
“Darbas” Naujame Kos
tiume.

Uruguajiečiai Dėkoja.
Naujas Laikraštis, “Tė-
RyžtinS^i Žmonės, [vyne.
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Darbo Žmonių

Uruguajaus lietuvių liaudies 
laikraštis “Darbas’’ su š. m. 
liepos 30 diena išėjo naujame | 
kostiume, naujuose rūbuose:) 
jo ^raidžių šriftas didesnis ir į 
jau utri lietuviškus akcentus.1!

Laikraščio redakcija sako:) 
“Brangią ir vertingą do- į 

vaną gavome iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių praeitą 
savaitę (liepos 22). Mūsų 
gerieji broliai ir sesės vien
minčiai dar kartą ištiesė sa
vo solidaria ranką ir mūsų 
spaudai prisiuntė 
duojamą 
savo 
BU 
šriftą, kuriuo 
D 
raid 
na.’ *
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The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 Lorimer Street, , 
Brooklyn 6, N. Y. —

Telephone: Stagg 2-8878

Dienraščio XXXL

nepąva- !
instrumentą: jie 

ukomis nupirko DAR- 
ši naują puikų raidžių 

surinktas šis 
BO numeris, ir toms 
ms - matricoms magazi-

Kaip jau žinoma, tam tiks
lui buvo parinkta aukų iš 
mūsų lietuvių darbo žmonių 
ir jomis pirkta uruguajie- 
čiams dovana.

Daugiausiai rūpesnio tuo 
reikalu turėjo laisvietis Vin
cas Rudaitis, — jo vadovybė
je ėjo supirkimas matricų ir 
magazino.

Nupirkti buvo lengviau nei 
pasiųsti. Tačiau, nugalėjus 
visas kliūtis, uruguajiečiai 
siuntą gavo ir jau naudojasi.

Gabusis Darbo redaktorius 
Antanas Vaivuskas pats 
ka ir raides — atlieka 
typininko darbą.

įsivaizduoju, kaip jis 
tąją dovaną įvertina !. . .

Džiaugiasi nauju šriftu 
“Darbo” skaitytojai!

ren-- 
lino-

gau-

ir

Beje, Uruguajaus lietuviai 
darbininkai matė reikalo pri
siųsti nuo ssrvo organizacijų 
gražų sveikinimą Tnūsų dien
raščiui jo jubiliejaus proga.

Sveikina ne tik jų organi
zacijos, o ir pavieniai—viso 
virš 30 asmenų.

Su sveikinimais uruguajie- 
čiai sudėjo arti $40 dienraš
čiui aukų!

Tai, iš tikrųjų, gražus ir 
solidarirtgas uruguajiečių 
mostas !

Nuoširdi ir didi jiems pa
dėka !

Uruguajaus

Berašant šiuos krislus, atei
na laiškanešis ir atneša nau
ją progresyvių Argentinos 
lietuvių laikraštį “Tėvynę”!

Koks įdomus supuolimas!
Argentina 

kaiminka.
Perono valdžia neperseniai 

uždarė argentiniečių lietuvių 
laikraštį “Vienybę.”

Nors uruguajiečių ■ “Dar
bas,” be abejojimo, pasiekia 
Argentiną, bet jis nepatenki
na visų jų vietos reikalavimų, 
—argentiniečiai mato reikalo 
leisti savo laikraštį. Argen
tinoje juk daug kartų dau
giau gyvena lietuvių nei Uru- 
guajuje,

Prezid. Trumano-Komisija 
Patarė Nekelti Plieno 
Darbininkams Algų
Kompanijos Užgyrė Trumano Raginimą Atidėti Streiką 
Prezidentinė Komisija Siūlo Tiktai Menkas Pensijas

Washington. — Prezid. 
Trumano paskirta tyrinėji
mų komisija davė jam ra
portą su patarimais, kaip 
išspręsti ginčą tarp CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
ir kompanijų.

Komisija patarė visai ne
kelti darbininkams algos • 
ir tik įvesti šiokias tokias 
senatvės pensijas ir sveika
tos ir gyvybės apdraudos 
fondus. Pensijos ir tie fon
dai lėšuotų kompanijom po 
4 iki 6 c. nuo kiekvienos 
darbo valandos, nors prezi: 
dentine komisija pasakoja, 
būk tatai atsieitų samdyto
jams po 8 iki 10 centų va
landai.

Unija reikalavo pakelti 
algą pustrylikto cento va
landai ir mokėti į pensijų ir 
apdraudos fondus pusaš- 
tuoniolikto cento nuo va
landos, taigi viso 30 centų.

Fašistukai Padegė Namą 
Žmogaus, Kuris Parsamdė 
Parką Robesono Koncertui

Peekskill, N. Y. — Faši
stiniai chuliganai padegė 
narna savininko, kuris par
samdė parką pastarajam 
negro dainininko Paulo Ro
besono koncertui. .Gaisras 
buvo užgesintas, bet ap
draudos kompanijas atsto
vas iškeikė savininką už 
parko parsamdymą Robe- 
sonui ir atėmė namui toles
nę apdraudą.

Savininkas atsišaukė į 
Pdekskillo valdybą, kad at
siųstų policiją namui sau
goti nuo naujų padegimų, 
valdyba porai naktų atsiun
tė du policininkų pavaduo
tojus - “depučius.” Paskui 
atšaukė juos; sako, sargų 
samdymas per daug lėšuo- 
jąs. .

Unijos vadai buvo nutarę 
pašaukti milioną plieno 
darbininkų streikan vidu
naktį iš šio antradienio į 
trečiadienį, jei kompanijos 
vis dar atmes unijos reika- 
vimus.

Prez. Trumanas telegra
momis atsišaukė į uniją ir 
kompanijas, kad vengtų 
streiko ir pratęstų paliau
bas iki šio mėnesio 25 die
nos.

Plieno kompanijos tuo- 
jaus užgyrė prezidento pra
šymą pailginti’ paliaubas. 
Tuo tarpu unijos vadai dėl 
to dar tarėsi. I

Unija reikalavo, bent $100 
kompaniškos pensijos mė
nesiui priedan-prie valdin. 
pensijos (social/ security) 
sulaukusiems 65 metų amž, 
darbininkams.^

Prezidentinė komisija 
perša tiktai apie $70 mėne
sinės pensijos iš kompani
jų; tad priskaičius valdinę 
senatvės pensiją^ susidary
tų apie $100 per mėnesį.

Prezidentinė komisija bi
jo, kad jeigti plieno darbi
ninkams būtų duotas “ket
virtas” algų pakėlimas, to 
reikalautų ir kitų didžiųjų 
pramonių darbininkai.

Komisija raportavo, jog 
pernai plieno kompanijos 
gavo 511 milionų, 900,000 
gryno pelno, likusio po 
taksų atskaitymo, tai yra, 
89 nuošimčiais daugiau; ne
gu 1940 - 41 metais. O per 
pirmąjį 1949 pusmetį plieno 
pramone gavo 124 nuošim
čiais daugiau pelno, negu 
pėr tą patį 1941 pusmetį.

Nepaisant ‘didžio pelnų 
pakilimo, prezidentinė ko
misija vis tiek išstojo prieš 
algoš priedą darbininkam.

Vėliausios Žinios
Roma. Popiežius, kalbėdamas atsilankiusiems bel

gams darbininkams, įspėjo darbo unijas, kad “per daug 
nenaudotų savo galios”; tvirtino, būk “pagunda” vartoti 
unijinę galybę esanti pavojus visuomenei.

_____________ ' , ©

Washington. — Praeitą mėnesį 5,110 unijistų vadų 
prisiekė, kad jie ne komunistai. Tokios priesaikos reika
lauja priešunijinis Tafto-Hartley’o įstatymas.

Hong Kong, - Generolas Lu Han, Yunnano provinci
jos gubernatorius, pietiniai - vakarinėje Kinijoje, susi
tarė su kinų tautininkų diktatorium Čiang Kai-šeku iš
vien kovoti prieš Kinijos kopiunistus - liaudininkus.
. Lu Hano žandarai daro ablavus prieš komunistų va

dus, jų raštines ir laikraščius.
Pirm desėtko dienų Lu Han buvo pasišiaušęs prieš 

Čiangą.

Kansas City, Mo. - Missouri - Pacific geležinkelio 
darbininkai stipriai laikosi streike, reikalaudami page
rint darbo sąlygas..

Berlin. — Sovietinė vyriausybė dar nepaleido dviejų 
amerikonų studentų, kurie buvo suimti liepos 30 d. Jiedu 
dviračiais be leidimo važinėjo sovietinėje Vokietijos da
lyje ir fotografavo įvairias vietas.

* «

Tel Aviv. — Izraelio valstybės vadai užreiškė, jog vie
ni žydai turi valdyt Jeruzalę. Jie atmeta siūlymą paverst 
Jeruzalę tarptautiniu miestu Jungt. Taūtų žinyboje.

Berlin. — Karinė jankių vyriausybė Vokietijoje jau 
leido civiliniams amerikiečiams vesti prekybą su vokie
čiais, vartojant amerikinius dolerius ir vakarines 'Vo
kiečių markes. Tos markės yra Amerikoje spausdintos. -

Varsa va-. — 43 lenkų kunigai pareiškė ištikimybę liau
diškai Lenkijos valdžiai, nors vyskupai kursto parapijie-, 
čius prieš tą vąldžią. \ •

Strasburg, Francija. — Užsidarė vadinamas “vakari
nės Europos sėimas”, sušauktas priešsovietinių Anglijos 
ir Francijos politikierių su Amerikos palaiminimu.

Vengrija Teis 8, Kurie su Tito ir Jankių 
Pagalba Planavo Nuverst Vengry Valdžią

Graiką Fašistai Karu 
Grasina Kaimynams

Athenai, Graikija.—Grai
kijos monarcho fašistų 
karo ministras grūmojo-,- 
kad jeigu šiauriniai Grai-

Gen. Feldman .Papeiktas, 
Gen. Waitt Pašalintas

Washington. — Jungtin. 
Valstijų armijos sekreto
rius Gordon Gray papeikė 
generolą Hermaną Feldma- 
ną už “nesusipratimo klai-j 
dą”, bet sugrąžino jį tarny
bon. ’

> Gen. Feldman, reikmenų 
parūpinimo viršininkas ar-

Budapest, Vengrija.*—Šią 
savaitę prasidės teismas 
prieš buvusį užsieninį Ven
grijos ministrą Laszlo Raj- 
ką, prieš buvusį vengrų ar
mijos komandierių gen. 
Georgy Palffy ir šešis kitus 
kaltinamus politikierius, 

kaip Vengrijos išdavikus.
Ikaltinimas sako:
Jie planavo išžudyti ven

grų komunistų vadus ir 
aukštuosius valdininkus ir 
su Jugoslavijos ir Ameri
kos pagalba nuversti liau-

dišką Vengrijos respubliką.
Laszlo Rajk prisipažino, 

kad jis dėl to suokalbiavo 
su Jugoslavijos premjero 
Tito pavaduotoju, generolu 
Aleksandru Rankovičium' 
ir su kariniais Tito ir Jung
tinių Valstijų agentais.
Suokalbininkai skyrė Raj- 

ką Vengrijos valdovu po to, 
kai būsianti nugriauta da
bartinė vengrų valdžia.

Amerikinių šnipų ^adas 
tame suokalbyje buvęs Al
lan W. Dullest

Mirė Aukse. Teisino 
Teisėjas Rutledge

Kinų Liaudininkai 
Atakuoja Hengyangą

Jungtines Valstijos Perša 
Dėti Dolerius į Biznį
Anglijos Kolonijose
Anglijos Ministrai Sutiko Mažinti Lėšas Sveiksti 
Apdraudai ir Kitiems Visuomenės Gerovės Reik!

Įžanginiame žodyj redak
cija taria:

“Laikraštis ‘Tėvyne’ išei
na, kad užpildžius mūsų ko
lonijoje esamą didelę ir puo- 
stolingą spragą, t. y., trūku
mą, kuris kultūriniu atžvil
giu aiškiai jaučiamas ir il
gainiui, neprašalinus jo, ga-. 
Ii atnešti skaudžias pasėkas 
daugeliui šio krašto 'lietu
vių.”
Laikraščio atsakinguoju re

daktorium yra Francisco Ži
linskas.

“Tėvynė”—didelio forma
to, aštuonių pusiauju, gražiai 
techniškai paruoštas, taipgi 
įdomus turiniu.

Argentinos 'pažangieji lietu
viai — ryžtingi žmonės!, 

Tenka nuoširdžiai palinkėti, 
kad argentiniečių ' “Tėvynė” 
sėkmingai gyvuotų!

O kad plačioji Argentinos

kijos kaimynai dar, girdi, buvo suspenduotas
rems graikų partizanų ko
vą prieš valdžią, tai jos 
armija įsiverš į tuos kraš
tus.

Fašistų ministras grasi
no karu Albanijai ir Bulga
rijai, įtardamas, kad jos 
priglaudžia parti zanųs,: 
kuomet fašistai prispirią 
juos prie sienos.

Petersburg, W. Va. — 
Priekis priekin susikūlus 
dviem • automobiliam; už
mušta 5,žmonės.

ORAS 
nai apsiniaukę

- Nekaršta, dali

lietuvių bendruomenė mielai 
šį naują savo kęlrodį sutiksi 
netenka nei-sakyti.

už tai, kad kalbėjosi su 
mekleriais, išgaunančiais 
valdžios užsakymus tūlom 
kompanijom už 5 nuošimčių 
kyšį.

Generolas Alden Waitt, 
buv. karinių dujųskyr. gaP 
va, yra priverstas pasi
traukti iš tarnybos todėl, 
kad jis, norėdamas pasilai
kyti toje vietoje, išdergė ki
tus aukštus karininkus, o 
pats save;išgyrė, kaip “ge
riausią cheųiinio. karo žino
vą pasaulyje.”

(Raštą už save, o prieš ki
tus karininkus generolas 
Waitt slapukiškai įteikė 
prezidento padėjėjui gene
rolui-Vaughanui, o Vaugha- 
nas perskaitė Trumanui, 
tokiu būdu piršdamas gen. 
Waittą. ‘

York, Maine. — Ligoni
nėje čia numirė Aukščiau
sio Jungtinių Valstijų Tei
smo teisėjas Wiley B. Rut
ledge, 55 metų amžiaus. Vi- 
sųpirm pratruko jam krau
jas į smegenis. Paskui Rut
ledge tapo suparalyžiuotas 
ir prarado sąmonę. Nelai
mė ištiko jį, kuomet Rut
ledge \ atvažiavo atosto- 
goms pasilsėti. , ■ *

Rutledge, prezid. Roose- 
velto paskirtas 1943 metais 
Aukščiausio Teismo ' nariu, 
buvo laikomas vienu pa
žangesniųjų liberalinių tei
sėjų.'

Kanton, Kinija.,— Pra
nešama, kad kinų“ Liabdies 
Armija iš dviejų pusių ata
kuoja tautininkų tvirtovę 
Hengyangą, 270 mylių į 
šiaurę nuo Kantono. Liau
dininkai jau pirmiau užėmė 
vietas už 14Q mylių į šiau
rės rytus nuo Kahtono, lai
kinosios tautininkų sosti
nės.

Tautinipkai pirmadienį 
sakė atgriebę du miestus, 
už 170 ir 195 mylių į šiaurę 
nuo Kantono.

Verda atkaklūs 
dėl Hengyaųgo.

Washington. — Jungtin. 
Valstijų, Anglijos ir Kana
dos ministrai praeitą sa
vaitę aplamai susitarė į- 
kurti nuolatinę ūkinę tary
bą. Ši taryba spręs, kaip 
įvykdyti lygsvarą tarp a- 
merikinių dolerių ir Angli
jos pinigų, svarų sterlingų.

Visų trijų kraštų at
stovai pripažino, jog praeis 
bent keli metai iki bus už
sieninėje \ prekyboje “išly
gintos” varžytinės tarp do
lerio ir svaro sterlingo. 
Dabar doleris nustelbia an
gliškus pinigus.

Amerikos Anglijos ir Ka
nados ministrai pradiniai 
(iš principo) , susitarė seka
mais klausimais:

Jungtinės Valstijos su
tiks, kad Anglija . išleistų 
dalį gaunamų Marshallo 
plano dolerių kviečiams, gal 
ir tūliems kitiems maisto- 
produktams piykti iš Ka
nados. Iki šiol Anglija buvo 
verčiama tiktai Jungtinėse 
Valstijose už marshallinius 
dolerius pirkti kviečius ir 
kitus maisto dalykus. *

(Anglija pastaruoju laiku 
padarė sutartį pirkti iš Ar
gentinos kviečius ir mėsą 
mainais už fabrikinius ang
lų dirbinius. Ta sutartis ne
patiko Jungt. Valstijų val
dininkams.) \ '

Anglija perša, kad Jungt. 
Valstijos daugiąu pirktų iš 
j'os karinių medžiagų —na- 
tūralės gumos, cin^s ir kt. 
Tuomet Anglija gautų dau
giau dolerių. Amerika dali
nai sutinka su šiuo pasiūly
mu. (

Anglija prašė nupiginti 
muitinius mokesčius, ku
riuos Jungtinės Valstijos i- 
ma už įgabenamus parduoti 
anglų, dirbinius bei produk
tus. Amerikos valdžia pri
pažino, kad reikėtų pama
žinti tuos muitus. Tad An
glija galėtų daugiau dole
rių gauti už parduodamas 
amerikiečiams prekes.

Anglijos, Amerikos ir 
Kanados ministrai taipgi 
aplamai susitarė, kad Jung. 
Valstijų iždas ir vadinamas 
“Pasaulinis”' bankas duotų 
paskolų pramonėms išvys
tyti Anglijos kolonijose, ir 
kad Wall Stryto piniguočiai

dėtų daugiau kapitalo ' į 
pramones anglų imperijos 
dalyse.

(Žymėtina, jog Amerika 
kontroliuoja ir “Pasaulinį” 
banką.)

Jungtinės Valstijos siūlė, 
kad Anglija greitai numuš
tų išlaidas valdinei sveika
tos apdraudai ir kitiems 
anglų gerovės reikalams. 
Anglijos atstovai sutiko su 
šiuo pasiūlymu.

(Bet negirdėt, kad Ame
rika reikalautų mažinti 
Anglijos ginklavimosi lė- 
šąs, kuriom išleidžiama a- 
pie pusę Anglijos iždo paja
mų.)

Jungtinės Valstijos rei
kalauja numušti ir oficialę 
angliškų pinigų vertę nuo 
dabartinių keturių dolerių 
svarui sterlingų iki trijų 
dolerių. Anglija nesutinka.

Kinijos Komunistai Sako, 
Amerikonai Tiesioginiai - 
Dalyvauja Čiango Kare

* *• z

Šanghai/ Kinija.— Nau
josios Kinijos Žinių Agen
tūra kaltino Ameriką už 
tiesioginį dalyvavimą tauti
ninkų kare prieš kinų ko
munistus .- liaudininkus. Sa
ko, kuomet Liaudies*<Armi- 
įa kovėsi su Čiang Kai-šeko 
tautininkais į šiaurę nuo 
Nankingo, tai amerikonai 
iš Okinawos salos urmu at
varė tautininkams 100 tūk
stančių patrankinių šovinių, 
o jankių Oficieriai- nuolat 
davinėjo jiems nurodymus.

Kinų komunistai viešai 
•pakartojo, kad jie užims ir 
tauntininkų salą— tvirtovę 
Formozą, nepaisant su
kauptu joj amerikinių gink
lų/-

Lehmanas Kritikuoja
Republikonu Politiką

t

L r '4 M

mūšiai

Paraguay.
Paraguayans

Pasitraukė 
prezidentas 

dr. Molas j Lopez. Jo vieton 
paskirtas Frederico Cha
vez kaip laikinis preziden
tas. >.

Laivukui Nuskendus, 
Žuvo Devyni žmonės

Maskva.— Sovietinė spau
da rašo, kad Francij'a užsi
sakė 50,000 amerikinių ka
čių pelėms gaudyti. Už ka
tes apmokės Marshallo fon
do dęlerįais.

Nantucket Island, Mass.- 
Audra nuskandino pasisma
ginimų laivuką Constance, 
38 pėdų ilgio. Žuvo 9 žmo
nės, o 2 išgelbėti. Tarp žu
vusių yra ir 5 moterys.

, New Mexico. — Ameri
kos laivyno inžinieriai ban
dė pasiųsti naujausią savo 
rakietą 100 mylių aukštyn. 
Rakieta užgeso už 33 my
lių yuo žemės.

Washington. —Didysis 
bombanešis B-36 lėšuoja 
$4,700,000.

Saratoga Springs, N. Y. 
— Buvęs New Yorko vals
tijos gubernatorius Her
bertas Lehmanas kalbėjo 
šios valstijos CIO unijų su
važiavime; smerkė atžaga- 
reivišką republikonų politi
ką ir tvirtino, jog tiktai de- 
mbkratai valdžioje nuo pre
zid. Wilsono laikų iki šiol 
išleido naudingus plačiajai 
visuomenei įstatymus.

Dabar Lehmanas kandi
datuoja į Jungtinių Valsti
jų senatorius. Jį remia tru- 
maniški demokratai ir va
dinami liberalai.

Savo kalboj^ Lehmanas 
rėmė prez- Trumano planus 
ir pasakojo, kad dabar ę- 
santi aprūpinta darbinin
kam senatvė, geros algos ir 
unijų laisvė... Kartu jis 
užgyrė New Yorko miesto 
majoro O’Dwyerio kandi
datūrą naujam terminui.

Valstijinis CIO unijų su
važiavimas tik šaltokai pri- 
ėmė Lehmano kalbą.

i.

s.

, • t
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Energingasis Mar cant onio
Amerikos Darbo Partija pasirinko tikrai šaunų ir 

energingą vyrą savo kandidatu Niujorko miesto majoro
• .vietai. Juo yra, kaip žinia, kongresmanas Vito Marcan-

tonio.
Nedaug Amerikoje yra žmonių, kurie galėtų prilygti 

šitam vyrui savo energija. Retai yra tokių žmonių, kurie 
galėtų prilygti Marcantoniui ir oratoriškų talentu.

Energija ir iškalbingumas — dvi ypatingos savybės, 
kurios šį vyrą puošė per metų eilę ne tik Jungtinių Vals
tijų Kongrese, bet ir didžiuliuose masiniuose mitinguos!

Žinoma, klaida būtų manyti, jog tik energija ir orato
riškas talentas sudaro kongresmaną Marcantonio didelį 
žmogų. '

Ne! • _
Vito Marcantonio gerumas ir didumas vyriausiai glūdi 

tame, kad jis per ištisą metų eilę stovėjo ir tebestovi su 
liaudimi, su darbo žmonėmis!

Kur jis ėjo, ką jis.darė, ką jis sakė — vis tai buvo nau
dai liaudies, naudai dirbančiųjų, naudai darbininkų!

Marcantonio, kaip žinia, buvo labai artimaš draugas 
ir bičiulis Fiorello La Guardijos, mirusiojo Niujorko mie
sto majoro. Marcantonio yra suaugęs su mūsų didmies
čiu, nes jo gatvėmis ir šaligatviais jis vaiku būdamas bė
giojo, čia ėjo mokslus, čia jis dirbo ir tebądirba. Tai kita 
Marcantonio ypatybė, aiškiai sakanti, kad jis gali būti 
geras miesto majoras!

‘‘Kadangi man vyriausiai rūpi darbo žmonės”, pareiš
kė šis nenuilstąs visuomenininkas ir įstatymdavis, “tai, 
kuomet aš būsiu miesto majoru, būsiu šališkas. Aš sto
vėsiu su darbo žmonėmis, su liaudimi. Streikuojančių 
pikietininkų greta man bus šventa greta.”

Marcantonio pradėjo rinkiminę kampaniją.
Liaudis jį sveikina už jo drąsų pareiškimą, už jo aiš

kų pasisakymą, kad jis stovi ir stovės ne su išnaudoto
jais, bet su išnaudojamaisiais! «

Žinoma, tik sveikinimų neužtenka.
Reikia darbuotis, kad šis šlovingasis Niujorko .sūnus, 

būtų išrinktas Niujorko.miesto majoru!

Argentiniečių Laikraštis “Tėvynė”
Per keletą metų ėjusi pažangiųjų Argentinos Lietuvių 

“Vienybė”, prieš keletą mėnesių Perono įsakymu, buvo 
uždaryta. Lietuvių visuomenei gyventi be savo laikraš
čio Argentinoje be galo buvo sunku, todėl tapo pradėtas, 
leisti naujas .laikraštis, — “Tėvynė.”

“Tėvynė” išeina Buenos Aires mieste.
Mes gavome pirmąjį “Tėvynės” numerį (išėjusį š. m. 

rugpjūčio 10 d.), guriame redakcija pasako, kas vertė 
progresyvius žmones prie darbo, kad išleidus savo laik
raštį. Editorialas svarbus, todėl mes čia jį pateikiame iš
tisai:

“Laikraštis ‘Tėvynė’ išeina, kad užpildžius mūsų ko
lonijoje esamą didelę ir nuostolingą spragą, t. y. truku
mą, kuris kultūriniu atžvilgiu aiškiai jaučiamas ir ilgai
niui, neprašalinus jo, gali atnešti skaudžias pasėkas dau
geliui šio krašto lietuviu.

“Paskutiniuosius mėnesius mūsų kolonija gyveno be 
laikraščio, kuris teiktų teisingas ir objektyvias žinias iš 
mūsų gimtojo krašto; nebuvo laikraščio, kuris teisingai 
aprašytų šios šalies lietuvių būvį, troškinius ir kasdien 
sruvenantį ir besikeičiantį gyvenimą. Tokia padėtis ir 
paskatino išleisti ‘Tėvynę’, laikraštį, kuris, kiek sąlygos

• leis, stengsis tarnauti būtiniesiems kultūriniams mūsų
• tėvyniečių* reikalams. ‘

“Geras laikraštis, apart būtino privalumo teikti skai
tytojams naudingus divulgacinius bei kultūrinius pasi
skaitymus/ pirmoj vietoj turi būti teisingų žinių sklei
dėjas. ‘Tėvynė’ ir bus tokiuo laikraščiu mūsų kolonijoje. 
Duos žinias iš mūsų tėvynės Lietuvos, konkrečias, tik- i 

’ ras, neiškraipytas; ‘Tėvynė’ talpins raštus apie kituose 
kraštuose gyvenančiųjų lietuvių kultūrinę veiklą, o taip
gi ir apie šios šalies mūsų tautiečių gyvenimą ir pergy
venimus. • Mūsų laikraštyje ras vietą naudingi raštai 
apie žymesniuosius pasaulinius įvykius, apie šios šalies 
svarbesniuosius nuotykius; bendrai imant ‘Tėvy
nės’ puslapiuose bus teikiamos informacijos skaitytojams 
apie visa, kas yra įdomu ir žinotina kiekvienam kultūrin-

? gąm ^žmogui. . ,
•.“Išleisdami ‘Tėvynę’ tikimės, jog atliekame vertingą 

patarnavimą tolimajai mūsų tėvynei ir visiems tėvynie- 
čiams? kuriuos mūsų laikraštis pasieks.

“Žinome, kad leidimas ir normalus išlaikymas laikraš
čio, yra didžiai sunkus, reikalaująs daug rūpesčių ir' pa
sišventimo, daug ištvermės ir nusistatymo neatlaidžiai 
darbuotis ir aukotis dėl jo. Žinome, kad mūsų užsibrėž
tasis laikraštinis darbas sutiks daug sunkiai peržengia
mų kliūčių. Bet taip pat žinome, kad nebūsime viepi, nes 
visi geriausieji, brangiąją savo tėvynę, kultūi^ą^ir pažan
gą mylintieji tevyniečiai ateis mums į talką.

“Mielai priimsime pagalbą visų,/ kurie išties mums 
ranką, prisidėdami savo darbu ar intelektu, savo auka 
ar kitokia /parama prie sustiprinimo mūsų laikraščio. 

. Dar daugiau, to laukiame ir sveikinsime visus- priside
dančius, kaip savo bendro darbo brolius; dėkingi jiems 
bus visi susipratę lietuviai, nes tas prisidėjimas bus pa-

* !

KAS KĄ RAŠO IR SAKO I - M ŪSU DARBO UNIJOS -

NEPATINKA PRELATO nunešiotas, jog žmones jais Valstijos policija' klaidin-
! nebepasitiki.

' Iš viso, matyt,.. fašistinis
KRUPAVIčIAUS
MUZIKA

Išmestas iš VLIKo (faši- VLIKas vos tik kojas b£pa- 
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stimo Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto) K- 
f

nybėje reiškia nepasitikėji
mą krikščionių demokratų 
diktatūra. < 
laikais VLIKe pravestas 
perorganizavimas nieko ge
ro niekam nedavęs, tik su
stiprinęs tą pačią klerikalų 
diktatūrą. Jis rašo:

“... buvo kilusi mintis 
VLIKą, sukurtą .bendrovės 
pagrindais, pakeisti demo
kratiniu organu: tremtiniu 
rinktu Seimu. Bet ką gi 
padarysi, kad keistas gyve
nimiškas paradoksas: di
dieji lietuviškieji demokra
tai priešinasi demokrati
niams principams ir vado
vaujasi diktatorinių režimų 
palikimais.”

O dabar, girdi, kitos iš
eities nėra, kaip tik užsi
čiaupti ir ‘ tylėti. “Negali 
būti VLIK’ui šiuo mėtų jo
kios opozicijos,’’ rašo tas 
pats Trakiškis, “nes bet 
kokia opozicija reikštų ken
kimą Lietuvos interesams.”

Aišku, kad čia Trakiškis, 
kaip ir visa VLIK’o klika, 
turi mintyje fašistinius in
teresus. Su Lietuvos inte
resais jie nieko neturi ben
dro. i

Tikėdamas, matyt, kad 
Krupavičius nepakęs jokios 
kritikos, Trakiškis teisinas: 
“Bet šitos situacijos VLI- 
Kas negali išnaudoti blo
gam ir galvoti, kad šian
dien niekas nebeturi teisės 
nė žodeliu prasitarti blogai 
apie VLIKą.” Žinoma, kad 
gali. Bet argi VLIKas pai
so? i : 7

Iš Trakiškio sužinome, 
kad VLIKą ėda finansinis 
vėžys. Pasidariusi krizė, 
nes “vis m,ažiau aukų be
plaukia į VLIKo iždą.” Iš 
Amerikos, matyt, Krupavi-. 
čius ir Sidzikauskas1 parsi
vežė labai mažai. Ir čia, 
Trakiškio supratimu, buvo 
padarytą klaida, kad VLI
Ko misijos pryšakin buvo 
pastatytas kunigas Krupa
vičius. Amerikos lietuviai 
nesutinka aukoti į kunigo 
kišenę. Kunigų vardas taip dėjo chuliganams siautėti.

i velka. ! Trakiškis sako; 
“Teko girdėti, kad pasta-
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Trakiškis; smetoninėje Vie- ruoJu VL Kas taip 
nusilpo> jog nebeturi kas 
verčia jo memorandumus į

O paskutiniais anpų ir prancūzų kalbas.
Ir dar esanti kita bėda.

Tie “didieji lietuviškieji de- 
’ jfiokratai” esą pasikėlę 

skristi Amerikon priė pir
mos progos.

Tuo tarpu prelatas Kru
pavičius visas bosas. Kad 
neištrūktų iš klerikalų ran
kų, jis pirmininkas ir VLI
Ko ir Vykdomosios Tary-^ 
bos.

gai informavo žmonės, ku
rie norėjo koncertą pasiek
ti. 'Jie leido gengsteriams- 
“veteranams” užtverti ke
lią, kad sulaikyti automobi
lius, taip, jog būtų leng- 
viaus tiems laukiniams te
roristams akmenimis apmė
tyti. Jie leido chuliganų 
pilnus sunkvežimius 
nėti keliu ir mėtyti 
nimis į publiką.

“Policijos lėktuvas 
copter) kabojo ore

važi- 
akme-

(heli- 
tiesiai 

virš Paul Robesono galvos, 
Ikad paskandinus jo balsą 
ir tuo tarpu policija nieko 
nedarė privatiškieiųs dėktu-
vams lekioti virš koncerto, 
peržsemai, tuomi pastatant į 
pavojų 25,000 vyrų, moterų 
ir vaikų .gyvybę. Iš visų tų 
lėktuvų lėktuvas NC3831N 
buvo didžiausias prasižen
gėlis. O kas baisiausia, tai 
kad iš koncerto grįžtan
čiuosius pasiuntus tuo ke- 

iliu, kur juos užpulti laukė, 
chuliganai, valstijos, polici
ja nuėjo į koncerto vietą ir 
sumušė keletą šimjų sargų, 
kurie ten uždarinėjo kon
certą.

“Nors šis chuliganizmas 
buvo atliktas vetferanų or
ganizacijų po'anti-komuniz- 
mo skraiste, tikrieji įvykiai 
parodo, kad tai buvo dau
giau išraiška rasinės nea- • 
pykantos ir fašizmo,' nes 
kai žmonės grįžo iš 
koncertų, buvo koliojami 
‘niggers’, 
‘sheenies’, 
Kitų pavadinimų negalima 
net į spaudą dėti. Šitie ko- 
liojimai parodo tikrai fa
šistinį to bjauraus užpuoli
mo pobūdį. Tą isterija buvo 

chuliganų, ar vardu vętera- Įt^ip plačiais j išplėsta, jog 
nų organizacijos. ' Buvimas net už pebįioĮikęS; r*mylių; 
veteranu dar nesuteikia as
meniui specialios teisės elg
tis kaipo chuliganui. Dar 
daugiau, labai daug žmonių 
iš tų 25,000,Ą kūrie *buvo 
koncerte, taipgi buvo vete
ranai. Jie kovojo prieš tą 
patį fašizmą Vokietijoje, su 
kuriuomi jiems teko susi
durti Peekskillyje.

“Net sunku tikėti,

DR. STANISLOVAIČIO 
BALSAS PRIEŠ FAŠIS
TINĮ CHULIGANIZMĄ

Amerikiniam dienraštyje 
“Waterbury A m e. r i can” 
rugsėjo 7 d. buvo įdėtas 
Svarbūs ir įdomus laiškas 
Amerikos lietuviams gerai 
žinomo įžymaus veikėjo ir 
visuomenininko. Dr. Stanes- 
low. Jis kalba apie chulifa- 
nų užpuolimą ant Paul Ro- 
besono koncerto rugsėjo 4 
d. Peekskill apylinkėje.

D r. Staneslow rašo:
“Laikas pabusti visiemš 

tikriesiems amerikiečiams, 
kurie tiki pamatiniais de
mokratijos principais ir 
Teisių Biliumi. Tai, kas at
sitiko Paul Robesono kon
certe sekmadienį, rugsėjo 
4 d., Peekskille, sukelia pa
sibaisėjimą. Tai daug rim
tesnis dalykas, negu iš vir
šaus atrodo.

“Kiekviena prievarta tu
ri būti pasmerkta, ar ji bū
tų papildyta - beprincipinių

kad 
tie 1,200] policistų, kurie bu
vo tariamai pastatyti tvar
kos palaikymui, ištiesų pa-

Paryžiečiai pamini tą istorinę 1944 metų dieną, kuo
met j atvaduotą nuo nacių Paryžių sugrįžo pirmieji 

francūzų pulkai. Vaizde matomas pravažiuojantis 
šarvuočiu tankų paradas. .

sidarbavimas savo tėvynėj ir išeivijoje gyvenančių jos 
piliečių lajbui. • į \ / ■ ?' , •

' “Laikraščio vardas —■ ‘Tėvynė’ — nustato jo tikslą, 
ir jis neiškryps nuo jo. Meilė mūsų gimtajam kraštui, tė
vynei Lietuvai,’ bus esminė\ypatybė mūsų laikraščio.-‘Tė
vynėje’ talpinamų raštų tikslas bus ugdyti tą meilę savo 
skaitytojuose, gaivinti ją visoje šio krašto lietuvių kolo
nijoje. A ; P /, . ■ j"'

“Tikime, jog mūsų kolonijos lietuvių progresyviškuinaą 
ir dar neužgęsęs meilės jausmas savo gimtinei, sudarys 
palankias sąlyga^ ‘Tėvynės’, gyvenimui, t.y. duos pa
grindą tolesniam mūsų laikraščio ėjimui, stiprėjimui ir 
plačiam pasiskleidimui.”' . !

‘nigger - lovers’ 
kikes’ ir ‘mocks’.

nuo koncerto vie’tos/ auto
mobilius su negrais, grįž
tančiais iš Roosevelto Me-^ 
morial, buvo sulaikytas ir 
pasažieriai buvo taip bai
siai sumušti, jog turėjo bū
ti ligoninėn nuvežti.

“Sekmadienio siautėjimas 
buvo panašus fašistiniam 
siautėjimui Vokietijoj, kur 
dar ir šiandien žydų kapi
nėse. paminklai yra nuver
čiami, ir fašistinėje Ispa
nijoje, kur legalizuoti van
dalai mėto akmenis pei; 
langus į protestantų bažny
čias.

“Jungtinėse Valstijose fa
šizmas turi būti sulaikytas. 
Kaipo abiejų karų vetera
nas, aš. ^pasmerkiu tokius 
prievartos žygius prieš ra
mius piliečių susirinkimus. 
Aš>patariu, kad visos vete
ranų organizacijos pasmer
ktų tokį chuliganizmą ir. 
aiškiai pasakytų, kad joks 
veteranas neturi specialus 

i privilegijos, triuškinti ame-.
rikines laisves.”

Naujas Chemikalas Gerai 
Naikina Vabzdžius, bet 

žaloja Popierius
Neseniai išrastas naujas 

chemik alas Gammexane 
(benzene hexachloride) ge
rai naikina kenksmingus - 
vabzdžius ir visokį gyvąjį 
brudą, bet jis kenkia popie
riams ir knygoms.

* v
Apie to chemikalo žalin

gumą popieriams patyrė 
Indijos mokslininkas S. Ča- 
kravorti. Jis paėmė geriau
sią, stipriausią popiėfį, 
naudojamą seniems doku
mentams lopyti. Tą popierį 
ijs perlenkė 4-. tūkstančius 
kartų, iki popieris nutruko 
per lenkimų. Bet kai. buvo 
papurkšta chemikalo Gam
mexane, toks pat popieris 
nulūžo nuo vieno perlenki-

TRYLIKOS SAVAIČIŲ 
STREIKAS

Buffalo, N. Y.— Jau try
lika savaičių streikuoja 
darbininkai didžiulės Bell 
Aircraft įmonės. Darbinin
kai priklauso CIO United 
Auto Workers' unijos loka- 
lui 501. Samdytojai yra už
sispyrę streiką . sulaužyti. 
Rugsėjo 8 dieną skebai pa
darė užpuolimą ant strei- 
kierių. Penkiolika žmonių 
sužeista.

Samdytojai skebus orga
nizuoja visoje apylinkėje, 
gabena net iš Niagara 
Falls. Skebus gabena bu- 
sais. Dažnai skebai būna 
ginkluoti.

Iki šiol visos derybos ne
davė rezultatų.

DARBO FEDERACIJA IR 
ANGLIJOS VALDŽIOS 
BANKROTAS

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ne tik seka an
glų - amerikiečių ekonomi
nes derybas Washingtone, 
bet nori jas paveikti. Jie 
įteikė konferencijai prog
ramą. Patiekdami savo pa- 
siūlymus, Federacijos lyde
riai išreiškia didžiausią su
sirūpinimą dėl Anglijos e- 
konominės padėties. Jie sa
ko, kad Anglijos ekonomi
nis susmukimas “būtų be
galinio dydžio katastrofa 
visam laisvę mylinčiam pa
sauliui.” O jie mintyje turi, 
suprantama, viso pasaulio 
kapitalizmą.

Federacijos vadai sako, 
kad negalima anglus kaltin
ti dėk “dolerio krizės”, Ang
lijos valdžia labai daug pa- x 
darius dėl pagerinimo Ang- ■ l)a 
Ii jos žmonių būklės.

Tai ką Federacijos vadai 
siūlo ? Jie pirmiausia pata
ria, kad mūsų vyriausybė 
tuojau suteiktų Anglijai 
daugiau dolerių. Antra, kad 
abiejų šalių apsiginklavi
mas būtų padidintas, 
tingai reikią anglaips 
merikiečiams daugiau 
rūpinti “apsigynimu” 
muosiuoše -Rytuose, 
reiškia, pirmoje vietoje, KL 
niją. * ’

Federacijos vadai (eina 
toliau ir reikalauja, ' kad 
■nnnrnl 1\/T o Vi o 11 T^lnvin Y\*n C*_ 

kirtps sumos įvairioms va-/ 
karinės. Europok . šalims' 
tuojau būtų atiduotos An
glijai. O iš savo pusės An
glija te*gul tuos kraštus ap
rūpina įvairiais dirbiniais, 
kuriuos tie kraštai turėjo 
pirktis Amerikoje. Jie rei
kalauja, kad būtų sukurtos 
įvairios anglų ir amerikie
čių' ekonominės tarybos, ku
rios tvarkytų visokius pre
kybos ir gamybos reikalus.

LAIVYNAS LEIS 
PRIKLAUSYTI PRIE 
UNIJŲ

Iš Washingtono praneša, 
'kad Amerikos Laivyno gal
vos nutarė pavelyti civili
nių laivyno darbininkų už- 
veizdomš priklausyti- prie 
darbo unijų, ir dalyvauti 
darbininkų susirinkimuose. 
Iki šiol šios rūšies darbinin
kams būdavo draudžiama 
aktyviškai dalyvauti darbo 
unijų veikloje.

AR BUS PLIENO DARBI
NINKŲ STREIKAS?

Jau baigia savo darbą 
prezidento paskirtoji faktų 
surinkimo komisija 1. plieno 
pramonėje. Komisija buvo 
paskirta liepos mėnesį. Jai 
paskirtas laikas pasibaigia. 
Sakoma, kad prez. Truma
nas rejkalaus, kad plieno 
darbininkų unija neskelbtų 
streiko dar per dešimtį 
dienų.
I ■ ' .............. . '

ypa- 
ir a- 
susi-
Toli- 

kas

mo.

Kalbama, kad prezidento 
komisija gal patars pakelti 
algas nuo 3 iki 6 centų per 
valandą.

Jeigu kiltų streikas, jis 
apimtų visą milijoną plieno 
pramonės darbininkų. Dar
bininkai yra organizuoti į 
United Steelworkers uniją, 
kuriak vadovauja Philip 
Murray.

GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKAS

Ru^s.ėjo l9 dieną prasidė
jo geležinkelio Missouri Pa
cific Railroad- kompanijos 
darbininkų streikas. Strei- 
kieriai organizuoti į ketu
rias _ geležinkeliečių broli' 
jas.. Streikas paliečia 5,200 
darbininkų. Bet taipgi ne
bus darbo geležinkelio raš
tinių darbininkams, kurių 
yra apie 7,000, taipgi tiems, 
kurie dirba prie geležinke
lio taisymo, kurių esą apie 
15,000. Streiko silpnybė ta
me, kad į kovą nęra įtrauk
ti tie kiti darbininkai.

Prez, Trumanas žada i 
streiką įsimaišyti. O iš to 
įsimaišymo darbininkai ne
gali gero tikėtis. Jie žino, 
kad kaip tik Trumanas 
prieš porą metų sulaužė 
geležinkeliečių streiką.

UNI.IISTAI PRIIMSIĄ 
ALGŲ NUKAPOJIMĄ

Norwalk, Conn. —CIO 
United Rubber Workers u- 
nijos lokalas 283 viešai pa
skelbė, kad jo nariai nubal
savo 124 balsais prieš 45 
priimti Norwalk Rubber 
and Tire kompanijos pasiū
lymą nukapoti algas. ,Kom-
1 panjja sakosi negalinti fi
nansiškai \išsiversti. Algų 
nukapojimas. girdi, gal pa
statytų komiam ant kojų 
ir gal. j į,.galėtų pašaukti at
gal į darbą tuos darbinin
kus, kuriuos atleido pereitą 
pavasarį.

Algos bus nukapotos nuo
2 iki 13 procentų. Keista 
kad kai visur darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo, 
šis unijos lokalas priėmė 
algų sumažinimą.

FORDO DARBININKAI 
v RUOŠIASI STREIKUI 

pagal Marshall Planą pas-. T . ,.
kirt.ns Riimns įvairioms va-/ Jeigu SU lUgSejO 12 diena

Fordo kompanija nenusileis 
darbininkams, neišpildys jų' 
reikalavimų, labai galimas 
daiktas, kad įvyksz didelis 
streikas. ' Streikas paliestų 
115,000 darbininkų, dirban
čių 37 Forko kompanijos 
fabrikuose, išmėtytuose po 
25 valstybes. Prieš penkias 
savaites darbininkai didele 
dauguma nubalsavo streiku 
priversti Fordo kompaniją 
išpildyti jų reikalavimus. 
Bet unijos vadovybė, su 
prezidentu Walter Reuther 
pryšakyje, streiko nepa
skelbė ir vis tęsė derybas. 
Bet derybos iki šiol nedavė 
jokių rezultatų.

Apart kitų reikalavimų, 
unija reikalauja, kąd For
das pakeltų ' darbininkams 
algas 11 centų per valandą 
ir 'kad mokėtų šimtą dole
rių per mėnesį pensijos 
tiems, kurie dėl senatvės 
nebegali dirbti.

AUGA ŠIENLIGĖS 
LIGONIŲ SKAIČIUS

Daugėja šienligės ligonių 
(hayfever) skaičius Jungt. 
Valstijose. Pernai1 rudenį 
šioje šalyje buvę daugiau, 
kaip 4 mdionai tokių ligo
nių.

Dar besurasta' vaisto 
šienligei išgydyti. Tačiau 
tam tikri augaliniai skie
pai (čiepai) palengvina šią
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mokslinei pa- 
politin. kvoti- Imkime tokių paprastų
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VIENU PIENU GALIMA 
VISA AMŽIŲ GYVENTI

Vien tiktai pieną varto- to, kada jiems dantys atsi- 
jant maistui, galima palai- 

' kyti gyvybę nuo gimimo 
dienos iki senatvės, kaip 
atrado profesorius C. M. 
McCay, darydamas bandy
mus žiurkėms valdinėje 
New Yorko valstijos žem
dirbystės stotyje.

Jaunutes t i r iamąsias 
žiurkes jisai padalino į dvi 
grupes. Vienoms žiurkėms 
davė mišrų maistą — grū
dus, mėsą ir kitus žmonių 
naudojamus maisto pro
duktus. Kita žiurkių grupė 
buvo maitinama tiktai pie
nu, pridedant biskelį gele
žies ir tūlų kitų mineralų. 
Bet nebuvo jokių vitaminų 
pridėta.

Vien pienu maitinamos. x. , , , .
žiurkės sulaukė tokios se- I .^ie bandymai parode,_ jog

randa. Aš gi manau, kad 
gamta yra taip patvarkius, 
jog jauni gyvuliai nustoja 
žįsti, kad jų motinos galėtų 
atsigauti ir sustiprėti nau
jos kartos gimdymui.

Pienas yra puikus ir be
veik pilnas maistas visiems 
amžiaus metams. Tiesa, 
piene nėra tokių elementų, 
kaip manganas, geležis ir 
varis. Reikalingi šių ele
mentų trupučiai paprastai 
randami kietuose valgiuose, 
arba galima jų įdėti į ,pie- 
ną. L

Žiurkės, kurios buvo vien 
pienu maitinamos, niekuo
met negavo kieto maisto 
kramtyti per visą savo am- v • zių. »

\ . I .

Mokslininkai Sako, jog Valdžia Savo 
“Sekretais” Pančioja Mokslo Pažangi

145 amerikiniai moksli
ninkai praeitą mėnesį atsi
šaukė į prez.J Trumaną, kad 
paskirtų komisiją dėl mok
slinių ir karinių slaptybių.

Savo laiške prezidentui 
mokslininkai sako:

Ta komisija turėtų ištirt, 
kodėl valdžia taip griežtai 
slapsto visus naujus moks
linius darbus bei atradi
mus ir sekretais laiko ne
karinius dalykus.

Komisija privalo susidėt 
iš mokslo, apšvietei, val
džios ir biznio vadų. Jinai 
turėtų ištirti 
mus:

Ar kenkia 
žangai kieti

tokius klausi-

mai, kurie dabar daromi 
mokslininkams, pirm sam
dant juos visai neslaptiems, 
civiliniatfis darbams? Gal 
tie jų varymai per “ištiki
mybės” šerengą pažemina 
mokslininkus, puldo jų dva
sią ir pančioja mokslo pro
gresą?

Dabar per politinį koštu
vą košiami mokytojai, pro
fesoriai ir darbuotojai vi
sose technikos ir mokslo ša
kose. Kiekvienas naujas, 
mokslinis atradimas laiko-

\ 
dalykų gerinimus, kaip 
tomobilio ratai, elektros 
laidai, būtų puspadžiai, gu
ma, ar plienas. Panašius pa
gerinimų atradimus valdžia 
taip pat skaito slaptybėmis 
ir bijo, kad busimasis kari
nis priešas nepasinaudotų 
žiniomis apie tuos atradi
mus. *

Mokslininkai savo laiške 
prezidentui Trumanui to
dėl sako, jog paprastų mok
slinių dalykų slapstymas 
varžo demokratinę žinoji-

au-

mas sekretu, nors jis nieko “° ir minties _ laisvę, tram- 
bendra neturėtu su ginklais^ X .1?au.-|us us. •' T^a ' 
ir amnniriin ' rfūsilpnmt pat; karnų Jung.ir. amunicija. Valstijų apsigynimą.

natvės, kaip jeigu žmogus 
gyventų 70 iki 90 metų am
žiaus, proporcionaliai skai
čiuojant normalų žmogaus 
ię žiurkės amžių.

Šeriamos tiktai pienu 
žiurkės buvo tokios sveikos, 
kaip ir kitos, kurioms buvo 
duodamas įvairus mišrus ė- 
desis. Ir nebuvo pastebėta 
amžiaus skirtumo tarp vie
nų ir kitų.

Dėl to prof. McCay sako:
— Paplitęs yra klaidin

gas supratimas, būk pienas 
tik mažiems bei jauniems 
tinka kaipo maistas. Klai
da, matyt, kilo iš to, kad 
jaunučiai gyvuliai ‘ pereina 
nuo pieno prie kieto mais-

vien tiktai pienu, pridėjus 
truputį minimų mineralų, 
galima ištisą amžių gyven
ti nuo gimimo iki senatvės, 
— daro išvada profesorius 
McCay. J.C.K.

Pirmiausiai Reikia 
Žinot, kaip Mokytis

kas

Žuvis Augint Naudingiau, negu Grūdus?

Lūpų Skauduliai nuo 
Elektrinio švyturio

Nuo labai šviesios elekt
rinės liepsnos, kuria pjaus
tomi arba suvirinami meta
lai. atsiranda kartais skau
duliai ant darbininkų lūpų. 
Tie skauduliai turi būti iš
pjauti, kad iš jų vėžys ne- 
išsivystytų, sako dr. Syd
ney Vernon, rašydamas A- 
merikos Gydytojų Susivie
nijimo Žurnale.

Daugelis • studentų 
metai pašalinama iš kole
gijų, esą, dėl “negabumo.” 
Tų nelaimingų studentų 
.daugumas, tačiau, turi ga
na gabumų, tik nemoka 
tuos gabumus naudoti: ne
žino, kaip mokytis.

Pennsylvanijos Valstijos 
’Kolegija todėl įsteigė spe
cialų skyrių studentams, 
kurie neišlaikė kvotimų iš 
kelių svarbių mokslo šakų.,

Suklupę studentai 
čiami bent pusmečiui į

Žuvys gali išmaitinti 
daugėjančius milionus gy
ventojų šiltuose kraštuose/ 
pareiškė Indijos gamtmoks- 
lininkas dr. Sunder Lai 
Hora, kalbėdamas Jungti
nių Tautų konferencijoje 
maisto klausimais. Jisai sa
kė:

— Beveik kiekvienoj kū
droj (sodželkoj) ar tvenki
nyje gali žuvis augti, ir iš 
tos žuvies galima gauti 
daugiau maisto, negu jei 
tokiame pat žemės* sklype 
būtų javai auginami.

Patartina kitoms šalims 
imti pavyzdys iš Kihijos,

Indijos ir kitų Azijos kraš
tų, kur žuvis taip 
ma. Pačiuose ryžių 
se ten dažnai yra 
arba gilesnės balos 
auginti. j

Žuvys ne tik tarnauja 
kaip žmonių maistas tuose 
kraštuose. Jos taipgi pade
da žmonėms apsiginti nuo 
maliarijos drugio, nes jos 
ryja šios ligos perus, ku
riuos tam tikri vabzdžiai 
deda vandenin.

Kūdrose nereikia žuvies 
šerti. Ji gauna maisto iš 
žemės dumblo, iš įplaukian- proteinų dalių.

augina- 
laukuo- 
kudros 

> žuviai

čių trąšos skysčių ir iš van- 
denįnių vabaliukų.

Dažnai dviejų rūšių žu
vys, naudojančios skirtingą 
maistą, gali gyventi ir vei
stis tame pačiame stovin
čiame vandenyje.

Valgiui žuvis turi tiek 
vertės, kaip ir mėsa. Tai 
svarbus priedas prie ryžių 
bei kitų grupių, kuriais 
daugiausiai minta Azijos 
varguomenė, pridūrė dr. 
Hora.

Žuvyje, tarp 
pilni proteinai, 
dažnai trūksta

kitko, yra 
o grūduose 
kai kurių

MIELĖS KAIPO V4LGIS IR PAŠARAS

dyku- 
vietų,

Kodėl Niekad Nelyja 
Karštose Dykumose

Didžiojoj. Saharos 
moj, Afrikoj, yra
kur niekuomet nelyja. Pa
dangėje, tačiaus, laiks nuo 
laiko mąstomi debesys. Vė
jai nuo* jūrų atpučia tuos 
debesis su drėgme. Kuomet 
debesys aukščiau pakyla į 

- šalto oro sluoksnius, drėg
mės garai susikuopia į la
šus, o lašai ir krinta že
myn, kaip lietus.

Bet kodėl lietus niekada 
nepasiekia tos perdžiovin- 
tos, ištroškusios smėlinės 
žemės? Nagi, štai kodėl:

Lietaus lašai, žemyn kris
dami, pagaliaus, susiduria 
su karšto oro sluoksniais. 
Šiuos oro sluoksnius įkaiti
no kylantieji nuo žemės 
karščio spinduliai. Pati gi 
žemė ten saulės perkaitin- 
ta. Taigi, kuomet krintąs iš 
debesų lietus pasiekia že
mesnius, karštuosius oro 
sluoksnius, tas karštis išga
rina lietaus lašus, pirma ne
gu jie nukrinta ant že
mės. Tokiu būdu karštis ir 
paverčia lietų nematomais^ 
vėl aukštyn kylančiais ga
rais. Wonders of Science.

n-

jąjį skyrių, kuris dėsto, 
kaip sėkmingai mokytis 
gamtmokslių, kalbų, fizi
kos, chemijos ir kitų dąly- 
kų.

'■ Indianos Universitetas 
jau pirm karo įvedė tam 
tyčia skyrių, kur atsilikėliai 
studentai mokomi, kaip rei
kia mokytis.

Sužinojus, kaip mokytis, 
didysis daugumas studentų 
ne tik išlaiko kvotimus; 
stambus jų nuošimtis laimi 
net aukštus laipsnius tose 
mokslo šakose, kur pir- 
miaus “nuvirsdavo.”

Pasirodė, jog kuomet 
studentai išmoksta atydžiai,

Mielėse yra keli B rūšies I 
vitaminai, taip pat yra me
džiagų, iš kurių gaminama 
A ir D'vitaminai.

Mielės yra naudingi bak
teriniai augąlėlįai. Iš 100 
svarų cukraus skiedinyje 
mielės pagamina daugiau 
kaip 16 svarų riebalų ir 4 
svarus proteinų (baltymų).

Chemikalas Žiurkėms 
Atgrasinti

Californijos daktarų 
daryti tyrimai rodo, 
penicillinas neapsaugo 
slogų.

pa- 
jog 
nuo

BULVES PAGREITINA 
GYVULIUKŲ AUGIMU

Bulvė padeda kūnui ge-įale be tokio bulvių priedo.
Kviečiuose yra 59 dalys 

proteinų, o bulvėse tik pus- 
aštuntos dalies. Rodosi, to
dėl žiurkučiai, gaudami vi
są porciją kviečių, turėtų 
geriau augti, negu kiti, ku
riems ketvirtadalis kviečių 
pakeista tokiu pat kiekiu 
bulvių. Bet bandymai paro
dė kitką.

Minimi anglai mokslinin
kai pranešė apie tuos paty
rimus Tarptautiniam Bio
chemikų Kongrese, ki/ris 
šią vasarą įvyko Cambridge, 
Anglijoj. Jie spėjo, kad b 
vėse yra kokia nors “slap
tinga” medžiaga, kuri pa
deda kūnui proteinus su
naudoti. Bus bandoma su
rasti ir ištirti tą medžiagą.

(Biochemikai yra moks
lininkai, kutie nagrinėja 
chemines medžiagas, žiūrė
dami, kaip jos veikia gy
vuose daiktuose.

Bulvėje, tarp
A, B ir C vitaminų, taip 
pat geležies, fosforo ir kal
cio. Vidutinė bulvė turi tiek 
prieš-skorbutinio vitamino 
C, kaip pusė orindžio. Grū
duose nėra A ir C vitami
nų, bet jų yra pupose ir žir
niuose, nors ir džiovintuose 
bei “kenuotuose.”

Kai kurie seni lietuviai- 
sako:

— Mūsų laikais Lietuvo
je niekas negirdėjo apie vi
taminus, bet mes vis tiek 
užaugome, sveiki ir drūti 
buvome ir jau pusėtinai il
gai gyvename.

Tie broliai lietuviai nuo 
mažens gavo įvairių vita
minų iš bulvių, kopūstų ir 
kitų daržovių, taip pat iš 
pieno ir bent retkarčiais iš 
mėsos. V. M.

riau sunaudot proteinus 
(baltymus). Tatai atrado 
Anglijos mokslininkai dr, 
E. B. Slack ir Harriette 
Chick.

Daugiausia proteinų yra 
mėsoje, žuvyje, kiaušiniuo
se ir pieniniuose valgiuose. 
Nemažai jų yra ir kviečiuo
se, rugiuose ir kituose grū
duose^

. Proteinai būtinai reika
lingi augimui ir atitaisy
mui nusidėvinčių raumenų, 
nervų ir kitų kūno organų.

Slack ir Chick norėjo pa
tirti, kaip atsilieps jaunų 
žiurkučių augimui, jeigu- 
jiems bus duodama ketvir
tadaliu mažiau kviečių, o 
pridėta tiek pat svorio bul
vių, kiek nuimta kviečių.

Padarius ’ tą pakeitimą 
žiurkučių ėdesyje, jie antra 
tiek sparčiau augo, negu ki
ti žiurkučiai, kuriems buvo 
palikta visa porcija kviečių, , yra

Kaip Saugoti Sviestą 
Nuo Greito Sugedimo

Nesudytas sviestas visai 
užvožtoje sviestinėje vasa
ros laiku sugenda per ke
lias dienas — pakarsta, pa
mėlynuoja, jeigu .nelaiko
mas šaldytuve. Sūdytas 
sviestas taip pat gana grei
tai sugenda aklinai užvož
toje sviestinėje.

Bet jeigu užvožime pa
liekamas plyšys1, pavyz
džiui, įterpiant degtuką, 
tai sviestas daug ilgiau iš
silaiko gerame stovyje, nes 
jis gauna reikalingo oro.

Skersai sviestinės dang
telio galima užrišti siūlą 
arba užtempti ploną gumos 
juostelę (rubber band). 
Tuomet dangtelis aklinai 
neužsivoš ir praleis svies
tui orą.

Kitas patarimas. Jeigu 
neturite šaldytuvo, tai įpil
kite į sviestinę' vandens, 
stipriai užsūdykite vande
nį, įmerkite į jį sviestą, 
perraižykite sviesto gabalą 
keliose vietose ir laikykite 
jį sūriame vandenyje. Tuo 
būdu ilgiau apsaugosite 
sviestą nuo sugedimo. • ,

Be to, galima įpilti pa
prasto, nesūdyto vandens į 
atskirą, didesnį indą ir lai
kyti .fame sviestinę su sū
dytu vandeniu. Tatai dar il
giau palaikys sviestą tinka
mą valgymui.

Patyręs Singelis.

Cukraus vietoje galima 
mieles penėti,, pigiausiais 
moliasais arba iš medžio pa
gamintu cukrum.

Kuomet naciai pastara
jame kare užblokavo Angli
ją ir ji negalėjo gauti-gy
vuliams gana pašaro iš už- 
siehio, tai anglai daugme- 
niškai augirjo mieles, šerda- 
mi jas mediniu cukrum, ir 
davė jas galvijams esti.

Iš medžio padaryti molia- 
sai taipgi .tinka gyvuliams 
šerti, kaip patyrė valdiniai 
gyvulininkystės mokslinin
kai Jungtinėse Valstijose.

Pastaraisiais metais at
rasta, jog karščiu išdžiovin
tos, keptos bei virtos mielės 
yra sveikiau valgyti, negu 
žalios. Kuomet jos žalios, donmedžių - sekvojų, gyve- 
vadinasi, gyvos, tai jos pa-

čios per tūlą laiką viduriuo
se naudoja vitaminus. Visi 
gi numarintų mielių vitami
nai tenka kūnui.

Mielės/lgali pavaduoti mė-' 

 

są, kaip/jau ne kartą nuro

 

dė mitybos mokslininkai. 
Keblumas tik tame, kad jos 
negardžios.

Atrasti “Aušriniai” 
Raudonmedžiai

Trichinosiu Serga ir 
Baltosios Meškos

Amerikos Veterinarų Su- 
sivienijmas įspėjo keliau
jančius į tolimąją šiaurę, 
kad gerai išvirtų bei iškep
tų baltųjų, poliarinių meš
kų mėsą. Nes patirta, jog 
baltosios meškos gana daž
am serga1 trichinosiu, pana
šiai kaip ir kiaulės.

Nuo žalios arba apiža- 
lios meškienos galima užsi
krėsti trichinos kirminė
liais, kurie jokiais vaistais , 
nepašalinami iš kūno. Meš- 
kiena todėl, kaip ir kiaulie
na, visuomet turi būti ^erai 
išvirta bei iškepta, kad 
karštis užmuštų tuos kirmi
nėlius.

Vadinami “jūros arkliai” 
(walrus) taipgi neretai ser
ga trichinosiu. Todėl ir jų 
mėsa turi būti tinkamai iš
kepta bei išvirta.

'Krakmoliniai Valgiai, Rie
balai ir Proteinai

Pasaulyje daugiausiai y- 
ra krakmolinių maisto pro
duktų (angliavandžių, kar- 
bohidratų); riebalų mažiau, 
bet dar užtenkamai, bet 
proteinų (baltymų), paly
ginti, mažas kiekis.

i Žiurkės padaro bilioną dol. 
nuostolių per metus Jungt. 
Valstijose. Jos suėda, suter
šia bei. išbarsto daug mil
tų, grūdų ir kitų maisto 
produktų. Ypač dažnai žiur
kės pragraužia ' popierines 

komas sandėliuose b e i 
krautuvėse arba gabena
mas traukiniais ir laivais.'

Illinojaus Technologijos 
Instituto profesorius Clif- 
fordas A. Hampel todėl 
siūlo aptepti popierines dė
žes chemikalu sodium 
fluosilicate, kurio žiurkės 
labai nekenčia. ' ~

Šis chemikalas taip erzi
na žiurkių uoslę ir skonį, 
kad verčia jas šalin bėgti.

Į niedžiagą, iš kurios da
roma storas popieris dė- 
žęms, taip pat galima įmai
šyti to chemikalą.

Sodium fluosilicate- yra 
nuodingas. Jis erzina uoslę 
ir skonį taipgi žmonėms ir 
kitiems šiltakraujams gy
vūnams. Bet jeigu truputis 
šio chemikalo būtų naudo
jamas dėžėms, tai nebūtų 
pavojingas žiponėms, sako, 
profesorius Hampel. Ta- 
čiaus jo tvirtinimas dar tu
rėtų būti bandymais patik
rintas.

> Per ilgą laiką buvo klai
dingai manoma, kad /‘auš
riniai” raudonmedžiai, va
dinami metasekvoja, išny
kę jau pirm 20 milionų me
tų. Tai yra pusbroliai mil- 
'žiniškųjų 'Californijos rau-

protaujančiai skaityti, ge- /dėžes, kuriose maistas pai

 

rai naudoti akis, ®ausis ir 

 

vaidentuvę, tai ir gabumai 
atsiranda^ Kobaltas Reikalingas 

Galvijam Elementas
Tvirtinimai ir Spėjimai 
Apie Sovietų Atom-Bombą

Vienas specialus didžiojo 
biznio žurnalas Washingto
ne tvirtina, jog kariniai 
Amerikos šnipai sužinojo, 
kad Sovietai turi atominę 
bombą ir jau išbandė ją. 
Tas žurnalas sulaikomas 
nuo plačiosios visuomenės.

Science News Letter, vie
šai leidžiamas amerikinis 
mokslo' žurnalas/ praeitą sa
vaitę rašė, spėdamas, kad 
gal Sovietai jau turi atomi
nę bombą arba neužilgo pa
sigamins ją.

Žmogus vidutiniai iškvė
puoja įį puskvortę' vandens 
per dreną. N; M.

Avys ir karvės geriau 
tarpsta, jeigu jų pašare y- 
ra bent mažas truputis ko
balto metalo. Šis v metalas 
padeda naudingoms bakte
rijoms veistis ir veikti pir
majame galvijų skilvyje, 
kur pašaras iš pradžios nu
ryjamas, o paskui atryja
mas atrojimui. Tos bakteri
jos minkština pašarą pirm 
atrojimo ir išvysto tūlus 
vitaminus.

Kobalto reikalą galvijam 
patikrinė bandymais dr. 
Lorraine S. Gali ir bendra
darbiai Cornell’io Univer
sitete ir Ohio valstijos ūki
niu bandymų stotyje.

Daugumoje žolės x yra 
šiek tiek kobalto, bet pasi
taiko ir tokių pievų bei ga
nyklų, kur visai nėra šio e- 
lemento., ;.

nančių'po kelis tūkstančius 
metų.

Bet Californijos Univer
siteto paleontologijos pro
fesorius Ralph W. Chaiiey' 
pernai tyrinėjo medžius vi
durinėje Kinijoje, atrado 
gana daug “aušrinių” rau-( 
donmedžių ir pargabeno i 
Amerikon jų da?igų ir sėk-

Prof. Chapey ir bendra
darbiai paskui prisodino tų 
daigų ir sėklų Pacifiko, 
Vandenyno pakraščiais nuo 
Alaskos iki Centralinės Ą- 
merikos.

Atkasti “aušrinių” rau
donmedžių palaikai ameri
kiniame žemyne rodo, kad 
jie' pirm 20,000,000 metų 
gyveno tame ruožte, kol 
dėl 1 nežinomos priežasties 
išnyko. < ''

Kas metai įvairiose pa
saulio dalyse : atrandama 
augalų ir gyvių, kurie dar 
nebuvo žinomi.

Profesorius Pataria 
Gerbt Vaikų Nuomones

Columbijos Universiteto 
mokytojų kolegijos profe
sorius dr. E. L. Thorndike 
ragina suaugusius žmones j 
ypač pagarbiai .kalbėtis su 
vaikais, sulaukusiais 10 me
tų amžiaus ar daugiau. Jis 
pataria pasikalbėjimuose 
laikyti vaikų nuomones 
svarbiomis; ' sako, tatai 
auklės vaikų sa^arbą, 
duos jiems drąsos ir ^ska
tins geriau mokytis ir pa
doriai elgtis.

Amerikonai naudoja žve
jybai 8,000 laivu po 5 to
nus ir daugiau. Be to, ame- 

kiniai žvejai vartoja 73,- 
mažesnių laivų ir vai

Jungtinių Valstijų žvfc 
pernai pagavo 4 bilion 
500 milionų svarų žuvies

3 pusi.—Laisve <Liberty, Lith. Daily)'—Anti*., Rugs. 13, 1949
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(Tąsą)
— Pasiuntėte?
— Jau. Na, ko dar?
— Klausykite atidžiai. Paruoškite sa

vo žmogų ir nedelsdami siųskite jį į Blit- 
čą. Reikia išaiškinti, kas ten yra ir ko
dėl Blitča neatsiliepia.

— Gerai.
Praeina pusvalandis. Į užtvaras nu

skrido Bazimos įsakymas: sulaikyti vi
sus einančius iš Leonovkos ir pristatyti 
į štabą. '

Įvairūs ūkiški pasikalbėjimai ta linija 
buvo nutraukti.

— Leonovka. Pasiuntėte?
— Pasiunčiau.

išsitem-

Iš atsa- 
Šleivojo 
juodais

—Šleivąjį Mikitą.
Raitą?

e-e...
u vežimu?

— Ne-e...
— Tai kaip gi?.— karščiuojasi mergi- 

na-vachmistras.
— Pėsčiom.
Nepadedama ragelio, ji išverčia tai į 

vokiečių kalbą* Ir tuoj pat į ragelį brau- 
jasi kurtinantis vokiškas plūdimas. Aš 
perduodu ragelį Kovpakui, Bazimai, Voi- 
cechovičiui, stovėjusiems už mano nuga
ros ir lig. šiol sekusiems mano pieštuką, 
protokoluojantį popieriuje pokalbį. Rei
kalas iš karto pakrypsta į linksmąją pu
sę.

—; Vyras, Michailas Kuzmičius!- — 
sako Kovpakas.

— Kodėl? — klausia Bazima.
—- O kad paėmė nelaisvėn štai tą ban

dūrą, — atsako vadas.
Siemenistas didžiuodamasis 

pia, ir jo akytės šypsosi,
Vėl pradeda kalbėti vertėja, 

kymų aš tiksliai nustatau visas 
Mikitos žymes. Pasirodo, jis su
ūsais, ant kairės kojos kūjokas, už diržo 
kirvis, ant galvos kepurė, — ir Siemenis
tas lekia j užtvarą pranešti žymių.

Maždaug po pusantros valandos Šlei
vasis Mikita atvedamas į štabą. Visos žy
mės atitinka.

— Sveikas, Mikita, — sako jam Kov
pakas, kaip senam pažįstamam.

Tasai suglumęs žiūri į mus’visus.
'' Ir tuomet Kovpakas didžiai patenkin
tas tęsia:

— Na, Mikita, eikš čion. Papasakok, 
kur tave Mazurenka, policijos komen
dantas Mazurenka, siuntė. Į Blitčą? 0 
ko siuntė? Žvalgybos? Išėjai tu iš Leo
novkos ir galvoji: eisiu aš, viską sužino
siu, o paskui atgal sugrįšiu. O apie tai 
nepagalvojai, kad, tau dar iš Leonovkos 
neišėjus, mes jau viską žinojome, — net 
tai, kurios kojos tau trūksta.

Mikita žiūri į Kovpaką ir, tylėdamas, 
klaupiasi. 

■ * z —x Nepražudyk!te, pone, drauge, ar 
kas jūs toks būsite...

— Į .komendantinę, — mostelia rim
bu Kovpakas. ■z >

Po valandos Ivankovas reikalauja pa
siųsti kitą žvalgą. Dabar eina moteris. 
Po jbs vyksta raitelis. Į dienos pabaigą 
penki pasiųsti žvalgybon žmonės sėdi jau 
pas mus.

Pavakare mes sužinome, kad į Ivanko- 
vą iš Kijevo atvyko motociklininkai ir 
viena-mašina. /

Štai jis, Kijevas! Aš pavedu savo pos
tą prie ragelio Tartakovskiui, o mes su 
Bazima einame į vado butą. Reikia ap
tarti susidariusią padėtį. Rytdienai rei
kia pasiruošti mūšiui. Jau pastebimi Ki
jevo grupuotės čiupikliai. Dabar mes ra-, 
mūs. Viskas pradeda aiškėti. O jei aiįk 

A' ku, tai viskas bus gerai. “Juk neveltui 
Kovpakas ir Rudnįovas, Bazima ir Ver- 

j‘|r šigora sielojasi dėl mūsų gyvybių, 
A ■?< pasakytų Kolka Išmintingasis.

Dabar jis drauge su Volodia šišovu 
guli broliškame kape Blitčos aikštėje.

O štabe jo vadai sielojasi dėl gyvųjų 
gyvybės, žinodami, kad kuo tiksliau bus 
apsvai*styta rytojaus diena, tuo mažiau. 

, bus pralieta mūsų, o daugiau priešo 
kraujo. • ' .

Didžiausia žmonių ekonomija, — štai 
. kodėl mes nemiegame šią naktį. Nakties 

dengiami budi žvalgai, švaistydamiesi

prie Ivankovo, Leonovkos, po plentus, ei
nančius į Kijevą. Budi Miša prie telefo- 
no-banduros, kietagalvių rajono vadei
vų plepalų prirašydamas stopą popie
riaus.

Rajone aliarmas. Vadeivos kažką ži
no, tačiau neturi dar nieko konkretu. 
Žino, kad neatsiliepia Blitča, žino, kad į 
Ivankovo miškus prasiveržė didelė par
tizanų grupė. Bėkim, dangus griūva! 
Ivankove panika, Tegu kelia .paniką. 
Rudniovas nutaria: stoti į mūšį su Kije
vo grupuote ties Blitča^ Bet tam tikslui 
reikia susmulkinti šitą grupuotę dalimis. 
Kijevo kryptimi išsiunčiamos kuopos su 
minininkais: prie Dimerio, Darnicos ir 
Brovarų.

Svarbiausias uždavinys — susprogdin
ti geležinkelio tiltą per Teterevą. Sprog
dina Kulbaka ir pridedamosios kuopos. 
Bendras vadovavimas pavedamas Pav- 
lovskiui, komisaras — Paninas. Tai s vai“* 
bus ^uždavinys, bet jo nepavedė man, ir 

vaš jain esu visiškai šaltas ir abejingas. 
Mane dabar labiau domina Kijevas.

Pirmojo bataliono kuopos dalyvavo 
Kodros mūšyje, ėmė geležinkeliuką ir 
.tiltą; antrasis Kulbakos batalionas taip 
pat kovėsi tomis dienomis. Visa Blitčos 
gynyba pavesta trečiajam ir ketvirtajam 
batalionams. O kadangi trečiasis bata
lionas užima gynybos poziciją nuo Ivan
kovo pusės, tai tegu jis ir degina tiltą,
— tą patį, kurio pastatymo garbei Ivan
kovo valdžios organams prireikė tiek 
d^ug grietinės.

Trečiojo, bataliono (Šaligino partizanų 
dalinio) vadas, buvęs kolektyvinio ūkio 
pirmininkas, paskui rajono komiteto se
kretorius, Fedotas Danilevičius Matiūš- 
čenka, ateina į štabą plūstis. Jam jau 
yra žinoma, kad tiltas pastatytas iš ža
lios miško medžiagos, kuri nedega, kad 
Jo ilgis'yra 148 ilginiai metrai.

•Fedotas Danilevičius prašosi pagelbs- 
timas padegamąja medžiaga, o dar ge
riau tolu. Tačiau Kovpakas paskutinė
ms dienomis ėmė' šykštėti sprogalų. Se
niai jau nebuvo lėktuvų, o priešaky, .ma
tyt, būsią daug darbo.
j — Šiaudeliais, šiaudeliais, Matiuščen- 
ka, — moko jis trečiojo bataliono vadą.

— Pats žinau, kad šiaudeliais. O jeigu 
neužsidegs?

— Na, duosiu tau dar trisdešimt fer
mi tinių pūslių. ' '

— Bet juk jos nepadega medžio.
— Na, tai šiaudus padegsi!
— Tai aš galiu ir degtuku ir katjuša. 
Matiuščenka buvo baigęs Artemovką.

Jam nereikėjo paaiškinti degamųjų šiau
dų savumų. Bet jie ilgai švarsto tą te
mą, bandydami vienas antrą nuginčyti,
— du gudrūs ukrainiečiai, — o Rudnio
vas ir Bazima šypsodamiesi klauso užsi-

' tęsusio disputo.
— Na, duok jam dar vieną sprogalų 

dėžę, Sidorai Artemjevičiau!
Senis piktai šniokščia. ’
— Gerai. Duosiu dėžę. Padėkok komi

sarui. Už jokius pinigus pats nebūčiau 
davęs. į
. Matiuščenka — mužikėlis civiliaiš rū
bais, kariško sumanumo ir suyoroviškai 
dalyką pažįstąs. J<aip ir visi dabartiniai 
žmonės, pirmąkaft susidūrę su kariniais 
reikalais tik kautynėse, jis nemoja ka
riškai pasisveikinti, rikiuotėje neismank- 
štintąs ir neatrodo šauniai, neturi val
dingo balso, bet užtat supranta priešą, 
pažįsta savo kareivį ir m’oka kariauti, b 
ne kalbėti apie karą. Žemo ūgio, tamsia
veidis, išlenktais, • lyg plėšraus paukščio 
sparnai, antakiais, kuprota nosimi, kres
nas ir lėtas? ' ' ■ *

Išsiderėjęs tolą, jis patenkintas mur
ma ir rengiasi išeiti. Dabar tiktai aš at
simenu, kad mės ligi šiol vežiojomės su 
savimi vokišką kino filmą, mums gerokai 
įkyrėjusį. Aš atiduodu jį Fedotui Dani- 
lovičįui, užtikrindamas, ii, kad filmas 
degs*geriau už termitines pūsles.

(Tąsa nuo 3-člo pus.) ( i
t * • r ’ •* i
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(Tąsa)
Jis staiga atsistojo, ir Kru- 

Šotas pamatė, kad jis yra že-į 
mo ūgio. Ir taip' pat staiga 
Krušoto atmintyje šmėkštelė
jo Ah-čoū vaizdas,-—anas bu
vo aukšto ūgio, žandarui vi
si cįainagai buvo panašūs. 
Jam ivienąs veidas atrodė pa
našus į kitą. Bet aukštą nuo 
žemo jis galėjo atskirti, todėl 
suprato, kad šalia jo sėdi vi
sai ne tas vyriškis. Tada jis 
taip staigiai timptelėjo mu
lus, kąd net eįišlius iškilo 
virš galvų, pakeldamas pa
kinktus.

-—Jūs matote, jog tai buvo 
klaida,—maloniai šypsodama
sis tarė Ah-čo.

Bet Krušotas ėmė galvoti. 
Jis pradėjo' gailėtis, kam su-’ 
stabdė vežimą. Jis nežinojo, 
kad vyriausias teisėjas sukly
do^ ir niekaip negalėjo to iš
siaiškinti, tačiau jis žinojo, 
kad jam įsakė nuvežti čaina- 
gą į Atimaoną, ir jo pareiga 
buvo jį ten pristatyti. Na, 
tai kas, jei jis ir ne tas, ,ir 
jie nukirs jam galvą? Juk 
galų gale tai tiktai. čainagas, 
todėl tat visai nesvarbu. O, 
be to, gal čia visai ir nesu- 

i klysta. Jis negalėjo žinoti, 
ką jo viršininkai galvoja. Sa
vo reikalus jie žino geriau. 
Kas jisai toksai buvo, kad 
galėtų galvoti už juos? Kar
tą, Jau seniai, jis bandė gal
voti už Juos, bet seržantas 
jam pasakė: “Krušotai, tu 
esi kvailys: juo greičiau tu 
tai suprasi, juo tau bus gė
liau. Tau reikia tik klausy
ti, b galvoti leisk gudres
niems.” Jam tas prisiminimas 
buvo nemalonus. Taigi, jei jis 
grįš į Papeetę, tai tuo sutruk
dys mirties bausmės įvykdy
mą Atimaone, o, be to, jei, pa
aiškėtų, kad jiš apsiriko, tai 
jis gautų papeikimą . iš ser
žanto, kuris laukia kalinio. O 
taip pat ir Papeete j e jo lauk
tų dar vienas papeikimas.

Jis^ šmaukštelėjo botagu 
mulams ir nuvažiavo toliau. 
Pasižiūrėjo į laikrodį. Ir taip 
jau jis. pavėluos visą pusva
landį, ir už* tai seržantas

pyks. Jis paragino mulus 
greitesne ristele. Juo dau
giau Ah-čo stengėsi, norėda
mas išaiškinti klaidą,, juo 
Krušotas darėsi atkaklesnis, 
žinia, kad šis žmogus yra ne 
tad, kuris Jam reikalingas, nė 
kiek nepagerino jo nuotaikos, 
žinodamas, kad klaida įvyko 
ne dėl Jo kaltės, jis tik dar 
labiau įsitikinp, kad neteisy
bė, kurią jis darė, yra patei
sinama. Ir kad nepatektų į 
seržanto nemalonę, jis būtų 
mielai sutikęs atvežti visą tu
ziną ne tų, kurių reikia, čai- 
nagų mirties bausmei.

Po to, kąi žandaras suda
vė Ah-čo botkočiu per galvą 
ir garsiai įsakė nusiraminti,' 
šiam neliko daugiau nieko, 
kaip tylėti. Visą likusį ilgą 
kelio galą jie tylėjo. Ah-čo 
svarstė keistą šių svetimšalių 
velnių elgesį. Jiems negali
ma buvo nieko paaiškinti. Su 
juo jie elgėsi visai taip, kaip 
ir su kiekvienu kitu. Pirmiau
sia jie apkaltina penkis ne
kaltus žmones; o paskui ker
ta galvą tam, kurį net, ne
žiūrint jų visiško neišmany
mo, jie tenubaudė dvidešim
čia metų sunkiųjų darbų. Ir 
čia jis nieko negalėjo pada
ryti. Jis galėjo tik ramiai 
sėdėti ir laukti, ką šie jo gy
venimo valdovai teiksis nu
spręsti, Vienu protai^iu-Jį. 
apėmė baimė, ir jo kūną iš
pylė šaltas prakaitas, bet jis 
nusiramino.
sitaikyti su savo likimu, pri
simindamas
kelias ištraukas iš šventosios 
“Yin-čih-Uen 
kalas
bet vietoj’jų jis vis 
išsapnuotą poilsio ir 
sodą.
bes, kol pagaliau jis pasida
vė savo svajonėms* ir sėdėjo 
savo sode, klausydamas, kaip 
skamba vėjo varpeliai me
džiuose. Ir žiūrėk! šitaip 
savo svajonėse sėdėdaipąs so
de jis galėjo atsiminti iį kar
toti skirsnius iš “Veikalo apie 
ramųjį kelią,”

* 

(Daugiau bus)
į ------- - a.----  —r---------- ----- -------------- r........................... ..

ti is stengėsi tu-

ir kartodamas

knygos (“Vei- 
apie ramų j į(\ kelią”), 

savo 
jonių 

Tai nedavė jam rainy-

Baltimore, Md.
Parengimas Laisves Jubilie

jaus Atžymėjimui
Lietuvių Moterų Progresais 

Klubas rengia labai įdomų ir 
iškilmingą parengimą, užbai
gimui vasarinio sezono ir ta 
proga atžymėjimui 30 metų 
dienraščio Laisvės jubiliejaus. 
Parengimas įvyks sekmadienį, 
18 rugsėjo, pas J. ir F. Deltų- 
vus, 4811 Bensen Ave., Arbu
tus, Md.

Vieta visiems žinoma ir len
gvai pasiekiama,' O kas svar
biausia, tai oro nepalankumas 
šiam parengimui 
kenkti, kadangi

Kauno Jaunojo žiūrovo Teatras davė 
naują premjerą;. ; S< Michalkovo ?3-jų 
veiksmų 7 pav, pjesę “Aš noriu namo.” 
Pastatymas • nusipelniusio artisto Kups* 
to, dekoracijos dailininko Krįlicko, 

J. Vėtra.

Iš LLD 126 Kuopos Istorijos
Neturime tikrų davinių, ka

da įsisteigė pirmutinė kuopa
B. C., bet, atvykę iš smetoni
nės diktatūros — prispaustos 
tėvynės 1928 metais, ^ar ir 
kiek' anksčiau, jau rądome 
lietuvių, turinčių po kelias ar 
kelioliką draugijos išleistų 
knygų. Jau gyveno British 
Columbijoj laike pirmo im
perialistinio karo, jau buvo 
pergyvenę 1918-tų metų eko- 
nėmjnį krizį —■ apsiginklavę 
pažangia ■ LLD literatūra, pa
rodė emigrantams, kuriuo ke
liu turime eiti, kad panaikin
ti karus ir pasiekti švieses
nį rytojų. Į keletą metų jau 
nauji ateiviai ėjo dar smar
kiau progreso keliu;

1932-rais metais Corbin, B.
C. , jau gyvavo, LLD pavienių 
narių grupė, o pork metų vė
liau, 1934 metais, laike an
gliakasių streiko, keletas tos 
grupės narių buvo pirmose 
eilėsę ir liejo kraują kovoda
mi prieš žvėriškus 
puolimus.

Apie maždaug tą 
gyvavo LLD kuopa 
Westminsteryj ir Vancouve- 
ryj gyvenančių lietuvių. Jie 
'taipgi buvo veiklūs kovoje už 
aukštesnes pašalpas, 
naikinimą Benneto įsteigtų 
pavieniams vyrams 
(relief) kempių, 
dalyvavo okupavime 
čių ir centrinės pašto įstai
gos ir nors nukentėjo nuo du
jų ir policijos 'buožių, bet bu
vo didelė pradžia jėgos, kuri 
privertė konservatyvų valdžią 
panaikinti vergijos kempes ir 
įsteigtu aukščiausia pašalpą 
toje prdvincijojįe. Aišku, kiek
vienoje kovoje už geresnį gy- 
veniihą lietuviai nebuvo vie
ni, o dirbo kartu su visais pa
žangiais kanadiečiais. Mes 
didžiuojamės, kad daugelyje 
tų kovų mūsų nariai buvo pir
mutinėse eilėse ir užsitarnavo 
pagarbą sąvo kovos draugų 
tarpe.

LLD 126-ta kuopa įsistei
gė Revelstoke 1942 m. sau
sio 13 d., bet veiklesniems na
riams įsijungus į kariuomenę 
,ir veikimui susilpnėjus kuo
pa iš naujo persiorganizavo

ir pasiguodi nepasisekimais, 
jeigu tokių pasitaiko.

Todėl nepraleiskime progos 
dar sykį šią vasarą susitikti, 
pasikalbėti ir pasilinksnfinti. 
Bilietus^ galima įsigyti iš anks
to; arba nuvažiavus ant vie
tos.

negalės pa
pūs draugus 

'Deltųvus. yra užtektinai vietos 
viduje.. Todėl, jeigu ir pasitai
kytų kiek lietaus, nei 
nereikės sušlapti,

šis parengimas bus 
tuomi, kad užsimokėję 2 dole
rius už »bilietą, gausime valgy
ti ir gerti nuo 12 iki 6 vak 
kiek tik telpą. O dar JdoAiesnis 
tuomi, kad draugai Deltuvai' sa( 
vo vietą, savo darbą prirengi 
mui, savo namie užaugintas viš' 
tas Jr daržoves valgiams, šiam 
šauniam parengimui aukoja 
■veltui! ;■ Y '

Atsižvelgdami į draugų Del- 
tųvų gerus .norus, pastangas ir 
duosnųmą padaryti parengimą 
paąekmingu, . visi progresyviai 
(žmonės pasistengkime dalyvau
ti šiame padengime ir suvieny
tomis pastangomis pasiekime 
gražių rezultatų. Netenka nė 
sakyti, kad šis parengirnas jau 
bus paskutinis laukuose šią va
sarą, o niekur žmogus negali 
gauti geresnio dvasinio pasiten
kinimo, kaip būryje savųjų 
draugų ir protelių susirinku- 

“Šių atvirame ore., čia pasidąli- 
iįi vieni su kitais mintimis, pa
sidžiaugi atsiektais laimėjimais, 
aptari

vienam

įdomus

policijos

pat laiką
iš New

u z pa

vergijos
Ne vienas

viešbu-

mos kas savaitę šešios pavie
nių numerių kopijos ir parda
vinėjamos “Universal News 
Stand” ant vienos iš svarbiau
sių gatvių mieste ir beveik be 
išiųities perkamos naujai at
vykusiųjų lietuvių, jiems, mat, 
yra nepatogu mūsą laikraštis 
prenumeruoti.

Vancouveryje įsikūrė ir Ka
nados lietuvių tarybos kuopa, 
su kuria mes jokio bendro ne
turime ir negalime turėti, nes 
jų vadovaujanti darbuotojai 
yra persiėmę neapykanta vi
soms 
savo 
kurie 
jie. 
rius, kad nelankytų mūsų pa
rengimų ir tt„ bet mūsų pa
rengimus lanko gana skaitlin
gai visi lietuviaį. Mes link 
naujai atvykusiųjų atsineša
me su didžiausia tolerancija. 
Mes raginame savo narius pa
laikyti gerus asmeniškus san
tykius su visais. Nesibaidome 
mes ir jų parengimų, jei tik 
žinome, kad 
propagandinis 
Taip viename 
buvo gautos trys naujos pre
numeratos dėl Liaudies įtai
so, nes aišku, kad mes savo 
parengimuose esame perdaug 
užimti visokiu darbu ir nėra 
laiko nei pasilinksminti, nei 
plačiau su dalyviais išsikalbė
ti, o jų parengimuose yra 
mūsų nariams daug laiko, ku
ris galima sunaudoti geram 
tikslui. x
, Kaip ir mūsų LLD pirmta4- 
kūnai, mes stengiamės palai
kyti artimus santykius su vi
somis pažangiomis organiza
cijomis, unijomis. Meą.esame 
tikri, kad, dirbdami su visais 
pro’gresyviais kanadiečiais 
kartu, pasieksime šviesesnį 
rytojų, dar savo amžiuje.

.Gerų pavyzdžių yra net da
bar, ' kur tik žmonės geriau 
organizuoti, ten ir gyvenimo 
lygmala aukštesnė ir įstaty
mai žmoniškesni.

tautoms, risėms, net ir 
tautiečių neapkenčia, 
galvoja ne taip, kaip 
Jie draudžia savo na-

nebus ištisai 
parengimas.“ 

jų parengime

LLD 126 kp. raportas kuopų 
atstovų suvažiavimui 1949 m. 
Toronte, rugsėjo 3 ir 4 dd.

Įvairiais parengimais, kaip 
tai, gegužinėmis, šokiais, ban- 
kietais, aukomis ištikę kuopos1 
susirinkimų, suėjimais priva/ 

Varicouveryj iš buvusių aiiks- tinėse stubose, rodymais f il
čiai! grupių ar kuopų narių mų, ir porą sykių koncer-

, —• t « I I J 1 1 •

ir perėmė Revelstoke gyva
vusios kuopos numerį 126rtą, 
čarterį ir knygas.

tuose bendrai 
ganizacijomis, 
nuo sausio 29

su kitomis or
ines sukalėme 

d. 1945 m. ligi
Per keturis ir pusę -metų rugpjūčio 28 d. 1949 m. $2,- 
įsų kuopa surinko adresus 422.11.

«>

V, Stankevičius.

Rochester, N. Y.
Puikus įvyko Gedemino 

Draugystės,jp^nikas, rugpjū
čio 14-tą, Jobo Markūno gra
žiame parke. Dienia 
graži, n 
tis važiuoti tyrame 
vandens pabuvoti.

Publikos privažiavį gražus 
būrys. Muzikantai —~ tai Pe
tro ir Albino Baronų sūnų or
kestras Jabai gražiai pa- 
grajino visokius 
Garbė tėvams/ kad išlavina 
savo vaikus muziko.
jie dalyvauja' su miimis pa
rengimuose,

Visiems, dirbusiems ir daly
vavusiems • Gedeminę Drau
gystė širdingai dėkinga.

parke. Diena buvo 
odos, ir traukė min

ore prie

aktinius.

ir kad

"•F

r Hartford, Conn.
Klaidų Pataiąypiąs

Rugpjūčio - 27 d. Laisvės No. 
194 tilpo- aprašymas Spaudos 
Pikniko, atsibuvusio rugp. 14 d. 
E. į Hartforde ir vardai tų, ku
rie aukojo dėl moterų stalo.' 
Ten įvyko kelios stambios klai
dos, kurias būtinai reikia ati
taisyti. Per -A klaidą visai nebu
vo paskelbta, kai M. Margaitie- 
nė aukojo didelį pyragą, o M, 
Raųlinąitienė aukojo - $2.

Ten pagyta, M? Nėkpenta- 
vičienė, o turį būti M* N even* 
taitiene, paradyta V. Miller am 
kojO $1, o turi būti C. Miller;

mūsų kuopa surinko adresus 
apie' poros šimtų plačiai iš
simėčiusių lietuvių, seniau at
važiavusių ir čiagimių, o pa
skutiniais metais dar atvyko 
apie^SO naujų emigrantų.

Taigi dirva veikimui tarpe 
lietuvių, nors ir nedidelė, bet 
toli gražu dar neišdirbta. 
Kuopą išauginome nuo dvyli
kos originaliiį narių ligi 36- 
šių. Per tą laiką kuopon ga
vome 48-nis narius, o nustojo
me 12-kos. Paskutinius tris 
narius gavome prieš pat su
važiavimą. '

kuopos veikimas susideda 
iš reguliariai laikomų susirin
kimų,’ gegužinių vasaros lai
ku ir šokių žiemos sezone. 
Kartais išnuomuojame pamo
kinančių filmų ir rodome po 
susirinkimo.. Visi šie parengi
mai daromi sukėlimui finansi
nės paramos progrpsyvei 
spaudai. Įvairius suėjimus 
panaudojome ir supažindini
mui žmonių bei. gavimui, nau
jų prenumeratorių Liaudies 
Balšui . • 1
p Dabartiniu ’ laiku yra 22 
Liaudies Balso , skaitytojai 
Vancouver mieste ir 33 pro
vincijoje, o taipgi, siuntihėja-

parašyta, M. Lukštienė aukojo 
sūrį ir fomeičių, o turėjo būti
aukojo 2 sūrius ir tomėičių,; pa

rašyta, O. Krasauskienė,’ o turi 
būti Q. Krosnis kienS; parašyta, 
M. Ramanauskienė, o turi būti, 
M. Kamoškienė aukojo dvi bon< 
kas degtinės ir ji pati pasidar 
bavo 'išleidime ant laimėjimo.

Atleiskite, draugės, už klai
das. širdingai ačiū už ąukas.

Pikniko R&ngimo Komisija, 
J*,. ; iB m,,

•4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily)—Aut r., Rugs. 13, 1949

Visi šie pinigai, išskyrus 
nedideles susirašinėjimo ir pi
nigų persiuntimo išlaidas, bu
vo persiųsti ar perduoti se
kantiems tikslams:

Drapanų ir apsiavimo rin
kime dėl nuo karo nukentė
jusiu,

medikalių instrumentų' pir
kimui dėl Tarybų Lietuvos li
goninių,

darbo įrankiams pirkti Lie
tuvoj,

pagalba lenkų našlaičiams, 
aukos winnipegiečiams sve

tainės įsigijimui,
plieno ir miškų darbininkų 

streikierių paramai,
pabėgėliams nuo Franco ap-

Fred Rose apgynimui,
, aukos radio programai pa

laikyti “Labour looks behind 
the headlines,”

Kanados lietuvių suvažiavi
mui,

aukos dėl “Canadian So
viet Friendship” organizaci-“ 
jos,

LLD-jos knygų leidimo fon
dui,

aukos Liaudies (Balsui,
parapia dėl “Pacific Tri

būne,”
šėras įsteigimui “Daily Tri

bune,”
Consumers council dėl dele

gatų pasiuntimo Ottawon nu
mažinimui kainų,

Parama Į Civic reform com
mittee, ■

narinės duoklės į “Vancou
ver Film Council” ir Canadi
an Fojk Society ir pasveiki
nimas dabartiniam , LLD-jos 
suvažiavimui. J. K.

i 
H B
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Rochester, N. Y
Mes ir vėl netekome vieno 

draugo. Rugpjūčio 28 dieną 
mirė Emilis Strolis, išsirgęs il
gą laiką širdies liga. /

Emilis Strolis paėjo iš Lie
tuvos iš Kauno rėdytos, Vie
šintų parapijos, Didžiuliškės 
kaimo. Į šią šalį atvažiavo 
1908 metais ir visą laiką iš
gyveno Rochesteryje. Apsi
vedė su Sophie Zlokšaite, gra
žiai šeimyniškai gyveno, iš
augino sūnų Edward ir duk
terį Julie, kurie jau yra ve
dę ir augina šeimynas.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų žmogus, malonaus būdo, 
visų mylimas. Visada rėmė 
progresyvį darbo klasės judė
jimą, jam dirbo, kiek galėda
mas visada jame dalyvavo. 
Buvo ilgametis Laisvės skaity
tojas. Buvo nariu Gedimino 
Draugystės ir Loyal Order of 
Moose.

Strolio šermenis lankė dau
gybė žmonių. Jo karstą puo
šė gėlių vainikai nuo Gedemi- 
no Draugystės, nuo Moterų 
Klubo, nuo savųjų ir daugy
bė nuo giminių, draugų, kai
mynų, iš dirbtuvės. Tas paro
do, kad visų buvo mylimas. 
Palaidotas rugpjūčio 31-mą, 
su bažnytinėmis apeigomis, 
Holy Sepulchre kapinėse.

Paliko nuliūdime savo myli
mą draugę Sophie Strolienę, 
sūnų Edward, dukterį ir žen
tą Kreivaitį, dvi anūkes, sese-

nių ir draugų.
Graborius G. Savage labai 

gražiai patarnavo.
Ilsėkis, brangus drauge! O 

draugei S. Strolienei, sūnui ir 
dukrai didžiausia užuojauta. 
Raminkis, brangi drauge, ir 
dalyvauk su mumis, kaip iki 

mes visos 
L. B.

San Francisco
Sugrįžo iš Ligoninės ,

Margareta Alvinienė, pra
leidus sunkią' operaciją Uni
versity of California ligoni
nėje ' ir išbuvus ten virš dvi 
savaites, jau sugrįžo į na
mus, 3841 — 24th St. Nors 
ligonė dar silpna ir randasi 
po gydytojo priežiūra, bet 
laipsniškai sveiksta ir už mė
nesio laiko gal vėl bus sveika.

Ligonė jaučiasi labai ge
rai, kad sirgdama turėjo la
bai daug prijautimo nuo 
draugų ir draugių, net iš pla
čios Amerikos lietuvių idėjos 
draugų ir draugių. Tas pri
davė daug energijos, susveik
ti.

Nors 
' irgi 
gali- 
teko

su savo 
motinomis, visi LDS 
nariai. Apart lošė- 
atvykę nemažai ir 

svečių aplankyti sa-

lei darbavaisi, 
jumis!

Padėka

Losangeliečių Draugiška 
Kooperacija

Rugsėjo 3 ir 4 dd. pas mus 
sanfranciskiečius ir oaklan- 
diečius įvyko puikus pažmo- 
nis. Buvo seniai laukiamas 
didelis parengimas, kas pas 
mus esti retenybė.

šeštadienio vakarė abiejų 
miestų lietuvių bendromis 
spėkomis buvo surengta puiki 
vakarienė dėl svečių priėmi
mo Gaklande. Oaklandietės 
turėjo daugiausia triūso įdėti 
prie minėtos vakarienės, 
mes, sanfranciskiečiai, 
prisidėjome, kiek buvo 
ma, bet oaklandiečiams
daugiau padirbėti. Tą dieną 
atvyko skaitlingas būrys los
angeliečių lošėjų, ne tik suau
gusių, bet ir jaunų 
tėvais ir 
205 kp. 
jų, buvo 
pašalinių
vo pažįstamus ir draugus.

Po vakarienės mūsų jauni 
draugai (Mixmasters) suda
rė gražų muzikalį programą 
iš solo, duetų vyrų ir jau
nų moterų. Paskui sekė mo
terų trio ir sekstetas, akompa
nuojant pianu Virginia Won
der ir Vai. Babicz.

širdingai dėkavojame vi-1 p0 (iainų vakarą baigėm 
sichwL giminėms ir draugams , draugiškai pasikalbėdami., 
už visokią pagalbą, kurią su
teikėte; mano mylimo draugo Įvairumų Programa 
ir mūšų tėvo Emilio ’Strolio ! 
šermenyse, širdingiausias ačiū j 
už/gėles ir atsilankymą laido- ■ 
tu/ėse — už širdingą drau
giškumą, kuris ] 
mums toje liūdnoje valandoje, i 
DaV kartą tariame širdingiau 
šią aeru visiems. x

Sophie Stroliene, 
sūnus Edward, 
duktė ir žentas 
Kreivaičiai.

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio valdžia uždraudė žy
dams turėti datigiau kaip 
po vieną pačią.- /

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 
... I skubėjom į Sokol svetainę. 

- . Svetainėj, girdisi, vieni kalba- 
. . si angliškai, kiti—lietuviškai.

! Eilėse, sėdi rusų, estų, latvių 
j ir kitokių tautų. Tai jau ne- 
' buvo abejones, kad parengi
mas bus skaitlingas.

Kadangi mes mažai nusi- 
' manėm apie scenos prirengi- 
mą, tai atvykę draugai lo
šėjai veik per 5 valandas su
šilę darbavosi, kol prirengė 
scenerijas ir šviesas, kad ati
tiktų lošimui.

Nors buvo biskį suvėluota, 
bet scenoj , pasirodė mūsų

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.) '
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir#., 

telefonuokite:
SHoreroad 8-9380 

Ir Qustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jū's reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenimis, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi' galiina priduoti per PAUL 'GUSTASf
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų, koplyčia, kur šeimos pato
giai* gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
r ' % I

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

Asmžiiiški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

‘ ► z . '■ ' ’ f V V’ *'• ( * . rl. :
»I iwwirAwfruw i r. iry rr.aifijiį,* i<w«Mr*wrnir—

„ ,| ^.i , .. ...........................

Cai.
draugė Karosienėenerginga 

ir perstatė dalyką, kad paren
gimą rengia trys tautos, /tai* 
yra, lietuviai, latviai ir estai, 
kurie u ž s i v a d i n a Baltic 
States Kultūros ir Meno Ko
mitetas. Komitetas įsteigta^ 
pradžioj antrojo pasaulinio 
karo ir jis dar iki dabar ben
drai veikia San ’Francisco ir 
Oaklande.

Taipgi pirmininkė perstatė 
dalyką apie veikalą, kad los- 
angeliečiai aukaudami ^havo 
laiką ir triūsą atvyko suloš
ti. Autorius ir Veikalo mo
kytojas Al. Camper, muzikos 
ir dainų mokytojas d. Vai. 
Babicz.

Prasidėjo pirmas veiksmas, 
pasirodė puikus scenos vaiz
das, pieštas jaunos draugės 
Jean Bogdal. Jis atvaizduo
ja kalnus, tarp kurių pradė
jo ieškoti aukso ų— ir įsteigė 
aukso kasyklas; ; Pirmame 
veiksme kalba ir ' dainuoja 
džiaugsmo dainas. Įdomu bu
vo girdėti dainuojant jauną 
vaikutį Lance Cąsper. Jis tu
ri gražų
labai gerai 
gaidas.

Antras 
duoja, kaip
ninkai puikiai gyveno, 
kydavo keletą gražių mergi
nų karčiamoj. Tos merginos 
mokėjo prisikalbėti prie auk
so kasėjų, ir iš jų išviliodavo 
visą jų uždarbį. Antra scena 
įvairi, daug dainų, šokių ir 
daug satyros. Virginia Won
der ir J. Uston duetas, An
gela Adams solo, 
trio—C. Casper, J 
V. Wonder; šokikės 
Maksloveskas, 
čius ir Alice 
vietoj — Al. 
čiamninkas — 
so kasėjai—V.
mas, S. Adams, Jack Malfj, 
ir G. Zellen, savo vietoj 
šia labai natūraliai. A. 
ton ir Helen Zellen savo 
lėse labai gerai tiko,

Trečią veiksmą daug; paį
vairino gražios dainos. Jau
nos mergaitės Lorraine Zellen 
— dar jaunutė, 
skambina pianu, 
dal puiki šokikė, 
f i dar jaunutė, 
rai groja ant

ir aiškų balselį ir 
išlaiko melodijos

I 
veiksmas atvaiz- 
tų laikų karčiam-

Užlai-

merginų 
Bogdal,
- Gloria 

Aldona Klaš-
M.elfi. šerifo 
Klasčius, kar- 

L. Balta d, auk- 
Bogdal, J. Kli-

lo- 
Us- 
ro-

o puikiai 
Linda Bog?
Janice Mah 
bet jau ge- 

armonikos,
Joyce Wonder energiška mer
gaitė, atrodo, bus gera scenos 
artistė. Lanče Cašper. bus 
geras dainininkas. O Al. 
Casper vaidino seno ūkininko 
rolę per visą lošimą. Jie į 
lošimą ir ęlainas įdėjo labai 
daug energijos ir triūso. Tu
rėjo padaryti kelionę 437 
mylias į vieną pusę, tai mes 
rengėjai brangiai įkainuojam 
tol:į pasišventimą dėl sąn- 
franciškiečių ir oaklandiecių. 

Aš turiu jausmą, taipgi ma
nau, kad ir visi mūsų rengė
jai tą patį mano, jeigu kas 
mums gero padaro, tai 
turn šimteriopai, jiems 
teisti.

Prie šio parengimo

nore- 
atsi-

daug 
žmonių' prisidėjo su vienokiu 
ar kitokiu dalyku,— didelis 
ačiū jiems! • *' .

Susižeidė Arthur Norkus
draugas ir 
muzikantas 

Petro ir A-

Buvo į. ligoninę nuvež- 
Dabar randas po dak-

Jo iąuna žmona Olga 
dukrele tuo laiku

Mūsų jaunas 
garsus orkestros 
Arthur Norkus, 
gotos sūnus, kiek laiko., atgal,
parvykęs vėlai vakare iš šo
kių kliubo, netikėtai paslydo 
ir išsilaužė kojos riešo kau- 
luką. 
tas.
taro priežiūra ir koja sveiks
ta.
su jauna 
svečiavosi Pittsburghe, tai net
neturi nė kam štubą prižiū
rėti . Rugsėjo 8 d. jo žmone
lė žada sugrįžti oro keliu at
gal į San Francisco.

Linkiu jaunafri draugui greit 
susveikti. Jo gyvenimo vieta 
2135 Sacramento St., S. F. 

r Alvinas.
■..........................  1 .................................................... ■■ "

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Pasitarime vykdyti ,taip vadinamąjį Brannan planą 
farmoms, sėdi iš kairės: kongresmanas Stephen Pace 
iš Georgijos, prezidentas Trumanas, kongresmanas 
Harold D. Cooley iš Tennessee; stovi: senatorius El
mer Thomas iš Oklahomos, žemdirbystės 'sekretorius 
Charles Brannan, senatorius Clinton Ę. Anderson iš 
Naujosios Meksikos, senatorius Scott W. Lucas iš Illi
nois. Pastebėjote, jog visi tarėjai farmų reikalo atsto
vauja daugtūkstantinių akru plantacijų arba maisto 

produktu pakavimo industrijos sritis.

pakilo—nori gauti bąlso.
Dar prie laiškų skaitymo 

pirmininkas pasisakė, kad tu-' 
ri registruotą laišką, jam . 
adresuotą, liečiantį Draugi
jos reikalus, bet priduos da- 

Susirinki- . 
me buvo reikalavimas, kad 
būtų skaitytas laiškas susirin
kime. Net prasišalinusio di
rektoriaus vieton tapo padėta 
nerinkus neva alternatas, . 
kuomet altematų visai nėra. 
Tatai sekretorius patikrino iš 
protokolo, bet J. J. Bakšys 
tuojau pasuflioravo ^"Sekreto
riui, kad pirmesnių metų riti- x 
kimuose yra. Kur sauvahš- 

'kūmas |bujoj«, ten demokra
tiškumas dingsta, kaip] pava
sarį sniegas. / D. J.

Pittsburgh, Pa
Rugsėjo 5 d. pas mus ADF Į 

surengė proga Labor Day di
delį paradą. Maršavo benai, 
dalyvavo apie 15,000-žmonių. 
Maršas tęsėsi nuo 10 vai." ry
to iki 12 valandos.

'South parkuose buvo Alle^ 
gheny apskrities paroda—fė-v 
rai. Sugabenta įvairiausių 
mašinų, suvežta veislinių gy
vulių, visokių javų, daržovių, 
kvietkų ir kitokių dalykų. Už 
geriausius daiktus davė do
vanas, 
vo.
prezidentas Trumanas, 
pasakė neilgą kalbą, 
kalbėjo, kaip visada, 
mas savo politiką, .

Daug žmonių dalyva- 
Darbo Dienoj atvyko ir 

kuris 
Jis 

girda-

Ka-
me-

Rugpjūčio 31 d. mirė 
zys Misius (Miller), 47 
tų. Jis- buvo , Amerikoj gi
męs. Buvo žibalo inžinierius. 
Seniau gyvenęs Northsidėj. 
Paliko nuliūdime moterį, duk
terį, seserį ir daugiau gimi
niu.

Pittsburgh's ir jo priemies
čiuose daug darbininkų pa
leista iš darbo. Liejyklos pa
leidžia darbininkų. Naują 
darba susirasti labai sunku.

D. P. Lekavičius.

Cleveland, Ohio
• Šolomskas Kalbe^ Spalio 3 d. 

šiame /"‘šaltojo karo” lai- 
ikotarpyje, kuris eina už karą 
ir fašizmą iš vienos pusės 
už taiką 
kitos, kiekvienam blaivai pro
taujančiam žmogui svarbu ži
noti tiesa. Ką reiškia karas 
ir fašizmas? žmonių mjntyse 
atsistoja nelengvai išrišamas 
klausimas.: ar yra ganėtinai 
pajėgų pasauline plotme, kad 
pastoti kelią Wallstry.to pasi
kėsinimui su'fašistinti 
listų valdomas šalis, 
trečią pasaulinį karą 
kinimui demokratinių 
ypatingai Tarybų Sąjungą, ir 
užvaldyti visą pasaulį? Drg. 
D. M. Šolomskas, kuris mūsų 
spaudoje, darydamas pasauli
nę apžvalgą, t^ip puikiai nu- 

įvykius, 
mūsų 

klausi-

ir
ir demokyatiją. iš

kapita- 
užkurti 
svtriuš- 

šalių,

rengia 
Komi-

šviečia pasaulinius 
pajėgs atsakyti 4r į 
sunkiuosius ^ių dienų 
mus. 2

Prakalbas šolomskui 
LLD 15-tos' Apskrities
tetas. Prakalbos įvyks pir
madienį, spal'io 3 d., Slovėnų 
Auditorijos ^žemutinėje sve
tainėje, 6417 St. Clair Ave.

Robeson Bus CIevelande 
Spalio 7-tą

žymūsis Amerikos * artistas 
ir kovotojas u& negrų ir abel- 
nai Amerikos- žmonių teises 
Paul Robeson atvyksta į Cle
veland spalio 7-tą. Čia jį’ 
kviečia Afrikos Dalykų Tary
ba. Robesonui rengiamas ma
sinis mitingas ir koncertas bus 
Paradise Auditorijoj 2226 E. 
55th St., arti Central Avė.

Plačiau apie tai bus praneš
ta vėliau.
Holland Ištraukė Kandidatūrą

. 'Herschel G. Holland, buvęs 
Progresyvių Partijos Cuyaho
ga apskrities prezidentu,, bu
vo padavęs savo kandidatū
rą į Clevelando miesto ma
jorus ant independent tikie- 
to. O kada Hollando plat- 

pradžia 7:30 vai. vakare, Draugijų1 forma atitiko Progresyviu
svetainėje, Porter St. Prašome visų nolitikai tai Pro negerai. įsitėmyti dieną ir kviečiamės 1 Airijos poiluKdl, tai i logic 
dalyvauti 'pamokose. Taipgi norime 
atkreipti atydą, kad jau ne per 
daugiausia laiko iki koncerto, tad 
svarbu, kad visos dalyvautume' pa
mokose 
mėnesį, 
vičienė.

PHILADELPHIA, PA.
>LDS 5 ’ kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, /rugsėjo (Sept.) 14 d. 
pradžia 8 vai. vakare/ Liaudies na 
me, 735 Fairmount' Ave. Visi na
riai malonėkite atsilankyti j susi
rinkimą, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi išgirsite ba
liaus komisijos raportą, nes jie vis
ką jau tuvi prirengę. Balius įvyks 
špalių (Oct.) 22 dŲ salėje 414 Green 
St. — P. Valanticnč, prot. rast.

(203-205)

DETROIT, mich.
Pranešimas Moterų Pažangos Cho

ro nariams. Choro pamokos įvyks 
trečiadienį, rugsėjo (Sept.) 14 d.,

Koncertas įvyks lapkričio 
- Choro pirm. K. Krapta- 

(205-206) >
J PHILADELPHIA, PA.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą, per Laisvės 
pikniką -Gloucester Heights, N. J., 
kas nors‘paliko 6 lėkštes ir tiek 
pat peilių ir šakučių. Paliktieji 
daiktai randasi 3514 Shclmire Avė. 
Philadelphia, . 36, Pa. — P. Walan- 
tichė. (205-206)

' ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Sus. 33 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 14 rugs. (Sept.) 
po num. 408.Court St., 8 vai. 'vak 
Nariai malonėkite dalyvauti. Turė
sime svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite naujų narių. — Sekr. B. M

/ S 205-206)

c
^ Wholesale and Retail

Beer, Wine, Liquor '

NO'fTOĘ i« hereby given that License No.' 
EB 2lv0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under '.Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of KlnjfU, Ui b« consumed on tlw 
premises.

JĄCOB

Netikėti Dalykai Dedasi

Rugsėjo 6 d. į L. S. ir D. B.
Draugijos mėnesinį susirinki- lyką direktoriams, 
mą susirinko daug; daugiau 
parių, negu paprastai Nusi
rinkdavo. Tai buvo neveltui, 
nes kiekvienas jautė, kad bus 
svarstymas, kas įvyko rugpjū
čio 28 d., .Olympia Parke. Tą 
dieną buvo Progresyvių Par
tijos piknikas ir parko biznio 
gaspadorius M. Tamošiūnas 
pravedė negrų segregaciją, 
atsisakydamas duoti alų ger
ti, taip, kad rengėjai, prisilai
kydami lygybės, turėjo išsi
kraustyti į kitą vietą, kur vie
ningai užbaigė piknikavimą. 
Tas aktas ir suvarė į skait
lingą susirinkimą narius,

Apsvarsčius paprastus drau
gijos reikalus, prie’naujų su
manymų tapo pakeltas klau
simas apie tą sauvališkumą 
Tamošiūno.- Kaip tik klausi
mą keliantysis užbaigė kalbą, 
pirmininkas Ig. Šupienas kū
jeliu trinkt .į stalą ir pareiškė, 
kad susirinkimas uždarytas, 
nepaisant, kad kelolika rankų

reikalus, prie’naujų su-

CHARLES

Lenki jbs laivo BaĮrory ma- 
rininkams vėl uždrausta išei
ti iš laivo mūsų imigracijos 
valdininkams tebekerštaujant 
už Eislerį, kuris išvyko namo 
Europon tuo laivu.

Artistams medžiagų krau
tuvėje, New Yorke, gesinant 
gaisrą dūmai-dujos buvo pri- 
dusinę 10 gaisragesių.

J. ROMAIN
Laidotuvių 
. Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

) BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmęnys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

MATTHEW L
BUYUS '

(BUYAUSKAJ9)
□

Laidotuvių Direktorius

□ n □
426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

šyvių Partija pažadėjo jam 
visuotiną moralę paramą. 
Progresyvių Partija surinko 
ganėtinai parašų uždėjimui jo 
ant baloto ir pradėjo propa
gandos vajų už jo išrinkimą. 
Vėliau Holland pareikalavo 
ir finansinės paramos^ kurios 
Progresyvių Partija 
ištesėti. Holland 
kandidatūrą.

negalėjo 
ištraukė 
J. N. S.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY 
I \

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn JI, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

JOSEPH BALTAITIS
. BAK & GRILL )

518 Grand Street, Brooklyn, N. ,Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

OMinwniminmiiiiiiniiiinmniniro

TELEPHONE
STAGG 2-5048

BES. TEL.
HY. 7-8881

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GBABOBIU8 

FUNERAL HOME
i ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas) { \
Liūdesio valandoje kęeipkitčs pas mus xj 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kaina 
Puikiai įrengtos < D vi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. I
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Viešnia
NewWto^<ž8K^y2lnioi

Praėjusią' savaitę newyor- 
kiečiai - brooklyniečiai turė
jome viešnią iš Johnson City, 
N. Y., Viktoriją Zmitraitę. 
Viktorija buvo užsukusi did- 
miestin porai dienų baigdama 
savo atostogų, kurią jinai pra
dėjo su kelione Chicagon, už-> 
baigė New Yorku.

Atostoga, pasimatymu su 
daugeliu labai senai jmatytų 
artimųjų ir draugų 
patenkinta. Bet 
plačiau pasidairyti 
lietus — abiejuose
čiuose atostogų metu po ke
lis kart palijo, — skundėsi ji.

Viešnia buvo atvykusi at
lankyti 
Centrą 
karą 
taipgi 
na
dirbhno 
kitokias 
darbai, 
savaitės, 
gos vėl
įspėdama:

—Sekamas vizitas priklau
so Bronei. Aš liksiuosi na
mie su tėvu.

Seserys Zmitraitės, grožės 
saliono savininkės, dažnai at
laiko mūsų įstaigų ir organi
zacijų svarbiausias, didžiau
sias iškilmes Brooklyne-Rich- 
mond Hill, greta savo miesto 
Binghamtono lietuvių pramo
gų, kuriose nuolat dalyvauja.

R. .

Viktorija 
miestuose 
sutrukdė 
didmies-

ir Lietuvių Kultūrinį 
moterų bowlingo va- 
praėjusį trečiadienį, 
pamatyti, kaip ei-

gimnastų salės per- 
į raštines, sales ir 
įstaigoms patalpas 
Išvyko namo galop 
žadėdama prie pro- 
mus atlankyti, bet

Civilinėms Teisėms 
Ginti Aukos

pir-

J. Steponaitis $10.
J. Kairys $1.
Dėkingas šiems ii* jau 

miau aukojusiems, brookly-
nietis Civilinių- Teisių Kon
greso lietuvių skyrius prašo 
visus pagalvoti, aprokuoti sa
vo išteklius ir nedelsiant pri
sidėti.

Civilinės unijistų, bendrai 
darbininkų ir visos pažangio
sios liaudies teisės niekad ne
buvo aršiau puolamos, kaip 
yra dabar. Kovoti teisių gy
nime nėra saldu. Mažiausia, 
ką kiekvienas teisių ir lais
vių išsaugojimo mūsų šalyje' 
patrijotas galėtų atlikti, tai 
nors prisidėti visuomenės 
švietimo ir jau užpultųjų gy
nimo srityje su auka pagal 
geriausią savo išgalę. A.

Svečias Kumštininkas 
Buvo Užpultas Gatvėje

Iš Kriaučių Dirbtuvių 
Pirmininkų Susirinkimo

Rugsėjo 9 d. įvyko kriaučių 
dirbtuvių pirmininkų susirin
kimas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo patalpoje. Lo- 
kalo pildomoji taryba, susi
šaukė dirbtuvių pirmininkus 
pasitarti bendrai kas link ga
vimo mokesties už šventes ir 
vakacijas, kadangi praėjusia
me lokalo susirinkime dauge
lis kriaučių skundėsi negavę 
tos mokesties.M

šiame bendrame susirinki
me pirmininkų su taryba pla
čiai ir drūtai pasikalbėjo ir 
priėjo prie išvados išrinkti 
iš pirmininkų ir tarybos ko
misiją kreiptis į Joint Boardą, 
kad tiems nuskriaustiesiems 
nariams tuvi būti atlyginta.

Dirbtuvių pirmininkai čia 
ant vietos išrinko iš savo tar
po komisijon J. Jusaitį, F. 
Reiijhardt ir J. Bernotą. Lo
kalo pildomoji taryba turį 
savo posėdį, irgi išrinks tri.^. 
Toji sudėtinė komisija, s 
skyriaus delegatu, turės kreipi 
tis atlyginimo tiems nuskriaus
tiems unijos nariams.

Dirbtuvių pirmininkai ir ko
misijos išdavė raportus iš sa
vo dirbtuvių. Pasirodo, kad *■ , 
kriaučiai pilnai dirba, darbo 
yra visose dirbtuvėse. Vieno
je kitoje įvyksta tarpe bosų 
ir darbininkų nesusipratimai, 
bet lokalo valdyba su delega-

tu tuos nesusipratimus ištaiso.
Dar reikūZpriminti, kad tū

li pirmininkai -raportavo, ’jog 
randasi senų unijistų, kurie 
nesupranta ar nenori suprasti 
unijos taisyklių, siūlosi bo
sams dirbti viršlaikius. Savai
me yra aišku, kad toks atsi
davęs bosui darbininkas už 
viršvalandžius negauna laiko 
ir pusės mokesties. Toks dar
bininkas nusiskriaudžia save 
ir dirbtuvės komitetui pasun
kina. Su tokiais darbininkais 
unija turėtų pasielgti griež
čiau, pamokyti’juos'liautis sa
ve parsiduoti ir unijos taisy
kles laužyti.

Pas kriaučius 
dirbtuvėse 
naujųjų, 
mokančių 
nių, kaip

lietuviškose 
visose yra daugelis 
jaunųjų kriaučių, 
to amato ir tuoki
mės vadiname, di- 
trodo, lietuvių 54- 
1 yra proga gyvuoti 

pgoką laiką. Bet klausimas, 
ar tie jaunieji galės pas lietu
vius kriaučius apsigyventi. 
Mat, lietuviai senieji kriau- 
čiai jau yra įpratę 6 mėnesius 
dirbti, o kitus 6 mėnesius gat
ves “mieruoti.” Artinasi Pa-’ 
dėkų Dienos šventė,; praside
da dirbtuvių valymas ir ba
tų taisymas
ruoti,” čia gali ir mūsų nau
jieji kriaučiai dingti iš lietu
viškųjų dirbtuvių.

J. Stakvilevičius.

gatvėms “mie-

Richmond Hill, N. Y
Mūsų kolonija paaugo trimis 

gerais lietuviais,—Babarskų 
šeima

š. m. rugpjūčio mėnesio 31 
dieną New Yorkan atvyko iš 
Argentinos Juozas ir Ona 
Babarskai su dukrele Irena ir 
apsistojo pas Venskūnus, 
Richmond Hill’yje. Onosi Ba- 
barskienės pctvtėvais pavaldė 
—Valatkaitė. Babarskas yra 
Venskūnienės brolis. Patys 
Venskūnai taipgi yra buvę 
argentiniečiai ir dabar gyve
na čia su savo dukrele Va
lentina ir žentu A. Nevinsku.

Aną vakarą teko pasisve
čiuoti pas 'svetingus draugus 
Venskūnus ir pasikalbėti su 
svečiais.

—Kaip patinka mūsų mies
tas ?

—Mažai mes jo dar matė
me, — atsakė Babarskas, —

Kid Gavilan, kubanas leng
vesniojo svorio kumštininkas, 
praėjusį penktadienį kumš- 
čiavęsis Gardene su Rocky 
Castellani ir laimėjęs, sekma
dienį New Yorke tapo aprai
šytas peiliu gatvėje.

Barnis kilęs dėl tiksliai ar 
netiksliai pastatyto taksiko 
skersai kelią, kuriuomi kumš
tininkas su grupe savo drau
gų turėjo pravažiuoti. Kumš
tininkui atkartotinai burzgi
nant savo auto ragelį, kad jį

praleistų, prie taksiko buvę 
vyrukai iš karto pradėję ble
vyzgoti, o paskiau pavartoję 
ir peilį.

Pasėkoje tos atakos dakta
ras Gavilanu^i susiuvo . -veidą 
penkiais digsniais, o jo gy- 

i nėjui detektyvui Philip An
dersonui 15-ka digsnių.

Numetęs nuo 25 pėdų sie
nos asmenį Riverside Parke, 
New Yorke, Edward Marti
nez, 22 metų, bus teisiamas 
kaipo žmogžudys jo numes
tajam brooklyniečiui Edward 
Stout, 25 metų, nuo to mi
rus. *

Demokratinių Amerikiečių 
Dave Atsakymą25,000

Duokit SAVO Atsakymą 
30-metiniame Jungtinių Valstijų Komunistų 

Partijos Su kakties Minėjime

MADISON SQUARE GARDEN’E
' 8th Avė. ir 49th St.

KETVIRTADIENĮ, RUGSĖJO 15.- 7:30 P. M. . 
. Išgirskite:

EUGENE DENNIS KAUNSILMANĄ BEN. J. DAVISĄ
CLAUDIA JONES IRVING^ POTASH

ROBERT THOMSON, .pirmininkas , • /
HOWARD FAST, svečias kalbėtojas
. DAILĖS PROGRAMA

TIKIETAI: 60c, $1.00, $1.20, $1.50, $2.00 Bookfair, 133 W. 44 St.:
Jefferson Bookshop, 575 — 6th Avei; Workers Bookshop, 50 E. 
13th Street.

Rengėjai: N. Y. Valstijos Komunistų Partija.

Merginos-Moterys!
Praėjusį trečiadienį pradė

ta moterų organizuotas 
“bowling.” Nbsusirinko tiek, 
kiek tikėtasi bei?kiek buvo 
pasižadėję, tačiau, suėjusioš 
pradėjome sezoną su ūpu ir 
vilčia, jog sekamą savaitę su
sirinks daugiau mūsų draugių.
— Prašome moterų ir merginų 
prjsidėti prie organizuoto 
“bowling” ir?ateiti į Liberty 
Bowling Alleys ateinantį tre
čiadienį, 1,4-tą rugsėjo, 8 vai. 
vakare. Kviečiame visas be 
skirtumo amžiaus ir prityrimo 
šiame sporte. Ateikite, kad ir 
niekad ,nemetusios “bolės.”

Moterų Bpwljngo Lyga.

2-se Auto Nelaimėse 
Sužeista 10 Asmenų

Keturi asmėnys tapo sužei^ 
ti, vienas iš jų pavojingai, 
trims mašinoms susidūrus ant 
West Side Highway prie. 48th 
Street., New Yorke. Vienas iš 
vairuotojų areštuotas.. Jį kal
tina, kad jis vairavęs būdamas

Antroje nelaimėje prie 
Baruch Place; ir Broome St. 
sužeisti 6 asmenys. Vienas įš 
dviejų susidūrusių mašinų 
vairuotojas vairavęs tiktai su 
mokinio 'leidimu, mokiniams 
uždraustoje vairuoti srityje. 
Jis irgi turės stoti teisman, 

j---------- ------------- --------------

bet kiek matėme, mums pa
tinka. ,

—čia žadate^pastoviai apsi
gyventi ?

—Taip, —atsakė Babąrs- 
kienė, — va, dukrelę jau į 
mokyklą leidžiame.

Svečiai jau buvo nuvykę į 
Mahanoy City, Pa., kur gyve
na jo sesutė; taigi jie šiek 
tiek jau matė Jungtihių Vals
tijų. Jiems patinka Pennsyl- 
vanijos farmos, patinka mūsų 
laukai.

Draugas Babarskas ieškosis 
darbo ir pradės tikrai įsikur
ti, nes jie atvyko čia gyventi.

Apie Argentiną jų nuomo
nė prasta: šalis natūraliai 
turtinga ir graži, bet darbo 
žmonės vargą vargstą kur kas 
didesnį nei čia.

—Kaip ten gyvuoja progre
syviai lietuviai, jų organizaci
jos?

Svečiai aiškina: organizaci
jas ir laikraštį Vienybę Pe
rono valdžia "nepersenai pa
smaugė. Areštų (tarp lietu
vių), jų žiniomis, padaryta 
nebuvo. Buvo suimta ir įka
linta keletas 
taipgi slavų 
ryta.

Svečiams 
girsti, kad 
Aires mieste 
leisti naujas 
vyne.”

Babarskų šeima laivu iš 
Buenos Aires į New Yorką 
keliavo 40 dįenų. Laivas, 
mat, buvo prekybinis, dauge- 
lyj vietų stojo' ir\ išbuvo po 
keletą dienų. Tokia ilga ke
lionė, aišku, išblaškė iš žmo- 
nių galvos daug, ką jie ryžosi, 
atvykę pasakyti.

. Babarskų dukrelė Irenutė 
mums padeklamavo porą gra
žių lietuviškų deklamacijų. Ji 
gražiai kalba lietuviškai, dar 
geriau, aišku, kalba ispaniš
kai, arba kasteljaniškai. Kai 
ji išmoks angliškai kalbėti, 
tuomet visai gerai bus. Irenu- 
tė 9 metų amžiabs. •

Abu Babarskai malonūs 
žmonės ii* buvo labai spiagu 
praleisti vakaras su šeiminin
kais ir jų svečiais. '

Progresyvė Richmond Hil- 
l’io visuomenė gali pasidžiaugi 
ti’ sulaukusi šitų trijų malo
nių lietuvių!

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 14 d., 8 vai. vak., 
Liet. Neprigulmingo Klubo name, 
269 Front §tv Visi nariai būkite, 
nes turėsime daug svarbių reikalų 
aptarti. — Sekr. (205-206)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys; šiltas vanduo, garas ir kiti 
patogumai. Dčl dąugiau informacijų 
kreipkitės pas: černiavičius, 
57-23 — 63rd St., Maspeth, L. L, 
N. Y. Telefonas: TW. 4-8130. .

slavų veikėjų, 
spaustuvė uždą-

buvo smagu iš- į 
nesenai Buenos 
tapo pradėtas j 
laikraštis—“Tė-

Didžiojo Mitingo Dalyviai 
Tars Žodį Prieš Fašistų 
Atakas Ant Kamiu Žmonių

Amerikos Komunįstų Parti- 
0 metų sukakčiai minėti 

mitingas 
vakarą, 

Madison Sq.

jos 
šaukiamas ,masinis 
šio ketvirtadienio 
rugsėjo 15-tą, 
Gardene, New Yorke, pareikš
savo protestą prieš fašis
tinių gaujų siautėjimą mūsų 
šalyje.

Atakps ant ramių žmonių, 
buvusių suvyk'usių į Peeks
kill išgirsti paskilbusįjį artis
tą Paul Robesoną, bus nuo
dugniai gvildenamos ir tuo 
klausimu pasisakyta. Perse
kiojamieji d e p o r t a cijomis 
sveturgimiai unijistai ir kiti 
žmonės taipgi, išgirs užtarimą 
tįame mitinge. /

I Tačiau ne vien tiktai to ve
dini į tą mitingą suvyks de- 
sėtkai tūkstančių darbo žmo
nių ir jiems artimos pažangio
sios visuomenės. Juk kiekvie
nas padorus žmogus atsimena 
tos jaunos partijos rekordą 
darbo žmonių gerovei ir pro
gresui. štai tik keli iš tos 
partijos nuoveikių :

. Komunistai ėjo priešakyje 
pikietų už unijizmą.

J'ie vadovavo bedarbių ko
voms už darbus ir pašalpą
xxxxxx>ooo<xxx>o<x>oo<xxx>o<xx

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

hooverizmo laikais.
Jie vadovavę kovoms už 

nedarbo apdraudą, ’ kuri da
bar nors dalinai pagelbsti at
stumti alkio vilką nuo durų 
netekusiems darbo.

Jie visuomet kovojo ir tebe
kovoja prieš fašizmą.

Komunistai darbuojasi už 
praplėtimą, padidinimą ir tei
kimą anksčiau senatvės pensi
jos^ padidinimą nedarbo ap- 
d raudos.

Komunistai visuomet kovo
jo prieš karą, už taiką, tai 
dėl to ruošiantiesiems trečią
jį pasaulinį karą komunistai 
yra- aršiausioji skeršpainė ant 
kelio, dėl to jie niekinami, 
apmeluojami ir smurtiškai' už
puolami. Tai dėl to kiekvie
nas kovotojas prieš karą yra 
apšaukiamas komunistu ir pa

teisinamos visokios ant jo 
atakos, persekiojimai.

Ir tai dėl to taikos mylė
tojai, taikos gynėjai, bus jie 
komunistai ar net nepritarian
tieji komunistų kitoms idė
joms, bet sutinkantieji ginti 
taiką, dalyvaus su komunis
tais tos 
kakties 
mitinge 
dene.

partijos 30 metų^m- 
tninėjimo masiniamb 
Madison Square Gar-

ties

Sudegė Žuvininkų 
Laivukas

Išplaukus žuvauti
Gravesend Bay, Brooklyne, 
užsidegė ir staiga supleškė
jo liepsnose 28 pėdų motori
nis laivukas Lourick'. Gaisro 
gesinti atskubėjo gaisragesiai, 
pajūrio sargybiniai ir polici
ja, bet'’laivukas paskendo.

Laivuku plaukiojusiems En
rico Viteritti ir Alfred To- 
masello pavyko išsigelbėti su
šokus į irklinę valtį, kurią pas
kui kiti žuvininkai atitraukė 
prie kranto.

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa' knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėj^ valdžioje, ir kuris yrą patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 

' šalyse. Tas gal būt atlikta pei' laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra Atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIčIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

Liepų Žiedų 
Medus

Bitininkas Kuncius Laisvei 
atvežė didelį troką šviežio 
liepų žieddų medaus. Kenuo- 
kite vaišius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir įsigykite šviežio me
daus.

Ateina ruduo, artinasi slo-. 
gos. Turėkite namie medaus 
ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės junis apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsite.

Skanesni ir maistingesni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal- 
ir jūs pamėgsite su medum 
keptus tortus. 

BUNGALOW EXPERTAI
z ’Mes dabar statome daug bunga}o(vs. 

Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Mallavojimu ir senų namų pertaisy
mu į moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—-53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

00000000000000000000000000

GYDYTOJAS

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

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

. Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

i

32 Ten EycK St., Brooklyn, N. Y.
/. •

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

TONY’S A
UP-T0-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

# Savininkas

306 UNION AVENUE
geimai patyrę: barberiai

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A,, Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. ĘVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare 

i
Penktadieniais uždaryta

Valandos:

Į BROOKLYN i

LABOR LYCEUM;
DARBININKŲ ĮSTAIGA j 

[Salas dėl Balių/ Koncertų, Ban-į 
[kietų, Vestuvių^ Susirinkimų ir tt.j 
Į Puikus steičiųs su naujausiais j 
i Įtaisymais. < j
! keturių Bolių alleys j 
Į ' Kainos Prieinamos. j 
! 949-959 Willoughby Ave. j 
I .Tel. STagg 2-8842 ;

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Daroiųp ir PritaiKome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
‘ Optometrists ' 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

DWC D 4 D 411 GRAND STREET £Urr( o dAK Brooklyn, n. y./
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
Evergreen 4-7729

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(ąt Ėorest Parkway Station) • 
Woodhaven, N. Y. 

C/D6'3 , .
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. \ 
»•

Laidotuvių Direktoriai: J
F. W. Shalins-J. B. Sh alins

TEL. Virginia 7-4499.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į X

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street .

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos* ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
t

Catherine Augustine & Frank Sanko
' SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

' Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugs. 13, 1949




