

Rašo R. MIZAI^A

Iki lapkričio 2 dienos tėra 
tik dvi savaitės.

Per tąjį laiką dar galima 
atlikti daug darbo, paskleisti 
nemaža propagandos — pa
siekti daug žmonių su Progre
syvių Partijos obalsiais: Tai- 

r % ka» Laisvė ir Gausa.
Per šias dvi savaites Amo- 

’ riko.įc įvyks mitingų daugiau, 
negu kada nors dviejų savai- 

* . čių bėgyje įvyko.
Per šias dvi savaites bus pa

sakyta daugybė kalbų.
Tai bus savaitės didžiojo 

darbymečio Amerikos žmo
nėms, — ypačiai progresy
viam.*;.
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VIŠINSKIS BOIKOTUOJA
ŠNEKAS DĖL TARIAMOS
BERLYNO BLOKADOS

1 i ■*

Atmeta Argentinos “Kabliuką,” Kuriuo Buvo Mėginama 
{traukt Sovietus į Saugumo Tarybos Diskusijas dėl To

1 -A«: W

Bit
FRANCUOS DARBININKAI 
ŠAUKIA NUMEST- ŠAUIN 
MARSHALLO JUNGĄ
Unijų Sąjunga Ragina Kovon prieš Karines Santarvės;
Sako, Marshallo Planas Ardo Pramonę, Didina Nedarbą

h

i

Štai didžiosios pramogos Di
džiajame New Yorke:

Spalių 18 d. didžiulis ban- 
’ kietas naujosios partijos rin

kiminei kampanijai paremti.
Spalių 19 d. Manhattan Cen

tre — didžiulis, tarptautinis 
spektaklis “THIS IS AMERI
CA,”—spektaklis, kuriame da- 

d lyvauja ir Aido ir Sietyno 
I Chorai, kuriame turi dalyvauti 

daug lietuvių.
Spalįų d. St. Nicholas 

Arenoje didžiulis masinis mi- 
'z fingas, kuriame, be kitų, kal- 

bės. ir pats Henry'A. Wallate. 
■Mitingą ruošia jaunimo orga
nizacija—Young Progressives.

Tai tik didieji sanbūriai “ar 
sąnskridžiai. Greta jų Di- 
džiąjame New Yorke bus dau
gybė mažesnių pramogų, — 

'kalbų, muzikalinių vakarų, vi
sokių spektakjių, taikomų 
tam pačiam tiksluiProgresy
vių Partijos kandidatams po- 

iarinti.

Paryžius. — Anglų-ame- 
rikonų blokas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
atidėjo iki antradienio svar
stymus protesto - skundo 
prieš Sovietus. Tas- skundas 
siūlė pasmerkt Sovietų Są
jungą dėl to, kad,jinai, gir
di, užblokavo vakarinę Ber
lyno dalį, kuri užimta ame
rikonų, anglų ir francūzų.

Sovietų delegatas And
rius Višinskis sakė: Saugu
mo Taryba neturi jokios 
teisės tą klausimą svarsty
ti. Tai keturių didžiųjų tal-

reikalas. 'Todėl Sovietų .At
stovai nedalyvaus jokiose 
diskusijose dėl Berlyno. '
Argentinos' delegatas Bra- 

•muglia sugalvojo .statyti 
tūlus klausimus vakari
niams talkininkams ir So
vietams dėl Berlyno. Višin
skis pareiškė y— Tai kab
liukas, kuriuo nepavyks į- 
traukti Sovietus į neteisė
tas 'Saugumo Tarybos dis
kusijas.

kininkų užsieninių ministrų I iždo galva.

Išlėkė Palestinon H. Mor- 
genthau, buvęs J. Valstijų

Generalė

Jungtinės Valstijos 
Rodo Savo Laivyno 
Jėgas Graikijoje

Nusmerkta Pakart 11 
Hitlerinių Žudiką

Senatorius Glen H. Taylor, kandidatuojąs greta Henry 
A. Wallace’o ant Progresyvių Partijos tikieto, susitin
ka Connecticut tautinių grupių vadus Lietuvių Salėje, 
Hartforde, * llaikę jo vienatinio apsilankymo Connecti
cut valstijoje šioje kampanijoje. Progresyvių Partijos 
vice-prezidentinis kandidatas kalbėjo audringomis ova- 

■ cijomis jį sveikinusiai publikai Bushnell Memorial Hall, 
rugsėjo 26-tą. Jisai'pareiškė, jog persekiojimas Ame
rikos mažumų yra dalimi Wall Stryto kampanijos 
įvesti Amerikon fašizmą ir Ameriką į karą tikslu už
valdyti pasaulį. Tokia politiką yra abiejų senųjų 
partijų, sakė kandidatas Su kovinguoju Idaho senato
riumi prie stalo kairėje sėdi John Pinkham, Conn. 
People’s Party kandidatas Į valstijos senatorius iš pir
mojo , senatorinio distrikto, ir Theodore Koskoff, tos 

partijds pirmininkas Connecticut valstijoje.

Paryžius.
Francijos Darbo Konfede
racija (unijų sąjunga) savo 
suvažiavime p a reikalavo 
“numest šalin amerikinį 
Marshallo plano jungą” ir 
saukė darbininkus “kovot 
prieš santarvės”, kurios da
romos tarp vakarų Europos 
kraštų prieš Sovietų Sąjun-

Konfederacijos suvažiavi
mo priimta rezoliucija sa
ko :

— M'arshallo planas grū
da Franci j on gatavus ame
rikinius dirbinius; tatai

Pabėgėlių Gabenimas 
Į Jungi. Valstijas

puldo darbus Francijos fab
rikuose ; todėl francūzų vaiz
džia ir kompanijos paleidi- 
nėja darbininkus. Plinta nei- 
darbas. Tai tiesioginis Mar- * 
shallo plano vaisius.

Rezoliucija pareikalavo, 
kad valdžia atšauktų ka
riuomenę ir žandarus iš - 
streikų sričių; smerkė jų 
terorą prieš darbininkus.

Suvažiavimas ragino vi
sas Konfederacijos unijas 
statyti valdžiai tokius rei- ’ 
kalavimus, dėl kurių strei- . j 
kuoja visi 350,000 angliaka-1- 
šių. - * > i

.•fife?

Gal atsifas žmonįų, kurie' 
sakys: Viso to perdaug, ar 
ne ?

- Nemažai tokių rūgotojų ka
da nors gailėsis, taip sakę.

Atsiminkime: šių metų rin
kimai yra istoriniai, nėra pa
prasti, eiliniai prezidento rin
kimai.

Atsiminkime: šiemėt rinki
mų arenoje išstoja didžiujlė, 
masinė liaudies partiją, Pro
gresyvių Partija, tęsianti gra
žiausias amerikines tradicijas 
— Jeffęrsono, Lincolno ir 
Franklin Delano Roosevelto 
tradicijas.

Ar nebūtų galima prieš rin
kimus sušaukti dar vieną lie
tuvių masinį mitingą Brook
lyn©?
Ar nebūtų galima jin įjungti 

mūsų meninį talentą — daini- 
» ninku* ir visus kitus, galin- 
Ai čius programą* paįvairinti?

Athenai, Graikija; — Į 
Graikijos uostus atplaukė 
dvylika karinių , Amerikos 
laivų. Jungtinės Valstijos 
rodo monarcho-fašistiniams 
Graikijos valdovams dides
nes ginkluotas jūrų jėgas, 
negu bet kada.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų liaudies teismas nu- 
smerkė . pakarti 11 nacių, 
kurie 1944 metais nužudė 
bei užkankino, tūkstančius 
žydų._.

supuvuIilSnt
DEWEY’O SENATORIUI

Sovietai Pagamina 26 Procentais 
Daugiau Dirbinių, negu 1940 m.

Neva Atsiteisimas už 
Marshallo Dovanas

Washington. — Praeitą 
savaitę Anglija ‘atsiuntė 
Jungtinėms Valstijoms 1,- 
000 tonų gumos (robo). — 
Komerciniai, laikraščiai ir 
radijai garsino, kad anglai 
tuom pradėjo “atsiteisti” už 
amerikinę paramą iš Mar
shall plano fondo. Bet An
glija ^pardavė tą gumą Ame
rikai už pusę miliono dole
rių.

Tai toks “atsiteisimas” už 
Saugiau kaip tūkstantį mi- 
lionų dęlerių, kurie Anglijai 
skiriami pirmaisiais . M'ar
shallo plano metais.

Albert Lea, Minnesota. — 
Repubjikonų kandidatas į 
prezidentus Thomas De
wey, kalbėdamas nuo trau
kinio platformos, ragino vėl 
išrinkti senatorių John Bal- 
l’ą. Tuo tarpu iš publikos 
atzvimbė supuvusi tomeitė, 
ir tykšt sen. Baliui į pętį! 
“Amunicija” nepataikė nei 
DeweyTii nei su juo stovė
jusiam gubernatoriui Lu- 
thėriui Youngdahlui, bet 
aptaškė Dewey’o 
suknelę.

pačios

Oslu, Norvegija. — šve- 
dijos> Norvegijos ir Danijos 
atstovai čia tariasi apvieny- 
ti savo jėgas, esą, “apsigy
nimui.”

Maskva.—- Sovietinė pra
mone dabar pagamina 26 
procentais daugiau visokių 
daikhų, negu 1940 metais; o 
tai buvo našiausi gamybos 
metai; iki karo.

Sovietų pramonė jau per
nai lapkrityje pasiekė pirm-

karinį gamybos laipsnį, šie
metinis* derlius prilygsta 
1940 m. derliui, bet pardavi
mui lieka daugįau grūdų, 
negu tadą^’’r’' ■ •’':t>

Gamyba per pirmus 9 mė
nesius šiemet viršijo planus 
6 nuošifnčiaisi ,

♦

“Šaltajam” Karui Europoj Būsią 
Duota 7 Bilionai Dol. per Metus
z Washington. — Marshal
lo plano, administratorius 
Paul Hoffman pasakojo, 
kad kitiems metams gal ma
žiau Marshallo fondo pinį- 
gų reikės duoti vakariniams 
Europos kraštams, negu 
šiemet. Hoffmanas teigė, 
kad taisosi tų kraštų ūkis ir 
pramonė. Šiemet vakarinei 
Europai paskirta 5 bilionai

• \

ir 55 milionai dolerių.
Bet Jungtinių Valstijų 

iždo valdininkai sako, kitą
met turėsią būti išleista 
dar pora bilįonų dolerių, 
vakarinės Europos šalims 
ginkluoti prieš Sovietus; 
taigi tas “šaltojo” karo 
frontas sekamais metais lė- 
šuoS Amerikai apie 7 bilio- 
nus dolerių. .
____________ i_ 2_________ :________ *

JAM- SUGALVOTAS ATOMINIS LĖKTUVAS

Bremen. — Čia paruošta 
daugiau kaip 1,100- “išvie- 
tintųjų” gabenimui į Jungt. 
Valstijas. Daugiausia jų, y- 
ra priešsovietiniai pabėgė
liai.

Jankiai Kongresmanai 
Ieško Bendrų Reikalų 
Su Franko Fašizmu

DINAMITAS SPROGO 
KAIP 100 BOMBŲ

Tamaqua, Pa. — Vežikas 
El W. Petty naktį gabeno 
troku 10 tonų dinamito. Bū
damas mieguistas, paliko 
šalia kelio troką ir nuėjo 
pasnausti. Tuo tarpu dina
mitas perkūniškai eksploda- 
vo, kaip “100 bombų, sykiu 
sprogdamos”, sako policija. 
Eksplozija sutrupino troką, 
išnešė vieškelyje didžiulę 
duobę'— 60 pėdų ilgio, 40 
pėdų pločio ir 12 pėdų gilu- 
•mo, ir išbddė langus per 5 
mylias aplinkui. Buvo su
žeistas ir vežikas; bet jis, 
kiek galėdamas, bėgiojo 
vienon ir kiton pusėn .vieš
keliu, stabdydamas automo
bilistus nuo eksplozijos vie
tos.

I

Madrid, Ispanija.— Čia A1 
lankės penki Amerikos kon- 
gresmanai. Vienas jų, Omar 
Burleson pranašavo, kad ' j 
Jungtinės Valstijos neųžil- 
go turės daugiau bendrų 
reikalų su Franko fašistų 
valdoma Ispanija, negu 4a* <
bar. <3 ■,

- čia

Marshallas Apžiūrės • ■ 
Graikijos Monarchistus

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius gen, A 
Marshallas greitu laiku iš
keliaus į Graikiją. Ten jis f., 
žiūrės, ko reikia monarcho- 
fašistų valdžiai, ‘kad * su
muštų partizanus.' Mo’har- 
chistai paskutinių feįku jau 
ne prašė, bet reikalavo dah- a 
giau Amerikos pinigų ir 
ginklų, kad galėtų įveikt 
partizanus. . >.

Didžiai nusikalsta progre- 
syviąm judėjimui tų miestų 
veikėjai, kurie nematė ar ne.- 
mato reikalo šį mėnesį lietu
vių masiniam mitingui sušauk
ti. .

O tokių miestų yra’ >
Ar jie negali nors per’šias 

- dvi, savaites daugiau pasidar
buoti ?

Grasina Žudyt Juodosios 
Rinkos Biznierius

Šį mėnesi Henry A. Wall
ace’u t sukako lygiai 60 me
tų amžiaus. Bet jis atrodo 
^aunęsnis, — nežinodamas, as- 
mtfo sakytų, jog Wallace net-

Paryžius; — Francijos 
valdžios Mstovas grasino, 
kad griežčiau būsiąs varto
jamas 1946 metų įstatymas 
prieš juodosios rinkos biz
nierius. Tas įstatymas sky
rė net mirties bausmę juod- 
rinkiams; bet iki šiol jie bu
vo tiktai kalėjimu baudžia
mi. ' * ■

SĖDĖJIMO STREIKAS 
FRANCIJOS FABRIKE

Bordeaux, Franci ja. A- 
pie 1,000 darbininkų tęsia 
sėdėjimo streiką savo užim
tame dideliame fabrike šia
me mieste. y

' . turi daugiau, kaip 55 metus.
• Pas lietuvius yra žmonių, 
kurie, sulaukę 60 metų, sie
kiąs! atsipalaiduoti nuo mitin
gų, nuo visuomeninio darbo.

Tegu jie pažvelgia į Wall- 
ace’ą: Kiek jis dirba! Kiek 
jis sako kalbų! Kiek jis va
žinėja iš vietos į vietą!...

Kalbamės restorane su žydų, 
tautybės padavėju.

Pr. Buknys pastebi jam:
—šiemet, atrodo, mažai žy

dų tesiregistravo balsaVimui. 
. Padavėjas aiškina: žydų 
^buržuazija nenori balsuoti nei 
už vieną prezidentinį kandi-

į, r >
i

San Quentin, Calif.—Ka
lėjime tapo ' numarintas 
nuodingomis dujomis Ar
thur Eggers, - buvęs Šerifo 
sekretorius, kuris nužudė 
savo žmoną. / 
.. . ......... ....... ... *.....................

datą, ’Girdi, Dewey ir Tru- 
manas jai ' nępriimtini, išei
nant iš tautinių žydų intere
sų, gi Wallace jiems nepriim
tinas, išeinant iŠ klasinių .in
teresų Ini
\ .šitaip elgdamosi, žydų bui> 
žuazija pamiršta,1 kiuriais me
tais ji gyvena! ' y • , i

Kodėl Nesiseka Graikijos ; 
Fašistam?---Tirs Marshall

'K.

Paryžius. — Praeitą šeš
tadienį išlėkė į Graikiją 
Marshallas^ Amerikos vals
tybės sekretorius. Ten jisai 
tyrinės, kodėl Graikijos mo-' 
narchistų armija vis negali 
sumušt partizanų, nors mo- 
narchistų k o man dieriai' 
kartotinai žadėjo greit par
tizanus^ nušluoti; kodėl ne
siseka Trumano 'mokymas 
prieš kpmunįstus, nors su
pilta jau šimtai milionų do
lerių monarcho-fašįst'ams.

Baltimore, Md. — Oak
ridge atominių fabrikų in
žinierius Davidas M; Poole 
tvirtino,: jog mbkslininkai 
ten jau sugalvojo, kaip ga
baliukas veiklios . atominės 
medžiagos galėtų . varyti 
lėktuvą '“begaliniai ’ toli.” 
Bet dar reikią .padaryti 
praktiškus planus atom/ 
niam lėktuvui, ypač 'kaip 
apsaugo ti J o lakūnus ■■ nUo 
pražūtingų atominių, spin
dulių, — sakė Poolė,k kąįbė- 
da nuis . auto.-motorų inžinie
rių susįrinkimę Baltimorėj.

.imi...... iiįįii ' 7irt

Daugiau Kaip 5 Miliūnai / j 
Valdišką Samdinių /-

* ’ * ** ,l*^f * * '' *

. i
7 . ArabiškųParyžius.

kraštų atstovai skundė Iz
raelį Jungtinėm Tautom, 
esą. už paliaubų laužymą.

Washington. ~ Šalies dę. 
valstijų -' miestų vąldžįos 
samdo viso 5 miliohus, 30t> 
tūkstančių darbininkų-tar- 
nautojų. Liepos mėnesįJiem 
išmokėta $120,000,000 algų, 
tai' 12 huošimcių daugiau, 
kaip pernai tą patį mėnesį.

< Tampa, Fla
pagrobė $24,270 “pędŽiųį” iš
cukraus fabriko. v

Plėšikas

Jis nurodė dabartinių ka
rinių lėktuvų keblumus. Di
dieji bombanešiai turi taip 
daug neštis gazolino, kad 
negali įvalias sparčiai lėkti. 
Smarkieji rakietiniai lėktu
vai taip greit sudegina savo 
kurą, kad tik porą trejetą 
šimtų mylių tegali skristi.

Inž. Poole yra Fairchild 
Lėktuvų korporacijos atsto
vas atominiuose fabrikuose. 
Beveik Visos lėktuvų kofti- 
pąhijos „turi/ jten savo spe- 
cialištUs. JN'uo jų neslepia
mi atominiai “sekretai.”

$300,000,000 Amerikiniam 
Bizniui Užtikrini Europoj

Washington Marshal-/ 
lo plano administracija\ pa
skyrė , 300 milionų dolerių* 
užtikrinti bfepį 32-i‘em a- 
merikinėm koihpanijom va
kariniuose Europos ’ kraš
tuose. Marshallo planas ža
dėjo tų kraštų*ūkį-pramonę 
^atgaivinti”..'/ ♦ / .“atgaivinti”..'. * ♦

ORAS panašus* kaip 
vaikės gale. ,

PALESTINOS KLAUSI
MAS ATIDĖTAS NERI
BOTAM LAIKUI

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba a- 
tidėjo neribotam laikui gin
čų svarstymą tarp Palesti
nos ;arabų ir žydų.

Jankių Generdlas Koman
duoja ir Anglų Transporto 

Lėktuvus
Anglai ir ame-/Berlin., 

rikonai paskyrė jankių ge
nerolą Wm. Tunnerį, kaip 
bendrą vyriausią komandie- 
rių transporto lėktuvams, 
gabenantiems maistą, anglį 
ir kitus daiktus į vakarinį 
Berlyno ruožtą, užimtą an- 
glų-amerikonų.

AMERIKONAI PAKORĖ 
10 NACIŲ

’ Landsberg, Vokietija. — 
Karinio amerikonų teismo 
sprendimu, tapo pakarta 
10 antraeilių - trečiaeilių 
nacių — 7 už suimtų jankių 
lakūnų žudymą ir 3 už be- 1 • v J _ t __
ci j os stovyklose

Washington. — Prisaik- " 
dinta 288 merginos, kaip v 
reguliariai karinio laivyno 
oficieriai. 

/ ----------------——,---------------j—

Pasinaujino Karas tarp' 
Arabą ir Izraelio •

TeFAviv..
tenai šoviniais iš patrankų 
ir minosvaidžių sudaužė ei
lę Izraelio trokų, kurie ga
beno maistą žydų kolonijom 
Negebo dykumoj, pjetinėjt 
Palestinoje. Į tą egiptėn 
ataką Izraelis tuojau atsi 
liepė smarkiais savo lakūn' 
ir armijos veiksmais prie 
arabus. ’ * ™

Pasinaujino mūšiai ir J e- 
ruzalėje. Izraelis sakosi i- / 
mąs viršų.

VERGAI ANGLIJOS 
KOLONIJOSE

Pąryžius. Sovietų at
stovas socialėje Jungtinių , ' 
Tautų taryboj nurodė, 1 
Anglija laiko- beteisiais i 
gaiš tuzin 
nių savo 1

• ■ . j •vi

Arabai-egfip-
' "ta

i'

L

ver-
> milionų žmo- 
lonijose. Tada 

Anglijos delegatas atsišie
pė, kad Sovietai, girdi, laU v 
ką milionus vergiškuose •*
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KUNIGO BALSAS APIE 
SĖKULIARIZMĄ IR 
KOMUNIZMĄ v

Apie komunizmą visi yra; 
daug skaitę ir girdėję. Apie 
komunizmą ir komunistus 
šiandien pilna spaudoje.

> Bet labai mažai tesame 
matę bei girdėję apie “seku- 
liarizmą.”

Tai kas gi yra sekuliariz- 
mas ir kas per vieni sutvė
rimai tie sekuliaristai ?

Sekuliarizmu yra vadina
mas “per didelis” susirūpi- 
nimas gyvenimu ant šios a- 
šarų pakalnės, tai yra,‘mū
są žemiškuoju gyvenimu. 
Sekuliaristai, tuo būdu, yra 
tie, kurie pirmon vieton sta
to šį gyvenimą, o mažai te- 
paiso ano, pomirtinio gyve
nimo. Tai nereiškia, kad jie 
yra bedieviai. Jie gali ir la
bai tikėti Dievu, ir kasdien 
eiti išpažintin, ir labai kar
štai melstis, bet ją visk dar
bai susiję su šio gyvenimo' 
reikalais — duona, drabu
žiais, gyvenimo pastoge, šei
ma, valstybe, ateitimi ir t.t.

Taip sėkuliarizmą supr 
ran ta ir išaiškina angliškas 
katalikų laikraštis “The Ca
tholic Worker”. Jame skai
tome įdomu vieno kunigo 
straipsnį “Sekuliarizmąs 
prieš Komunizmą”. Beveik 
desperatiškai minėtas kuni
gas šaukia,! kad bėda su 
mumis yra tame, jog- mes, 
tai yra, kurie norime po 
mirties patekti dangaus ka
ralystėn, pamirštame, kas 
yra mūsų tikruoju arba vy
riausiu ir mirtiniausiu prie
šu. Tuo mūsų priešu yra ne 
komunizmas, ale sekuliariž- 
mas. Iš tikrųjų, sekuliariz- 
mas esąs komunizmo moti
na. Sekuliarizmąs pagimdęs 
komunizmą!

Ir dabar toji motina nebė- 
susikalbanti su tuom savo 
sūnumi. Todėl bus naujas 
karas. Kunigas sako: “šis 
ateinantis karas nebus ko
va tarpe krikščionybės ir 
komunizmo, tarp Kristaus 
ir Anti-Kristaus, bet tiktai 
tarpe sekuliarizmb ir ko- 

jmunizmo.”*
Sekuliarizmąs yra šėto

nas, o komunizmas — vel
nias, šio kunigėlio suprati
mu. Dar daugiau: sekulia- 
rizpias. yra Belzebubas, ku
ris savo. nepaklusnųjį vel
nią (Komunizmą) -nori iš-/ 
mesti iš žemiškojo praga
ro! *

Ką šiame atsitikime turį 
daryti geri katalikai, kur 
jie turi stovėtų kurią pusę 
jie turi palaikyti? Tuos 
klausimus pastato minėto 
straipsnio autorius ir atsa
ko, kad “sekuliarizmąs yra 
didesnis blogas.” Jis džiau
giasi, kad aną diertą Catho
lic Students Mission Cru
sade konvencija paskelbė 
“žmonijos priešu numerio 
pirmo” ne komunizmą, bet 
sėkuliarizmą.

Apsidirbkime, girdi, su 
sekūljarizmu, komunizmas 
sąvaime išgaruos! *• t 

. Bet sėkuliarizmą nugalėt 
baisiai sunku. Jis jau beveik 
viską turįs apžiojęs. ' Žmo
nės jau visiškai 'pamiršo ą< 
ną, pomirtinį gyvenimą. Pa-' 
imkime mūsų, Amerikos, 
armiją. Ten “sekūliaVizmas 
dar labiau įsidrutinęs, negu 
šiaip visuomenėje. Prašau 
įsitėmyti. Dievas armijoje 
neužginčijamas.' Vyskupai 
pareiškė, kad ‘daugumoje 
atsitikimų jie (sekuliaris
tai) Dievo neužginčija-^ne- 
atmeta. Formališkose iškil; 
mėse jie net -paminį Dievo 
vardą.’ ‘Bet armijos discip
lina reikaląuja, • kad viskas L

ir visi būtų savo tinkamoje 
vietoje — tame tarpe ir re
ligija su Dievu. Taip, armi
joje randasi gerai apmoka
mų-kunigų ir jie sekmadie
nių rytais beveik visiškai 
laisvi. Bet lai jie išmoksta 
suprasti .savo veiklos sritį. 
Lai jie neabejoja apie vieną 
ar kitą^militarinės strategi
jos punktą, neigi diskutuoja 
nuodėmingumą įvairių pa
būklų, neigi šneka per drą
siai apie praktišką savo 
priešų meilę, neigi perdaug 
rūpinasi armijos politikos 
morališkumu. Kariai netgi 
skatinami Užsiimdinėti ko- 

f ' ’

kia nors religija. Mat, tas 
juos padaro paklusnesniais 
kareiviais, labiau pasitenki
nusiais, labiau nusižeminu
siais ir su mažiau savo pro
to. Religija veikia kaip' o- 
piumas. Iš tikrųjų, sekulia- 
rizmas, o ne komunizmas 
padarė religiją žmontų; o- 
piumu, reikalingu silpnuo
liams, atėmė j u skaudėjimo 
tiems, kurie negali panešti 
gyvenimo skausmų, paspir
timi stau tuo laiku, kai atsi
duri pavojuje. Apkasuose 
bedievių nesiranda." Armi
jos reikalams šiek tiek ti
kėjimo reikia. Bet lai tikėji
mas laikosi savo vietoje.”

Kunigas toliau ’ traukia: 
“Sekuliarizmąs sudeparta- 
mentalizavo mūsų gyveni
mą. Ne retas sekuliaristas 
dažnai, gal net kasdien, ei
na prie komunijos. Bet tai 
tik dėl jo dvasinės gerovės. 
Jo rytinis klausymas mišių 
nieko bendra neturi su jo 
kasdiene veikla, kasdieniu 
valgymu, kasdieniu pasi
linksminimu bęi kasdieniu 
miegu...”
' • Todėl straipsnio autorius 
šaukia:
, ‘‘Kaip g i ga 1 i mūsų spau
da, mūsų katalikiškoj ispau
da taip putoti prieš komu
nizmą, o , tiek mažai te
kreipti dėme'sio į tas nuo
dingas šaknis, iš kurio jis 
kyla ? Komunizmas yra tie
sus -atejizmas, pilnas mate
rializmas.’ Bet sekuliariz- 
mas daug gudresnis...

■ “Sekuliarizmąs . yra pas
kutinė aukščiausia pastan
ga tarnauti abiem Dievui ir 
Mitinonui, neatmetant* nei 
vieno. Sekuliaristas suran
da laimingąjį vidurį tarpe 
naudojimosi Kristaus drau
giškumu (tik ne per inty- 
miškai) ir bovijimosi su Šė
tonų (taip pat ne per inty- 
miškai). Sekuliarizmąs pri
pildytų pasąulį gerais, žmo
nėmis, bet ištuštintų iš jo 
visus šventuosius...”

• Lai užteks.

. Žydį-Arabų Vienybės Pradžia Palestinoje
Tautinio Arabų Išsilaisvinimo Sąjunga Palestinoje at

liko istorinį žygį, nutardama įstoti į Izraelio Komunistų 
Partiją. Ši sąjunga yra vienintelė organizacija Palestino
je, kovojanti prieš svetimus įsiveržėlius ir prieš “savo” 
reakcininkus, — išnaudotojus.

Ligi šiol Palestinoje veikė Komunistų Partija, kurios 
narius sudarė vyriausiai žydai; Abi organizacijos darba
vosi paskyrium, nors abi turėjo bendruosius siekimus.

Dabar, kaip skelbia pranešimai iš Izraelio, bus šitaip: 
Izraelyje Arabų Sąjunga įstoja į Komunistų-Partiją ir 
čia veiks išvien su žydais ir arabais prieš bendrą priešą, 
UŽ bendruosius Izraelio darbo žmonių interesus, taipgi 
už Izraelio nepriklausomybę.

Na, o tose Palestinos stotyse, kur veiks arabų val
džia, žydai komunistai įstos į Arabų Sąjungą, kuri pasi
vadins Komunistų Partija.

Vadinasi, vienybė įvyks visapusiška, abiejuose kraš
tuose, — vienybė tarp arabų ir žydų komunistų, vieny
bė, pagrįsta tarptautizmu, o ne nacionalizmu, kenkiančiu 
abiejų tautybių darbo žmonėms.

Mums rodosi, jog šis žygis yra labai sveikintinas. Tiek 
Palestinoje, tiek kituose su Palestina besiribuojančiuose 
kraštuose reikalinga tvirta arabų ir žydų darbo žmonių 
vienybė. Be vienybės nieko gero nelaimės nei, žydai neigi 
arabai.
'Ir štai, vienybei kelią parodė komunistai. Jie pirmieji 

susijungė organizaciškai; jie pirmieji iškėlė žydams ir 
arabams darbo žmonėms obalsius: vienykimės ir kovoki
me už šviesesnį gyvenimą ir taiką. -

Turime atsiminti, jog tiek tarp Izraelio žydų, tiek ir 
tarp arabų veikia fašistai, kuriems rūpi ne tarp tų dvie
jų tautų vienybė, bet viena kitos pavergimas. Dėl to šis 
arabų ir žydų apsivienijimas Palestinoje fašistinėms, 
grupėms nepatiks. Nepatiks šis žygis nei anglams impe
rialistams. Nepatiks jis ir Wall strytui. Bet tai nieko!

Advokatas, Bet Kalba Ne Advokatiškai.
Grįžo iš Vokietijos Amerikos advokatas Arthur Gar

field Hays, Civilinių 'Laisvių Sąjungos veikėjas. Mrt 
Hays, aišku, skaitosi “dideliu liberalu”, bet nuo to laiko, 
kai buvo pakėlęs galvą trockizmas, jis persimetė jo pu
sėn. Taigi iš to tik jau galima spręsti, koks jis didelis 
demokratas. Hays buvo pakviestas aplankyti amerikinę 
Vokietijos zoną paties generolo Clay, faktinojo ameriki- 

vnės zonos valdytojo. Generolas Clay tarytum sakyte sa
kė Mr. Hays’ui: Atvyk pas mane ir pasižiūrėk, kokią de
mokratiją mes skleidžiame tarp vokiečių!...

Jis nuvyko ir ten išbuvo penketą savaičių. Sugrįžęs, 
MJr. Hays pirmiausiai paskelbė spaudos atstovams: Ru
sai savo zonoje valdo blogai ir dėl to kitų zonų vokiečiai 
ilgai neprisiimsią komunizmo, nes rusai su savo tvarka 
juos nuo to atgrąsinę.

Ai^ku, Mr. Hays pasitenkinęs (taip atrodo iš jo pasi- 
.kalbėjimo) viskuo, kas vyksta amerikinėje Vokietijos. 
Zonoje, f ' ■ t .

Mums atrodo, jog šiam advokatui nereikėjo vykti nei 
Vokietijon, kad pasakyti tai, ką jis pasakė. Juk kiekvie
nas, gyvendamas Amerikoje, puikiai žinomą atliko “ru
sai” ir ką atlieka amerikiečiai bei anglai ar francūzai sa
vo, zonose;

Tarybinėje Vokietijos zonoję dvarai ir didieji ūkiai iš
dalinti mažažemiams ir bežemiams; tarybinėje zonoje 
fabHkai nacionalizuoti, gamtos turtai nacionalizuoti;, 
naciai, visokį liaudies priešai, suimti ir atitinkamai nu- 

■ bausti už kriminalystes, atliktas karo metu; darbinin
kai ir pažangūs, nesusitepę žmonių krauju, intelektualai 
pastatyti Valdinėse įstaigose. Argi tai nėra pirmas žings- 

*įnis link sfldializmo?
Apie komunizmą Vokietijoje (fiei vienoje zonoje) ne

galima rimtai kalbėti, iki žmonės nebus kiek tiek perauk- 
• lėti. Atsiminkime, jog dar karo metu Stalinas yfa pasa
kęs, kad vokiečiai yra sužvėrinti, Hitlerio sužvėrinti, kad 
tokie žmonės negali komunizmo kurti — neturi būti apie 
tai nei kalbos. Komunizmo kūrimas, dėl jo plėtimo klau
simas tegalės būti keliamas tik tuomet, kai Vokiečių- tau
ta bus visiškai nunacinta, sudemokratinta;. .kai vokiečiai 
bus padaryti žmonėmis, kai bus iš šaknų iš jų išrauta 
toji žvėriška, -kanibališka “ideologija”, kuria Hitleris su 
Goebbelsu vokiečius ilgai šėrė.

.visa tai Tarybų Sąjunga atlieka. Visa tai daro. Ir 
tai bus padaryta, nepaisant, kiek tam ims laiko,.

Visokiems naciams ir liaudies priešams tai nepatinka, 
ir jie bėga iš tarybinės zonos į vakarus ir ten, sutikę ypa- 

xčiai amerikiečius, jiems skundžiasi, guodžiasi. Tai vis vi
sokį buvusieji dvarininkai, fabrikantai, hitleriniai leite
nantai -.smogikai. Jie, be abejojimo, pripasakojo daug ir 
pačiam advokatui Hays’ui.

•0 kąipgi yra “vakarinėse” Vokietijos zonose? Fabri-. 
kai tebėra tų pačių kapitalistų (kurie ruošė karą) ranko-’ 
se, dvarai tebėra dvarininkų rankosė, naciai vaikšto lais
vi; vakar buvę nekaltų^ žmonių žudytojai, hitlerininkai, 
šiandien didžiuojasi laisve. Tik paimkimę pavyzdžiu Ilsę 
Koch, — kokia žiauri pajuoka, koks pažeminimas anti
hitlerinių kovotojų!

Aiškus daiktas, tokiems amerikinė demokratija patin
ka. Na, ir p.^Hays, pasikalbėjęs su jais, grįžęs į Ameri-

ką, bando durtiti žrųonėnis akis kalbomis ąpie “komuniz
mo baisumą” ir ąpie '‘vakarą demokratijos prakilnumą.” 
Bet tai didelė klaida! x

Nuolat gauhami ’kaltinimai, 
kad 'Nbarnerikiniu <•, Veiksmų 
Komiteto pirmininkas, New 
Jersey repubįikonAs J. Parnell 
Thomas dedasi sau j kišenių 
iš sax© štabo darbininkų at
gaunamų dali algos (kick- 
back), ^prispyrė Teisdarybės 

Oepartmcnta tyęįnėti 
“tyrinėtoją.” "

Šis bučeris New Yorke rodo nuimąs nuo steiko 95 centu kainą, o uždedąs 85 c. 
Taipgi langan įdeda kortą, skelbiančią numažinąs kainas. ' Tačiau šeimininkės vis 
viena nedžiugauja; prisimindamos, kaip jgraėjflsia žiemą skelbtas neva numažini-, 
mas kainu buvo tik burbulu, * po kurio trūkimo kainos tapo pakeltos dar aukščiau. 

'Tačiau jeigu tos skelbiamosios nuolaidos pasiliktu ir pastoviai, kainos gerųjų gaba
lu vis viena tebėra daug aukštesnės už buvusias laike kainų kontrolės. Ir tebėra to

li per aukštos biednuomenės ir vidutinių uždarbių šeimoms.

Misija į Vakarus
I '

Rašo ROJUS
tjĮ

(Tąsa) ««.
Smagu dairytis pro trau

kinio langą. Gamta velkasi 
rudenišku kostiumu. Bran
gioji mūsų motina žemė, 
pateikusi vasarą gausių 
vaisių, tarytum ilsisi, kaip 
motina po gimdymo, t v

Jau nemažai medelių tupi 
auksinius gelsvus lapus, — 
kiti vešliai raudonuoja, ta
rytum didžiuodamiesi savo 
pranašumu. :
' Prisimena man nemirš
tančiojo Puškino žodžiai a- 
pie rudenį:.

“Pamėgau prigimties aš 
sodrųjį, vytimą,
Aplietus . purpurų, pauk- 
sintuš-mi4kus/* •
Ir vėjo 'ūžesį, ir gaivų
jo dvelkimą,
Kai rūko bangomis 
apsidengia dangus...” 
Greta manęs sėdi jaunas 

negras. Jis užsimąstęs, kaž 
ką svajoja. Pradedame kal
bėtis :

— Į Chicagą vykstate?
— Taip, — atsako. -,
— Biznio reikalais?
— Svečiuose; aš Chicagp- 

je gimiau ir augau; tęn ma- 
no tėvai.

Pittsburghe gyvenate?
— Ne, New Yorke. Pitts

burghe kadaise gyvenau — 
ten grojau... x

—- Tamsta — muzikas?
— Buvau muzikas, - bet 

dabar... :
Jis, matyt, > nenorėjo 

smulkmenų pasakoti, tad 
nukreipiau pokalbį kiton 
linkmėm " ; -
•— Kuris miestas, jūsų 

nuomone, geriau įtinka gy
venimui: Chicagaį-ar New 
Yorkas?

— New Yorkas. Jaunam- 
žmogui New Yorkas' įdo
mesnis, kaip Chicaga.

Mūsų pokalbis nukrypsta 
į politiką. .Mano sankęleivis 
vengia pasisakyti, ųž ką jis 
balsuos .rinkimuose. Bet po 
to, kai sužino, kad aš esu 
už yVallace’ą, pripažįsta, 
jog daugumas New Yorko 
negrų savo balsus paduos 
už Progresyvių Partijos 
kandidatus.

Traukinys įneria didžiu
liu Union Station Chicągd- 
je. Atsimenu, prieš arti 25- 
rius metus, kai čia gyvenau, 
ši stotis tik tebuvo pradėta 
statyti. Dab'hr jis atrodo lyg 
savaime miestelis,—•didžiau
sia ir gražiausią šiapie mie
ste geležinkelio stotis.

Vincas Andrulis • atvyksta 
savo automobiliu mane pa
siimti — pas Andrulius juk 
apsistosiu.

Kaip gi jūs tem visų 
(vilniečių) sveikata? —tei-

MIZARA \
raujuosi. — Girdėjome, kad 
visa eilė draugų sirguliuo
ja?

. Jis pasakoja. Tas, anas ir 
kitas draugas ne kaip jau
čiasi. Spaustuvės darbinin
kui Karveliui tik neseniai 
operacija, buvo padaryta. 
Jo paties, Andrulio, sveika
ta silpnėja. Darbo daug; jis 
dažnai įkirus, sveikatą ėda. 
: Kai V. Andrulis pasakoja 
apie Vilnį,, man vaizduojasi 
padėtis Laisvėje: mes taip
gi nesame tuo požvilgiu lai
mingesni. < v

> Visuomet maloni draugė 
Andrulienė jau senai rimtai 
nesveikuoja — ranka jos at
sisako tarnauti*. Kaip dukte
rys? Beverly baigia seselės 
(slaugės) profesiją pasiek
ti.; Betty mokosi universi
tete; Nancy — Gordonienė 
čia pat, kaiminystėje, turi 
beauty shoppe, laimingai 
gyvena su_ vyru, -Jack’iu, 
'— abu ^didžiuojasi savo 
smarkiu sūneliu Billiu.

Ant rytojaus,, prieš pat 
prakalbas, Gordonai kviečia 
mus pas save pietų.

Paaiški, jog tai Nancy’ės 
gimtadienis. Suvyksta čia 
ir daugiau svečių — Rasin- 
skai, Grigai. Smagu pasi
svečiuoti su draugais, bend
rai palinkėti šeimininkei 
“happy birthday”, bet, 'va, 
jau laikas mums vykti Au- 
ditorijon; masinis mitingas 
tuoj prasidės. Ir mudu su 
V. Andruliu leidžiamės į 
Bridgepbrtą, — kiti pusva
landžiu vėliau atvyks.

'III. z
s Chicaga, rodosi, nieku 

neatsimainė. Tik garsusis 
Hajsted st rytas ties Vilni
mi ir Lietuvių Auditorija 
pataisytas, patobulintas^ 
praplėstas šaligatvių išlai
domis. Rodosi, tai mažas 
dalykas, bet šitoje gadynė
je, kai mūsų valdovai ir ko
mercinė spąuda nuolat ple
pa ne apie kūrybą, o apie 
destrukcij ą, naikinimą,. vis
ko pavertimą į pelenus, tai 
net ir Halsted stryčio “at- 
remontavimas” .turi, savo
tiškus reikšmės.

Auditorijoje jau buvo ne
mažai žmonių ir jų dar vis 
rinkosi. Nuotaika atrodė 
šventiška, kaž kokia išdidj. 
Draugai, p a Ž į s tamieji, 
spaudžia ranką. “Sveikutis, 
sveikutis..’”

Prieina jau senyvas žmo
gus ir taria:' \

— Pažįstate mane?
— žinoma!

— Draugas Žebraitis.
—<Taip, tai,.vadinasi, pa

žįstate! Gerai! Ant Laisvės
biskelį buvau supykęs. Na, 
bet, štai, visvien duodu do- 
leriuką jūsų popierio fon
dam.. Geras dienraštis...>

Geras, malonus draugas 
tasai A. Žebraitis. Atsime
nu, pirmą kartą su žebrai- 
čių šeima susipažinau Her- 
rine (III.) tuojau po tų gar
si ųj ų ir kruvinų 
angliakasių skerdy
nių, įvykusių 1923, ' be
rods, metais. Jo sūnus, Tex, 
šiuo metu kandidatuoja vie
nai žymiai Chicagos miesto 
valdinei vietai. Jis kandida
tuoja Progresyvių Partijos 
sąraše. Gi duktė, Milda Cesr 
nienė', nesenai paaukojo 
Progresyvių Partijai visą 
šimtinę rinkiminei propa
gandaiplėsti. t.

Pirmutinį žodį'taria pir-» 
mininkas Vytautas Yotka— 
jaunas, pilnas energijos vy
ras, veteranas. Su Vytauto 
tėvais susipažinau jau la
bai senai, berods, Johnston 
City, III., kai Vytautas dar 
buvo tik kūdikis. Kas tuo
met tikėjosi, kad mudviem 
teks 1948 metais susitikti 
Chicagos Lietuvių Audito
rijos estradoje tuo pačiu 
reikalu!

Jis pristato kalbėti kitą 
jauną vyrą, ūgiu ‘aukštesnį 
ir už Vytautą, —Praną Mi
kužį, taipgi veteraną ir 
Progresyvių Partijos eilėse 
veikėją. Abu jiedu buvo de
legatais Philadelphijos su
važiavime š. m. Hepos mė
nesį. Abu buvo sužavėti vis
kuo, kas tame suvažiavime 
dėjosi.

Mikužis-*— iškalbus vy^as. 
•Jis kalba angliškai. Jo kal
ba rašyta ir liečia daugiau
siai jaunų žmonių reikalus. 
Jis kalba prieš naujo karo 
ruošėjus, už taiką, laisvę ir 
gausą. Mart patinka, kai 
jauni, neįgudę dar kalbėto
jai savo kalbas parašo. Vi
sa tai verčia kalbėtoją disci- 
plinuotiškesnįu būti; verčia 
jį suorganizuoti savo kalbą 
taip, kad joje nebeliktų vie
tos balastui. Man rodosi, 
mes visi turėtume dažniau 
savo svarbesnes kalbas pa
rašyti.

Publikoje daug jaunų vy
rų ir moterų. Pilnųtė sale 
žmonių sėdi ramiausiai ir a- 
tidžiai klauso kalbų, liečian
čių jų gyvybinius reikalus.
’ Taip ir turi būti!

Tex žebraitis kalbėjo pas
kiausiai, — rinkliava jam 
teko atlikti. • ‘

(Bus daugiau)
Na, o kaip gi mano pa

vardė?
<■ ■: ' •**■ ‘ į \ \ ... . *■ ■ , , t { .. C »
: \ .. . ■ ------ -------------- ----
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Moksliniai Bandymai Dusulingiems Mainieriams
Atsiranda viltis tūkstan

čiams angliakasių, kuriuos

liakasiai tą ligą paprastai 
vadina “mainierių dusuliu” 

X —“miner’s asthma.”
4 t Kietosios Anglies Sveika- 

tos ir Gerovės Fondas (An
thracite Health' and Wel- 

. fare Fund) pasitelkė penkis 
gydytojus Philadelphijos 

’ Jeffersono Medikalėj ^Kole
gijoj, kad atrastų būdus,' 
kaip tai ligai kelią pastoti 
ir kaip jos ligonius gelbėti.

^Per vienus metus nuo šių 
bandymų pradžios jau pa
lengvinta gyvenimas dau
giau kaip penkiem šimtam 
dusulingųjų mainierių-sili- 

v ;kosio aukų. Kiti angliaka
siai dešimtimis priimami 
gydymui taip greit, kaip 

'leidžia patalpos ir reikalin
gi įrengimai.

Kaip žmonės Suserga 
Silikosiu

Silikosis tiesiogine to žo
džio prasme reiškia didelį 
pritraukimą į plaučius dul
kių, kurios vadinamos silika 
(silica). Tos dulkės susidaro 
iš kietų titnago ir kvarco 
dalelių, esamų uolose. Pate
kusios į plaučius, ten jos 
paprastai ir pasilieka. Tos 
aštrios dulkės ilgainiui už
kemša oro kvėpavimo dūde
les plaučiuose ir dargi raižo 
juos.
Angliakasiams ypač daug į 

prisikaupia anglies 
Nei silikos nei arig- 

plaučiuose ne- 
Jos užtvenkia kvėpa

vimo kanaliukus plaučiuose. 
Tos dulkės kartu erzina 
plaučių audinius ir verčia 
juos nesveika plaušine 
(skaidulų) medžiaga. Be to, 
jos gadina ir limfos liaukas 
kvėpuojamuose vamzdžiuos 
se ir vamzdeliuose. Tik an
glinių dulkių dalį mainie
riai gali laukan iškrankšti 
bei iškoseti.
' f >

Tyrinėjimai ir Gydymas
Mainierių Unijos Sveika

tos ir Gerovės Fondas pas
kyrė $575,000 silikosio tyri-

Lulkiy

7-nios Skaitlingiausiu 
Mirimu Priežastys

/

y 1945 metais daugiausia a- 
/'merikiečių numarino seka- 

mos septynios priežastys, i- 
mant jas paeiliui:

.Širdies .ligos, vėžys, sme
genų sužeidimai, įvairūs ne
laimingi atsitikimai, inkstų 
ligos, ‘ plaučių uždegimas 
(pneumonia) ir džiova.

* » *
Bet kadangi nuo vienų li- 

bei nelaimių mirė dau
giau , skirtingo amžiaus 
žmonių, negu nuo kitų, tai 
daugiausia . gyvybės metų 
pražudė štai kurios prieža
stys, imant jas paeiliui:

Širdies ligos, nelaimingi 
atsitikimai, vėžys, plaučių 

^ uždegimas, smegenų sužei- 
dimai, džiova ir inkstų li
gos.

Taip apskaičiavo, pagal 
mirčių rekordus,- daktaras 
Frank
rikos Gydytojų Susivieniji
mo Ekonominių Tyrimų 

' Biuro direktorius.
Jis, tarp kitko, atrado, 

jog darbingiausiu amžiaus 
laikotarpiu, nuo 2Q iki 65 
metų, mirimai del nelaf- 

ingų atsitikimų 
pirmą vietą. '

G. Dickinson, Ame-

užima

siu gydymui per 5 metus

specialistai Jeffersono Me
dicinos Kolegijoj Philadel- 
phijbj.

Mainierių Unija, vado
vaujant Johnui L. Lewisui, 
išsikovojo, kad kompanijos 
savo lėšomis palaikytų tą 
fondą -t {mokėjimais nuo 
kiekvieno iškasamo anglies 
tono.

Sveikatos ir Gerovės Fon
do pirmininkas Thomas Ke
nnedy trumpai raportavo 
mainierių laikraštyje—Uni
ted Mine Workers Journal’e 
— spalių 1 d. apie bandy
mus, kurie daromi kovai 
prieš silikosį. Raportas sa
ko:

— Žingsniai, padaryti 
Jeffersono Kolegijoje per 
vienus metus, suteikė dik- 
čiai palengvinimo mainie
riams, kuriuos silikosis taip 
sužalojo, kad jie daugiau 
negali dirbti kasyklose.

Piktoji Mainierių Giltine
Kietųjų angliakasyklų si- ■ 

likosis (mainierių asthma) 
yra baisioji mainierių gilti
nė. Jinai nukerta 20 iki 25 
nuošimčių .mainierių, kurie, 
sakoma, “natūraliai mirš
tą.”

Silikosis taip nusilpnina 
kūną,, kad daugiau mainie
rių miršta ir nuo kitų ligų. 
Jis padaro negalinčiais 
dirbti paliegėliais daugiau 
angliakasių, negu kuri kita 
priežastis.

Vien tik dešimtyje kieto
sios anglies apskričių Penn- 
sylvanijoje dabar serga 10,r 
000 mainierių įvairiais sili
kosio laipsniais. Tokių ligo
nių skaičius per metus ,pa-' 
auga apie 1,000.
Darbuojasi Dvi Įstaigos
Jeffersono Ligoninės Bar- 

tono Laboratorija daro 
mokslinius silikosio tyri
mus. Jiems vadovauja Jef
fersono Medicinos Kolegijos 
profesorius Burgess L. Gor
don ir dr. Hurley L. Mot
ley. Tai šioj laboratorijoje 
padaryti atradimai paleng
vino kančias daugiau-kaip 
penkiem šimtam mainierių, 
pasidavusių tyrimams.

v I
Kita mainierių Sveikatos 

Fondo palaikoma įstaiga y- 
,ra White Haven Sanatori
ja 'Luzerne apskrityje, 
Penrisylvanijoje, kie tųjų 
angliakasyklų centre. Ši sa
natorija bendrai taiso sili- 
kotų sveikatą ir duoda jiem 
poilsio.

< Prietaisai
Dusulingiems mainięriam 

nuo seniau būdavo duodama 
tam tikri vaistai per nosį 
ir į plaučius įtraukt. Tų 
vaistų skystis, švirkščiant 
(atoįriaizerju) buvo' susmul
kinamas į mažyčius, kaip ū- 
kana, lašelius, pirm įkvė
puojant. Kad, vaistąs galėtų 
pasiekti plaučių dūdeles, tai 
angliakasis turėjo giliai į- 
kvėpuoti. Bet ąiliįįotams 
mainieriams ^dažnai taip 
sunku įr skaudu alsuoti, 
kad jie nedali gan^ . giliai 
vaisto į plaučius įtrauktį. 
Todėl profesorius Motley 
pritaikė tiems ligoniais au
tomatiškai veikiančią pum- 
pą, kuri pro, tam tikrą mąs- 
ką varo smdlkutėlius vaisto 
lašelius' per nosį tiesiog į 
plaučius. Ta pumpa, tarpais 
atsiliuosuodąma, taipgi iš-

(Angliškai ta pumpa va
dinama “intermittent posi
tive pressure cycling val
ve.”)

Šiuo prietaisu yra yaro- 
masa ir reikalingasis oksi- 
genas (deguonis) į plaučius, 
kuomet mainieris negali ga
na jo iš oro įkvėpuoti.

Ta pumpa išpučia plau
čius .pilniau, 'negu natūra- ■ 
liai kvėpuojant, tuo būdų 
geriau išvėdina silikosjo li
gonio plaučius. •

Ligoniui pagelbėti į plau
čius įpumpuoti toki vaistai, 
kaip neosynephrine, isap- 
rel, vaponaphrine; o jei 
randama dar kokia apkre
čiamoji liga, — išskyrus 
džiovą, — tai ir penicillino

“ūkana” į plaučius pumpuo^ 
jama. Tų vaistų garai; at
llUoLlUJxX v UJLIIILlo ]J Įeiti*

čiuose ir padeda iškoseti bei 
iškrankštėti pūlius ir glei
ves.. Taip silikosio ligonis, 
gydomas ■ keturis kaistus 
po 15v minučių per dieną. 
Gydymas vidutiniai tęsiasi 
dvi savaites.

Planuojama tokias pum- 
pas įtaisyti įvairiose kietų-, 
jų, angliakasyklų srityse; 
jos gali patarnauti aptroš- 
kusiems .rielaiminguose at
sitikimuose mainiehiam gai
vinti. /

* Oksigeno Tyrimas
k Kraujyje

Jeffersono Kolegijos la^ 
boratorijoj' taip pat ištiria
ma, kiek į kraują patenka 
oksigeno (deguonies), kurį 
silikotas mainieris įkvėpuo-

Sergantys nuo silikosio, mainierių ir akmens apdirbėjų 
ligos, mainierys Anthony Cebulesky iš Summit Hill, Pa., 
gelbstimas iš to dusulio naujoviška kvėpavimui paleng
vinti priemone (valve breathing). Virš 500 mainie- 

1 rių jau naudojasi pagalba, teikiama nariams per Unit
ed Mine Workers sudarytą gerovės fondą.

ja su oru. šis tyrimas ūži-| 
ma apie pusdienį. Ligonis
gun ant staio. Ant jo nosies 
uždėta ,maska su vamzdžiu. 
Per tą vamzdį jis įkvėpuo-' 
ja orą iš kambario arba 
įvairius oksigeno mišinius 
iš tam tikrų bakų. Tuose 
mišiniuose yra 11 iki 100 
nuošimčių oksigeno.

Per kitą vamzdį ligonis 
iškvėpuoja panaudotą orą. 
Iškvėpavimai sueina į skir
tingą baką, vadinamą Tis- 
sot Gasometerį. Paskui ti
riama iškvėpuotas oras, esa
mas šiame bake. Kiek ma
žiau oksigeno •• atrandama 
bake, reiškia, tiek jo per 
plaučius susigėrė į kraują.

Sveikas žmogus įkvėpuo
ja per minutę vidutiniai 5 
kubinius metrus oro. Sun
kiai gi sergąs silikosiu angr 
liakasis turi įkvėpuoti iki 
10 kubinių metrų oro per 
minutę, nes dulkėmis už
kimšta didelė plaučių dalis; 
todėl į liekamąją plaučių da
lį reikia kur kas tankiau 
traukti orą, kad suteikus 
kraujui .būtinojo oksigeno. 
Užtat dusulingi - silikotai 
mainieriai ' taip tankiai, 
nors paviršutiniai, kvėpuo
ja — skausmas neleidžia 
jiems giliai alsuoti.

Kuomet ligoniui daromi 
kvėpavimo bandymai, sykiu 
būna laikoma įsmeigta ir 
didelė daktariška “adata” į 
vienos rankos kraujagyslę-- 
arteriją. Adata ima iš šir
dies ateinantį kraują. Pas
kui tas kraujas ištiriamas 
ir sužinoma, kiek oksigeno 
atėjo į kraują,' bedarant 
bandymą. •

Stokuojant Vienų Maisto Dalių, Kūnas 
Negalįs Panaudot ir Kitų

■j. x .v , . I ...Xvyzdį is proteinų srities 
Jeigu proteinas turi visai'Į kiu gaus bent aštuonias bū- 
*pilną sudėtį, tai jis susidaro 
iš 23 žinomų amino rūkščių.
Bent 8 tų rūkščių yra bū
tinai reikalingos gyvybei ir 
sveikatai.

Visoki augalai turi pro
teinų, bet jų proteinai daž
nai yra ’ nepilni —r trūksta 
vienos bei kitos svarbios a- 
mino rūkšties. O jeigu stin- dar reikia ir šviežių daržo- 
ga vienos būtinos amino vių bei vaisių, natūraliams 
rūkšties, tai kūnas, . mato- vitaminams ir mineralams, 
mai, atmetą ir kitas amino papildyti. > r - N. M.

Sergančiam dėl blogos 
mitybos žmogui pagydyti 
valgiais reikia gana daug 
laiko, sakė daktaras Rober
tas S. Goodhart New Yor- 
ko Medicinos Akademijos 
susirinkime praeitą savaitę.

Jis, Nacionalės Vitaminų 
Įstaigos mokslinis direkto
rius, tarp kitko, ' nurodė, 
jog kada stokuoja tam tik
rų maisto dalių, dažnai kū
nas negali panaudot dr kitų 
valgio* dalių.

Dr. Goodhart davė pa-

rūkštis — jis laukia, kol sy-

Tokiais bandymais gydy
tojai patiria, koki oksigeno

tinusias proteino rūkštis,' 
kaip sakė dr. Goodhart.

Kad galima būtų užsitik- 
rint visas tokias 8* gyvybi
nes rūkštis, jisai patarė val
gant kiekvieną kartų varto
ti gyvulinių proteinų —mė-. 
sos, kiaušinių, pieno ar žu
vies. — Suprantama, jog

X-Spinduliais ir Elektronais Apvalomas Maistas 
Nuų Bakterijų, Gal Kartu ir (vadinamas

Smarkiais X-spinduliais liekasi tokie pat,' be; per 
ir elektronais greitai į?galL .mamos.

Enžimų veikimas, vidųma apvalyti pieną ir *van- 

parodė'Massachusetts Tech-, 
nologijos Instituto moksli
ninkai J. G. Trump, Van de 

‘Graaff ir kt.
Bet X-^pinduliais arba4 

elektronais' apvalytas svies
tas ir alyvų aliejus .'grei
čiau pakarsta. Tie sDiiidu- 
liai ir elektronai, naikinda
mi bakteri j as or indžiu ir 
kitų, vaisių sultyse, . >sykiu 
sunaikina didelę dalį vita
mino C. : < <

Žudydami bakterijas, X- 
spinduliai ir elektronai taip
gi sunaikina enzimus.

Enzimai yra tani tikri su
dėtiniai chemikalai. Valgio 
dalykuose ir kūne jie pas
katina rūgimą bei kitas at
mainas, «bet patys enzimai

» < « ■ ■ *

jant) pieną nuo bakterijų, 
jis pasidaro šiltesnis tik 
pusketvirto laipsnio. z

denį nuo bakterijų^ kaip riuosė reikalingas maistui , Elektronai vir JC-spindu-
suvirškinti. » '

-.‘v '• )■ - ' '
Galipiąs daiktas, jog kuo

met elektronai bei X-spin- 
duliai, valydami piaistą nuo 
bakterijų, sunaikina enzi
mus, tai suturi ir žmogaus 
viduriams tuos’ 'reikalingus 
chemikalus. '

, Bandymuose Mass. Tech
nologijos Institute, / pirm 
perleidžiant pieną elektrQr 
nais, buvo 87 miliopai 
terij^kūbiniameipieno frnlP 
metref Perleidus smąrkią e- 
lektronų srovę per pieną, 
teliko tik 2^bakterijos? kūb. 
milimetre, tai yra, yienoje 
septynioliktoje kūbinio co- 
lie-dalyje.. / /

Taip apvalant (sterilizuO-

liai taįpgi . sunaikina pelė
sius ir mieles maisto pro
duktuose.
. šį išradimą vartojant, to
dėl galima būtų ilgiau ?, be 
sugedimo išlaikyti daugelį 
valgio produktų krautuvėse 
ir sandėliuose.

Jau matėme pavyzdžius, 
kaip X-spinduliai ir elektro
naigadina sviestą, valgo- 
ipąjį aliejų ir yaisiiį syvus; 
supraiitama, kad darko ir 
maistinę pieno vertę. > .

' Tačiau trustiniš maisto 
biznis to, nepaisys, jei pasi
rodys galima tais spindu
liais ir elektronais išlaikyti 
pieną, ir kitus valgia pro
duktus, kaiji ^šviežius.”

į' ' '' .ty M,

Sanatorijoje jų sveikata 
taisoma per kelias savaitės.

mišiniai ir koki vaistai gali 
geriausiai ligoniui patar
nauti.

Maiąierio kvėpavimui ty
rinėti, yra pastatyta ir spe- 
cialė motorinė mašina. Tos 
mašinos pagalba dusulingas 
angliakasis daro tokius ju
dėjimus, kaip ir kasykloje 
dirbdamas. Mašina automa^ 
tiškai rodo, kiek silikotui 
mainieriui reikia įkvėpuoti 
oro, kad jis galėtų kasyklo
je dirbti. . *.. ‘ .

Visi tie kvėpavimo bandy
mai tarnauja ne tik gydy
mui. Jie taip, pat nurodo, 
kada mainieriui gręsia 
sunkus silikosis ir todėl pa
vojinga toliau dirbti kasyk
loje; tai yra įspėjimas, kad 
mainieris jau turi apleisti 
kasyklą, 'jeigu nenori tapti 
amžinu silikosio kankiniu.
X-spinduliai Dažnai Nepa
rodo Tikrojo Ligos Stovio

Iki šie bandymai buvo iš
vystyti Jeffersono Medika- 
lėje Kolegijoje, gydytojai 
vartodavo tiktai X-spindu- 
lius ištyrimui, kiek silikosis 
paliečia angliakasį. Bet at
radimai tos kolegijos labo
ratorijoje liudija} kad X- 
spinduliai dažpai neparodo, 
kaip iš tikrųjų silikosis var
gina angliakasį. Daugelis 
mainierių dėl tos ligos visai 
negalėjo dirbti, bet X-spin- 
duliais padaryti paveikiai 
rodė, būk tų žmonių plau
čiai esą'dar “gana gerame 
stovyje.”
, ’ Dėl to susidarė antra 
tragedija šimtams silikoti- 
kų mainierių. Pennsylvani- 
jos vyriausybė rėmėsi tik
tai X-spinduliais. O kai tie 
spinduliai lėmė, kad anglia
kasis “dar galėtų” dirbti, 
tai Pennsylyanijos valstija 
nedavė jam jokios pensijos.

Padės Gauti Silikotikam 
Valstijinę Pensiją

Vieni gi metai mokslinių 
tyrimų Jeffersono Kolegi
joje iškėlė aikštėn faktus, 
jog žmogus gali būti jau 
skaudžiai prispaustas sili
kosio, kuomet X-spinduliai 
to dar nerodo.

Suprantama, jog valsti
jos vyriausybė turės skaity
tis su šiais atradimais dėl 
pensijų ( mokėjimo negalin
tiems dirbti silikotikams 
mainieriams.

, Pagalba Kitom Ligom >
Betiriant silikotus ang

liakasius, buvo atrasta ir 
pagerinti gydymai krūtinės 
slogų, plaučių skaudulių ir 
kvėpavimo vamzdžių. Taip
gi patikrinta, jog silikotams 
dažniau prisimeta džiova, 
negu kitiems.

Medikaliai Jeffersono.Ko
legijos specialistai toliau ir 
pačiose angliaksyklose tyri
nės darbą ir sąlygas, ku
rios veda mainierius į' sili
kosio nelaimę. ’ 

. • ’• . ' i

White Haven Sveikatvietė
Po įvairių tyrimų ir gydy

mo Jeffersono Kolegijos li
goninėje, silikotas angliš
kasis yra siunčiamas į Whit 
te ’ Haven Sanatoriją — 
sveikatvietę. Toje sanatori
joje mainieriui toliau gydo
mų užlaikomi ir maitinami 
pagal Jeffersono specialis- 
'tų nurodymus., ' / / '

Paskui ligoniai grąžinami įx 
Jeffersono ligoninę nau
jiem sveikatos tikrinimam-.

Taigi Mainierių Unija 
laimėjo tikrai svarbią per- * 
galę, kad privertė kompanL 
jas palaikyti angliakasių 
Sveikatos ir Gerovės Fondą.

(Kitą kartą pakalbėsime 
apie reikalingus įrengimus 
apsaugai nuo silikosio.)

N.,, M.

Valdi

DAUG TINKAMOS žE. 
MeS DAR NENAU

DOJAMA 
Washington.

niai dirvožemio mokslinin
kai apskaitliavo, jog pasau
lyje yra bilionas, 300 milių- 
nų akrų dar nevartojamos 
žemės, kuri tiktų javams 
auginti.

KAI KURIOS LIGOS MA
ŽIAU KLIUDO SENUS
Senesni žmonės paprastai 

geriau atsilaiko prieš ap
krečiamąsias , ligas, sakė 
profesorius dr. Wingate ML 
Johnson, kalbėdamas susi
rinkime YColumbijos Dis- 
trikto Gydytojų Draugijos 
šio mėnesio pradžioj.

Po pusės amžiaus daž
niausiai pranyksta migre
na, savotiška galvos' gėla. 
Cukraligė senus mažiau ’ 
vargina, kaip jaunus. Vėžio 
liga sparčiau vystosi pase 
jattWiis, negu pas senus.

Antra vertus, senstant 
raumenys darosi gležnesnių 
kaulai trapesni ir sąnariai 
stingesni. Bet retai kada 
reikalinga mankšta senes
niems žmonėms, sako dr. 
Johnson; todėl jie galį iš
vengti kaulų susilaužymų 
(žinoma, jeigu senam nerei
kėtų dar sunkiai dirbti).

Elektriniame šaldytuve 
(refridžereiteryj) yra apie 
1,400 skirtingų dalių-dale-

Kaip SaulesSpinduliai 
Gadina Audeklus

JEI

f-i

o•* 1

Saulės spinduliai gadina - 
bovelninius (medvilnės), au
deklus ir drabužius. Tatai 
ilgais bandymais patyrė 
Jungtinių Valstijų žemdir
bystės departmento moksli- 
nipkai . <

Labiausiai tokius audek
lus silpnina trumpųjų švie
sos bangų spinduliai — mo
linieji ir ultravioletiniai; 
bet juos gadina ir ilgesnių
jų šviesos bangų spinduliai 
— geltonieji, raudonieji ir 
kiti. .

Darant bandymus, > tam . 
tikrais stiklais buvo išskir
ti vieni saulės . spinduliai 
nua kitų. Audeklai buvo lai
komi tokioj patalpoj, kur J 
jų negalėjo darkyti nei bak
terijos, nei darganos, nei 
kitos oro atmainos. Iš pa
talpos buvo pašalinta ir 
rūkštys, kurių esama atvi
rame ore.

Per 8 mėnesius vien švel
nesnieji geltonieji ir raudo
nieji saulės spinduliai su-' 
silpnino audeklus bent visu 
penktadaliu, o mėlinieji ir ' 
ultravioletiniai spinduliai— 
daugiau. N. M.
■ - . - -- ......

*4 i
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» X

10—1—48 APYSAKA ' ' —14—

(Tąsa)

Pataisęs dagtį, Saburovas keletą kar
tų tingiai smeigė šakute į Petios ką tik 
atneštą keptuvę su paspirgintais mėsos 
konservais. Valgyti nesinorėjo. Dėl ko 
gi taip? Tarp kitko', gal dėl to, i kad dar 
tik šešta valanda ryto — iš esmės, ne 
pietų laikas. Saburovas sumanė išeiti 
laukan. Jis jau buvo apsisiautęs miline, 
kar atėjo Maslenikovas.

—* Žinote, kas atvažiavo sužeistųjų? 
—* pasakė Maslenikovas. — Toji mergi
na, kurią mes ištraukėme iš vandens.
x — Na? — nustebo Saburovas.

—* Jinai juos, pasirodo, visą laiką ve
žė, tik aš jos- nebuvau pastebėjęs. Aš ją 

*, atvedžiąū čionai. Tegul pasilsi, pasėdi,
— tyliai pridūrę Maslenikovas;

Tegul, žinoma, žinoma, — netikė
tai prisiminęs, kad jis čia šeimininkas 
ir kad, be kitų pareigų, jis dar turi būti 
svetingas, — skubiai atsakė Saburovas.

Maslenikovas išėjo į koridorių ir gar- 
šiai sušuko:

r- Ania, Ania, kur jūs?
Mergina įėjo1 ir baugščiai sustojo tarp

duryje. Saburovui pasirodė, kad ji per 
tas aštuonias dienas lyg dar sulyso ir 
liko visai plonute.

' ' — Sėskitės, sėskitės, — subruzdo Sa
burovas.

Jis stengėsi parodyti jai svetingumą 
’ ir, suprasdamas savo nesugebėjimą, da

rė viską 'ypatingai nevikriai. Užuot pa
prastai paslinkęs taburetę, jis ją\ kilste
lėjo ir pastatė su tokiu trenksmu, jog 
mergina nejučiomis krūptėlėjo.

— Kaip gyvuojate? — paklausė Sa
burovas, nežinodamas, ką kalbėti.

— Nieko, pasakė mergina ir nusišyp
sojusi prisėdo ant taburetes, — o jūs?

— Taip pat nieko.
—- Kaip nieko? Puikiai, — gyvai įsi

kišo Maslenikovas. — Puikiai gyvena
me. štai, matote, kaip pas, mus... — 
Jis išdidžiai išskėtė rankas; tarsi visa 
aplinka, iš tikrųjų, liudijo jų puikų ir 
ištaigingą gyvenimą.

— Vadinas, tai jūs vežėte mūsų su
žeistuosius? — paklausė Saburovas.

2 — Pirmąją dieną ne aš, —
mergina, — o tas tris dienas aš

—r Viso šimtas astuoni žmonės 'išvež-

pasakė

— Taip. Su tais, kurie pirmą dieną.
O aš —devyniasdešimt.

— Perkeliant nieko neišmaudė?
— Ne, — ir ji nusišypsojo, matyt, at

siminusi, kaip pati išsimaudė, — nfe- 
ko.\ . —' Tiktai vakare iš lėktuvo mus 
ant plausto apšaudė. Keturis užmušė.

— Maniškius? -
—Jūsiškius.
-— Jūs tada taip dingote...
— Taip, ,aš užmiršau jums padėkoti. 

Nuoširdžiai dėkoju.
— Aš ne dėt to;
— AŠ žinau. Na, vis tiek dėkui. Aš 

juk visai nemoku plaukti.
— Jūs kada atgal? — paklausė Sar 

bujotas.
— Tieks iki vakaro palaukti. Aš pavė

lavau, dabar jau šviesu...
— Taip, kada šviesu, iš mūsų į užnu

garį neprasibrausi, tai tiesa. Niekb, jūs 
pasilsėkite Čia.

— Taip, aš tuoj eisiu, pasilsėsiu, ten' 
mano sanitarai jau atsigulė, jie dvi nak
tis nemiegojo, — pasakė mergina paši- 
keldama.

— Ne, kur jūs, kur jūs? Jūs čia pa
silsėkite. Mes tuoj su leitenantu išeisime, 

3 o jūs gulkite čia ir pasilsėkite.
į/* —O aš jums nekliūdysiu?

Iš to, kaip tai buvo ištarta, Saburovas
■ suprato, kad ji baisiai pavargo ir kad 
lova, į kurią ji, galėjo atsigulti, prisi- . 
dengdama antklode, atrodė jai beveik 
stebuklu.

— Me, ką jūs, — pasakė jis.
Tai gerai, ąs pasilsėsiu, — papras-. 

tai pasakė mergina.
Tik jūs pirma pavalgykite.

' % v' •<■

kad, iš tikrųjų, Petia
penkias minutes ją atnešė.

— Valgykite, — paslinko jis keptuvę 
merginai.

-— O jūs?
— Mes taip pat. • . 1
Saburovas atsuko gulėjusio ant stalo 

vokiško butelio kamštį ir į sviedinio ‘gal
vutes, vadinamas “fugasininkais/* įpy
lė degtinės sau ir Maslenikovui. Pasta
ruoju metu jos vadų blindažuose vis daž
niau pakeisdavo stiklinaites ir stiklines.

— Jūs geriate? — paklausė jis.
— Kai pavargstu, geriu^ — pasakė ji. 

—Tik pusę.
Jis įpylė jai, ir ji išgėrė kartu su jais, 

ramiai, nesiraukydama, kaip klusnus 
kūdikis gerią vaistus.

— O jūs nedainuojate? — nei iš šio,- 
nei iš to paklausė Maslenikovas.

— Kadaise retkarčiais > padainuoda
vau prie gitaros.

— O gitara, tur būt, namie ties lova 
kabo ir būtinąi su kaspinu, — nesiliovė 
Maslenikovas.

— Su kaspinu, — pasakė mergina. —- 
Tik dabar jos nėra... Aš juk čionykšte,
— pridūrė ji. ■

Šitas žodis “čionykšte” turėjo visiems 
trims ypatingą prasmę, jei čionykštė,, va
dinas, viskas sudegę, ir nieko daugiau 
nebėra...' • >

— Na, vis dar nenustojote bijotis? At
simenate mūsų pokalbį?

— O, aš niekados nenustosiu, —- pasa
kė ji. — Aš juk jums pasakiau,, kodėl aš 
bijausi, tai kaip gi aš galiu- nustoti? Ne, 
nenustosiu... Aš maniau; kad jau jūsų 
nebesutiksiu, ;— patylėjusi pridūrė ji.

— O aš, atvirkščiai, — pasakė Sabu
rovas, — buvau įsitikinęs, kad jus kada 
nors sutiksiu.

— Kodėl? .
— Aš pastebėjau, kad kažkaip įvyks

ta, jog kare retai po vieną kąrtą su žmo
nėmis tesusitinki. Jūs kur gyvenote, toli 
nuo čia?

— Ne, netoli. Jeigu šia gatve eiti į de
šinę, tai trecias kvartalas.

— Vadinasi, ejabar jau pas vokiečius?
— Taip.
— Ania, Ania... — staiga prisimin

damas ištarė Saburovas. — (b jūs žinote, 
Anią, aš jūs tuoj, gal būt, labai nustebin
siu. O tarp kitko nežinau, gal ir'ne.

Jis nebuvo tikras, ar, iš tikrųjų, nu- 1 
stebins ją, bet jam kažkodėl atrodė, kad 
jei įvyko vienas' sutapimas, ir kaip tik 
šį mergina, kurią jis ištraukė iš vąndėns, * 
dabar išveža- jo sužeistuosius, tai kodėl 
neįvykti dar vienam sutapimui?
'— Jūsų pavardė Klimenko ?’ — pa

klausė Saburovas. . ' *
— Taip.
— Vadinasi, tikrai nustebinsiu ir nu

džiuginsiu. Aš mačiau jūsų motiną.
— Mamą? Kur? y
— Aname krante, Eltone, — pasakė 

Saburovas. — Ir jūsų tėvas kažkur čia 
mieste, taip? .

— Taip, — pasakė Ania.
— Aš jūsų motiną Eltone mačiau tą* 

pačią dieną, kai mes su jumis plaukėme 
per Volgą.

— Kaip ji, kas su ja?
klausė Aniai

— Nieko, ji atėjo į Eltoną pėsčią. Ji 
pasakė,' kad' ją išskyręs su jumis 6om* 
bafdavimaš. ., -

■— Taip, ji buvo namie, o aš ne. Kaip 
ji?

— Gerai,
— Kur jūs ją matėte? Kaip sužinoti, 

kur ji? ' ■
— Nežinau. Aš ją mačiau vieno Ramo 

priebutyje. Manau, ji atėjo kaip tik tą 
dieną. ‘ /
N Na, kokia ji, kokia? -

Labai5 nukankinta? \ <
—■ Tri^putį... 4 4 •
— Svarbiausia, kad gyva. .
— Štai ir ji man apie jus taip pat 

pasakė: “Svarbiausia, kad būtų gyva,
— nusišypsojo Saburovas. .

— Tai, iš tikrųjų,, dabar svarbiausia., ^ 
/ Merginą padėjo rankas ant stalo ir

’ «• • i! * • *1*• ' *1'*’ ' •<’/

- skubiai pa*-
r'.

- pasakė Saburovas.

Thomas C. Cameron (dešinėje), CIO United Electrical Radio & Machine Workers 
Lokalo ■ 475-to biznio agentas, liudija kon gresiniam’darbo subkomitetui New Yorke* 
Atsikirsdamas bandžiusiam ji nutildyti sub komiteto pirmininkui Wisconsino republi- 
kortūi Charles Keristen (kairėje), Camėron pasakė kamantinėtojams, jo^ biznio agen
tai, Lurie sakosi, būk Buvę atleisti iŠ pat eigų už politiką, buvo atleisti už nevykdy

mą urtijilf tų' tarinių.
h-.Ui.V.i.i . .'.I iM 0 Ai i'fti, į i IJ I t.i inui ■ i. ii

Ania.
klausinėjo

z — Petiaj -A- riktelėjo Saburovas, 
atnešk to- nore užkąsti. , ,

• — Magi, štai, va, — pasakė atsiradęs „ J* *VF
Į Petia, —fde jus yra, drauge kapitone, ’ ’ -r! c’-’- ■ -1

keptuvą.
— Ak, tiesa... — Saburovas pama- 

" tė ktfttuvę su paspirgintais konservais
I
fc A

klausinėti Saburęvą apie motiną, bet ką 
gi daugiau begalėtų pridurti jis, matęs 
jos motiną kofeinas dvi minutes; \ z '

daugiau)

Pittsburgh, Pa

NEWARK, N. J
HENRY WALLACE
KALBĖS SPALIŲ 24

Masinis mitingas, kuriame 
kalbės Henry Wa’llacė, Pro
gresyvių Partijos kandidatas į 
šalies prezidentus, įvyks spa
lių (Oct.) 24' dieną, nedėldię- 
nio vakare, 7 :30 val.r didžiau
sioj Newarke Armory Audi
torijoj, kur sutelpa 15,000 
žmonių.

Kelios dienos atgal- čia kaL 
bėjo prez. TtumaUaš salėje, 
3,009, talpinančioje, ii* tai bu
vo neužpildyta. Tas- parodo; 
kad Progresyvių Partijos žmo
nės žyio, kad tokia salė, kur 
kalbėjo’ Trumanas, nieko ne
reiškią dėl Waliace’b mitingo. 
Apart-paties Wallace bus ir 
daugiau gerų kalbėtojų ir ne
paprastai puiki muzikoS-dainų 
programa. Neužmirškite die
nos, 24 spalių, vakare, New
ark Armory Hall, 176 SUssefrc 
Ave.

Tam tikslui.;-lapelių, šau
kiančių šį mitingą, gaukite 
Wallace raštinėse, 364—-15th 
Avė. ir 753 Berger St. Galite 
gauti bile vakarą po darbo ir 
platinkit juos šimtais visur, 
kur tik ką pasitikę, t. y., po 
stubas, gatvėse,! dirbtuvėse ir 
mitinguose. Gi A. Jamison.

A* "A- ★
Svarbus Pranešimas New 
Jersey Lietuvių Konferencijos 
Komiteto Wallace Reikale

Savaitė laiko atgal buvo pa
siųsta į LaisVę virš minėtos 
konferencijos tarimų praneši
mas, atkreipiantis atydą N. J. 
kolonijų, kad rengtų rinkimų 
kampanijos masinius mitingus 
plačiausia^ papėde visoš’ kolo
nijos. šis dalykas nėra mano 
asmeninis, o visos New Jersey 
lietuvių konferencijos. ' Ar at- 
kLeipsit atydą dabar? Konfe
rencijos tarimas- išleisti lape
lius lietuvių kalboje, kur 
būtų1 /sužymėti visi kan
didatai į. senatą ir kongresą 
;nuo Progrėsyv’ėls Partijos ir 
jos užgirtr kitų partijų. Dh- 
bar juos čia pažymėsiu, kad 

‘N** >. piliečiai žinotų, jūd&v • 
v Ant senatoriaus —- James 
■Btbričš;/'-7''

Ant; kongrČsmanų : I d iš 
drikto —^ Philip VaujGelder;' 
;2 disirikto—Thomas Ogilvie;- 
*3 distrikto.- 
5 distrilcte 
dlstrikto 
įll ' disirikto -r
OampbeH, 12 distrikto — Ra
th erinę A. Van Orden1.

... Tai- tiėk’, draugai-gės, ma'A. 
pavyko - -sumedžioti' kandidatų 
į kongresą, statomų, ir užgiry 
it'ų Progresyvių * ^Partijos, '-šU<- 
ripktų iš trijų ,, Wallace for 
President raštinių, . 'Nejvarlęe

, j; ' Kiekvienas iš dalyvių^ vjrš 
įminėtos konferencijos nu eikit- 
savo mieste įi Wallace, korfiite- 

’♦to raštinę ir patikrinkite/ ąr 
tie visi' .kandidatai; kųri^'feia 

rąądasi, 
paskelbkite LaisVėąę’ kad vist 
N. J. lietuviai piliečiai žinotų 
juos laikė Balsavimų.
kim, draugai, datig if viM po. 
kėlias dienas į/Savaitę; pef šk 
tas 2-3 savaites, plati n dam i Ii

teratūrą ririkiminėš kampaiii- 
jos reikale. KiekviOiia1- kolo- 
3iija gausite iš Lietuvių Cett- 
itro Komiteto lapelių, kuriuos1 
platinkite kur tik žinote gy
venantį lietuvį pilietį. Bile 
kokiam rinkimų reikale kreip
kitės į sekretorių ar pirminin
ką A* Matulį.

Erkinis sekretorius 
G. A. Jtamisori.

134 W. ^orihAėl'd1 Avė. > 
Livingston, N; J.

Los Algeles, Calif.
Aplankėme Kalifornijos 

Lietuvius' RaTitteriUs
Vieną sekmadienio rytą mes 

su draugais LevišaUskais pa
traukėm link Yucaipa; Cal. 
pas d‘d. Richardus iriChirwins- 
ku's; Nors jie iš* anksto nežinojo 
apie mtisų atvykimą, viętiok ant 
laimės mes pataikėm būti, ka
da jiefbuvo prisirengę prie sve
čių (savo kaimynų) priėmimo, 
tai ir mums Buvo ne' pro šalį 
kartu papiefaUtf.

Kaip draugai Richardai, taip 
ir Ghirvvūiskai labai gerai gy
vena ir labai gražiai atrodo. 
Chirwinska'i jau gana’seniai'čia 
apsigyvenę ir gerai stovi, bet 
draugai Richardai dar nauji 
farmėriai* Bet ir jie jau pusė
tinai įsikūrė ir sakė, kad jau 
pastoviai pasiliks čia, nes jiems 
patinka. Kaip Vieni, taip i?*' am 
tri verčiami iš vištį; Jie laiko 
po apie 3,000 vištų

Kaip vieni-, taip ir antri yra 
pažangūs ir mūsų judėjimo 
draugai. Richardai užsiprėnu-, 
'meravo dienrkštį Vilnį, o Chir- 
winskai* atsinaujino, nes jau 
jie Vilnies skaitytbj'ai per eileš; 
metų.
*' Mes nuo savęs*1 linkime tiems 
draugams gėriausios kloties ir 
pasišokimo' ūki n inkyštėj e;
’v ' ( . . a’ n

Sidney Slolbefrg; 
John Sehein;- 6 
Dųrilęl Wagner;

Dr. Ulysses

Trumpos Žinios
Penktadienio ' vakare, spalių 

8 d., LDS 150 kuopos’ nftmri 
įvyko susirinkimas Moterų Prt> 
gresyvio' Klubo. Jos gerą darbą 
atliko, paskleidė lietuvių kalbo* 
je knygelių Progresyvių • Parti
jos už Heiiry Wallace ir kites 
kandidatus ir tam tikslui pa
aukavo $10. •-> ' '

* »

Moterų klubas neskaitlingas, 
,bet darbuojasi. Tik gaila, kad 
pėrmažai parašo. Kaip’ žinia, 
.daug darbuojasi MauragSertš, 
Kairienė, Dr. Joharirta BrfltYU- 
šaitieųė, Rarsokfens,' Uhhfalie- 
ne, Alinskienė; Jablonskienė ir 
dar viena kita. Moterys daug 
gerų darbų atlieka.

I ent am m

Spalių 24 dieną; MD* Svetai
nėje, 142 Orr St*, įvyks ban- 
kietas pagerbimui senų organi
zacijų veikėjų. Bus pagerbti 
visi veikėjai nuo 65 'iki 75 me
tų amžiaus. Barikietą ruošia 
LLD 4 apskr. ir LDS Sį-ta ap-‘ 
skritis bendrai. Bus įteikta do
vanėlės dėl seniausių ir dau
giausia pasižymėjusių veikėjui t

Vedėju bus Juozas Miliaus
kas, jo pa'gelbįninku J. R. Ma- 
žukna. Bus ir koncertinė pro
grama. Dainuos žymi daininin
kė Aldona Klimaitė (DfeVets- 
ko) iš Cleveland©. Visus ir Vi
sas prašome dalyvauti. '

x D. P. Lekavičius.

. reptiblikonų ir demokratų mi
tingus Visa didžioji kapitalisti
nė Spauda garsinė su paveiks
lais per savaites prieš tų kan- 
įdidatų atvažiavimą. Taipgi1 įr 
per radiją beveik kiekvieną va
landą- galima* buvo girdėti Tru- 
man’o ir Dewey’o vardus.

Bet visai kitaip\buvo su IPP. 
JeigU' norėjau surast ką • nors 
spaudoj apie V^lllace parengi
mą, tai turėjai gerai pavartyt 
tuos pačius laikraščius, kur De
wey ir Trumanas buvo ant pir
mo puslapio, kad užtikti Wal
lace vardą ir keletos colių žinu
tę', kur nors ant 20 puslapio. 4 *

Mačiau, vienam didlapyje la
bai nusiskundžia, kad republi- 
konai pasielgė visai piemeniš
kai, neįšileisdami prezidente 
TrOmano ['Hollywood Bowl. 
Tai esą labai negražus pasiel
gimas su prezidentu. Taipgi ten 
primena, kad metai atgal Bol
lywood Bowl atsisakė rendavot 
dėl Wallace prakalbų, o* dabar 
ir mūsų šalies prezidentas ga
vo "kiką.” Tai ir parodo; kokią 
faisv# iries,’ piliečiai/ turime, . y
nors Amerika toj pačioj vietoj $20, 8>ta 9>t«
ir pinigai tie patys.

Didelės korporacijos turi sa- 
vd rankose ne tik laikraščius; 
radijią, bet ir susirinkimams 
vietas savo kontrolėje, ir. kada 
jiė nedavė pollywood Bowl- dėl 
Wallach, tai demokratai, kurie 
eina su Trumanu, tik šaipėsi) 
bet kada jiems atsisakė renda
vot, tą pačią vietą, tai dabar iš
metinėja, kad tai kiauliškai pa
sielgta.

3*jų Partijų Kandidatai
Mūsų irfiesfe' apsilankė tlrijų 

didžių j ų parijų kan dldatai be- 
Veik į. Yienią. savąitę lėriko.

Demokratų .Trumanas buvo 
rugsėjo 23 d. Kalbėjo Gilmore 
Stadiume. Didelę programą tu
rėjo šu daugeliu Bollywood 
žvaigždžių* -Įžanga; buvo veltui. 
Sūširihko apie 13,000 žmonių 
pasiMaUšytu 1 .• z

R'uįšėjb 24' d. kalbėjo T. De
wey, repųblikonas, Hollywood 
Bowl, čia irgi. įžangą buvo vęl-- 
but; daugelis1 garsių^ aktorių su 
visokiom šviesom ir’ rakietom 
davė* prOgrartią apie 3 valandas, 
sutraukė' apie 16,000' klausyte^

-
Spalio (Očt) 2 di Gilmore' 

Stadionu? kalbėjo H. A‘? Wal
lace, • Ihdepertdent Progressive 
Partijos: kandidatas, čia nebu
vo tų, garsiųjų* žvaigždžių iš 
Hollywood, nei šviesų* ar'rakie* 
bų, vienok suėjo apie* 25,000 
Žmonių?; beveik pilna Stadiurp, 
sumokėdami nuo 60c' iki $2.40 
už įžangą ir sudėjo apie $50,- 
000 aukų dėl Vedimo . rinkimų 
kampaiti jos.
< 'Reikia Žinot'1- da? ii* tas, kad1

Detroit.—- Streikuoja Bell 
telefonų kompanijos tar
nautojai desėtKuose miestų 
Michigano valstijoj.

Prieteliau!
Stok Į‘ kontestą grfvimui 

Laisvei naiijii* skaitytojų-! Pa
dėk apgifati dfteąr'ašti LaitfVę 
nūo infliacijos! „

KontesUntants yra skiria- 
i mos sekamos piniginės dova* 
fnotf:

$35, 4;tą>$30, «-ta $25, 6*t»

$10 ir 104a $5.
T^i' yra didelės garbės do

vanos, kurios jtis atžymėa alf- 
švietos platinimo pionierių.

| Panaudok savo tafetitą ga
vimui dienraščiui Laisvei nau
jų skaitytojų. Tuojau paduok 
saVO' vardą Ea'fevSs adlittfntetf'iM 
ei jai ir prašyk, kad’ prisiųstų 
jums vajhus medžiaga*. ,i

Rašyk tiiojata; adrettmkų 
LAISVE 
427 Lorimer St.> 
Brooklyn 6, N. Y.

į Fotogratas . 
įraukiu paveikslus* famiUjų; vee- 
tUVių, kitokių grupių fr pariCrtių 
. B šėrių- pAdaran

naujus pavriks- 
lūs ir kraj&Vujf 

& nudarau su ame 
IVrlkoniškais’. Rei- 
W kalui esant ir 
■[padidinu toklh W dydžio* kokio pa. 
’ leidaujarria. TaU 

pogi atmaliavoirt 
. (vairiom spalvoj

. JONAS STOKES' . .
» 512 Marion St.,. Brooklyn
KambM Broadway lr Stone Ave„ prie 

Ohtkunc^y Sv., BrdadWtly LIm-
Tel. GLenmore 5*6191

231 Bedford Avenue 
ą e

Brooklyn ii, JT. T.

į Joseph Garszva
; Undertaker & Embalmer

Manager
’ JOHN A. PAULEY 

Licensed Undertaker

CHARLES J. ROMAN
• . •(AAMANAUSRAS)

Laidotuvių
Direktorius

liūdesio valandoj, kreip- 
,fit3s'prie-manęs dieną ar 
iaktį, greit suteiksime 
modernišką ♦ patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder* 
niškai įruošta mūsą Šer
meninė. Masą patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

I l ly Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Sala*



Newark, Jersey City ir Apylinkės Lietuviams IŠ BRAZILIJOS

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

4-9612

Julius Rainys

Tel. ST. 2-8842

šiame

HELP WANTED- FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

leistuvės, Nors nebuvo per dau
giausia žmonių, tačiau pats va
karas buvo laibai smagus ir me
niškai gražus. St. Paura, Julia 
Rainardienė ir Robertas Niau-

580 Summer Avenue, 
<Npwark 4, N. A. 

rHUmboldt 2-7964

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

TRYS KAREIVIAI 
TEISTI Už VAGYSTE

Frankfurt, Vokietija., — 
Amerikonų teismas davė 3 
metus kalėjimo trims ka-

TELEPHONE 
8TAGG 2-5048

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

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

TeL MArket 2-5172

ingi jsivaiz

nai 
g'rama per 
visais
Amerikos lietuviams, nes ji yra 
pastatyta ant tikrų kultūros pa
matų. Tankiai girdisi iš žmo
nių gerų komplimentų apie tą 
pusvalandį. Yra.gandų, kad ta
sai pusvalandis bus perkeltas į

vakarą.
Grįžtant prie mūsų daininin

kės Menkeliunaitės, jai šešta
dienio vakare, 9-tos spalių, Lie
tuvių Piliečių Klube, 318 W. 
Broadway, •' buvo • suruoštos iš-

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA
8684

PROGA GIRDĖTI IR 
PAMATYTI H. WALLACE

Priviso daug plėšjikų. Dažnai 
apvagia klubus, kitokias jstąi* 
gas, išnešant degtinę, o pasta-, 
ruoju laiku ir krautuves. Plė
šikai įsilaužė į marketą, 77 
Hampshire St., pavogė $45 pi
nigais, apščiai cighretų ir kit-

Dukru-
Mano močiutė iy Valio, 
dalgelė, šias tris dainas 

vykusiai sudainavo. Kiek 
girdėti, jos dainavimas la-

nų jos garbei. Per vakarienę, 
kuri buvo gerai pagaminta per 
Julią Rainardienę, Mary Moc
kus, Ruplėnienę etc., kalbėjo 
pareikšdami dainininkei grįžti 
sveikai į Italiją.

K., Menkeliūnaitei buvo įteik
tos dovanos, kurioj buvo labai 
brangios. Ypatingai ji gavo la
bai gražią ornartientalę špilką 
nuo drg. K. BarčienSe ir nuo 
visų draugį piniginę dovaną.

Mes visi iš Bostono linkime 
K. Menkeliūnaitei geros svei
katos vėl atlankyti savo naujai 
paveldėtą tėvynę, -bet greitu 
ląiku grįžti į J. V. Viso labo ir 
iki pasinfiatymo!

Jūsų Draugas.

. Peter 
KAPISKAS

E. Beirs (vaistinėj k 158 Park St.
•. ' < (adv.)

Auga piktadarystės, /’bet tie'; 
kurie išmislų kampaniją-varo 
prieš “raudonuosius” ir Tary
bų Sąjungą, tai visai inesirupv 
.na kovoti .prieš $įąs .piktadarys-

DIETIKe
Baigusi A. D. A. PIRMINYBfc 

ligoninėje iš 225 kambarių. 
Puikiausios darbo sąlygos.,
NUOLATINIS DARBAS.

Kreipkitės 
memorial hospital

1501 VAN BUREN STREET, 
WILMINGTON, DELAWARE.

t ' • - Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-47*3(4

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

Du kambariai iermenirb, diddlia puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

i•••• ■ —»«—mi■ ■■■■>! ■ ■■■■m

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus j

Darome ir Pritaikome Akinius I

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

- Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalių 24 d., 
2 vai. po pietų, Maple Parke., 
Visi hariai ir narės būkite su
sirinkime, nes turėsime daug 
svarbių reikalų. Turėsime išr, 
rinkti delegatus į LLD 7-dos 
apskr. konferenciją,' kuri įvyks 
sekmadienį, 3,1 d. spalių. Taip*, 
gi turėsime aptarti' ir kiti$

Vietos anglų spauda paskel
bė, kad 90 šeimynų, kurios gy
vena “projekte” (valdiškuose 
namuose), tai turės išsikraus
tyti, nes tie žmonės dar dirba, 
o namai bus išrendavota toms 
šeimynoms, kurių duonpelniaf 
jau nedirba arba mažai dirba.

Bet kur dėtis toms šeimy-' 
noms, kada namų nėra? Ar rei
kės . vėl steigti “hoovėrvilai- 
džius ?” Kas gi kaltas, kad gy
venimui namų nėra, jeigu ne 
dabartinė Trunrino ir jo šali
ninkų politika? Užsienio reak
cijai ir naujų ginklų gamybai, 
tai pinigų yra, bet gyvenimui 
namų statybai, tai jų nėra. •

Henry Wallace nurodė, kad 
(Trumano valdžia į dvi 'dienas 
kariniam prisirengimui išlei
džia daugiau pinigų, negu'į, du; 
metus gyvenimo namų statybai. 
Na, gerai pagalvokite apie tai 
pirma negu 2 d. lapkričio bal
suosite. Balsuokite už Wallace 
ir jo kandidatus. \

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite '
' • SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jmips tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiku 
ko jūs reikalausite/ 

Specialistai PritAikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy A Ve., Brooklyn, N. Y.

Apsilankėme Montreale 
Ir Mūsų Ačiū

Veronika Davis ir dukra 
Alemj Sidaras apsilankėm 
Montreale, Kanadoje, ir šir
dingai dėkavojam Jonui Gri
ciui už jo draugiškumą. Mes 
lankėmės Montreale pas Joną 
Gricių, kurio sesers sūnus Pe
tras šūkis atvyko iš Vokieti
jos. 'Petras yra mandagus ir 
išmintingas.

Montreale aplankėme Lietu
vių Kliubą, kuris patiko Ale
nai, tai buvo jos pirmas *ap-

Paul Gustas Funeral Home 
INC.

tų kvietimo ir kurie neapken- 
čiate karo; kurie norite ma
tyti žmogų žmogumi, o ne iš
naudotojų vergu, būkite šiose 
prakalbose.

' • *
Čia ne tik girdėsite, bet ir 

matysite Henry Wallace, Pro
gresyvių Partijos kandidatą j 
prezidentus, čia susipažinsite 
su Hudson County kandidatais 
į Freeholders — Fxank Wit- 
kus, Miss Elizabeth Hold ir 
Robert Monroe.'

Kazys Bevardis.

Nauji Lietuvių Kapai
SAO PAULO. — Rugpjūčio 

10 d. Sao Paulo mieste, gatvė
je Paraiso, .tragiškai' žuvo jau
na lietuvių pora: Antanas Sa
muolis ir Sofija či^inauskienė 
ar čižinauskaitė. Sulyg polici- 
jabųialiktu, laišku, nusižudymo 
prieža^Hs — nepagydoma džio
vos liga/maikinanti Sofijos kū
ną. Tais pačiais daviniais su
žinoma, kad Antanas Samuolis 
buvo prekybininkas, ■ 43 metų 
amžiaus, vedęs su Sofija Čiži- 
nauskaite, 32 metų amžiaus, 
persiskyrusi, prieš penkioliką 
dienų apsigyvęno minėtoje gat
vėje, viename pensione, kur per 
trumpą laiką tarp to pensiono 
gyventojų spėjo sudaryti gerą 
■įspūdį ir draugiškus ryšius. Po
licijai adresuotame laiške, nu- 
sižudžiusieji rašo:

“Sao Paulo, 10-8-48... 24. 
valandos (laikas padėta paiše
liu). Ponas viršininke Centra- 
linės Policijos. Aš, Samuolis 
Antanas ir Sofija čižinauskai
tė, jaunystės draugai iš Lietu
vos —mūsų senosios Tėvynės, 

/šiandien. abu susitarėme mirti. 
Vienintelė mūsų mirties ,prie
žastis *— džiova. Ponas virši-’ 
ninke, išleidome , viską dakta
rams, ligoninėms, sanatorijoms, 
vaistams. Nebegalime daugiau. 
Daktaras Schultz, Campos de 
Jordao (sanatorija, kurioje gy
domi džiovininkai — J. <R.į, 
gali suteikti paskutines infor
macijas. Sofijos motina gyve
na Santo Amaro, gatvė Mare- 
chal Deodoro, 1227. Prašome iš
tyrinėti popierius ir privačius 
dokumentus. Dėkojame. (Pas.) : 
Samuolis Antanas ir Sofija Či
žinauskaitė.”

Kitame, trumpesniame, taip
gi policijai adresuotame laiške, 
Antanas prašo policijos virši
ninką: “Neapleisti Sofijos, jei 
ji gyventų.” Ir taip sutvarkę 
paskutiniuosius reikalas, aplei
do gyvųjų tarpą, dar jauna po
ra mūsų tautiečių.
- Nekritikuosime ir nenagrinė

sime j ų .privataus; gyvenimo; 
tai ne mūsų, o . mirusiųjų šir
dies dalykas, kuris išskiria ir 
sujungia du mylinčiuosius as
menis; tiktai norėtųsi pridurti 
štai ką: Antanas, dėjęs visas 
pastangas, išeikvojęs visus re
sursus, nusprendė mirti sykiu 
su mylimąja gyvenimo drauge. 
Sifilis aKdžiova, tai du didžiau
si Brazilijos priešai, kurie kas
met paguldo į kapus tūkstan
čius gyvybių. Priežastys: dide
lis skurdas, nedavalgymas arba 
blogas' maistas^ perdaug susi- 
kimšęs gyvenimas ir dar šimtai 
labai rimtų., priežasčių, paruo
šia dirvą šiems Brazilijos liau
dies priešams. Antra, tai per
daug naivus žiūrėjimas į ligo
nius iš valdomųjų organų pu
sės, perdaug didelis privačių 
gydytojų išnaudojimas, dar 
greičiau priveda nelaiminguo
sius prie desperacijos, šių žo
džių autorius tai yra patyręs 
ant savęs, nustodamas daug 
materialinių ir moralinių jėgų, 
besigydydamas laike aštuoniy 
metų.

282.UNION A VE.
Tel. EVergreen

sil&nkymas Kanadoje, jai pa
tiko Kanada ir ji mielais būtų 
ten ilgiau pagyvenus. Jonas 
Gricius aprodė miestą ir visas 
įdomias vietas. vMontrealię- 
čiai lietuviai yra draugiški 
linkui svečių. *

Sekmadįgnį Gricius, Petras 
Sukis ir Alena buvo užkvidsti 
ant pietų pas Malinauskus; Po 
skanių pietų> apsilankė į bota
nikos daržį, kur buvo special© 
daržovių paroda. Ten Alena su
sipažino ' su K. Yuška, Janu
liais ir Vaicekauskiene.

Jonas Gricius yra senas 
Montrealio gyventojas ir jis 
aprodė įvairias svarbias vietas.

Tuo kartu garbingai -buvo 
palaidoti du Montrealio polici
ninkai, kurie kiek laiko prieš 
tai buvo nušauti. Buvo kuo.pa
sigrožėti, kaip tai Notre Dame 
bažnyčia, Mount Royal kalnu, 
universitetais, kolegijomis ir 
muziejais.

Alena aplankė Antaną Bala
džių, kuris taip pat neseniai at
vykęs iš Vokietijos. Po to ji ke
lias dienas praleido Kanados 
sostinėje Ottawoje. Ten apžiū-, 
rėjo valdiškus namus ir kitas 
įvairenybes.

.svarbius reikalus.
Tu resime aptarti ir Meno 

Festivalio reikalus, kuris Įvyks 
So. ' Bostone,' lapkričio 27-38 
dienomis. Drg. M. Sukackienė 
prašo mūsų pagalbos 
■svarbiame darbe.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones

f

Mainantis orui, dauguma žmonių 
serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruoš?, kad atsigin
ti .nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas^ Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina /vairius paviršutinius 
skausmus, kaip'tai: reumatizmą,.ko-' 
jų. ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. ' Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite' pagalbą.

Kaina $1. ' •

Taipgi kurio turite 'odos ligas, iš
bėrimus, votis, (rash), • nušašimą, 
Athlete's Foot, Sinus, nudeginimą, 
hušutirpą,; nosies* ar burnos nesvei
kumą, rdnas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. .8 M. O. S. Miracle Salve. Si 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik ;$1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar, Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nito niežėjimo.. Kaina $1.

Jei turite piles (Varvančias ar 
ne), vartokįite No. 5 naujai išrastą 
most J, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik i$2 už dėžutę.

No. 1 M. J., -S. MĮrącle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
galimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir išturite dantų ir 
skauda smegenis, taf tupj gausite 
^pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
įKurie pirksite už $5, gausite ekstra 
(dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
įsiųskite ir" money-orderį ar čekį. 
Tš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
‘Siunčiame ir C.Q.D., reikia pridėti 
80c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta. A 

Hartford 6, Genu.

labai džiuginantis reiškinys. 
Bet, mūsų žiniomis, Sao Ratily
je, kur būtų dėstomos lietuvių 
kalbos- pamokos, nėra nei vie
nos. Tiesa, Vila .Anastazijoje 
(S. Paulo priemiestyje) šiais 
metais yra lietuvių kalbos kur
sai, kuriuos lanko apie 18 klau
sytojų Brazilijos lietuviukų. 
Pamokas dėsto Simas Bakšys, 
buvęs d lietuvių mokyklų inspek
torius’ ir dabartinis žinių re
daktorius. Tai tik kursai, Ibet 
ne su tam tikra pilna progra
ma, mokykla. Kitose mokyklo
se nei to nėra. Prie bažnyčios 
esamose mokyklose, seselių 
pranciškiečių vadovaujamose, 
kur, rodosi, yra nemažas skai
čius mokinių, apart portugalų 
kalbos, kuri yra pagrindinė, tik 
anglų kalba temokinama. Šio
mis dienomis gavome žinių, kad 
tapo uždaryta viena iš gražiau
sių buvusių mokyklų — Vila 
Beloje esantieji lietuvių rūmai. 
Kol kas, uždarymo priežastis 
neaiški, bet tenka manyti, kad 
kas tokio netvarkoj yra. Lietu
vių S-ga Brazilijoje sakosi iš
laikanti porą mokyklų ’ (Moko
je^ ir Vila Anastazijoje), , bet 
tik ne lietuviškų ir jokios nau
dos lietuviams, kaip kolonijai, 
neduodančių., Tiek vienoje, tiek 
antroje, dėstoma tik vietos kal
ba ir pagal vietos mokyklų pro
gramą. Todėl, bet koks lietuviš
kų mokyklų, kuriose nėra lietu
vių kalbos pamokų, saviriima- 
si, neturi pagrindo. Atbulai, tų 
mokyklų išlaikymas, tai berei- 
Falingh našta jau ir taip' su
smukusiai Lįet. S-gai Brazili
joje. Tėvas.

Lawrence mieste bedarbę 
smarkiai auga. Jau virš 7,000 
bedarbių kolęktuoja nedarbo 
pagalbą. Girdėjau, kad jau 
čekius sumažino nuo $25 iki 
$17 į savaitę laiko, nes smar
kiai tuštėja tame reikale iž
das.

Na, kaip dabar darbininkas, 
o ypatingai-su šeima prie to
kio brangumo galės pragy
venti savaitę laiko už $17? 
K^s už tai kaltas ? Kodėl 
bilionai dolerių 5?raw dėl An
glijos torių, dėl Graikijos re
akcininkų, dėl Chinijos liau
dies priešų ir desėtkai bilio- 
nų dolerių dėl naujo karo 
ruošimo ? Kodėl yra pinigų 
Turkijos fašistams, o nėra A- 
merikos piliečiams ir jų šei
moms pragyvenimui?

Argi apie tat ii’efūrStų kiek
vienas pagalvoti, ypatingai, 
kada artinasi valdininkų h‘ 
prezidento rinkimai? Atmin
kite, kad Progresyvių Parti
ja priešakyje su velionio Roo- 
sevelto draugu Henry Wall
ace siūlo, kad valstybė kuo- 
daugiausiai pinigų, skirtų dėl 
mūsų šalies, dėl piliečių ge
rovės. Atminkite, kad dabar
tinę politiką praveda abi se
nos partijos išvien, kaip de
mokratai, taip republikonai ir 
jie atsako uįž nedarbą ir ki
tus’ žmonių vargus*. Pagalvo
kite, ir jeigu norite geriau gy
venti, tai balsuokite uz, Hen
ry Wallace ir kitus progresy
vius kandidatus.

Lietuvių Mokyklos 
, Kartais/ pasirodo žinios vie
tos spaudoje, kad Šąo Paulyje 
veikiančios kelios liet.uvių mo
kyklos. net su kelėta tūkstančių 
mokinių* Jei tai būtų tiesa, tai

DAUGUMA NETINKA 
KARIUOMENEI KAIP 
SILPNAPROČIAI

Armijos gydytojai per 
savaitę New Yorke atmetė 
po 62 iš kiekvieno šimto 
užregistruotų karinei tar- 
nybai' naujokų dėl tokių 
“dvasinių” priežasčių, kaip 
silpnaprp tystė, negabumas 
protauti; ‘‘ J -----
davimai apie aiškius daly
kus ir neurotiškai-dvasiniai 
iškrypimai.

Daugiausia tokių šilpna- 
rpočių -s neuro tiku pasirodė 
tarp 25 metų amžiaus vyrų.
Pulkininkas Candler Cobb, 

miestinis drafto direktorius 
New Yorke, .sakė, jog tie 
62 nuošimčiai atmestų vyrų 
taip dvasiniai nenormalūs, 
kad negalima būtų juos iš
lavinti į tinkamus karei
vius. t «

LITU ANICA SQUARE

RESTAURANT / 
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI '

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) ~ ’ 

Funeral Home,' 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Sutelktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokami! 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Konstancijos Menkeliunaitės 
Išleistuvės

Massachusetts lietuviai turė
jo gražią progą girdėti daini
ninkę K. Menkeliunaitę dainuo
jant per WVOM radio. Klau
sant ją dainuojant oro bango
mis, yra didesnis noras jos 
klausytis, ypatingai kuomet ji 
dainavo tris dainas 
žėlė, 
mano 
jinai 
'buvo
bai patiko ‘visiems. Tikrai ta
riame ačiū dainininkei, kad at
vykote į mūsų valstiją ir pa
vaišinote meniškai mus visus!

Kalbant apie Amberlando 
programą, turime štai ką pa
sakyti — ji gerėja visais bū
dais ir pačia tvarka. Jei imsi* 
me kaip visą programą, ji yra 
tobula, nes joje yra taip va
dinami /‘Išminties žodžiai,” ku
rie atvaizduoja perlus iš poe
zijos, -kuri savyje talpina gilias 
mintis. Tos stanzos pagražina 
patį programos turinį. Po eilių 
seka muzika, dainos ir prane
šimai, perkapotais tarpais. Prie 
paties galo' duodamos žinios — 
“Kokiame pasaulyje mes gyve
name.” < žinios yra parinktos 
labai atsargiai ir iš visur, 
įskaitant ir Lietuvą, iš menb, 
mokslo, ūkininkystęs ir taip 
toliau.
v Tikrai, • tos žinios suteikia 
nemažai informacijų apie visą 
pasaulį, šioje programoje yra 
talpinamos ir politinės žinios 
apie Progresyvių Partiją. Abel- 

kalbant, Amberlando pro- 
WV0M yra tobula 

būdais, tai yra pažiba

Sekmadienį, spalių 24-tą, 
Henry Wallaee kalbės New
ark, N. J., o pirmadienio va
kare, spalių 25-tą d.,—Jersey 
City.

,Dėl įvyksiančių Jersey City 
prakalbų, Progresyvių Parti
jos kandidatai į Hudson Coun
ty Freeholders: Miss Eliza
beth Hold, Frank Witkus ir 
Robert Monroe kreipiasi į pi
liečius sekamu kvietimu.:

“Jūs jau girdėjot demokra
tų ir republikonų kandidatų 
dubeltavas kalbas už tvirtini
mą militarizmo, kas reiškia 
rengimąsi prie naujo karo.

“Pirmadienį, spalių 25-tą, 8 
vai. vakare, H’enry Snyder 
High School patalpoj, 239 
Bergen Ave., Jersey City, N. 
J., girdėsite Progresyvių Par
tijos zkandidatą į prezidentus 
Henry Wallace.

“Jis nedvejotinai kalba 
prieš karą, prieš fašizmą ir 
už žmogaus bei unijų laisvę.”

Tai tokiu kvietimu kreipia
si į piliečius, Hudson County 
Progresyvių Partijos kandida
tai j Freeholders.

Paklausykite šių kandida-

GERI PIETCSI
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop į
Frank Domikaitis

Savininkas- i )
417 Lorimer Street

LaisVės Name
Brooklyn, N. Y.

i •• 1

Kvepiančiai keptos ir virtos' 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius • 
Liūdesio, valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

000 elektrinių armijos lem
pučių ir šmugeliaVo juodo- 
joj rinkoj. . x >

LICENSES; 
WHOLESALE AND RETAIL 

Been Wine. Liquoi
NOTICE is hereby Riven that Ucanae No. 
RL> 10606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail up- 
dei’ Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 436 Flushing Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARTHA BERNZOTT

į J



TIKIETAI GAUNAMI dėl

Direktoriai

Norėjusi Pasimaudyti

A. Kalinauskas

SKELBKITĖS LAISVĖJE

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Valandos

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON

antra-. 
19-tą, 
Yorke

Dailių Moteriškę ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Ladies
Unijos

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Šerininkanis

Sustreikavo Alaus 
Išvežiotojai

Su “Turčiais” Bendrys 
te Naiviai Moteriškei 
Kainavo $5,000

Lietuviai Esame 
Dalimi Tautų už 
Wallace Festivalio

> Ot, tai 
čia sma

ll* šiandien

VYRŲ ROWLING LYGA 
JAU VEIKIA

Skelbia Suėmę Marės 
Gray Nužudytoje

Strand Teatre
Vis dar rodoma ¥Johnny

iBęlinda.” 4 . •.-V

Koncertas Savame Name 
Sukėlė Lietuviuose 
Didelį Entuziazmą

Capitol Teatre
- Rodoma apygerė filmą “Red 
River.”

Rėmėjams

JAPONAI KOMIŠKI MASKINIAI 
ŠOKIKAI

VAKARINĖS INDIJOS CALYPSO 
DAINININKAI

GRAIKŲ ŠOKIKAI
ITALŲ CHORAS
ARMĖNŲ ŠOKIKAI

IR DAR KITI

Einbassy Newsreep Teatruose
Vaizdai vėliausių įvykių 

Jungtinėse Tautose, Palestino
je, Kuboje ir mūsų pačių ša- 
lyje.

DANTŲ GYDYTOJAS g 

Dr. A. Petrikai 
321: South 4th Street B 
^BROOKLYN, Ii Y. ’ >1 

fel. EVergreen 7-6868 ’ I 
9—12 ryte | 
1— 8 vakare | 

Penktadieniais uždaryta. /1 
^tmntniHinifHninitwiitiHDmHiinffltHiiirniMiiiHttttuiuiiiniiuiniiitiiinmiimintnittHmiffliS

Roxy .Teatre
Nauja filmą “Apartment for 

Peggy,” ir “Symphony of a 
City,” taipgi asmenų veiksmai 
scenoje. , , ’

AIDO' IR SIETYNO CHORAI • 
FILIPINŲ BAMBOO ŠOKIKAI 
VOKIEČIŲ DARBININIKŲ 

CHORAS
RADIščEVO ŠOKIKAI
VENGRAI ŠOKIKAI
TIKRAS PUERTO RICO 

ORKESTRAS

“AR Aš NESAKIAU?”
Trafiko policistas pastebė

jo “truktelėjusį” asmenį diri
guojant traffką. Jam viskas 
ėjosi gerai iki policistas įsi
sodino jį vežti policijos sto
tim Policisto vairuojama ma
šina susidūrė* su kita ir abu 
policisto mašinoje tapo aprai
šyti stiklų. “Ar aš nesakiau, 
kad trafikas yra pavojingas,” 
šūktelėjo vežamasis. , x

'Ormano vadovaujama ko
manda laimėjo pirmąjį kiltį, 
padarydama 36 daugiau už 
Večkio, antrame lošime Več- 
kio lošėjai viršijo Ormano 
11 taškų, o Ormano tymas už 
tai atsilygino paskutiniame, 
Viršydamas Večkio 48-niais.

Sekami lošimai įyyks spalių 
21-mą dieną. Visi lošėjai pra
šomi būtinai pribūti aštuntą 
valandą^ nes tuo laiku lošimai 
prasidės, Jeigu ir ne visi bus 
jau atvykę. Būkime punktu- 
ališki.

Pereito ketviitadicrfio vaka
rą, Liberty Auditorium Bowl
ing alėse, Richmond Hill, lietu
viai vyrai nuo pratimų ėjo jau 
prie Bowling Lygos pirmeny
bių. Buvo trys susikirtimai. 
Visos komandos (tymai) lošė 
po tris gėmius. Pinsai lėkė 
i visus šonus. d

LLD'55\kp. susirinkimas įvyks 
spalių 19 -tfr, 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thdmes St. Kviečiame 
narius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes reikės tartas kas link Laisvės 
vajaus, kad būtų šiemet pasekmin- 
gesnis negu pernai. Taipgi turime 
ir kitų svarbesnių .dalykų aptarti. 
— P. Babarskis, Fin. Sekr.

; (245-246) ? ‘ '

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pažai Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0209

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas: '

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radips.
; Ęreipkites: 

104-12 lllth Street

Spalių 21-mą dieną taipgi 
bus kas kitas irgi, nes pasi
remiant pereito ketvirtadienio 
lošimais, kiekvienam bus pri
taikyti “handicaps” (priedas), 
kad ir silpnesni lošėjai, kada 
geriau, negu' paprastai, pada
ro, galėtų lygintis sir- geres
niais. Bet apie tai kitą kartą.

Bolininkas.

Brooklyn©
Pradėjo

Glory,” su 
ną Reed. Taipgi rodo “ 
front at Midnight.” 
New York© Paramount

Rodo “Night Has a Thou
sand Eyes,” su Edward G. 
Robinson, Gail Russell ir John 
Lund. Yra aktai scenoje.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

, SUSIRINKIMAI
RIDGEWOQP-BROOKLXN

Viai New Yorke-Brooklyne 
ir artimose apylinkėse gyve
nantieji Lietuvių Kultūrinio 
Centro šėrininkai ir prieteliai 
kviečiami j. pasitarimą labai 
svarbiais savo centro reika-

% Jeigu trokmanai greit nesu
grįš, *firmos turės sustabdyti 
darba, nes ež<ero neišvežamam* * palui supilti nei. viena'neturi.

Ginčas kilęs dėl bosų rei
kalavimo išvežioti per ketu
rias valandas 30 pusbačkių. 
Draiveriai sako, kad tiek dar
bo atlikti reikia 9 valandų.^ 
Tačiau pastaruoju laiku firmą 
įsakė, kad turi tiek išvežioti, 
arba neteks darbo. Bosai sa
ko, būk darbininkai tiksliai 
vilkiną, kad-gautų viršlaikio 
mokestį.

Unijos viršininkai, sakoma, 
darbininkams streikuoti nelei
dę, šį išstojimą vadina ‘‘wild
cat” streiku. Tačiau darbinin
kai žada laikytis iki laimėji
mo.

; . Išfeidus vaikus proto ligo
nius pasibėgioti apt stogo Bell
evue ligoninėje,. vienas perlipo 
aukštą tvorą, jį pasekė kiti 
du 12 metų berniukai ir pra
dėjo akrobatiką *ant stogo 
krašto, aštuntame aukšte. Jie 
ten , išbuvo apie' vąiąndą lai
ko iki tūla •. mokytoja at
viliojo juo^s ^nuo krašto su lolli
pops. tJuOs stebėjo tūkstančiai 
žmonių. *

Paramount
rodyti “Beyond

Alan Ladd ir Don-
Water-

{ Buvę areštuoti už vartojimą 
sunkvežimių, su* garsiakalbiais 
be gavimo iš policijos tam lei
dimo, 30 asmenų tapo paliuo- 
suotf nuo teismo praėjusį tre- 
čiadiehį. Tarpe tų kaltintų 
buvo ir darbiėtis Miesto Ta
rybos . narys Eugene P. Con
nolly. ‘’t

Ant pirmųjų dviejų alių lo
šė Antano Naviko vadovybė
je komanda prieš Dobinio ko
mandą. Navikui dar trūko 
dviejų lošėjų, SurokaVus visus 
taškus, pasirodė, kad Dobinio 
komaųda visus tris gėmius iš
lošė. Ir tai įvyko nepaisant, 
kad pats kapitonas Navikas 
pajėgė pačiame pirmame lo
šime sudaryti 182 taškus. Ka
pitonas Dobinis irgi savo ko
mandoj viršijo kitus lošėjus, 
padarydamas 165. Antrame 
lošime Navikas nupuolė iki 
115—jo tėvas pats padarė 8 
taškus daugiau už savo sūnų, 
o Dobinis nupuolė iki 119. 
Bet Dobinio inkarmonas, Geo> 
Prunitis, ir kiti Dobinio ko
mandos lošėjai išlaikė sav<f 
garbę, laimėdami antru kar-

Ąukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū 
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg’ 

Vėliausios Dienos
/ Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

REAL ESTATE
Cypress Hills 

šeimynom mūrinis 
kambarių. Maudynės 
vės. $7,250. ,

WilliamSburgh 
nis namas 
12 kambarių, 
Preke $5,500.

Alaus gaminimo firmoms su
spendavus apie 200 bravarnės 
aptarnautojų trokmanų, su
streikavo visi kiti alaus išve
žiotojai, vežantieji Ruppert, 
Shaefer, Liebmann, Pįel, 
Trommer ir Burke bravarnių

Brooklyn© prokuroro raštinė 
skelbia, kad suimtas Walter 
Davis. 21 metų, trokmano pa
dėjėjas, dabar bedarbis. Anot 
policijos, jisai prisipažinęs, 
kad jis nužudęs vienišą mo
teriškę Mary Gray, 80 metų. 
Ji buvo nužudyta spalių 9- 
tos ryto apie 5 valandą, jos 
apartmente, 17 Madison St., 
Brooklyne. Davis su motina ir 
seserimis gyveno netoliese, už 
dviejų kiemų. Jp ir suėniė’jo 
namuose. \ ?

THIS IS AMERICA--
. TAUTŲ FESTIVALIS Di?L WALLACE'O Į PREZIDENTUS

MANHATTAN CENTER, 34th Street ir 8th Avenue

3 šeimom mūri- 
atskirai statytas. Turi 

maudynės, elektra.

ZINIS, RĘpublic 9-1506 
(244-245)

701 Grand Street Bro<

Telefonas STagg 2-2173

Pasitarimas įvyks spalių 23- 
čią, šeštadienį, 3 valandą po 
pietų, Liberty Auditorijos pa
talpose, 110-06 Atlantic A ve., 
Richmond Hill. N. Y.

TTTPDPG R A T? 4ii grand street LUrr o dAlv Brooklyn, n. y.

Antradienį SPALIŲ 19, 7:30 p. m.
PUIKIAUSI ARTISTAI DAUGIAU KAIP 15 TAUTINIŲ GRUPIŲ

Plėšikas atėmė iš Loew’s Me
tropolitan teatro kasininkės 
$83 praėjusį penktadienį. Jai 
pavykę nuslėpti $50. '

.^^rrpJAs’.. j 
S. S. Lockett, M. D 

223-South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos

' New York Central pervažai 
plaukiant per Hudson anksti 
trečiadienio rytą, jaunos mo
ters palydovas apsižiūrėjo, 
kad ji per ilgai užtruko mo
terų kambaryje. Jis su kapito
nu nuėjo jos ieškoti, bet tuo 
pat laiku pamatę pluškuojant 
vandenyje,

tyažo laivuko darbininkas 
įšokęs upėn- moteriškę pagavo 
ir išlaikė iki kiti juos abu su 
virve * ištraukė. Moteriškė, 
sakoma, buvusi “Įsitraukusi” 
ir dėl to jai atrodę, kad ten 
-būtų gerai pasimaudyti. , '

TONY’S. A.
! UP-TO-DATE v

BARBER SHOP
• ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas '

306 UNION AVENUE
• \ ‘ 1 •

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Notice in hereby Riven that Thb Kuclid Candy, 
Company, Inc.,, of 82 Leonard Strėet,. Brook
lyn, New York/ has registered its trade-; 
marks “Dove Nest,” ^Herald Square" And 
"Hill-Billies” with the Secretary of State 
of New York, to be usęd on confectionary 
products. ■ y

' ' (229-246)

Areštavo Tris Unijos 
Viršininkus

Mrs. Mary Painer, 65 metų, 
savininkė atskirais kambariais 
išnuomojamo namo Bronxe, 
591 Walton Ave., tarėsi susi
bendravusi su didžiais ponais. 
Tačiau, kaip visuomet, ta 
bendrystė baigėsi labai liūd
nai. Buvo taip:

Pas ją užėjusi nepažįstama 
moteriškė ir pasisakiusi atėju
si pažiūrėti paskelbto parda
vimui namo. Ji sakėsi norin
ti dar kartą užeiti pasikalbėti. 
Ir' užėjo, bet jau vedina vy
riškiu, “stambiu Texas vals
tijos galvijų augintoju,”* no
rinčiu1 išdalinti “biedniems” 
$75,000. Jai, kaipo “puikiai 
moteriškei,” jis patikįs, norįs, 
kad jinai turtą pasaugotų iki 
atitinkamo laiko, tačiau ir ji 
turinti sykiu padėti savų bent 
penkis tūkstančius dolerių 
kaipo įrodymą' savo pasitikėji
mo juomi.

Moteriškė, žinoma, pasitikė
jo—kaipgi turtingam nepasi
tikėsi (juk visame sviete varg
šai turčiais pasitiki ir tampa 
apgauti, dėl to už dyką dirba, 
vergauja, kariauja, miršta). 
Jinai padavė $5,000. Tas su
dėjo su savais, įdėjo dėželėn, 
uždarė ir padavė jai.

Už tūlo laiko moteriškė par 
žiūrėjo dėželėn ir atrado 
laikraštinės popieros gabaliu
kų gniūžtę. Gudrių sukčių 
miklūs pirštai apmonijo jos 
akis, vieton pinigų padedant 
dėželėn iš anksto paruoštą pa
našų ryšulėlį su popiera.

ĮSPŪDIS
štai ir sulaukėm pirmuti

nio didžiulio parengimo Li
berty Auditorium’e, t. y., mū
sų name, tame name, “mytiš- 
kame” name, -apie kurį keletą 

‘metų atgal mes, ir tai nekurie, 
tik sapnuot tegalėjome. Bet 
sapnas stojusi kūnu.

^Šiandien garbingas Brook
lyn© Aido Choras, drąsus, kaip 
tas didvyris kareiyis, pirmas 
išstojo eilėn su, koncertiniu 
parengimu, atžymėt istorinį 
Įvykį šio namo savo žavingo
mis dainelėmis, aukštai me
niškai ištobulintomis.

Su šia proga mes pamihėjom 
ne tik Aido Choro koncertą, 
kaipo pirmą, parengimą savo 
name, bet taip pat ir “auk
sinę” 50 metų sukaktį nuo 
sujungimo penkių miesto dalių 
po valdyba bendro New York o 
didmiesčio. Tame reikale Ai
do Choras atliko visą-eilę me
niškų davinių.

Taip, mes čionai susirinkom 
paminėti vieną ąV kitą įvykį. 
Ir'kaip malonu, kaip jauku... 
Me;s... mes, lietuviai, mes lie
tuvių name... Tame name, ku
ris yra,, mūsų ir mūsų vaikų, 
kuris yra įgytas mūsų kruvi
nos procios centais 
kodėl čionai jauku, 
gUf> čia malonu.
čia įvyko puikiausis dailės ir 
dainos meno pokylis! Lietuvių 
pokylis — ten buvo viskas 
lietuviška, ten veikė lietuvai
tės ir lietuviai. • z

Garbe* jums, Aido Choro 
“krusadieriai,” garbė ir jums, 
baltos gulbelės, žinoma, ne 
narstančios po Lietuvos ežerų 
krišpolinį vandenį, bet krykš
taujančios su saldžiomis dai
nelėmis šioje šalyje, švelnioje 
lietuvių atmosferoje.

Atlankius tokį parengimą ir 
pajutus tą visą įspūdį, kiek
vienam gema klausimas: Kur 
tie,k tie visi purvintojai šios 
įstaigos? Tie yisi “neregiai,” 
kurie vaikšto po tamsą ieško
dami “bolševikų”? Bet, bro
liai, ateikite pas mus, gal jū
sų akys prasiblaivys ir čia ra
sit... čia rasit,, ko patamsėję 
nesugrabaliojot.čia šviesiai 
spindi lempa, kurios spinduliai 
perveria didžiausią tamsybę. 
Ir lai ta lempa. šviečia tau ir 
man ir visai žmęnijai. M. J.

AFL International 
Garment Workers 
‘(ILGWU)’ vienas viršininkas 
ir du organizatoriai priėjusį 
penktadienį tapo įkaitinti 
“vartojime prievartos” unijos 
pastangose suorganizuoti ne
organizuotas šapas. Jie, gir
di, mušę šapos savininką ir 
jo darbininkę.

Įkaitintais yra Joseph Pis- 
citello, Harlemo skyriaus ve
dėjas, ir organizatoriai Daniel 
Mazzur .ir Jacob Brown.

Prieš kiek laikp buvo su
mušti keli unijos viršininkai 
ir pikietuotojai. Tų policija 
dar neatrado ir nenubaudė, vis 
dar “tebetyrinėja.”

Confey Islande Gaisras Vaikai Ligoniai Įvarė 
Padarė Daug Žalos

Festivalyj dainuos mūsų cho
rai—Brooklyn© Aidas ir New
ark© Sietynas. Jo rengime dar
buojasi mūsų Nacionalis Lie
tuvių Wallace for President 
Komitetas. Mes norime, kad 
tas festivalis pavyktų ir pu
blikos'atžvilgiu. Tad prašome 
visus grožės mėgėjus, visus 
Wallace’o išrinkimo šalinin
kus būti su mumis.
Tikietams įsigyti 
Paskutinė Diena

Festivalis įvyks šio 
dienio vakarą, spalių 
311 W. 34th St., New 
(hrti8th Ave.). Paskutinė die
na įsigyti tikietus iš anksto 
pas mūsų komitetą yra pir
madienį, iki prievakario.

Likusius tikietus sugrąžin
sime salės kason pirmadienio 
vakarą. \

Iš anksto perkant tikietus, 
ypač geresnėms vietoms, gau
name nuolaidą, prie durų to 
nebus. įsigykite šiandien!

Lietuvių Komitetas.

Astuoni asmenys ta!po siu 
, žeisti ir 52 šeimos liko be na
mų gaisrui sunaikinus 13 ne
didelių, po du aukštu namukų/ 
esančių arti pajūrio, ' kur 
Įrengta visokios prašmatnybės. 
Nuostolio esą padalyta apie 
$100,000 vien tik namams, 
neskaitant dar neaprokuotų 
nuostolių ten gyvenusiems as
menims sugadintais drabužiais 
ir rakandais. "

Gaisras Įvyko anksti penk
tadienio rytą. Išdegė namai 

•2848 iki 2874, West 23rd St.
Penki iš sužeistųjų buvo gy

ventojai namo, kiuris, menat 
ma, užsidegė pirmiausia, du 
gaisragbsiai .ir vienas poličįs-

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvą|rūs daik
teliai, ligonių' kambariui reikme
nys už grieštaį žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

„ Tėl. EVergreen 7-6238 ' s

Tuščias floras, 3 
. namas, su 17 

elektra. Sub-

Trečiame kirtime Naviko ko
mandoje Albertas Sherry ge
riau lošė, sukuopdamas 147 
taškus, bet jo pasiekimas nu
ėjo veltui, kada Dobinip ko
manduojami lošėjai vėl gerai 
atsilaikė, laimėdami ir trečią 
susikirtimą. . »

Ant antros ir trečios alės, 
buvusieji argentipiečiai, Los 
Gaučos, kirtosi tris kartus su 
čalių tymu ir visus tris kir
timus pTalaimėjo. Geriausias 
Los Gaučos lošėjas buvo ka
pitonas Al Nevins, pasiekęs 
167 viename kirtime ir 156 
antrame. Gi Charles Simana
vičius taipgi gerai lošė, vie
name kirtyje sukaupdamas 
173 taškus, “čalių” koman
doje, Charles Jankaitis j vi
siems bolininkams parode, 
kaip reikia bolyti, pirmame lo
šimo padarydamas 170 taškų, 
o trečiame pasiekdamas 202. 
Jurgis Norkus taipgi gerai lo
šė ir jo geriausis lošimas bu
vo 172. .

Ant penktosios ir šeštosios 
alės lošė Večkio komanduoja
mas tymas prieš Ormano — 
pirmą kirtį laimėjo Ormano 
tymas, antrą Večkio, o trečią 
vėl Ormano. į

Jonas Siurba geriausiai pa
sirodė pirmam^ kirtyje, kada 
jam pasisekė nurausti 174 pai
kutes, nors vėliau ir ne taip 
gerai sekėsi. Večkio koman
doje lošdamas P. Rainys pra
dėjo lošimą, kaip galingas 
stymroleris, > p a d a r y d amas 
“straiką” po “straiko.” Paga
liau pavargo ir pabaigoj pir
mo kirčio skaitlinė parodė 
155. Pats kapitonas VeČkys iš 
pradžios šlubavo, pirmame lo
šime- nepasiekdamas nei 100, 
tik paskutiniame atsigriebė su

Panaikino 
Garsiakalbių Bylas

, Joseph Zeidat Jr., prop.
' NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS-

EVergreen 4-7729 ■■ TELEVISION

Tikietai: $1.20 (nerezervuoti); $1.80, $2.40, $3.ė0. (rezervuoti)
Tuoj prisiųskite savo čekį, kol dar tikietų yra, Nationalities Division, Progressive 

Uąrty, 39 Park Avenue, New York City, Telephone MU-6-5300 fext. 225.
Arba pas.Amelia Burba, 427 Lorimer St. (Laisvės raštinėj), Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 2?3878.'

Penktadienį areštavo 16 U- 
nion' Nėws Co. streikieriu 
Pennsylvania- stoties restaura
nt. Kaltina trukdyme biz
niui. y „

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

' Brooklyn^ N. Y.

'.BROOKLYN
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sąlės dėl Balių, Koncertų, Ban- 

'i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
Puikus s|eičius su naujausiais

t . Įtaisymais.
■ KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel STagg 2-8842
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