
Nehru ir Stalino nuomones

Tenka gelbėti McGee.
Delegacija.
Andrulio reikalas.

Rašo R. MIZARA

Kiek vienam aišku, jog Ko
rėjos klausimą išspręsti ryš
kiausiai galėtų tik Jungtinės 
Tautos.

i
Bet Jungtines Tautos nega- j 

lės to klausimo išs 
jose imbus atstovai 
ir Tarybų Sąjunga.

Pasirodo, jog tuo klausimu' 
pilnai sutaria Indijos premje
ras Nehru ir Tarybų Sąjun
gos premjeras Stalinas.

Pirmiau nei k a kitą pradė
ti, šiuodu vyrai sako. Jungti
nėse Tautose (ių Saugumo 
Taryboje) turėtų sėdėti Ki
nijos atstovas, vietoj čiangkai- 
sekininko. nieko neatstovau
jančio.

Darbo Žmonių 
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RŪMAMS REIKALAUJA 10 BIDONŲ DOLERIU KARUI
i ja 1 .

nul224 milionai pasirašė 
atsišaukimą del taikos, 
prieš atomines bombas

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
KORĖJOS LIAUDININKŲ 
ATAKĄ PRIEŠ TAEJONĄ

Ragina pakelti taksus, 
užgirti neribotą' draftą, 
įvesti privalomą darbą

buvo Įkalinta 150,- 
žmonių. Jie buvo įka

li g-

Praėjusiais metais Pietinėje 
Korėjoje 
OOO 
linti del. nepritarimo S
man Rhee valdžiai.

Šitaip sako CIO veik 
Stanley Earl, grįžęs iš K 
jos Į Seattle, Washington.

—Kalėjimai buvo perpildy
ti politiniais kaliniais, — sakė 
jis Fe d eruotosios Spaudos ko
respondentei Kathleen Cro
nin.—Aš visa tai mačiau savo 
akimis.

Išlaisvinimas Hay wood 
Pattersono, vieno ir paskuti
nio Scottsboro vyrų, kadaise 
nusmelktu mirti, yra didelis 
Amerikos žmonių laimėjimas.

įsivaizduokime: jei tuomet, 
kai astuoni Scottsboro berniu
kai buvo suimti ir nusmerkti 
mirti, nebūtų subrusta, nebū
tų veikta, tai visi jie būti! jau 
seniai negyvi.

Tik didžiulis žmoniį judėji
mas išgelbėjo juos nuo elek
tros kėdes ir šiandien jie yra 
laisvi.

Pattorsonas dabar jau vy
ras. Jis jau ir rašytojas — 
parašė apie savo bylą knygą.

Knyga Įdomi 
niškos istorines 
vertes.

ir turi milži-
ir politinės

Amerikos vi-Bet štai prieš 
su omen ės akis stovi kitas di- 
•delis darbas: reikia išgelbėti 
nuo elektros kėdės pasaulinio 
karo veteranas, Willie McGee.

McGee tebesėdi mirties ka
meroje Jackson (Miss.) kalė
jime. Jau viskas paruošta jo 
žudymui, sako pranešimai iš 
to miesto.

Kiekvienam aišku, jog Mc
Gee nėra nei kiek kaltesnis iš- 

. prievartavime m o t e r s
Scottsboro berniukus.

Bet jis bus nužudytas, 
visuomenė nesubrus, jei
pradės darbuotis, reikalau
jant, kad MacGee būtų nežu
dytas.

jei
ne-

New York.—Jau 224 mik 
žmonių Įvairiuose kraštuo
se pasirašė Pasaulinį Stock- 
holmo Konferencijos atsi
šaukimą, kuris ragina už- i 
drausti atomines 
ir apginti taiką.

Lenkija. — 20 milionų.
Italija. — 10 milionų.
Bulgarija. — 6 miliona 
Vengrija. — 7 milionai 
Čechoslovakija. — Pu:

bombas į devinto miliono.
Rytinė Vokietija. — J

Taikos Žinių Centras 
New Yorke pastebi,/jog pa-' 
sirašiusieji tą atsišaukimą 
sudaro dešimtadalį visos 
žmonijos. Centras paduoda ! 
sekamus pasirašiusių skait-; 
menis įvairiose šalyse:

Francija. — 10 milionų 
francūzų pasirašė taikos 
atsišauk ima.

Sovietų Sąjunga. — 96 
milionai žmonių pasirašė tą 
atsišaukimą.

Kinija. — Pasirašė 31 
milionas.

Vokietija
! Milionas.

Kuba. —
šiaurinė 

milionai.
Japonija
Ind i i a, Argentina. Brazi

lija. Kanada ir Burma — 
po' 500,000 žmonių kiekvie
noje pasirašė atsišaukimus 
dėl taikos, ir 1.1.

Rinkti tokius ' parnšus ;}°y _ . 
uždrausta francūzų užim-1kurnėti 
tame Vokietijos ruožte, Ira- [ 
ke. Trane, Egipte. Ispani- [

5 milionai 
Korėja.

— 2 milionai.

Tokio, liep. 20. — šiauri-1 rėjos pajūrį amerikinė ka-
Korejos liaudininkų ar- riuomenp grumiasi į vaka- 

ir rus; stengiasi iš šono už- 
itaka-[kirst šiaurinius korėjiečius,

* ginančius | kurie traukia
i maz- eono, geležinkelio ir vieške- iI ’ < ■ v . . I

nuo lio mazgo. Jeigu šiauriečiai | jen^as
užimtų Kumčoną, tai ’

atpiuše ata- kirstų jankiams kelius tai p },|u ]<aruį Korėjoje ir pasi- gas iš privačių savininku, 
rakietomis, ųi fronto Taejono srityje ir - - -

svarbiausio ameri-

nes ]
įtilerija, tankai, laikūmn 
I pėstininkai smarkiai ? 
ivo amerikiečius, 
Tae įoną, geležiukęlių 
'gą, 15 mylių i pietus 
Kum upės...

| Amerikiečiai 
įkas. Naujomis 
[turinčiomis pusketvirto co-iPusano, 
lio storio, 
sustabdė septynių lengvuo-Itiniame 
sius .šiaurinių korėjiečių §iaurieč 
tankus. Sakoma, 'tik keturi | Tokio, 
kiti šiauriniai tankai išliko rėjos Ii
Ipietinėje Kum upės pusėje. I užėmė Iri miestą, geležinke- 

Genevolas MacArthur 'lio-viešk

užimtų Kumčoną, tai

Washington. — Prezi- nutarimas leido ne daugiau 
dentas Trumanas liep. 19 kaip 2,005,000 vyrų visose 
d. įteikė Kongresui “pradi-įginkluotose jėgose.

” programą dėl karinės j Įgalinti prezidentą skirs- 
Y_.i prezi- tyti medžiagas visųpirm 

kariniams reikalams, net 
dole- užgrobiant tokias medžia-

artyn Kum-|
. . .. > iię

. .. ’. i mobilizacijos. Tam
___j reikalauja:
Paskirt 10 bilionųper- i

Duoti prezidentui galią
jie sunjaikino bei Skiečiams uosto, pietiniai ry-

iai užėmė Iri
— Šiaurinės Ko- 

audininkų armija

elio mazgą, 40 my- 
džiaugėsi tuom liaudininkų įlių į pie|tų vakarus nuo Tae- 

šiaurie-s Taejonu, h’ono. Šiuo žygiu 
jiem proga čiai plačiai apėjo vakarinę

ruošimams kitur, sako, 
mušti gręsiančius užpuoli-1 paskolinti iki 2 bilionų do 
mus iš komunistu pusės.”
— Tie $10.000,00(L000 bus 
priedan prie 14 bilionų do
leriu “paprastu” išlaidu, 
skiriamu armijai, laivynui 
ir oro jėgoms per metus.

Atitinkamai pakelti tak
sus asmenims ir korporaci
joms.
Leisti ^prezidentui pašaukt 

i karine tarnyba tiek vyrų, 
kiek jam atrodys reikalin- 
p-a, panaikinant ligšiolini 
Kongreso nutarimą. — Tas

lerių privačioms pramo
nėms dėl karinės gamybos 
išvystymo.

Aprėžti namų bei kitų 
dalykų pirkimus išmokes- 
čiais.

Daugiau, negu iki šiol, 
skirti pinigų “draugiš
kiems” svetimiems kna
tams ginkluoti prieš komu
nizmą.

Įgalinti prezidentą įvest 
kainų kontrolę ir racioną- ’ 
vimą, “jeigu kainos taip 
skardžiai kiltų, kad reikėtų 
jas sulaikyti1.” . , -

Įsakyti dar bininkama 
dirbti būtinuosius “apsigy
nimui” darbias tokiomis są
lygomis, kokias preziden
tas nusakys “kaipo tinka
mas.” (Tatai reikštų ir al
gų užšaldymą.)

Tokius pasiūlymus Kong
resui prez. Trumanas išdės
tė ir savo kalboje per radi- 
ią. Jis pareiškė, kad Ameri
ka ne tik Korėjoje, bet ir 
kitur kariautu už “morali
nius dėsnius, pagal Jungti
niu Tautu nuostatus.” Pre
zidentas kartotinai kaltino 
Sovietų SaiunP'a už pritari
mą šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublikai.

Isakvta šaukt armijon 
atsarginius

Sykiu prez. Trumanas 
j miesto da- Pats nuo saves isake ansi- 

i gynimo sekretoriui' Lo'uisųi 
j Johnsonui našaukt kariuo- 

Ppf-įmenpn. kiek tik reikia, 
pa. sarginių (rezervistų)

valstijų milicijos.

“^°sibaig
i

MacArthur
■ i pranešė, jog

[nušovė tris liaudininkų lėk-
_ Stovus, kurie atakavo jan- 

ikius Taeiono srityje. Sako, 
[amerikiečiai iki šiol sunai
kino viso 31 šiauriniu korė- 
j iečių lėktuvą.

Amerikos lakūnai
- bardavo ir apšaudė

i liaudininku centrus nietinė- 
‘}"lie ir šiaurinėje Korėjoje.

septyniais ^balsais. Iškelta i rytini Pietų Ko-sunaikint 60 jų trokų. 
prieš vieną nutarė uždraust į 
pardavinėt laikraščių stoty-1 
se (standuose) ir gatvėse i

jankių apsigynimo liniją ir 
>arp kitko. Igręsia jai apsupimu iš šo- 
amerikiečiai

— 8 milionai. | joj ir Jugoslavijoj.

Methodistu vadas smerkia 
įsiveržimą Korejon

Detroito valdovai
užgynė remiančius 
taika laikraščius

Detroit. — Šio miesto 
ryba

Xenia, Ohio. — Kunigas 
Jack R. McMichael, sekre
torius bažnytines Metho-' 
Idistų Bažnyčių Sąjungos 
dėl Visuomeninio Veikimo, 
pasmerkė amerikiečių įsi
veržimą į Korėją.

Kalbėdamas tos organi
zacijos suvažiavime, kun. komunistinius 
McMichael pareiškė: N. Y.

— Jungtinės Valstijos chigan 
vra vienintelis svetimas isr 'vadinamus 
veršelis į tą. matomai, na
mini korėjiečių karą.

McMichael tain nat smer
kė Amerikos valdžią už at
sisakymą pripažint Kinijos 
Liaudies Respubliką. Jisai 
sakė:

— Mūsų valdžia vis dar 
bando palaikyti nnsaką, būk 
yra kita kinų valdžia, apart 
Liaudies Respublikos.

Worked, ir kitus 
“neištikimus”

hom
ie el is

į no.
[Liaudininkų Pranešimas
I MaskVa. — šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Armijos ko
manda liep. 19 d. sakė per 
radiją: |

Liaudies Armija tęsia 
ofensy.vą visais frontais.

Mūsų lakūnai nušovė 
tris amėrikiečių lėktuvus ir

Vakariniame Berlyne į 
1,000 areštuota už 
parašų rinkimą taikai

šeštadienį, liepos 22 dieną, 
iš Niujorko išvyks speciali de-į 
legacija; Ji vyks į Jackson,1 
Miss., reikalauti, kad guber
natorius sulaikytų McGee žu
dymą.

Delegacija organizuoja Ci
vil Rights Congress — orga
nizacija, ginanti persekioja-1 
mus žmones.

ši delegacija sustos ir Wa
shingtone; ten pragys, 
prezidentas Trumanas 
tų .į MacGee reikalą.

JITNGT. TAUTU KOMI
SIJOS PASKALAI

Geneva, Šveicarija. —• 
Specialė Jungtinių Tautų 

[komisija Balkanams pas
kleidė paskalus. kad Ko- 
Iminformo šalių komunistai 
“gresia užnult Graikiją.”

Tai komisijai vadovauja 
anglai-amerikonaL

spaudos leidinius.
Detroito miesto taryba 

kartu užgynė skleisti lape
lius, priešingus karinei Tru- 
mano valdžios politikai Ko
rėjoje.

Michigano valstijos Ko
munistų Partija išleido 
protestuojantį pareiškimą., 
kuris sako:

Tas uždraudimas 
rai ir aršiai laužo 
Jungtinių Valstijų 
tucij'os pataisyma
stambus žingsnis linkui fa
šistinės diktatūros įvedi
mo” šioje šalyje. .

Minimas Konstitucijos 
pataisymas užtikrina žo
džio. spaudos ir susirinki
mų laisvę.

Tokio, liep. 20. — Šiauri
nių korėjiečių radijas pra
nešė, kad jie jau atėmė 
Taejon o miestą iš amerikie
čiu.

Generolo

Associated Press. Supranta-3<os 
ina, kad jie planuoja veiks
mus prieš pasaulinio karo 
pavojų.

ORAS. — švelni giedra.

kad 
įsikiš-

“atvi- 
Pirmąjį 
Konsti- 
ir yra

Berlin. — Dauginai kaip 
Itūkstantis žmonių areštuo- 
ita vakariniame - Berlvno 
| ruožte dėl to. kad jie rinko 
parašus pareiškimams prieš 
atomines bombas, n už tai 

išlaikypm. Vakarinis
Berlynas užimtas anglų, 
amerikonų ir francūzų.

Naciai akmenimis laidė 
į šimtus na rašų rinkėiu. 
kuomet policiia varė juos 
i areštnntn vežimus am^ri- 
kinėie Berlyno čhlvie. Po
licininkai nestabdė nacių.

kraštam ginkluoti ir stip- Anai" vvriausyhė savo 
rinti prieš komunizmą perĮkontroliupiamoj r. ...... — 
metus. Vien tiktai darbie
ms kongresmanas Vito 
Marcantonio balsavo prieš.

Washington. — Kongre-MacArthuro
■ amerikie- so atstovų Rūmas 361. bal

sais prieš 1 užgyrė prez.Taeiono.včiai traukiasi
Skelbė, kad mūšyje del Tae' jTrumano reikalavimą pas- 
jono jankiai sunaikino 111kirti $1,222,500,000 .svetim 
šiauriečių tankų.

pava-

Ivi buvo d^vus leidimą pa- j 
rašams rinkti Jei taikos ir 
nrioš atomu bombas; 
paskui vis tiek areštavo 
rašų rinkėjus.

at*
ir

butų! Washington. — Planuo- 
; liama “slapta” 200 tūkstan- 

joglčiu akrų vieta, kur būtu 
kad daroma bandymai paga

liau- i mint hydrogeninę bombą, 
atgal I --------

Cocoa, Florida. — Buvo 
bandoma paleisti tokią 
n.anią milžinišką rakietą, 
kad linai nėr vandenyną 

išde-

15 nacių žudiku 
nusmerkta mirti

Metalo Mainieriu Uniia 
rinks parašus dėl taikos

*
J 4

New York. — Vykdomoji 
Metalų Kasyklų ir Liejykllf^®® 
Unijos taryba užgyrė tarp
tautinės Stockholmo konfe; 
rencijos atsišaukimą prieš 
atomų bombas ir už taikosi 
išlaikyma. Unijos tarvba 
ragino visus narius pasira
šyt! tą atsišaukimą ir rink
ti daugiau parašų.

Taryba isnėjo darbinin
kus .budęti ir veikti, kad 
iš Koreios karo neišsivvs- 
tvtų trečias pasaulinis ka- tfc 'Jį, ras.

------------- -- —
Washington. — Valdžia 

anrėže paskolas gyvena
miems namams statyti.

Maskva. — Anglijos am
basadorius vol h tarėsi su 
Andrium Gromyko, Sovietų 
užsieninio ministro 
duotojų, kaip galima 
baigti Korėjos -karą.

Gromiko prisiminė, 
Amerika reikalauja, 
š i au r i ui a i ko r e j i eči ai 
dininkai pasitrauktu
iki 38-tos paralelės, tai yra, 
rubežiaus tarp Pietinės, ir 
Šiaurinės Koreios..

Gromyko sakės pasitrau
kimo klausimą 1 
suręsti pilnutinė Jungtinių 
Tau tu Sau g,u m o Tarvba, 
kurioj privalo dalyvauti ir 
Kinijos Liaudies Respubli
ka; tuomet ir Sovietų Są
junga dalyvautu.

Berlin. — Kriminalinis 
vokiečiu teismas rytinėje 
(sovietinėje) 'Berlyno da
lyje nusmerkė mirti 15 bu
vusiu nacių smogikų už tai, 
kad iie pirm 17 metu nužu
dė 91 hitlerizmo priešinin
ką.

13 kitų už tai tano nuteis
ti visą amžių kalėti, o ke
turi įkalinti = penkeriems, 
iki 25 metu, v

Indijos valdžia vėl 
suėmė 60 komunistu

Bombav., Indija, —r Aukš
čiausias Bombav provinci
jos teismas isake paliuosuot 
165 komunistus, kuriuos 
valdžia neteisėtai išlaikė ka
lėjime nuo 2 iki 3 metų.

Po teismo snrendinlo tie 
politiniai kaliniai buvo pa
leisti, bet valdžia ir vėl 
areštavo 60 iniu: sako, iu 
laikymas kalėjime “būti
nai reikalingas.”

turėtu perlėktu. Bet ra kieta _ ngė, net nepakildama.
nesusigraibąs Amerikos aplin
kybių. Jam pasakoju, kad į 
Amerika tik reikia atvažiuoti, 
o čia būsią rojiškas gyveni
mas.

“Pripuolamai skaitęs LMS 
žurnalą ‘Liaudies Menas.’ Ne
matęs savo akim negalįs ti
kėti, kad Amerikoje progre
syviai lietuviai auklėja liau
dies meną. Jam sakę kryžio
kai, kad progresyviai esą 
parsidavę ‘rusams’ ir nieko 
bendro neturį su lietuvybe.

Parodžiau jam kelis LMS 
leidinius. Pasipirko už kelis 
dolerius ir pareiškė, kada tik 
užsidirbs daugiau dolerių, at
eis ir įsigys visus LMS leidi
nius.” ,

nuolat 
ginti

Mums, beje, svarbu 
prisiminti, kad 
Vinca Andrulį. Jo byla įvyks 
tur būt rudenį, o gal anks
čiau.

Pastaruoju laiku šis klau
simas buvo lyg ir apmirštas, o 
jis neturi būti apmirštas, 
Vinco Andrulio reikalas 
mūsų visų reikalas.

turime

nes 
yra

Vilnyj L. Jonikas rašo: 
“Ateina pas mane dipukas, 

labai išsiilgęs gimtinės ir visai

Bangkok, Thailand. — 
Pranešama. iog kai kurie 
Thailando (Siamo) armijos 
daliniai bruzda prieš val
džią. Suburta policija.

Washington. - 
amerikinei kariuomenei 
oro -jėgoms Alaskoie, 
visuomet budėtu ir 
gatavai pasiruošę 
mams.

Brangininkai
/

New York. — ĮCiaušiniai 
per savaite pabrango iki 18 
procentu, mėsa 12 procentų.

Įsakyta į Panašiai ir daugelis kitų 
ir ^valgiu.

kad Mill Valley. Calif. — 
būtų.G and G vaistu ir saldainių 

veiks-

Pavoiihgi kivirčai tarn 
jankių vaikų ir vokiečių

Heidelberg. Vokietija. — 
Jankių armijos komanda 
įsake amerikiečių vaikams 
nenaši rodyti gatvėse vėliau 
kain 11 valandą nakti. Taj 

pavojingi 
i ameri

kiniu vaiku ir vokiečiu. ** v v

kompanija pabrangino vi
sas savo prekes 20 iki 80 
procentų.

Birmingham, Ala. —
Steikas čia per savaite pa
brango dešimtuku svarui, o todėl, kad kilo 
porkčapd kaina pakilo nuo vaidafcLerštai tarp 

kos kitų kraštų, kaip teigia *55 iki 75 centų svarui.

Berlin. — čfta susirinko 
komunistų vadai iš Sovietų 
Sąjungos. Vokietijos, Len
kijos. Italijos ir keturioli-

K

New Delhi. Indija. —Vi
si Indijos laikraščiai smer
kia Amerikos aW«akvma i 
nriimt Nauja ja 
Jungtines Tautas.

wKAflH
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[durnu ir dovanomis. lapeliųoti į Lietuvių Darbi-1 
Visai kitokia nuotaika ninku Susivienijimo narius P

'vyravo SLA seime. Rasi- Daugiau dirbkite savo gar- 
i klausykit, ką apie Baltinio- Mngos organizacijos stipri
nęs seimą rašo “Keleivis”: nimui ir gerovei. Jūsų LDS 
‘Seimo tvarka 
irgi nepatiko. Kai 1

[kalbėtojai, gavę žodį, kalkė- be jus nevaišina •
i jo po dešimts kartų, o kiti pipirais ir naštomis, kurių 
!visai žodžio negavę.’

Abi šios leivio Nv- 27>-

« T#*.

PASIMOKYMAS Iš 
PALYGINIMO

Dvi pačios didžiausios fra- 
j organiza

cijos yra Lietuvių Darbi- 
■ ninkų Susivienijimas ir Sn-

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS frn.»yil5c lintiivinEditor, ROY MIZARA LCiiuuvb lietuvių

United States, per year .......
-United States, per 6 months 

Queens Co., per year ....
Queens Co., per six mos........

SUBSCRIPTION RATES
. $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 -...

$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00'siviehijimas Lietuvių Ame
$8.00 Foreign countries, pęr year

: $4.00 „ . t rikoje. Pirmajai vadovaujaLoreign countries, 6 months $4.50 vJ J——-------------- z__ pažangiečiai, o antrajai —

“Keleivi
delegatams yra pavyzdingai tvarkoma, 

kurie organizacija. LDS vadovy- I paruoštas
karčiais j Jeigu

Entered as second class matter rtt the Post Office of Jamaica, N. Y., menševiku- ir smetonininkų 
under the Act of March 3, 1879. j J , . .--------------- --------------------------------- ------------------------ bendras i ro n tas. .  ..........

,organizacijos neseniai at
laikė savo seimus: LDS bu- šydamas apie 

[kietą, pif 
I‘Šeiminiam

dienraštis Vii- l)asi<8 . . 
ibetojų ir menines

į* i Kalbėjo tik Marylando re-į

Pirmasis dešimtmetis
v o 9-tasis seimas
4 6-tąsi s.

Chicagos
nis padarė palyginimą tarpe' 

jtų dviejų organizacijų.

Liepos 21-moji lietuviu tautos gyvenime istorinė die
na. Šiandien^ mūsų senoji tėvynė šventadieniškai pasi
puošus’ skęsta dainos if džiaugsmo aiduose.

Tai buvo 1940 metų liepos 21 diena, kai susirinko Lie 
tuvos Liaudies Seimas ir pareiškė:

“Liaudies Seimas, kaipo suvereninis Lietuvos valios palyginimo lietuviai ga-Į 
reiškėjas, pašauktas josios laimėjimams, iškovotiems iš! p pasidarvti gerų išvadų J 
plutokratų, sutvirtinti, laiko savo vyriausiu uždaviniu ‘p-erjau pažinti šių organiza- 
ir pareiga naujais pagrindais spiesti Lietuvos vaistyki- ju veįRia ir padėtį

Vilnis rašo: ■ .
vi« tinias ua.uv ..i.u.uų . v.nnvjc... .. tLlO.j metasi j akis,

nėjas. Tiktai tarybų valdžia yra tikra liaudies valdžia, [palyginus šias dvi 
kuriai esant, kraštą valdo pati liaudis be kapitalistų ir nales organizacijas 
dvarininkų. Tiktai tarybos yra darbininkų ir valstiečių seimus? | 
sąjungos įsikūnijimas. I) Lietuvių Darbininkų !

Liaudies Seimas, 
vos darbo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoje įvedama 
Tarybų santvarka.

Lietuva skelbiama Socialistine Tarybų Respublika. 
Nuo šios dienos visa valdžia Lietuvos Socialistinėje Res
publikoje priklauso miesto ir kaimo darbo žmonėms, ku
rie tarybose atstovaujami savo atstovų.”

Lietuva, tuo būdu, pasuko nauju keliu į naują gyveni
mą. Baigtas nesuskaitomų amžių išnaudotojų viešpata
vimas. Nuo šios dienos Lietuva, lietuvių tauta, priklau 
sys miesto ir kaimo darbo žmonėms, pačiai Lietuvos 
liaudžiai. Ji apseis be ponų ir išnaudotojų. Ji pati spręs 
savo likimą, savo ateitį. Ji savo rankomis ne tik viską 
gamins ir staty , _ .
valstybines santvarkos naujuoju keliu ji, lietuvių, tauta, 
sieks to gyvenimo, kuriame išnaudojimas žmogaus žmo
gum nebegalimas, nebeįmanomas, nebežinomas. Ji, žo
džiu, sieks socializmo-komunizmo.

Bet, aišku, maža šalis, su maža, atsilikusia ekonomika, 
neturtinga gamtiniais šaltiniais, nepajėgtų pasiekti to

Čionai paduodame delega- —Amilija Žemaitienė ir St. 
Ičių ir delegatų surašą, kurie Jasilionis.
dalyvavo suvažiavimė, liepos i 
1-2 dd., Lietuvių Kultūros 
Centre, 110-06 Atlantic Avė., 

'■ Į Richmond Hill, N. Y. Surašąs
i pagal mandatus.

i kurių būtų praleista 
vardai, tai prašome apie tai į 
LLD CK pranešti.

1 Kp., Brooklyn, N. Y., de
legatai: J. Balevičius, V. Bun- 
kus, S. Griškus, J. E. Gužas, 
K. Janeliunas, W. Lukminas, 
K. Karpavičienė, A. Murei- 
ka, K. Rušinskienė, J. Stak
vilevičius, M. Sapiega ir J. 
W. Thomsonas.

2 Kp., So. Boston, Mass.— ševičius.

| ■

1
22 Kp., Cleveland, Ohio,— 

Julius Krasnickas.
24 Kp., C- Brooklyn, N. Y.,' 

—M. Juškienė.
25 Kp., Baltimore, Md.,— 

P. PaseVskis ir A. žemaitis.
27 Kp., New Britain, 

—Juozas Ambrozas.
28 Kp., Waterbury, 

—K. Krasnickas.
32 Kp., New Haven, 

—Juozas Ktincas.
39 Kp., Scranton, Pa., —
E. Gelažauskienė ir čer- 

f 

kauskiūtė.
47 Kp., Montreal, — J. Le-

Conn., O(Ke- galima išvengti. Jūs esate 
! pilnateisiai nariai vienos 
i harmoningos pažangios šei- ra- ' 1, mos.ban-i ■ . ;

va skundžiasi: . Lietuvių Laibininkų Su 
bankiete dele- !S1 vienijimui. visiškai sveti

ma ta žiopla bombas- 
!tika ir 'muilo burbulų at
mosfera, kuri gaubia seną 

■ Susivienijimą- L ie tuvių 
'Amerikoje.

O kaslink finansų, tai 
Lietuviu Darbininku Susi
vienijimas irgi yra*saugus 
ir stiprus. Jo turtas greit 
pasieks milioninę sumą.” '

Keleivis.’ 
šeimini

!o iš lietuvių tik vienas kitas 
į buvo pakviestas pasirodyt.’ !

3) • Lietuvių . Darbininkų 
Susivienijimo seimas neap- 

' sunkino narių naujomis fi- 
■ pasinėmis prievolėmis...

,. t . ! Tuo tarpu SLA seimas 
J” [iškepė nariams naują šun

akiai suvirškinamą blyną, 
-iprarūgusį blyną. Baltimo- 

s, išreikšdamas vieningą Lietuvos lais- Susivienijime yra keli tūks-jjs sejmas nutarė, kad 
sergantiems organizacijos 
nariams pilna pašelpa būtų 
mokama tik per keturias 
savaites, o ne per dvyliką, 
kaip buvo pirmiau. Per ki
tas keturias savaites jie 
gaus tik pusę pašelpos. Tai 
nauja operacija SLA narių 
kišenini.

4) I liet? SLA seimui Alabama: Miesto po-
vyksiant tėvyne, pialiese’į iįcijos komisionierius Ėu- 
kad seimas bus didelis, nesigene Connor pareikalavo ir 
kuopos išrinko 164 delega- :mjesį-0 taryba vienbalsiai 
tu-s. Let pianesime aPie!priėmė įstatymą; kad visi 
pirmą seimo sesiją Nau- [komunistai iš Birmingham 
jienose pažymėta, jog toj; išsikraustytų į 48 valandas, 
sesijoj dalyvavo tik de- jeį neišsikraustys ir bus

suimti, tai gaus po $100 jr

igeriau pažinti šių organiza
nes santvarkos formos klausimą. Didysis istorinis Tary-. 
bu Sąjungos tautų patyrimas moko, kad tiktai tarybų' 
valdžia yra tikras darbo žmonių interesų reiškėjas ir gy-!

tančiai čia gimusių lietuvių 
Jaunimo reikalams aptarti i 
buvo pavestos dvi sesijos. 
Jaunuoliai raportavo, dis- 
kusavo ir planavo kaip la
biau sustiprinti savo orga
nizaciją. Jie patiekė atitin
kamų planų kultūrinei veik
lai pagyvinti. Jie planavo 
sustiprinti veiklą sporto 
srityje. Savo sumanymus 
jie išdėstė energiškoj dva- 

maujosios šioj parašyto] rezoliucijoj.
Nieko panašaus nebuvo 

baltimoriškiam seime. Jau
nuoliu fronto ten nėra'. I 
jaunimo organizavimą SLA 
nekreipia jokios domės. Toj 
organizacijoj vienval vy 

IjicĮžiojo tikslo: viena pati susikurti tokį šviesų ir laisvą Įrauja seniai karjeristai
gyvenimą. Todėl tą pačią liepos 21 dieną tas pats Lietu- Rio progreso

• vos Liaudies Seimas padarė kitą istorinį nutarimą, pada- ^storžieviai. ‘ 
re kitą istorinį žygį lietuvių tautos gyvenime. Jis inkor- 2) Lietuvii 
poravo Lietuva į kitų socialistinių tautų šeimą. SI

“ Lietuvos Liaudies Seimas, įsitikinęs, jog tik inkor-1 - -----
‘ poravimas į Tarybų Respubliką užtikrins tikr <i liti Ii

šią savivaldybę Lietuvių Valstybei, tikrą bu jojimą pra'- 
monės ir žemdirbystes, tikrą pražydimą lietuvių tautines 
kultūros, tikrą išvystymą medžiaginių ir dvasinių liau
dies jėgų, pildydamas valią žmonių, kurie nuvertė seną- |;\]us r-

• jį režimą, — režimą priespaudos ir neteisybės, režimą, |sja darbuojasi 
> • • . • V     _ _ 1 _ « X X I c < a I a a a r I a _kur vienas žmogus išnaudojo kitą, — todėl šis Liaudies; j 

. Seimas nutaria prašyti Vyriausią Tarybą Tarybinių
Socialistinių Respublikų Sąjungos priimti Lietuvos Ta-1'.

1 2) Lietuvių Darbininkų
Kaitome: Susivienijimo seime, kaip ir 

i visoj LDS veikloj, vyravo 
pilnakraujis demokratišku
mas. Delegatams nei kiek 
neaprėžta teisė išsikalbėti 
apie savo organizacijos rei- 

. Tie, kurie labiau- 
i organizaci

jos labui, vajininkai, buvo 
pagerbti didžiausiu nuošir-

Conn

Conn ■

seimas Sako, rusai pataria Korėjos 
liaudininkam

Tokio. — Amerikiniai 
karininkai pasakoja, kad 
“10 ar 20 rusu oficierių” 
duoda patarimus vienam 
junginiui Šiaurinės Korėjos 
armijos, kaip kariauti prieš 
amerikiečius.

Matas Kazlauskas ir 
Ūsevičius.

5 Kp., Newark,, N.
V. J. Kasparas.

10 Kp., Philadelphia, — A.
J. Smitas, E. Merkienė, J. 
Rainys ir Bružą.

11 Kp., Worcester, Mass.,— 
Povilas šiušąs.

13 Kp., Easton, Pa., — K. 
ir Leonas Tilvikas. 
Jersey City, — A.

J. Abakan
16 Kp., 

Matulis.
19 

onas 
kas.

20

Jonas

Chicago, 111.,—Le- 
Prūseika, Petras šoloms-
Kp.,

K p., Binghamton, N. Y.,

FAŠISTINE BEPROTYSTE
Pranešimas iš Birming- tą miestą pervažiuoti. Ša

lies Konstitucija, garantuo
janti visiems piliečiams ly
gias teises visoje šalyje, 
nieko jiems nereiškia.

Vėlesnėse sesijose
m ^ar delegatai. dienu kalėjimo baudos.

neWv° ^UgT kaip Tasai “įstatymas” eina dar nennnazĮScų stal ir par]amen- |-oiįau.
taS’ v ■ e-r a ikuris bus užtiktas

L snio žvilgsniu SLA Pa-jkime, kuriame taip pat da- 
sireiskia stagnacija ar reg- i 

resas, žengimas atgal! Pas 
[daugelį SLA narių susidarė !'
!nuomone, kad iš seimu nie- , Šitaip šio Amerikos mies- 
iko gero negalima laukti,:to gaspadoriai “apsidirbo”

Rytoj jie

52 Kp., Detroit, Mich., — 
Ona Demskienė.

55 Kp., Ridgewood, N. Y., 
—P. Babarskas, J. Steponai
tis, J. Kalvaitis, F. Rein
hardt, P. Kukonis, 1 P. Viš- 
niauskas.

63 Kp., Bridgeport, Conn., 
. Jocienė, A. 

Purvinis ir Ą. feveg^da.
67 Kp./ Livingston, N. J,, 

—G. Jamison.
68 Kp., Hartford, Conn.,— 

A. Klimas.
68 Kp., Hartford, Motorų 

Klubas, — K. Miller,
72 Kp., Great Neck, N. Y., 

—P. Bėčys, A. Bėčiene ir F. 
Klaston.

75 Kp., Miami, Florida, —

Jocis,

81 
Olga 
lienė 

84 
Tr . , .. . i PiOsKą tie keli Birminghamo i 

komunistai darys, pamaty
sime vėliam Veikiausia jie 
neišsigąs ir į 48 valandas 
neišsikraustys iš savo na
mų. tik todėl, kad . miesto 
gaspadoriams nepatinka jų 
politinės' pažiūros. Labai 
galimas daiktas, kad jie 
kovos prieš tuos gaspado- 

lyvauja komunistas, bus a- irius ir jų patvarkymą. Ga- 
reštuojamas ir baudžiamas.

/ienas .asmuo, 
susirin-

ko gero negalima laukti,!to gaspadoriai 
nebent karčių pipirų. su komunistais.

Padarius šiuos palygini- tokį pat dekretą gali pa
muš, apibūdinus New Yor
ke ir Bąltimorėj įvykusius dangi Birmingham yra de- 
seimus, mes-teisėtai galime mokratų miestas,

skelbti prie? unijistus. Ęa-

■ rybinę Socialistinę Respubliką tokiais pat pagrindais, džiųių, moderniškų mašinų. Jau beveik pilnai atstatyti 
kaip buvo priimtos Ukrainą, Baltarusių ir kitos tarybi- vjsį ]<aro suarianti mieštai.
nes respublikos į Tarybų Sąjungą. > Lietuvos žemės ūkio kolektyvizacija, taip sėkmingai 

.svarbus, toks didelis Lietuvos gyve-Nuo tos istorinės dienos jau prabėgo dešimt metų. Tai, pravedama, yra toks 
palyginti, labai trumpas tautų ir žmonių gyvenime lai-i nime žygis, jog apypilniam jo įvertinimui reikėtų ne ke- 
kotąrpis, Bet koks audringas laikotarpis!. Kiek daug [ ]et0 sakinių, bet keleto straipsniu. Čia užteks tiek pažy- 
lietuvių tautai teko pergyventi per šį dešimtmetį! j mėti, kad žemės'ukio kolektyvizacija lietuviu tauta pas-

Po tos 1940 metų liepos 21-mosios neprabėgo nė viene-ltato ant abiejų socialistinių'kojų — socializmas pramo
ti metai, kai Lietuva tapo žiauraus priešo užpulta ir j nėję ir socializmas žemės ūkyje! Išnyksta prieštaravi- 
ękupuota. 1941 metais Lietuvą užpuolė ir okupavo, pa-; mas tarpe miesto ir kaimo. Kaip miesto darbininkąs ko- 
dedamos senosios smetoninės santvarkos likučių, lietu-, lektyviam fabrike mašina ir gazolino bei elektros jėga 
vių tautos išmatų ir išdavikų, vokiškos hitlerinės gaujos.; gamina rūbus, batus, peilius, žirkles, plūgus, traktorius, 
Visi aukšti pasimojimai, visi pasiruošimai naujajam gy-j motorus, taip valstietis kolektyviam ūkyje taip pąt ma- 
venimui, visos pradėtos refgituos ekonominiam, kultu-; šįna įr gazolino bei elektros jėga, gamina duoną 
riniam bei socialiniam gyvenime tapo sutrempta krūvi-1i :...... --------------------
ftos hitlerinės letenos. Prasidėjo baisusis keturių metų 
Lietuvos žmonių žudymo ir krašto naikinimo laikotar*' 
pi$. Tik vieno dalyko žiaurusis okupantas ir jo lietuviš
ki talkininkai’ ir pastumdėliai nepajėgė sutriuškinti, 
Išrauti iš lietuvių tautos krutinės. Jie nepajėgė išrauti 
lietuvių tautos troškimo Lietuvą išlaisvinti ir vėl, kartu 
SU kitomis broliškomis tautomis, žygiuoti naujuoju ke
liu Į naująjį gyvenimą,

Kai pagaliau 194.5 metais Lietuvą tapo išlaisvinta, ji 
vaitojo baisiausiose žaizdose. Daugiau kaip du šimtai 
tūkstančių jos sūnų ir 'dukrų buvo priešo išžudyta, jos 

. miestai ir miesteliai paversti griuvėsiais, jos pramonė 
i beveik visiškai sunaikinta, jos žemės ūkis beveik visiš

kai sugriautas, jos liaudis palikta alkana ir apiplyšus. 
Bet Lietuva vėl buvo laisva. Lietuvių tauta vėl galėjo 
iš naujo pradėti tą istorinį žygį į naująjį gyvenimą, ku
rį ji pasirinko 1940 metų liepos 21-mą dieną.

''.f Tai, kas jau pąsiekta paskutiniais penkeriais kūrybos 
metais Lietuvoje, turi stebinti visus. Tikrai panašu į 
stebuklus! Stebuklu vadinti užtektų jau tik tą, jeigu 
Lietuva per tuos penkerius metus būtų atsistačius tik 
tai, kas buvo per karą sugriauta, sunaikinta. Bet Lietu- 
Vos pramoninė gamyba jau toli pralenkė prieškarinį 
gamybos lygį. Svarbiausia, kad Lietuvos pramonė įreng
ia, nauja, vėliausia, moderniškiausia technika. Be to, gi- 

visa eilė naujų pramonių. Svarbiausia jų — gamybos 
priemonių pramonė, pramonė gaminimui mašinų, — di- 

V :-'Z J.

gazolino bei elektros jėga
>r

f 
i

Park, N.

O. čepu-

šis Bir

tai kur 
užtikrinimas, kad jie per 48 
valandas neiškraustys, už
pykę, ir republikonų? f

B i r m i n gh a m as padaro m a 
fašistine sala. Joks Ameri-

pačios Alabamos, faktinai 
nebeturi teisės apsistoti ar
ba apsigyventi Birmingha- 
me be specialaus leidimo. 
Jis net neturės teisęs pei ■

limias daiktas, kad toji ko
va pasieks aukštesnius teis
mus.

Tai ne tiek svarbu. Svar
biausia yra tas:
minghamo miesto reakcio- ■ 
nierių nutarimas parodo, 
kaip toli jie pasimoję eiti 
savo pastangose užgniaužti 
visokią opoziciją. Kova su 
komunistais' yra tik-maska. 
Jie žino, kad tuzinas kitas 
komunistų nesudaro jų re
žimui • rimto pavojaus. 
Jiems reikia įstatymo, ku
rio pagalba jie galėtų užda
ryti Burną kiekvienam, kas 
išdrįs juos ir jų korupciją 
kritikuot.

77 Kp., Cliffside
—K„ Derenčius.

Kp., Brooklyn, 
Rheinardiene,
ir K. Petrikienė.
Kp., Paterson, N. J.,— 

Dennis.
86 Kp., Chicago, Ilk, —

Konstancija Abekienė ir J. 
Bendokaitis.

87 Kp., Pittsburgh, Pa., — 
Barbora Šimkiene.

110 K p., Rochester, N. Y., 
—L. Bekešienė.

117 Kp., Shelton; Conn., — 
J. Ragauskas. »

136 Kp., Harrison - Kear
ny, N. J., — J. Marcinkevi
čius, Ona Žilinskiene, V. Ži
linskas ir M. Pakštiene.

137 K p., Montreal,—J. Le- 
sevičius.

141 Kp/, Philadelphia, Pa., 
—J. Šmitienė.

147 Kp., S. Brooklyn, N.
— K. Milinkevičius.

153 K P-, San Francisco,

h'
*M

Salietis

»
Cal., — Madelin Mijat. • į-ū

162 Kp., Torontę, — 
Gutauskas.

p. ‘/it *
166 Kp., Stamford, Conn., 

—D. Burba.
•i

■
Z

185' Kp., Richmond Hill, N. -f?
Globi-

Rainie-

i,.: mėsą, 
!sviestą, sūrius! Pirmu sykiu ir valstietis paliuosuojamasj 
nuo sunkaus fizinio nesuskaitomu valandų darbo. Pirmu

C t »

sykiu ir jam atidaromos visos durys į visas kultūrines 
gėrybes;

Lietuvos laimėjimai kultūriniam fronte taip pat mil- 
"žiniški. Šiandien Lietuvoje jau daug daugiau mokyklų ir 
mokinių, negu buvo prieškariniais smetoniniais lankais; 
jau daug daugiau aukštojo, mokslo įstaigų ir studentų, 
negu buvo anais laikais; jau kelis sykius daugiau išlei
džiama knygų, žurnalų ir laikraščių, negu buvo išlei
džiama smetoniniais laikais; kelis sykius dau'giau teatrų 
ir perstatymų, negu buvo prieš dešimt m.etų.

. O, taip sakant, darbo dar tik pradžia. Lai praeis dar 
kitas'penketo, desėtko metų kūrybos laikotarpis! Dar 
keleriopai viskas pakils, dar keleriopai visas gyvenimas 
pasidarys šviesesnis, gražesnis, linksmesnis. Lietuvių 
tauta tikrai pati sprendžia savo likimą, tikrai stato savo 
naują ateitį. t

Tik vienas pavojus' jai, kaip ir visai žmonijai, Vėl 
rūsčiai grūmoja, būtent naujo pasaulinio kąro pavojus. 
Kaip visa žmonija, taip lietuvių tauta desperatiškai 
trokšta taikos ir ramybęs. Todėl kiekvieno amerikiečio 
lietuvio pareiga ne tik savo naujosios tėvynės Amerikos 
labui, bet taip pat labui senosios tėvynės Lietuvos, dar
buotis išvien su tais, kūrie kpvoja prieš naujo karo pa
vojų, kurie dirba dėl išlaikymo taikos, šiandien nėra 
svarbesnio, greitesnio uždavinio prieš mus visus, prieš 
visus žmones ir visas tautas. . .

Anekdotai
Veik Teisybe

Prie vartų į į tūlą farmą 
kabojo šitokią skelbimas: 
“Vienatinė meilė, kurią pi
nigais galima nusipirkti 
— šunyčiai pardavimui.” 

4< >i«
\ 1

Moderniškai Išaiškino
Sūnus: “Tėve, išaiškink 

man, ką reiškia ant dolerio 
žodžiai E Pluribus'Unum?” 

Tėvas: “Dabartinėse ap
linkybėse, sūnau, tatai reiš
kia, jog — kur seniau vie
no dolerio užtekdavo, — 
dabar daugelis jų reikalin
ga.”

s;: # «■

Literatūros Įvertinimas 
priklauso nuo temperamen
to, o ne nuo išmokslinimo.

Oscar Wilde.

Tikriausis ženklas, jog 
pasaulis tikrai pradeda 
tapti civilizuotu, bus, kai 
žmonija liausis melstįs ir 
pasikliaus'tik savo darbu ir

| smegenimis.
J.' McCąbe.

>i: *

Tikrai “Raštingas”
Aukcijpnierius (iškėlęs 

rankoje kažkokio asmens 
stovylėlę):

i “Kiek man pasiūlysit už 
šį puikų Roberto Biįrnso 
biustą?” ,

Balsas iš būrio: “Tai ne 
Burnsas, tai Šekspyras!”

Aukci j orderius (pažvel
gęs į rodomąją stovylėlę): 
“Jūsų teisybė, prieteliūkai. 
Tai dar vienas įrodymas, 
jog aš jau labai primiršau 
Bibliją.”

Apmulkinti neva laisvieji 
žmonės patampa blogiau
siais vergais. ’ Garrick.

*«*
Daugelis dabartinių karų 

su kurs tomą tik tam, idant 
išvengti gręsmingai artė
jančių civilinių karų.

Wm. McDevitt.
Surinko J. Barčus.

Y.,—J. Gasiūnas, V 
čius, K. Balčiūnas, A. 
nė ir J. Vinikaitis..

190 Kp., Cleveland, O., — 
K. Salen, J. Palton, A. Pal- 
ton.

212 Kp., Bayonne, N. J.,— 
K. Maziliauskas. „

LLD 1 Apskr., Chicago, — 
Adomas Yuris.

LLD 2 Apskr., Brooklyn, — 
A. A. Lideikienė. ,

LLD 3 Apskr., Hartford, 
—F. Repšys. ‘ \

LLD 15 Apskr. Cleveland, 
—J. N. Simans. '

Kultu ros-A pš vietos Klubas, 
Brooklyn, N. Y., J. W. 
Thomsonas.

Apšvietos Moterų Klubas, 
Brooklyn, N, Y,,—A, Mika- 
laus.

KVK, Toronto, —- P. Gu
tauskas.

Garbės delegatas—K. 
ponavičius, ilgus metyjs buvęs 
CK sekretorius.

LLD Centro / Komiteto na
riai: Antanas Bimba, D. M. 
šolomskas, Dr. J. J. Kaškiau- 
čius, S. Sasna, Eva Mizarie- 
nė, P. Bėčys.

Buvę CK nariai: J. Dainius, 
Ig. Bėčys, Ona' Depsienė, A. 
A. Lidejkienė, S. Večkys, A. 
Smitas, O. Čepulienė, K. Pe- 
trikienė, V. Tauras, R. Mi- 
zara, M. Mijat, A. Matulis.
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® užkūdŪe ūrt:' KITOKIOS

Apie dantis galima paša- [prezidento Roosevelto ' at-:24 metT amžiaus katinas, Į
sakoma vaizdu.

— Šitie rooseveltiniai de-•todėl paskubę-i W J4 neutrale (bepusiška) 'kiekvienam 
išvada, kad pekenksmmga. vidutiniai

pasiro- mokslas

sulaiko

vasaris.

pab-
gyveno

graibyto jas.

nau-

Garšioji Egipto karalie
nė Kleonatra buvo tiktai 16

kyti, kas bendrai 
apie sveikatą: —

rkuris-, anot savininkų,

vandeniu 
Kiti 423 
rvtais ir v

dantis.

kad “neturi kur eit."
Taip sako mokslininkai, 

vadinami mediko Ii a is 
matologais 
oro ir jo atmainų žinovais).

tyčia 
metų 
gaus 
mui

KAUKOLINIAI
RIDIKULIAI

Kokj. iūs manote,

išra- 
Tho- 
lankė 
kuo-

nestatė 
dantys, 
dar la-

Rohn 
1749-1812 metais.

dvikartinio 
norint 

gedi-

tas 
ore 
ne- 
Čia

sidaro erzesni. Žmonės ta
da prasčiau susivaldo, o 
gyvulius sunkiau ^suvaldy-

veiki- 
žmones

nu karvedžiu Cezariu, ku-

SENAS PELIŲ 
“BUDELIS”

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),— Penkt., Liep. 21, 19&

bet vis tiek dirba, įei. ne dingą daikta būtų galima 
dėl kitko, tai bent dėl to, padaryti

ZN 4-1 •« IrlIM Al 4" 1 •

tik 
ar

saida i nio par agau j ate 
“minkštojo” gėralo iš-

t iš žmogaus gal
vos kiaušo — kaukolės?

O yra pasaulyje tokia 120 tonų vandens nuo lapų

BAJORYSTĖ Už
ARITMETIKOS ŽENKLĄ 'metų amžiaus, kuomet pir-

Johann Heinrich Rohn, mą sykį susitiko su romė- 
šveicaras, išrado matema-

posakį: “šva- 
negerida.” 
buvo pradėta
šią taisyklę.

tikėjosi, kad

KAIP ŠLIAUŽIA 
RUONIAI LEDU

Šiauriniu, lediniuotų 
kraštų jūriniai gyvūnai 
ruoniai fwalrusai), norėda
mi persikelti iš vienos vie
tos i kita, šliaužia ledu už-|lių nuo išlėkime vietos, 
sikabin darni savo stiprio- --------
mis iltimis, kurios yra išsi- KLEOPATROS ROMAN- 
kįšę iš nasrų. TIšKAS AMŽIUS

'geriate gerą gurkšni van-
P° idens. Pirm nuryjant Vande- J. S. RAIDĖS ANT 

NAUJO, ROOSEVELTO 
DEŠIMTUKO

klj- vieta, kur moterys žino, ka susidarymo aki jų nukriti- 
(gvdvtojiška-.s'padaryti. Tarp visokių ki- mo.

NAUJAS ATRADIMAS DANTŲ APSAUGAI
5* '

Dantų gydytojai per ke
lias dešimtis pastarųjų me
tų naudojo 
rus dantis

Ilgainiui 
abejot apie

Žmonės 
jeigu atsikėlę iš. ryto ir ei- rūkštis greit ima 
nant gult vakare išvalys j dantį,
dantis, tai visus juos išlai-,Seilių kova prieš rūkšti 
kys gražius ir sveikus. Bet l 
pasirodė, jog nepaisant rvt-1 Gamta yra suteikus bur- 
metinio ir vakarinio valy- j^ilių dantims ginti nuo 
mo, vis tiek kartais pra- ū'ūkščių. Seilės yra šarmiš- 
kiūra ir gelia vienas bei kos /alkaline); ir jos sten
ki tas dantis.

Kai kurie 
jo padaryti 
dantų valymas esąs “bergž 
džias darbas.” Jie 
klausimo: O gal 
nevalius ju, būtų 
biou išgedę?

Dabar, pagaliaus, 
do, iog senoji dentistii pa
tarlė — švarus dantis ne - 
genda — buvo žymia < 
lim teisinga. Tatai patikri
no Northwestern TTn 1 versi - 
teto Dentistikos Kolegija. 
Svarbus atradimas

Ta kolegija darė bandy - 
mus nėr beveik trejus me
tus. ir surado naują, nage- 
rinta taisvkle kas liečia 
dantų valymą. Naujoji tai
syklė. trumpai pasakius, 
yra tokia:

Tuoj po kiekvieno valgy
mo reikia dantis šepetuku 
išvalyti ar bent vandeniu 
išplauti, šitap prižiūrint 
dantų švarą, galima 50 iki 
60 procentų sumažint jų 
gedimą.
Neužtenka vien rytmetinio 

ir vakarinio valymo, no
rint bent pusėtinai apsaugo
ti dantų sveikatą.

Minimoji Dentistikos Ko
legija bandymams naudojo 
946 studentus ir studentes.

523 studentai-studentės silaikvtj RVeiki, 
no kiekvieno pavalgymo 
šveitė sau dantis šepetuku 
su naprasta dantine koše • 
le (paste) arba 
gerai išskalavo, 
studentai tiktai 
vakarais valė sau 
kai# ir nirmiau.

Ir no bandymu nėr pir
muosius metus štai kas pa
sirodė: ’

Pas tuos, kurie no kiek
vieno valHo valo bei 
niovė dantis, buvo 63 pro
centais mažiau nauiu suge? 
dimu. negu nas kitus, kurie 
tik no karta anksti ir vė
lai kasdien šveitė sau dan
tis. 1

Antraisiais bandymu me
tais atsirado 53 nuošimčiais 
daugiau kiaurvmiu..nas va
lančius du sykiu per dieną, 
negu nas anuos, kurie po 
kiekvieno valgio anvalė sau 
dantis šenetuku arba išplo
vė nanrastu vandeniu.
“Civilizacijos” liga

Greiti, tankūs dantų 
kiurimai vra praminti 
“civilizuoto* žmogaus liga.”

A rši austa s kaltini nka s
čia vra naudojimas per 
damr cukraus, saldainįū ir 
saldžiu iii - “minkštųjų” gė
ralu. Prie to prisideda ir 
pitliavotu, sudarkvtų miltu 
valgiai, kur beveik nieko 
nelieka, kaip tik krakmo- % Kame skirtumo priežas- 
las.

Kartu su vadinama “civi
lizacija” didėia cukriniu 
produktu naudoiimas. 1824 jPių

Cukraus bei cukrinių 
produktų dalelės įstringa 
tarp dantų arba įdubimuo
se dantyse.

Burnoje visuomet yra 
bakterijų, ir jos greitai 
paverčia cukrų rūkštim. O 

graužt

. mi, pervarykite jį keletą 
dantis, įkartu pro dantis; paskui 

-;-Lnurykite. Tuo būdu dantys 
kiaurymių išskalauti ir bus ištir- 

’ ipinta ir. išplauta dauguma 
bei įstrigusių 

daleliu, 
vandeni, 

išplauta ir nirmiau 
dariusi rūkštis.

ŽINIOS, ISTORIJOS
KRIENO OBSERVATORIJOS

Vienoje Brooklyn© lietu
viškoje biznio įstaigoje ne
seniai teko klausytis labai 
karštų ginčų dėl J. S. ini
cialų, kurie labai smulkio- 
!mis raidėmis randasi ant 
i neseniai išleistų J. V. si
dabrinių dešimtukų su buv.

pralaimėjęs, nes, kai]) ma- tų pasaulinių įvairenybių, 
tome, tie inicialai su Stali- štai Andaman salose m o te
na nieko bendra neturi. rys nešiojasi savo mirusių

giminių kaukoles, pasikabi
nę ant nugaros, vietoje ri* 
idikulių, arba rankinių

rimų. Jis tvirtina, kad jei- j 
gu visi amerikiečiai ! 
kiekvieno valgio bent van-; 
deniu išsiskalautų < 
tai 37 milionais sumažėtų > 
metinis tokių 
skaičius.
šimtai milionų sugedusių prikibusiu 
dantų 'cukriniu
Amerikiečiu Dentistu Su

sivienijimas apskaičiavo,
jog amerikiečiai turi viso 
500 milionų negydomi!
dantinių prakiurimu, taigi 

įgiasi atmiešti rūkštį, pada-ipo trejetą skylių dantyse 
i amerikiečiui, reikia branginti, 

imant. Norint 
visus tuos dantis sulopyti, 
visi 84 tūkstančiai dantų 
gydytojų šioje šalyje turė
tų per trejus metus darbuo
tis, betaisant tiktai seną
sias dantų kiaurymes. 

Dantų gydymo 
per pastaruosius 
dikčiai pažengė 
Dabai* naudojama 
neseniai išrastų priemonių Idantų. ,
del dantų apsaugos, kaip tik apčiaumotas maistas lv^s arba to dailininko, ku- 
kad fluorinas, amoninė ko- 'sunkiau suvirškinamas. Dėl Us pagamino tos monetos 
šelė dantims valyti, vitami- to nukenčia sveikata, 
nas K ir kt. Kai kurios | 
naujosios priemonės atro
do naudingos, bet jas dai 
reikia platesniais bandy
mais patikrinti.
Patarimai

Tuo tarpu dr. Freeman Ainiai dantys. Bet jie gana 
įduoda sekamus patarimus, 
Ikurie jau patikrinti moks- 

plaukiančios bandymais:

Kur žmonės mažai nau
doja cukraus, tai seilės ir 
“nuginkluoja” rūkštį. Bet 
jei cukraus per daug, tai 
rūkštis ima viršų atakoje 
prieš idantis. Rūkštis, 
lyg kokiu kaltuku, skal
do visų pirma emali ją 

] (enamel), kiečiausią zpa- 
viršini danties sluoksnį— 
trupinėli po trupinėlio. 
Prakiurinus gi šį sluoksnį, 
jau visai lengvas rūkščiai 
darbas išgraužt minkštes
nį vidujinį danties kabią.

Vos praeina 3 ar 4 mi
nutės po cukrinio valgio 
paėmimo burnon, ir rūkš
tis jau pradeda pulti dan
tis. Už 20 bei 30 minučių 
rūkštis išvysto visą žalin
gąjį savo smarkuma. Taip 
ir eina dantų gadinimas, 
iki burnon 
seilės, pagaliaus, 
rūkšties veikmę.

Rūkšties ir seilių 
mas pas įvairius 
būna skirtingas. Jei rūkštis 
veikia smarkiai, o seilės 
lėtai, tad nuolat randasi 
naujos dantų kiaurymės. 
Kur seilių veikme smarki, 
o rūkšties veikla silnna, »
tai žmogaus dantys gali iš- 

nežiūrint, 
ką jis valgytu. Bet tokių 
žmonių tėra tik du iš kiek
vieno šimto, kaip sako dr. 
Charles W. F r e e m a. n, 
Northwestern Universiteto 
Dentistikos Kolegijos virši
ninkas.

Dantų valymas atsikėlus 
ir pirm einant gult yra ge
ras dalykas, bet jis tik da
linai tarnauja dantų svėk 
katai. Tokio 
valymo neužtenka, 
apsaugoti dantis nuo 
mo.
Vandens svarba

Naujieji atradimai 
rėžė paprastai naudojamo 
vandens svarbą, kaip dan
tų saugotojo.

Vieni studentai, kurių 
dantys buvo bandomi, lan
kė saldainių ir “minkštųjų” 
gėrimų užeigas, kur geria
masis vanduo buvo sykiu 
duodamas arba lengvai 
jiems patiem pasiekiamas. 
Kiti studentai ėjo “saldus- 
ninkaut” į kitas vietas, kur 
nebuvo čia jau vandens ar
ba kur vanduo sunkiau pa
siekiamas.

I pas • “vandeningų” už
eigų lankytojus mažiau 
atsirado kiaurymių dan
tyse. negu vietose, kur 
vandens stokavo.

tis? Ogi tame, kad, išgėrus 
vandens po saldumyno, bu
vo išplaunama dalis cukri- 

i liekanų iš ta rodančių 
metais amerikiečiai, viduti- iir iš dantinių įdubimų, 
niai imant per visus, suvar-1 Dr. Freeman skaičiuoja, 
toio po 9 svarus cukraus ,kad kas metai amerikie- 
ner metus, o 1948 metais .čių dantyse atsiranda ko- 
jau po (96 svarus. ki 75 milionai naujų prakiu-

supranta, kurie 
sveikata.

Dantims suirus, dingsta! 
paprastas; valgymo smagu- 1 
mas. Buvę mėgiami valgiai 
pasidaro neįkandami. Jau - 
Ciant nesmagumą, vengia
ma kramtymo ir gabalais 

20 metų j ryjamas maistas, nors dar 
pirmyn, ir būtų po pustuzinį viršu- 
keletas jtinių ir apatinių aplūžusių 

. Prastai kramtytas, 
kaip! tik apčiaumotas :

Šepetuku valykite dantis 
|kas rytas ir vakaras, kaip 
ir iki šiol. Be to, no kiek
vieno valgio taingi tuojau 
šepetuku ‘išsivalykite dan
tis su dantine košele arba 
su paprastu vandeniu.

Kiekvieną kartą, kada

tik tie,v ,
TM.nvnrirJ šimtukai buvo nulieti Ru- pi clJ. cttlU ... . ., v v .sijoje, — isikarsciavusiai ir 

’smerkiančiu tonu tvirtino 
i vienas mūsų tautietis.—To- 
Idėl gi ir Juozapo Stalino i- 
nicialai ant jų randasi.

Kitas geras tautietis ban-} 
dė ginčyti, kad tai netiesa; 
kad ant metalinių monetų, ]y]<am ūar ir šiais 
paprastai, būna inicialai nebūna per vėlu, 
(vienas arba du) pažymėji
mui pinigų liejyklos vieto-

Nekalbant apie kitus blo-- 
•gurnus, dantų “iškirmiji- 
'mas” arba “išbyrėjimas” 
|sendina ir gadina žmogaus 
i išvaizdą.

Beje, yra išeitis — dirb-

brangiai lėšuoja ir jokiu' 
būdu negali prilygti gamti
niams dantims.

Daug išmintingiau ir 
sveikiau būtu saugoti dan
tis pagal nurodytus moksli
nius atradimus, neužmirš
tant taip pat bent kartą 
per metus atsilankyti pas 
patikimą dantų gydvtoia.

originalą.
Ginčas baigėsi be pasek

mių, kadangi, rodos, nei 
viena nei kita pusė tikrai 
neįrodė, ką reiškia tie J. S. 
inicialai.

Praslinkus kiek laiko, į 
rankas man pateko vienas 
anglų kalba žurnalas, ku
riame radau tikslų paaiški
nimą apie tai, ir čionai ji 
paduodu:

J. S. ant Roosevelto de
šimtuko yra inicialai vardo 
ir pavardės — John Sin- 
nock, — kaipo tos monetos 
“dezainerio”.

Taigi, pirmasis mūsų tau
tietis dabar bus jau ginčą

tūlos kates, parodo ši įdo- --------
mybė: KOKIAS KOLEGIJAS i •V

Pas Warney May, gyven. LANKe JUGT. VALST.
I Kendrick, Idaho, randasi PREZ. TRUMANAS

Kai kurie žmonės įdo-. 
dar mauja, kiek mokslo.turi da
nei bortinis Jungta ' Valstijų 

prezidentas Harry Truina-. 
nas ir kokias kolegijas jis 

wra lankės. j C
Apie tai praneša Picto

rial Review, sekmadieninis 
amerikonų žurnalas, ku
riame randame štai ką:

Prezidentas Trumanąs 
nėra lankės jokios kolegi
jos. Bet jis pora metų stu
dijavo teises, naktimis, tei
sių mokykloje Kansas Ci- 

ity *
Ta ingi yra žinoma, kad 

gali pakeisti Mr. Trumanas yra mokinę- 
vyriškosios į sis (silpnokai) West Point , 1 • —• • N 1 •••• *'

DIKČIAI PAVĖLAVUS 
“GARNYS”
Mrs. C. Luther Remsburg, 

iš Middletown, Md., suši- 
laukė savo pirmo kūdikio 
Įtik už 25 metų po vestuvių.

Pasirodo, kad tokiem da- 
laikais

ORAS, SVEIKATA, METŲ 
LAIKAI. IR AMŽIUS

Yra gydytojų, kurie tam ir miršta per nepastovias 
tėmija, kai]) oras bei žiemas, kur oras ūmai kai- 
laikas atsiliepia žmo- taliojasi nuo šilto į šaltą ir 

atbulai.
Teisingai manoma, kad 

žmonos daugiausia pyksta
si ir vaidijasi su savo vy
rais liepos mėnesį. Tą mė
nesį daugiausia įvyksta ir 
žmogžudysčių ir “prikepa
ma” didžiausias skaičius 
neapgalvotų įstatymų. Tai 
todėl, kad karštas oras er
zina žmones, pakerta kant
rybę ir kliudo ramiam pro
tavimui.

Kuomet ore per daug 
drėgmės, tai mažiau susi
tvarkymo pas mokyklų vai
kus ir suaugusius asmenis. 
Tatai buvo patirta Denve
ry j, 'Colorado, ir kituose 
Amerikos miestuose. '

Klysta tie, kurie sako, 
kad šaltame ore žmonės 
sėkmingiau dirba, negu 
tame. Nes iš tikrųjų 

; šaltame 
išeikvoja daugiau jėgos, 
gu vidutiniai šiltame, 
nekalbame apie karštą orą, 
kuris taip pat mažina dar
bo našumą.

Priprasta manyti, kad 
vasara esąs geriausias lai
kas atostogoms-va^acijoms.. 
Bet taip nėra.

^Tau pavasaris pastinrina 
žmogų, taip kad priduoda 
sveikatos ir vasaros laikui, 

i Labiau reikėtų atostogų 
sausyje arba vasaryje, mes 
žmogus būna veikliau dir
bęs blogesniame ore nuo 
pat Vudens.

Patikrinta, jog žrhonės,

sveikatai, darbingu- 
ūpui ir amžiui. Jie, 
kitko, nutėmijo ir 

moksliniais bandymais pa - 
tvirtino tokius reiškinius:

Amerikiečiai, gimę vasa
ryje ir kovo mėnesį, viduti
niai gyvena trejais • metais 
ilgiau už gimusius liepoj, 
rugpjūty j ir rugsėjy j. Ge
riausias po kovo ilgam am
žiui mėnuo yra
Taip’ teigia Yale Universi
teto profesorius Ellsworth 
Huntington.

Dauguma žmonių klaidin
gai įsivaizduoja, kad karš
tuose (tropiškuose) kraš
tuose mergaitės greičiau 
lytiniai subręsta, negu vie
tose, kur nėra nei per karš
ta nei. per šalta. / .. 

‘ Indijoj, Malajoj ir kitose 
karštose srityse mergaitės 
lytiškai subręsta, sulaukus pats darbas 
14 iki 15 metų amžiaus. O 
vidutinio ;oro vietose, pa
vyzdžiui. Čikagoj > Cincin
nati ir St. Louise, mergai
tės pasiekia lytinį sitftrendi- 
mą, suėjus 12 metu am
žiaus, ir gali užsivaisinti,
kuomet sulaukia 15 metų.

Vis dar girdėti neteisin
gų pasakojimų, k©d “švel
nins žiemos nesveikos.”

Bet miestu sveikatos sky
riai šiaurinėse Jungtinėse i 
Valstijose nąrodo. jog kai 
žiema* švelni, nešalta ir su 
mėnkai sniego,* tai kur kas 
mažiau žmonių serga, negu, 
šaltose, giliose žiemose. ________ _____,.

Daugiausia žmonių serga iir gyvuliai pirm audros pa-1

LYTI KEIČIANTIS 
GYVŪNAS

Oyster i ai 
savo lytį 
moterišką (iš patino į pa- karinėj akademijoj ir Pir
telės) ir vėl atgal. mojo pasaulinio karo -metų,

turėio kapitono laipsni. Be 
to, jis, sakoma, neblogai 
skambina pianu. Taigi, šiek 

kur įtiek yra mokinęsis ir mu
zikos.

VALGOMASIS “AKMUO”
Goa, Indijoj, randasi bi-, 

čių sukaupta kalva, ] 
per daugeli tūkstančių me 
tų bitės nešdavo ir krauda-' 
vo medų. Ilgainiui ši me-1 KIEK LAIKO MOKYKLĄ ( 
džiaga sukietėjo beveik 
kaip akmuo ir tokioje for
moje užsiliko iki šių dienų. 
(Dabar ten vietiniai gyven
tojai, nusilauždami gaba
lais, ją valgo kaip saldainį..

GIEDANČIOJI PEtĖ
Murfreesboro. Tenn., gy

ventojas H. P. Wrath er pa
gavo' pelę, kuri giedojo pa
našiai, kaip paukštelis ka- 
narka gieda.

LANKĖ EDISONAS
Garsusis Amerikos 

dejas elektros srityje 
mas Edison mokyklą 
tiktąi tris mėnesius, 
met buvo 7 metų amžiaus. * |

ILGIAUSIA AMERIKOS 
BALIUNISTŲ KELIONE

Ilgiausią kelione baliūnu 
Amerikoje yra atlikę A. R. 
Hawley ir August Post, ku- 
riedu, lenktyn iuodami su 
kitais dešimtimi baliunistu, 
iš St. Louis, Missouri, iš- . 
skrido spalių 17 cl, 1910 m., 
ir buvo dinge virš dviejų 
savaičių laiko. Jiedu buvo 
surasti klaidžiojant Kana
dos tyruose, apie 1,172 my-

Užsimezgė rudenį ir .žie
mą kūdikiai gema sunkes
ni, negu kitais metu laikais. 
O daugiausia sveria toki 

i naujagimiai, kurie spalyje 
užvaisihti.

Birželis (June) yra va
dinamas jaunavedžių ir ro
mansų mėnesiu. Birželis 
pakelia normalių žmonių 
sveikatą, padidina lytinį 
patraukimą ir veislingumą. 
Bet birželio teikiami paska
tinimai dažnai naikina bet 
kokią lygsvarą pas silpna
pročius ir silpnavalius; taditikos dalybinį ženklą (-:-) ris tuomet ia. susižavėio ir 
ir padaugėja pamišimai, iir už tai gavo vokiško bajo- isimvleio. Negalima už taiir padaugėja 
žmogžudystės ir kiti krimi- ro titulą, 
naliniai nusikaltimai.

Liesi žmonės geriau atsi
laiko vasariniuose karš
čiuose, negu riebūs. Bet ki
tais metu laikais geriau se
kasi riebiems. “Riebuliai” 
turi didesnius sandėlius 
kalkių, vitaminų, riebalu ir 
vandens, negu sudžiūvėliai. 
Tad ir staigios oro atmai
nos mažiau jiems kenkia.

Sakoma, kad geras oras 
įkvepia žmogų geriau pro
tiniai dirbti. Bet ne visai 
tain. Kada lauke gražu ir 
malonu, tai “Įkvėpimas” 
būna palikti darbą ir lais
vai pasidžiaugti puikiu 
oru ir gamta. O kai oras 
paniuręs, “surūgęs,” tai 
žmogus, nors ir cusuaukos,

TĖVAS RETOSE
DUKTERS VESTUVĖSE

Nėra jokia naujiena, jei
gu tėvas dalyvauja savo 
dukters vestuvėse. Taip juk 
ir turi’ būt. Bet štai tėvas, 
Elbert Bailey, iš Rochester, 
N. Y., dalyvavo savo dūk-; 
terš auksinėse, 50 metu že- ros jėgai matuoti. : 
nybinio gyvenimo sukak- praeitą savaitę kongresma- 
ties “vestuvėse”, pats turė; nai nutarė pripažinti Rau
damas jau 97 metus am-j juosius mokslinius elektros 
žiaus. Tai jau gana didelė saikavimus. 
retenybė ir — krieniška 
naujiena.

ji ir kaltinti — mano jūsų 
rašvtoias ir tokių žinelių

■i-
■

Prof. Krienas

A r žinais kad?—
vJungtinių Valstijų Kon

gresas per visus 46 pasta- ’ 
ruosius metus laikėsi netik
ru, nusenusiu saiku elekt- 

. Ir tik

Inžinieriai skaičiuoja, 
kad naujas vidutinis auto
mobilis gali važiuoti viso 
103 tūkstančius mylių, 

-. - -- ' ■■ .. V S w 

Didelis ąžuolas turi iki 
700 tūkstančių lapų, per 
kuriuos kasmet išgaruoja
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Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

dovų stabai griuvo nuo sostu. Monarchi
jų griuvėsiuose buvo dedami pirmieji 
kertiniai akmenys naujųjų ekonominių 
ir pilietinių santykių, nauju gyvenimo 
rūmų pamatams. Epochos polėkiai tau
rino, kėlė žmones, stiprino jų dvasią, į- 
kvėpdami jiems nematytų užsimojimų, 
prakilnių siekimų ir narsiu žygių. Liau
dis prašneko apie valstybes valdymą., a- 
pie valdymą be ponu, apie visos liaudies 

.valdymą.
Nuo kreizamto skelbimu lentos v Mas 

dar tebedraskė “Oberosto bel’elhaberio 
bekantmachungų” skutelius, šaukiančius 
apie mirties bausmę visiems, kas remia 
rusus belaisvius ir bėglius. Panevėžyje 
vokiečiai dar išdrįso apšaudyti darbi
ninkų demonstraciją, bet iš Kupiškio jie 
išbėgo, vos tiktai partizanai :Aisprogdi- 
no siaurojo geležinkeliuko tiltą, a iki ės
dami kelią prikrautiems ešelonams.

Susikimšo lievkome, buvusio kreizani- 
to būstinėje, seni frontininkai ir partiza- 
ani čiulpė sau pypkes ir linkčiojo, o be
ūsiai kaimo berneliai, pamėgdžiodami 
kareivius, niaukėsi ir raukė antakius, 
kad atrodytų vyresni ir rimtesni: jiems 
buvo pastatyti labai dideli ir svarbūs už
daviniai! Tabako durnuose troško žibali
nė lemputė. Karolis kalbėdamas kosėjo 
be paliovos, bet rūkyti nedraudė.

— Šiom dienom pasibaigė pirmasis • 
Vokietijos zoidatenratų ir įmonių tary
bų suvažiavimas Berlyne. Jis parodė, 
kad mes negalim iš Vokietijos laukti 
nieko gero! Vokietija pasilieka imperia
listinė valstybė. Okupantai pasilieka o- 
kupantais, kaip buvę, ir mes turim ruoš
tis dar atkaklesnei kovai su jais! Vokie- 
čiai nebegali atsilaikyti prieš • Raudo
nosios Armijos puolimą. Visur keliasi 
prispaustieji ir paniekintieji! Per trum
pa laiko tarpą Bielorusija davė Raudom 
Armijai 10.000 vyrų! Mes kovosim’ iš-

I vien su ja, išvien su visomis Rusijos tau
tomis prieš visokius užpuolikas ir paver
gėjus!

— Mes niekur nesitrauksim nuo tos 
mūsų bendrus šalies bendro likimo. Mes 
ne tik priimam tos mūsų šalies bendrą 
likimą, bet dargi, — būsim aktingi ben
dro likimo tvėrėjai, visos tos šalies liki
mo sprendėjai, visų jos ko/ų ir jos lai
mėjimų dalyviai!..

Organizaciniai ryšiai buvo silpni ir 
primityvūs: atjoja koks pusbernis ant 
nebalnotos kumelės, numeta laiškinio 
popieriaus lapą Revkomo pirmininkui, o 
klausinėjamas, mekena, nežinodamas,nei 
kas jį įgaliojo, nei kokio organo jis pa
siųstas. Popierėlis be parašų, be ants
paudo, o užprašyta ne mažiau kaip “pin- 
kiasdešimt šaudyklių”. ..

Ir Didžkus, ir Karolis daug kur patys 
važiavo, negalvodami apie pavojų pa
kliūti į vokiečių spąstus, (linkių nebuvo 
tiek, kiek tuo metu reikalavo sukilimas 
prieš okupantus, bet, nuvažiavę patys, 
savo karštu žodžiu padarydavo daugiau, 
negu kitoje vietoje padarytų pusšimtis 

’ šautuvų: pamokydavo nuo ko pradėti, 
sulipdydavo organizacinį aparatu, nu
statydavo ryšius.

■' Obeliai virė. Karolis nežinojo nuovar
gio, rinkdamas ir'siuntinedamas vyrus į 
gretimus Kupiškio, Biržų ir Zarasų ap
skričių valsčius. Už visą triūsą geriau-, 

.siai atlygindavo tie patys pasiuntiniai, 
grįždami su džiugiais pranešimais:

rysi. Gaila, bet ką gi padarysi, — atsi
stojęs Didžkus ištiesė Karoliui ranką ir 
stipriai paspaude?

iš Didžkaus veido Karolis suprato, 
kad jam gaila skirtis. Mokytojas buvo 
blaivios galvos, jautrus, bet labai santū
rus žmogus. Nei jis dejuoja, kai skauda, 
nei jis šaukia, kai supyksta. Visada ly
gus, vienodas, — šypso sau, kad ir sun
ku, kad ir nesiseka. Nepamatai, kaip už
sižiebia jo akyse ugnelė, kaip subręsta 
pasiryžimas, kaip įsisiūbuoja jėgos. 
Klausysis, klausysis ginčo, tylės, tylės, o 
atsistojęs kad išdroš:

— Kelias!
I — Pliekias!

Stumia vokietį!..
Judėjimas plėtėsi nuostabiu ryžtu. Tie

sa, Karolis gaudavo numigti tik po ke
lias valandas per parą, buvo suvargęs ir 
sulysęs, bet darbas ėjo. Vos tik paskelb
davo sueigą, žmonės griūte sugriūdavo 
ir su didžiausiu dėmesiu klausydavo 
kiekvieno žodžio.

Dvi*savaitės nepaprasto įtempimo die- 
, nų ir bemiegių naktų,,dvi savaitės mitin- 
' ginio ir organizacinio darbo praslinko 

labai greitai. Karolis nepastebėjo, kad 
užtruko tame miškų, ežerų ir kalnelių 
krašte ilgiau negu buvo numatęs.

— Na, brolau, igaliotasai laikas pasi
baigė, — kartą pasakė jis Pidžkui. 
Keikia važiuoti!

(, — Na, tai ką gi, brolau, ką gi pada

— O padaryt, draugai, dėlto reikės 
taip ir taip! —■ aiškiai,/ tvirtai išdėstys 
ir taip įtikinamai, kad ginčams vietos 
nebepalieka.

Ir dabar jis nebenorėjo įsileisti į per-/ 
g y \- c n i m ų dės ty m ą:

— Kada? Jau rytoj?... Na ,tai aš pa
lydėsiu. Kur tu dabar? Pro Panemunėlį 
Kupiškiu? O toliau? Į Biržus?... Paly
dėsiu! Būtinai palydėsiu! 

& -K«
Jie susidraugavo dar nuo mokslo die

nų, ir jų draugystė niekad nebuvo su
drumsta.

Važiukas, kuriame jie vienudu riedė
jo, palengva stūmėsi į Palūgės kalną 
siauručiu, tarp krūmų vingiuojančiu ke
leliu. Drėgnas vėjas staigiais gūsiais gi
nė iš vakarų žemus pilkus debesis, neno
rom slenkančius dagiomis eglynų viršū
nėmis.

Vejas praplėšo debesų dangą, švyste
lėjo mėlyno dangaus skliauto -gabalas, 
žybtelėjo saulės nušviestas dvylas Obe
lių bažnyčios bokštas.

Mokytojas tarstelėjo:
— Patsai Palūgės čiukuras!
Toli po dešinei klojosi apsnigtų -eže

rėlių plotmės tarp krūmingų krantų, eg
lynais pasišiaušusios kalvos ir’reti kai
meliai pakriaušiuose. Nuostabus tas Pa
lūgės kalnas, ne kalnas, o visa, eilė kal
vų, kurios nuo Obelių paežerės bėga kas
kart platesniais ratais, tarsi ežero ban
gos akmeniui pasinėrus, ir bebėgdamos 
vis lėkštėja, toli nuvarydamas savo gra
žiąsias atbrailas.

Didžkus nebuvo sausas žmogus. Jis sa
votiškai svajojo, savotiškai fantazavo, 
kūrė savotišką ateities socializmo vaiz
dą. Jis m a t ė dange r dvės, 
p 1 a č i a u s i u s h o r i z o n t u s 
žmogaus dvasios polėkiams. Socializmas 
jam- buvo bekraštis skaistusis dan
gus, be jokio debesėlio. Ilgo saulėto 'gy
venimo era.

Karolis jį kartais šaukdavo romanti
ku :

• — Mus jau ėmė pravardžiuoti melan
cholikų tauta: Vaičaičiai, Vienužiai, 
Čiurlioniai...

— Ne melancholikai ,bet lyrikai. Tai 
ne tas pats, — atsiliepė Didžkus.

— Lyrika, tai lyrika. Betgi lyriškas 
mūsų kaimo vaizdavimas — tikriausias 
limonadas su sacharina. Koks yra poetų 
atkurtas mužikas? Nuolaidus, gerašir
dis, naivus, net žioplas! O jis visai ne 
žioplas. Palauk dar! Parodys, ką jis ga
li... Romantika, žinoma, puikus daly
kas, bet, jei analizuoti, romantizmas tai 
juk, tai}) sakant,-dvipasaulystė-“dvoje- 
mirije”, dviejų pasauliu sugretinimas: 
esamo konkretaus ,kur viešpatauja visa 
pikta, -ir kito — nesamo, kur visa ide
alu.

Mokytojo veidą nušvietė šypsena k
— Na, tai ir gerai, puiku! Mes ir tu

rim būt romantikais! Ir klasių kova, ir 
liaudies iškėlimas, ir naujajai gyveni
mas, — viskas, brolau, romantika per
sunktą! Romantika mums reikalinga. 
Labai reikalinga! Žmogus neturi būti 
sausas ir negali būt sausas.

Jis susimąstė, patylėjo ir staiga pir
mas ištiesė Karoliui ranką.

— Kažin, ar bepasimatysim kada, — 
staiga kažkaip nejučiomis ištrūko jam.,

Karolis šyptelėjo:
— Ką. tu, prieteliau! Pasimatysim dar! 

Kaipgi!
Bet pavojaus, netikrumo jausmas 

šmėkštelėjo tarp jų, lyg bekūnis šešėlis, 
ir abiem pasidarė dar labiau gaila, kūd 
reikia išsiskirti, ir, gat būt, per visą gy
venimą nebeteks pasimatyti daugiau...

(Bus daugiau) ....—•. ..

CLEVELANDO ŽINIOS
Pensijos Neįmanomos

Birželio 29 d. National 
Foundry Ass’n laike savo kon
venciją, kurioj griežtai pa
reiškė, kad pensijos tokios, 
kokias automobilių korpora
cijos sutiko mokėti, šiemet ne
įmanoma įvesti. Kitokie pa
gerinimai, kaip tai apdrauda. 
algų sureguliavimas, bus ga
lima šiemet. Foundries nega
linčios mokėti pensijų, nes 
nesančios tokios didelės kor
poracijos.

Konvencijoj n u ta r ė rei
kalauti, kad būtų atšauktas 
Walsh - Healy Act, kuris pa
vėlina Darbo Departments 
pakelti algas dirbantiems in
dustrijose, kurios turi su val
džia kontraktus.!

Nori 4 Milijonų j
Dėl [Orlaivių Stoties

Majoras Burke nori gauti 4 
milijonų paskolą, kad page
rinti ir padidinti orlaivių sto
tis. Mat, Cleyelande yra dvi 
orlaivių stotys: viena prie 
ežero, kita kitur. Majoras sa
ko, kad jeigu negaus pasko
los, tai rudenį leis nubalsuo
ti, kad sudaryti pastovų fon
dą iš 4 milijonų dolerių. Jis 
sako šauksiąs miesto tarybos 
specialį mitingą, į šio mėnesio 
pabaigoje ir priduos tarybai 
smulkmenišką raportą, kas 
reikalinga remontuoti, taisyti, 
pagerinti arba naujai pasta-, 
tyti, kaip tai, policijos stočių, 
mokyklų, žvėrinčių, ir tt. 
Tam. viskam, sako Burke, rei
kės $18,600,000, ir jeigu
ryba sutiks, tai turės būti bal
suojama lapkričio 7-tos' rinki
muose. '

Kyla Vandens Kaina
Mes matome laikraščiuose, 

kad pragyvenimo reikmenys,

,o ypatingai maistas, ( kasdien 
kyla, tad Clevelando miesto 
pareigūnai nutarė, kad reikia 
ir. vandens kainą pakelti.

Kada gyventojai vasaros 
laiku gaudavo mažiau van
dens ir būdavo daug nusiskun
dimų, tai miesto pareigūnai 
duodavo įsakymus, kad ne
naudotų vandens dėl laistymo 
daržų ir žolės ir nepildanti 
įsakymo turėsią pasimokėti 
bausmės $25. 1946 ir 1947
metais miestas suvedė dau
giau įtaisų dėl pumpavimo 
vandens ir sakė, kad tam iš
leido $34,000,000, ir tuomet 
per laikraščius ragino gyven
tojus daugiau vandens nau
doti, kad miestui būtų dau
giau įeigų išmokėjimui tų 
skolų. Dabar sako, kad dar 
reikia $20,000,000 tolesniam 
pagerinimui ir tam -reikalinga 
pakelti kainą ant vandens.

Clevelando gyventojai iki 
šiol mokėjo po $10 į metus, o 
priemiesčiuose du kartu tiek. 
Mes, gyventojai, sužinosime, 
kiek pakelia už vandenį, tik 
kai gausime bilas. Miesto 
pareigūnai sako, kad nenori 
užkrauti ant žmonių daugiau 
taksų, bet ant visų vandens 
naudotojų proporcionaliai.

Tai taip pragyvenimas ky
la iš visų pusių. Ir kada bus 
tam galas?

Paskelbė Bankrūtą
Darrow, Wade, Guthrie & 

Co. dalininkas Kiersted pa
skelbė bankrūtą. Toji firma 

kitą įmonę Cincin
nati, Ohio. Kiersted b an kr ū- 
tavimo priežastį ištirti teismas 
atidėjo iki rugsėjo mėnesio. 
Apskrities teismas sako, kad 
nėra ganėtinai įrodymo, o 
Kiersted atsisako leisti per
žiūrėti knygvedį, kad viską

ta-(turi savo

ištyrūs.
Buvau rašęs “Vilnyje,” į 

kad Ohio Tool Co. nemokėjo 
federalių taksų virš $5,000,- 
000. Tos kompanijos nuosa
vybė yra apkainuota ant 
$350,000 ir ją leis ant par
davimo šių m etų liepos 
6 d. Kas daugiausia įvarys, 
tam bus parduota.

Paskleista Daug Lepelių 
Korėjos Klausimu

Liepos 5 d. Clevelando ii 
nekurtuose priemiesčiuose pa
sklido lapeliai, kuriuose nu- 

I rodinėjama Amerikos kišima 
sis į Korėjos vidujinius reika
lus ir reikalaujama, kad A- 
merika ištrauktų savo jėgas ii 
leistų korėjiečiams nusispręst’ 
savo naminius reikalus .

Tokių lapelių daugiausiai

paskleista Woodhill apylin
kėje, kur yra federalis namų 
projektas. Clevelando ko
mercinė spauda prapliupo iš
sižiojus, kad dabar belieka 
tik viena išeitis: ' Amerika 
ar komunizmas.

Tuojau ir FBI pradėjo ieš
koti, iš kur tie lapeliai atsi
rado ir kur jie spausdinti. 
Vieną moterį būk pagavo da
linant lapelius. Ji sako, kad 
.ii nėra komunistė, tik bedar
bė ir uždirbanti pragyveni
mą dalindama lapelius ir vi
sai nežiūrinti, kas juose yra, 

i nes visokius apagrsinimus iš
nešiojanti. O kita, tai esąs 
jos pačios dalykas, kaip ‘ ji 

j daranti pragyvenimą. Komer- 
į cine spauda rėkia, kad neli
ko kito kelio, kaip tik pri- 

1 versti visus pildyti lojalumo 
I priesaikas. , V. M. D.

CHICAGOS ŽINIOS
Pradėtas Darbas
Turi Būti Užbaigtas

$10,000 “Laisvės” Fondas 
pirm pažymėto laiko turi bū
ti sukeltas!

čia rasite (money orderį) 
$10 į Fondą ir porą naujų 
“Laisvės” skaitytojų ir dar 
vienas dipukas aukavo dolerį, 
tai viso $25.00.

Dipukas sakė, kad kiekvie- 
I nas į šį kraštą pribuvęs gau- 
■ name kunigų “Draugą” už. 
i dyką. Tai gerai. Taip, sako, 
! gerai, bet neužtenka klausy- 
! Ii, ką kunigai sako. Reikia 
I žiūrėtų ką jie daro.
I Kai žmogus pradeda mąsty
ti, jo mintis pakyla į veiks
mą, kas reiškia energiją, ku
rią jis siunčia į pasaulio ver
petą. ‘Bet dalykas padaryti, 
kas reikia, o ne kaip mano.

I Pasaulis pilnas sumanytojų, 
i bet labai mažai užbaigėjų. 
Daug yra brangiau ir smagiau

I — pradėtą darbą užbaigti. 
Pradėk ir stipriai užbaik! To 
nepadarius, tai yra labai pi
gus pasiteisinimas.

Kaip matai reikia naudin
gai dėti savo spėkas ir visą 
pasiryžimą.

Todėl nieko nelauk, kad 
Į kas tave ragintų ar prašytų, 
j Pats savo liuosa valia daryk 
. taip, kad tavo čekis arba mo
ney orderis į porą ar trejetą 
miliutų būtų gatavas. Prili
pinus už 3 centūs štampą, ant 
rytojaus jau bus vietoj. Tik 
jau, susimildamas, nebūk per 
daug skūpvis. Taip,-kad ne
užgautom kryžiokų, tų tam
sybės apaštalų . O pats savęs 
tikrai nenusiskriausi. Tavo 
gyvenimas ir sutaupos, kokios 
buvo, tokios ir vėl bus. O pa
siryžimas ir tikslas bus pil
nai pasiektas, kuriuo tu pats 
džiaugsies ir gėrėsies.

Chicagietis.

3-CtAS metinis
DAINŲ FESTIVALIS

Rengia Lietuvių Meno Sajų ngos 3-čioji Apskritis

Sekmad., Augusi 6 Rugpjūčio, 1950
Lietuviui Parke, Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

Sietyno Chorus from Newark, N. J. Director Walter Žukas.
GRAŽIŲ LIAUDIES DAINŲ PROGRAMĄ DUOS SEKANTI CHORAI:

LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., 
dirigentas Wilma Hollis.

VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn., 
dirigentas Gertrude Ulinskas

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ . ' ĮŽANGA 50c (TAKSAI ĮSKAITYTI)

Širdingai kviečiame skaitlingai susirinkti į šį gražų parengimą. 
. RENGĖJAI.

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
dirigentas Geo. Kazakevičius.

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
dirigentas Walter Žukas

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Liep. 21r 1950.



Philadelphia., Pa.
SVEČIUOSE
. šeštadienio ryte kalbuosi 
per telefoną su savo draugu 
apie kasdienines problemas 
Jis painfoi*muoja mane, kaf 
bus nuo darbo liuosas iki pir
madienio. Sako, jei nori ma 
no automobilium pasivažinėti 
tai sakyk kur, ir važiuojam.

Mielai pritariau jo sumany
mui ir sakau :

Už poros dienų aplaikėm 
: laišką nuo marčios. Skaitėme 
ir vėl skaitėme. Ji kviečia 
atvažiuot j Philadelphiją ir 
sako, jei už bilietą užsimokėt 
neturite pinigų, tai prisius.

Už 7 dienų šiaip taip at
siskaitę su tuorh ūkininku pa- 
siliuosavom iš Vermonto far- 

Į mų katorgos. Dabar ir mes 
' gyvenam žmoniškai ir matosi

—Važiuokim i Philadelphi- 
ją. Ten gyvena mano iš Lie
tuvos kaimynas, su kuriuom 
jau ilgas laikas nesimačiau.

Dešimtą valandą ryte suse 
dom Į naujutėlj Fordą ir va 
žiuojam link Philadelphijos 
Pasiekę Philadelphiją ir pa
siteiravę pas policistą infor
macijų, susiradom minėtą 
kaimyną. Buvo tikrai malo
nu susitikti, o kalboms ir vai
šėms nebuvo galo.

Mano kaimynas jau šiek 
tiek pralobę?. Turi trijų šei
mų nuosavybę, o ir šiaip vis- 
kuom gaspadoriškai apsirūpi
nęs. Pavakare susirinko dau
giau svečių ir tame name vi
si gyventojai. Vėl prasidėjo 
vaišės ir naujos kalbos. Ša
lę manęs atsisėdo jau n© jau
nuolis dipukas. Kaip tik su
sipažinom, tuoj aš pradėjau 
klausinėti: ar dirbat ir kaip 
patinka gyvenimas Ameriko
je? Dipukas sako:

—Dabar gyvenam laimin
gai, bet iš pradžios vArgcmė 
aršiau, negu katorgoje. Dir
bome sunkiai nuo tamsos iki 
tamsos. Gulėdavom ant su- 
plyšio ir visokių vabalų pil
no šieniko. Maitinomės, kaip 
žmonės sako, "devynių pūt 
nyčių buiza.” Kai paklausėm 
ar gausim užmokėt už dar
bą, tai atsako, kad turim pir 
ma atidirbi už koki ten ti- 
kietą.

Dėl aiškumo paklausiau:
—Tai kur jūs buvot apsi

stoję ?
—Nugi Vermont© farinose, 

Ten tai katorga. Ten mus at
gabeno nuo laivo. Buvome 
painformuoti, kad t u o s e 
ūkiuose atkeliavusius DP 
apiekavoja tos valstijos D P 
komitetas, kuriame yra lietu
vis. Mums ir jo antrašą su
teikė.

Matant, kad tokiose aplin
kybėse nedalaikysim, para
šiau laišką tam atstovui, -Jen
kins, išdėstydamas tą nepa
kenčiamą mūs padėti. Už 
poros savaičių atvažiavo. Pir
miausia pasikalbėjo su to 
ūkio gaspadorium, o po to, 
atėjęs pas mane, paklausė:

—Na, kas čia pas jus ne
gerai, ko lermuojate?

Aš pradėjau aiškinti padėti 
ir pasiūliau nueiti i vadina
mą priestubi pamatyti, kaip 
mes gyvenam ir kokioje lo
voje gulim. Sakau, mus čia 
gyvus utėlės suės. Jis (Jen
kins), arklio balsu nusikva
tojęs, sako:

—Ar tai nežinote, ką rei
kia su utėlėmis padaryti? čia 
atvažiavot dirbti, o ne inži
nieriau ti.

Aš jam bandžiau aiškinti, 
kad mes darbo nebijom ir at
liekam ką tik mums paliepia, 
bet padėtis, kaip kad guolis, 
maistas, yra nepakenčiama. 
Taipgi norime gaut už darbą 
apmokėti. Kitaip mes nori
me iš šio ūkio pasiliuosuoti. 
Norėtume, kad tamsta pagel- 
bėtumėt su ūkininku atsiskai
tyti.

—Tai kur manote bėgt iš 
čia?

—Pas maniškės Seserį j 
Philadelphiją.

—Klausykit! Kai aš jums 
padėsiu (atsiskaityti, tai žinot, 
kur jūs 'važiuosit? Tiesiai j 
Rusiją jas Staliną,'— pareiš
kė . tas nedaverka atstovas 
Jenkins. Dar pagrasino, kad 
daugiau jo neturbačytume.

Tas jo pasakymas kaip 
koks perkūnas trenkė Į mū
sų vandentuvę. Rodos, jau 
neliko jokių v vilčių gyventi. 
Vaizduojasi, kad jau atsidū
rėme ant pražūties slenksčio. 
Per visą naktį maniškė aima
navo, verkė ir keikė tuos, ku
rie bauginančiomis melagys
tėmis išviliojo mus iš Lietu-

vilčių šviesesnei ateičiai.
i

Mums pasakojo, kad seniau i 
ir ant tų farmų buvo žmo- , 
aiškiau iki dipukus ten prade- ' 
jo atvežti. Ir dabar svetim- | 
kalbiai (ne lietuviai) turi 

i žmoniškesnes sąlygas. Tik lie
tuviai, atvežti į tas Vermonto 
farmas, kenčia katorginę pa
dėtį.

čia mano kaimynas pasiima ■ 
balsą ir aiškina:

—Gal kas ir turi naudos iš i 
tų skriaudžiamųjų dipukų. 
Jenkinsas jaučia, kad nega
lės unijoj ilgai padus šildyti, . 
tai prisiplakė prie Devenie- j 
nes. o toji įspraudė tą negrą- į 

. motną "Keleivio” korespon- ' 
i dentą Vermonto farinose lie-! 
i tuvius dipukus "globoti.” Aš į 
' pažinojau Jenkinsą, gyvenda- ' 
mas Lawrence. Tai didelis ; 
straksėtojas ir pagyrų bei pa-,( 
sididžiavimo tuščias maišas, j 
žinau jį, kai jis buvo sočia- į 
listu, komunistu, sklokininku, Į 
o dabar, apart visko, bando 
būti lietuvišku Budenzū. Skir
tumas yra tas, kad provoka
torius Budenzas yra mokytas, 
o Jenkins—durnas. Aną syk
Jenkinsas rašė "Keleivyje,” 
būk jam būnant Bostone tū
las dipukas davė jam pasi
skaityti gautą iš Lietuvos laiš
ką. Tame laiške rašoma, 
kad Lietuvoje trys vyrai re
montavo mokyklą ir kai užėjo 
lietus su perkūnija, tai vie
ną tų remontuotojų mirtinai 
užtrenkė. Jenkins "išvirožį- 
jo” tą perkūniją per "Kelei
vį” sekamai:

—Ta perkūnija reiškia su- , 
sikirtimą partizanų su komu-j 
nistais ir tame susikirtime vie- ; 
nas tų remontuotojų žuvo.

Kad Jenkinsas tokią nesą
monę "pavogrojo,” tai nėra 
dyvo. Bet tame pačiame "Ke- i 
leivio” numeryje, apžvalgų 
skyriuje, redakcija bara 
"Laisvę” už neprisilaikymą i 
"laikrašiinės etikos.” Sako, 
būk "Laisvė” patalpino dipu
ko laišką be redakcijos prie-j 
rašo, o, "Keleivio” redakto
riaus manymu, turėjo būti pa
staba prie to laiško. Reiškia, 
"Keleivis” neprasižengė prieš 
laikraštinę dorovę net ir tada, 
kai talpino kvailiausias Jen- 
kinso melagystes. Kalba di
puko prisiega:

—švogeris tiesą sako, kad 
dabar yra daug žmonių, ku
rie paskendę melagystėse. 
Mes ir iš Lietuvos išbėgome 
įbauginti per melagystes. At
važiavę Vokietijon vėl visokį 
"zakristijonai” diena dienon 
kalbėjo mums visokių me
lagysčių apie Lietuvą 
Kai rengėmės važiuoti A- 
merikon, tai vėl "skryningų” 
kanceliarijose buvo visokių 
kvotinių, bauginimų ir prie
saikų. Tad žmonės, įbauginti’ 
visokiais gązdinimais, atva
žiavę čia bijo ką nors 
teisingo prasitarti. Dabar, 
kai čia gyvenam, tai švogeris 
skaito • visokių pakraipų laik
raščius, tai ir mes turime pro
gą persitikrinti, kaip biau- 
riai be žulikiškai buvome bau
ginami ir informuojami.

* Tuom ir baigėme pasikal
bėjimus, nes jau- buvo gaidys
tė, 2 valanda. Ryte vėl mus 
pavaišino tikrais lietuviškais 
pusryčiais, o 11 valandą prieš 
pietus patraukėme link Bal- 
timorės.

Vergiamųjų Draugas, j

Waterbury, Conn.
Karolis Krasnitskas, daly

vaudamas dienraščio Laisvės 
piknike, Klaščiaus Parke, 
Maspeth, H- Y., pridavė au
ką $5 dėl American Commit
tee for Protection of Foreign 
Born. Ši auka pasiųsta į Ko

Ji kasdien darosi panašesne jums

New Britain, Conn
Nelaboji mirtis mūsų mies

te vėl iš gyvųjų tarpo išro
vė du lietuvius* viena diena— 
Juozą Grimailą ir Juozą Ka
valiauską. Pastarasis dar ne
buvo senas, apie 50 metų. Jis 
čia buvo . gimęs ir užaugęs. 
Paliko nuliūdime gyvenimo 
draugė, sūnelis, dukrelė, anū
kas ir motinėlė. Tėvas jau 
seniai miręs. Buvo geras vy
rukas, linksmo būdo ir tikras 
lietuvis-. Turėjo daug draugų 
ir laidotuvės buvo milžiniškos. 
Dirbo prie elektros kaipo me
chanikas. Sirgo jau nuo 
niai. Kavaliauskas dabar 
veno Newingtone, tai ten 
palaidotas.

Juozas Grimaiįa turėjo 
metus.
nimo 
M ai k į
Hartforde 
Juozas po 
karo buvo 
Ten manė
kokį daiktuką, 
kviesti drauge 
venti iki mirties, 
tęs Smetonos surėdymą, pasi
piktino juomi. Metęs viską 
vėl atvyko Amerikon.

Nilo pat sugrįžimo iš Lie
tuvos buvo nuolatinis I aisves 
skaitytojas. Atsinaujinam pre
numeratą kasmet, po kelis do
lerius paaukodavo dienraščio 
išlaikymui. Grimaiįa mirė la
bai staigiai, netikėtai. Jis 
skundėsi nekažkokia sveika
ta ir g r a ž i a i užsilaikė.

se

ll:

Liūclėsyj paliko gyve- 
draugę 

ir
Aleną, brolį 

pusbrolį Andrių 
. Vaikų neturėjo, 
pirmo pasaulinio 
nuvykęs į Lietuvą, 
apsigyventi, įsigyti 

paskui atsi-
Aleną ii- gy

be t pama-

vos. mite to Centrą.

BROCKTON, MASS
Nors karas prieš korėjiečius 

dar nėra oficialiai paskelbtas, 
tačiau mūsų šalis jau kelinta 
savaitė, kai aktyviškai ka
riauja ir jabai smarkiai prie 
to ruošiasi; Jungtinių Valsti
jų prezidentas iš sykio pasa
kė, kad vartos tiktai laivyną 
ir oro jėgas. Paskui, už ke
lių dienų,; jau matė 
siųsti ir pėstininkus, 
siunčia visokias jėgas 
kalba 'a p i i: šimtą 
kariuomenės ii 
bas.
rė didelę .sumą pinigų i 
velijo vartoti visokios - 
kariškas jėgas, kokių tik bus 
reikalinga.

Jaunuolius prievartą paims 
ir mokys ^karėiviskojpųlęslo. 
Paskui, žįnoma' ’ neps ' važiuo
ti i Aziją! ir kariauti. Kon
gresas ir i visi komitetąi labai 
sparčiai veikia, lyg kad būtų 
kas šią šalį užpuolę, 
talo šalininkai 
karo isteriją 
nori įtikinti 
nes, 
pareiga stoti už šį karą. Ma
tomai, jie priskaito tą viską 
prie apsigynimo. Valdininkai 
stengiasi! visiems uždaryti 
burnas; jie nemyli, kad pilie
čiai pakritikuoja jų neapgal
votus žygius.

šio rų 
tyti, 
netikėtu 
krautuvė

reikalą 
Dabar 
ir jau 

tūkstančių
atomines bom- 

J. V. Kongresas pasky- 
ir pa
rų ši e s

savaites a p m o k a m ų 
ir pasitrauks
Bet va, liepos 11-tą

Kapi- 
su keltinori

visoje
paprastus žmo-

sakydami, kad tai visų

iesto gyventojai, ma- 
yra labai susirūpinę šiuo 

karu, nes dirbtuvėse, 
se, klubuose ir prie 

karštai . diskusuoja
apie jį. į Tie, kurie neturi už
augusių vaikų ir tikisi padary
ti šiokį j tokį pelną, visi agi
tuoja už karą, o tie, kurie 
turi užaugintus vaikus ir ne
mano ijieko laimėti, esti la
bai nusiminę. Jie nujaučia, 
kad taiį buvo viskas iš anks
to supląnuota, nes valdininkai 
Washingtone skubiną suruoš
ti pasaulinę suirutę. •;

Abclhai imant, šio miesto 
žmonės', išskiriant faši$tinius 
elementus, labai šaltai žiūri į 
šį nepaskelbtą karą. Entu
ziazmas visai nedidelis, ne 
toks, j<oks buvo tada, kada 
japonaį užpuolė Amerikos lai
vyno j< 
myli, 
faktas, 
rašė ant peticijų, 
jant panaikint karus ir ato
mines ' bombas. Visi geros 
valios žmonės pasisako prieš 
karą,

Brdcktono, 
miestų, 
luomas, 
stambūs 
valdiškas pozicijas visi apsi
putoję agituoja už karą; o ki
ta luomą, susidedanti vyriau
siai iš darbo žmonių, užsilai
ko libai rimtai ir neparodo 
jokio džiaugsmo.

Prbgresyviškų draugijų ko
mitetai pasidalino blankas ir 
renką žmonių parašus! Pasi
rašo! ant jų ne tik paprasti

ėgas. Kad jie karo ne
jau aiškiai parodo tas, 

kad labai daug pasi- 
reikalau-

ypačiai darbininkai.
kaip ir kitų 

piliečiai pasidalina į 
Tūli fabrikantai, 
vertelgos ir turinti

Juozą Grimailą laidojo lai
dotuvių direktorius Venskiū- 
nas. Kavaliauską — direkto
rius Karlonas.

Abudu patarnavimą atliko 
puikiausiai. S. Jurgis.

New Haven, Conn
16 dieną.

priei- 
raporto, k u- 
LDS Seimo. 

Medley pa- 
delegatą J.

Dele-

riai negalėtų duoklių išsimo
kėti. 4

Kaip matote, tai LDS yra 
kita padėtis. Mūsų organiza
cija auga ir tvarkosi gerai.

Už surengimą busais nuva
žiavimų į darbininkiškus pik
nikus .mūsų mieste garbė pri
klauso B. Medley, 
Miliauskienei, A. 
B. Vikšrienei ir 
draugų ir draugių, 
gingak darbuojasi : 
busų išvažiavimus.

, Amilijai 
šaliūnienei, 
eilei kitų 
kurie ener- 
įr surengia

kuopos
raportą.
gerą, smulkme-
apie LDS Seimo
padarytus tari- j pas mus suvaidintų veikalą.

LDS 16 kuopa nutarė, kaip 
tik’ oras atvės, tai pakviesti 
Hartfordo vaidintojus, kad jie

LDS 16 kuopa laikė savo 
susirinkimą liepos 
Atlikus kitus reikalus, 
ta prie delegato 
ris tik grįžo iš 
Pirmininkas B. 
kvietė
Kuncą išduoti 
gatas išdavė 
nišką raportą 
eiseną, visus 
mus. Raportas priimtas ir ! Darbas pavestas J. Kuncai. Ir 
visi naciai buvo delegato ra-| kaip tik ateis ruduo, tai im
portu patenkinti. I simės darbo.

Liepos 11 d. buvo pareng- i 
tas pasitikimas LDS delegato • 
iš seimo, bet čia buvo tas pa
daryta, kad suteikti "surpri- 
za” Jonui Petkui ir jo žmo- '

Lnai.
Kada susirinkę susėdo už 

gražiai parėdytų ir maistu ap
rūpintų stalų, tai Barbora 
Medelienė sako, kad jau LDS 
Seimo delegato raportą girdė
jome, bet dar yra ir kitas 
tikslas, tai pasveikinti Joną ir 

! Marijoną Petkus, 
kelios dienos atg

jiems daug laimių vedybiniu 
me gyvenime.

Mūsų mieste senesnio am
žiaus žmonėms labai sunku 
darbas gauti. Kas lieka da
ryti? Tokia jau ši išgarbinta 
santvarka. J. S. K.

PRANEŠIMAS
4 WORCESTER, MASS.

Laisvės pikniko atsibuvusio liepos 
2 d., Maynard, Mass, galutinai at
skaitai padaryti susirinkimas jvyks 
šeštadieni, liepos 22 d., 2 vai. po 
pietų, 318 W. Broadway, So. Bos-

kurie tik į ton, Mass. Visi turinti reikalo dėl 
I nusivedė Atskaitos ir dėl sekančių metų pik- 

‘ ‘ ' nikui vietos ir laiko nuskyrimo,
pribūkite i susirinkimą. Rodos, kad 
jau daugiau atidėlioti negalima.

(136-137)

SLA organizacijos nariai 
k u nd ži; įsi del nuolatinio duo- 
din kėlimo. Vienas senas

. darbininkai, 'bet ir stambūs 
i profesijonalai. žodžiu ta- 
I riant, visi inteligentiški šio 
miesto gyventojai pasisako už 
taiką, prieš karą ir atomines 
bombas. Jie nenori matyti 
milijonus jaunų žmonių už
muštus ir bilionus dolerių vi
suomenes turto sunaikinta. O 
pasinaudos tiktai stambieji 
kapitalo valdytojai, kurie da
ro ginklus ir amuniciją.

Kokia čia garbė iš to
tų, jeigu Amerika ir laimėtų 
pasaulinį karą? šimtai tūks
tančių arba milijonai jaunuo
liu būtų užmušta, kitiems 
sveikatos atimtos ant viso gy- 
veninio. Visi gyventojai ir jų
jų vaikai būįų priversti* mokė
ti aukštas taksas, kad išlygin
ti karo išlaidas, o tiktai tap
tų kelios dešimtys tūkstančių 
naujų milijonierių. Būtų bai- 
s u s p as i d i d ž i a v i mas !

Mūsų miesto apsišvietę 
žmonės žino, ką reikštų ato
minis karas. Tai būtų sunai
kinimas visos civilizacijos, 

I pranykimas žmonių rasės. 
; žmonės patys save sunaikintų 
Į ant šios planetos. Turčiai, 
apsvaigę dideliu pelnu, 
nepaiso, nes jie turi čia, 
žemes, tikrą rojų ir jo 
nori prarasti. S

l atostogų
i pensijos.

bū-1 turėjo svetelių, o kada abudu 
labai priminus žmones, „tai iš 
vakaro truputį teko užtrukti 
ir vėliau atsigulti. O ant ry
tojaus į darbą, žmona įdėjo

'gerai, kad SLA seimus neiai < I J J L j ~
komitetai, o tai jau na

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai- 

l<ad į Som stogus, gatarus ir kami- 
paskutinė kelionė iš savo j 

The . A m ori- Į 
Corporation j 
tik "Korbi-

pietus, 
ėjo. 
tai
namelio. Dirbo
can Hardware. 
(lietuviai vadina

nežinodamas

to 
ant 
ne- 
B.

Worcester, Mass
DAR PRIMINIMAS

Liepos 23 d. .Gintarų Radi
jo pusvalandžio metinis pik
nikas įvyksta punktuališkai 
nuo 1-mos valandos po pietų, 
Olympia Parke. Tai bus di
džiausias ir gražiausias pikni
kas; puiki dainų programa. 
Dainuos: vietinis Aido Cho
ras, vadovybėj J. Karsokie- 
nės ir Norwood o Vyrų 
samblis. Antanas
Montello su futrų paroda pir
mutinis programoj, 4 vai. 
pietų. ■ Visi įsįtėmykite, 
nepavėluotumėt. žinokite, 
visokių valgių ir 
'pakankamai.

Kelrodis: Iš 
miesto važiuokite
St. iki tilto; pervažiavus pir
ma gatvė dešinėj — So. Quin- 
sigamond Ave. ir rasite Olym
pia Parką. Nuo Bostono 9- 
ju keliu privažiavę White Ci
ty, sukite po kairei į tą par 
•čia So. Quinsigamond Ave.

An-
Vasaris iš

gėrimų

po 
kad

bus

Worccjsterio 
Shrewsbury

J. J. Kaškiaučius, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BLIYCS

Dirbo ant penktų lubų. 
Prieš 7-tą valandą jam užė
jus ant keltuvo, ant kurio tel- I 
pa apie 40 vyrų, keltuvui pa
kilus iki ketvirtų lubų, Gri- 
maila sudribo ir mirė. Mirė I 
ant brolio Mikolo rankų, ne- Į 
ištardamas nė žodelio. O iki 
pribuvo gydytojas, tai praėjo 
apie trys valandos. Kai jis 
atėjo, tai Juozą pripažino jau 
mirusiu. Kiek vėliau 
kitas gydytojas ir 
pasakyti nei vienas 
mirties priežasties, 
buvo širdies ataka,
gyslė smegenyse trūko. Tokia 
pat mirčia mirė, kaip velio
nis Rooseveltas.

Juozas buvo labai tykaus 
būdo ir geras, nuoširdus, tei
singas žmogus. Kas tik jį pa
žinojo, o tokių turėjo daug, 
visi gailisi, netekę gero lie
tuvio ir draugo.

Todėl ir karstai 
skendėjo gėlėse, 
vės buvo dideles}

bažnyčios, kur 
pamaldos, pa
masinu, pilnu-

ntis. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuąkite:

John Petrus, 131 Pond St 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono
Broadway, Room 
vakarais.

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

r*

pribuvo

staigios
Ar tai

ar liauja

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-Cp72

MERCHANTVILLE, N. J

SKILANDŽIAI!
SKILANDŽIAI!!

SKILANDŽIAI!!!

pas abudu 
Ir laidotu- 
J kapus iš

šv. Andriejaus 
buvo atlaikyta 
lydėjo apie 30 
tėlių žmonių,
šeštadienis- ir daugumas ne
dirbo, tai buvo atėję atiduo
ti paskutinį patarnavimą mie
lam draugui. Visą laiką išgy
veno šiame mieste ir dirbo toj 
pat vietoj.

Kadangi man abu .buvo ge
rai pažįstami ir draugai, tai 
abiejų likusioms liūdesyje šei
moms linkiu kantriai perk 
širdgėlą, apsiramini ir gyv< 
iki mus visus priglaus s 
prieglobstyj žemelė, visų i 
tina!

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE
387 Sherman Avė. N. Hamilton, Ont.

i
šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
\ Savininkas CIL PAMPALAS . '

' Telefonas: 46917 v
SBB3BH

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunČiame krasa (paštu).

Telcforias Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J
J

T -

M CHARLES J. ROMAN

*
i

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

mo-

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
•Patogiai ir gražiai 
derniškai įruošta " mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis bjūsite 
patenkinti.

4.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

■ •

< ■ 

- ■
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nielai i Išvyko atostogų Kas reikia veikti Pirmieji naujokaiŽmonės mielai 
užsisako “Prošvaistes” Juozas j LDS kuopoms

Penu-' ------
sylvaniją, į kietosios

Šaukiamas posėdis Svečiai
Jo-, 
su
su-

Komitetas, išrinktas Dr. 
nui Kaškiaučiui banleietui 

kviečiamas 
sėdį, kuris įvyks
epos 25-tą dieną, 

Centre. Prašo- 
: valdybos nariai,

sisakė Jono Kaškaičmi poezi
jos rinkinį “Frošvajfctes,” ku
rios bus atspausdintos dar 
šiemet. Nemažai brook ly- 
niečių užsisakė “Prošvaistes” 
tiesiog Laisvės raštinėje, o ki
ti užsisako per paskyrus as
menis.

žinia, dar vis šlubuoja, 
jam linkiu gerai pasilsėti 
pasveikti. K.

ir

Praėjusį antradienį Niūjor- 
i ko buvo pradėti šaukti ka

dai,vvauti nešę- i riuomenėn pirmieji naujokai, 
niai įvykusiame LDS seime ir i Buvo paimta 36 vyrai. Iš vi-
matyti, kai]) gražiai ir nuošė- I so drafto taryba Niujorke tu- 

i res duoti armijai 1,203 vy- 
i rus.

Mau teko

vienijimo reikalus.
•jame

rengti, yra 
sirinkti į po
antradieni, Ii
Kultūriniame 
mi susirinkti: 
taipgi koncertinės ir ba’nkieti-
nes komisijų, nariai. Laikas:
8 vai. vak. ,,v

Su kuo tik pasikalbėk, kam 
tik primink, tas tuojau išsi
ima dolerį ir sako: “Va, pri
imkit prenumeratą.”

Bet dar yra daug žmonių, 
kurie “Prošvaisčių” neužsisa
kė. Būtu gerai, kad visi mū
sų veikėjai turėtų su savim 
blankas (jos galima gau
ti Laisvėje) prenumeratoms 
rinkti. Turint su savim blan
ką, tuojau, pakalbinus žmo-

Žmona mano, kad jos 
vyras bus išgelbėtas

Seimas buvo gražus, 
nesimatė jokių frakcijų, jokių 
pasidalinimu. Delegatai (lis-

Mrs. Willie McGee sugrįžo 
į Niūjorką iš prakalbų marš
ruto. Ji keliavo per miestus 
ir sakė kalbas apie savo vyrą, 
kuris laikomas 
(Miss.) kalėjime 
mirties. McGee 
mirti neva už 
išprievartavimą.

LDS kuopos veiks, -4- ar 
gražius LDS seimo tari- 
taip sau paliksimeį ai 
juos- entuziastiškai vyk-

Dmvtryshino 
dalykas teisme- v

Kaip žinia, yra suimtas 
' siekiamasi deportuoti 
{n iečių veikėjas 
i Dmytryshin, . vice - pirmininkas
ukrainiečių skyriaus, esančio 
International Workers Ordc-

ir 
ukrai- 

Andre w

Už netikru 
pinigų skleidimą

vės raštinę aplankė Jonas ir 
Edward Labanauskai iš Pitts
burgh, Pa., tėvas ir sūnus. Jie 
pirmą sykį lankosi New Yor- 
ko mieste. Svečiams patinka 
didmiestis; sako, mate daug 
Įdomių dalykų ir dar tikisi 
matyti daugiau. Labanauskai 
taipgi aplanke ir LDS Centrą. 
Jeigu bus proga, mano dar 
sykį užeiti i Kultūrinį Centrą 
pirm negu išvyks namon.

Dienraščio Laisvės reika
lams tėvas ii’ sūnus Labanaus
kai paaukavo $5. >

J a c k s o n 
ir laukia 

nusmerktas 
tūlos moters 

Piet i n e s e

kai, gražiai. I
Man dabar rūpi, ką Brook

lyn o 
m e s 
mus 
mes
d y s i m e g ,\fv e n i m a n ?

Rugpjūčio menesį įvyks;LDS 
kuopų mitingai, kuriuosq rei-

Federalinis teisėjas David
son, nesmerkė keturis asmenis 
ilgiems metams kalėti už fal- 
šyvų pinigų darymą ir skleidi
mą. Visi keturi; buvo nu
smeigti 25 metams kalėti.

pavardę ir adresą.
Visų prenumeratorių vardai 

ir pavardės bus išspausdintos 
knygos gale. Tai bus lyg ir 
pasveikinimas mūsų gerbiamo
jo rašytojo - poeto, kuriam 

a na
rnėtų, kai jis pra- 
ir veikti visuome-

manoma būti išteisintam teis
me, ypatingai jei .jam 
tania užpuolimas ant 
moters.

prime- 
bai tos

poeto, 
šiemet sukako 65 metai 
žiaus ir 50 
dėjo rašyti 
niškai.

Nežinia, ar knyga suspės 
išeiti su rugsėjo mėnesio 10-ta 
diena, kuria brooklvniočiai 
rengia Jonui Kaškaičiui pa
gerbti bankietą.

Kaip ten bebūtų, 
rinkti “ 
meratos.

sako, kad ji 
jog jos vyras 

nuo elektros 
kėdes, nes visur žmones juda,- 
protestuoja, siunčia tel 
mas Mississippi valstijos 
bernatoriui,. reikalaujant, 
jis išgelbėtų McGee.

McGee nusmerklas

Mrs. McGee 
yra įsitikinusi,

pranešimai .
Būtų gerai, kad Į šiuos mi

tingus susirinktų daug narių, 
kad jie būtų skaitlingi, 
seimo tarimai būtų gerai 
diskusūoti.

Apklausineiimai buvo at
likti imigracijos biure, Niu
jorko, bet Dmytryshino advo
katas reikalavo, kad pirmia’u

Pikietininkai

prenu-
N.

kad
ap-

Šiemet sukanka lygiai 2 0 
motų, kai LDS buvo įkurtas. 
Ai* nevertėtų visoms Didžiojo 

įNiū.joifko LDS kuopoms susi- 
gu-įtartį ir suruošti kokį nors di- 
<ad j delį ’parengimą jubiliejui at- 

. žymėti ? Ar nebūtų' gerai, 
<ūti Uad toki parengimą ruoštų 

i visos,!kuopos bendrai ?

nrotestuoja
Ties Immigration and Na- 

tuo,, reikalu tartu žodį' fede-į turalization Service raštinei 
raliais teismas. Dmytryshino | (70 Columbus Avenue, New| 

i advokatas laimėjo ir dabar, 
sekamą pirmadienį, Washing
tone tasai klausimas bus svars
tytas foderaliniamo teisme.

Nauja skubos 
sistema darbe į

New York Central geležin
kelių kompanijos “jarduose” 
ligi šiol reikėdavo 64 ’darbo 

'valandų 16-kos vagonų trau-J 
i kiniui apvalyti. Dabar, su j 
' rugpiūčio 1 d., toks vagonas 
i bus apvalytas per astuonias 
' minutes. Atrasta nauja pa
skubos sistema, kuri padės tai 
padaryti.

Karalienės našlės 
kilimas išgabentas

Niujorke per tūlą laiką bu
vo Anglijos karalienės, naš
lės (Marijos) numegstas ki
limas, karpytas. Toji senė pa
ti viena, sakoma, šį didžiulį 
karpetą numezgė ir norėjo 
parduoti, o tuos pinigus su
dėti į Amerikos iždinę.

Dabar tąjį karpetą nupirko 
kažkokia Imperijos Dukterų 
organizacija, sumokėdama už 
jį $100,000. Kąrpetas išga
bentas į Toronto, Kanadą.

Norima taip padaiwti, kad 
už tą Rarpetą būtų galima su
rinkti juo didesnė suma dole
rių, o paskui tą patį karpetą 
grąžinti Anglijon.

į York) vyksta dažni pikietai— Paskyrė Daugiau Pinigų
....... . • • v. *

Viešėjosi Worces- 
teriečiai Mazurkai
viešėjosi Pranas Mazurka su 
sūnum; juodu buvo apsistoję 
Williamsburge.

Abudu Mazurkai — malo
nūs, draugiški žmonės. Juo
du buvo atvykę ir Į Kultūrinį 
Centrą, kurio ligi šiol dar bu- į 
vo nematę. Atėję Į laisvės 
raštinę, pasikalbėję^ paauko
jo Laisvės fondan $10.00.

Viešėdamiesi Williamsbur
ge. Mazurkai apsilankė kele
to.] lietuviškų Įstaigų, užmez
gė su kai kuriais Brooklyn!©- 
čiais nauju pažinčių.

Šiuo metu daug organizaci-j 
ių ir pavienių siunčia telegra- , 
mas ir laiškus gubernatoriui | 
Fielding L. Wri 
Jungtiniu Valstijų 
niam prokurorui 
McGrathui.

Mrs. McGee d 
visą eilę kalbų 
valstijoje. taipgi 
mieste.

norime 
ght, taipgi ' daryti,’tai apie tai reikia 

generali-į tis jau dabar, rugpiūčio 
J. Howard nesią' mitinguose.

pa-

pa- 
tar-

Nesuranda joms 
pateisinimo

i pikietininkai protestuoja prieš 
taip vadinamą TTobbso bilių,

i pagal kurį norima Įsteigti A- 
jmerikoje koncentracijos sto- 
! vykias, Į kurias būtų kišami

Miesto taryba užgyrė $5,- 
793,000 priedo steigimui po
žeminio kelio, kuris sujungs 
Independent subvę su B M T 
subve Long Island City, L. L

EDDY’S
BAR & GRILL
Edw. Pavilonis, sav.

Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje. Tai yra buvusioje Givio 
vietoje:

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION

duonosPenkios didžiules 
kompanijos Niujorke, kaip ži
nia, neseniai pakele kainas — 
vieną centą kepalėliui. Ši- 

d a ryd amos, kompan i j os 
metus laiko, apskaičiuoja-per

ma, 
tra

Tyri n e j i mo k o m i s i j onioriusLDS 1-moji kuopa yra di-l 1T v .
1 .v. -Mimes H. Shells sako: as me-i džiausią šiame mieste kuopa, i

Niujorke •

Reikalauja veikti

i klausimą.
Kaip ton bebūtų, bet rei

kia įkas nors daryti: privalo
me savo veikimą pagyvinti.

LDS Narys Numerio Antro.

kaip nebegaliu suprasti, ko
dėl kompanijos ] 
duoną.

Bet kompanijos
joms rūpi juo daugiau 
gų prisiplėšti.

nepaiso;
pini-

l aisvųjų profesijų ir moksli
ninku organizacija pasiuntė Į 
senatoriams Irving Ivos, Her-1 
bert Lehman, taipgi Scott 1 

! Lucas telegramas, raginant |
juos veikti prieš Mundto-Nix- !

i oho bilių. Telegramas
! siuntė šios organizacijos 
bes pirmininkas, 
Morss' Lovett. .

i Mundto-Nixono
jis būtų padarytas

už- ' užduotų baisų
Paterno, ' Amerikos darbininkų judeji- mn, yra numerio pirmo nacis: i • I •pasta- mui. Todėl šiandien Amerikos jis kadaise atidavė Slovakiją.

Protestuoja

pa- 
gar-

bilius,
Įstatymu, 

smūgi visam

va k.
na-

PRANEŠIMAS
C. BROOKLYN, N. Y.

IJ)S -16 kp. mitingas įvyks 
i čiadienj, liepos 26 d., 7:30 vai. 
į Lietuviu Neprigulmingo Klubo
me, 269 Front St. Visi nariai būki
te. bus raportas iš LDS atsibuvusio 
seimo ir kiti kp. reikalai aptarti.— 
Kp. sekr. | (138-39)

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

ęERIAUSBS

INSURANCE

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Non-Sectarian Anti - Nazi 
League pasiuntė telegramą 
valstybės sekretoriui Acheso- 
nui, protestuodama prieš įsi- 
leiilimą Amerikon slovakų 
taktus išdaviko, tūlo Ferdi
nando Durcianskio, kuris čia

'Kri-Kri ožka, jau 
atvežta i Niujorką

lietos veislės ožka, vadina
ma Kri-Kri, tapo lėktuvu at- 
lėkdinta į Niujorką, “kaip do
vana Amerikai už pinigus 
Graikijai, teiktus pagal Mar-

roikalais, 
Durciansky, sako

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
Long Island traukinys 

mušė tūlą Charles 
68 metų amžiaus, kai
rasis atsisėdo ant geležinke
lio relių prieš ateisiant trau
kiniui. Tai buvo arti Hillside 
stoties, Queens’eje.

Milionai Dolerių Suvogta 
iš 150,000,000 žmonių!

“711 OCEAN
DRIVE” 

žvaigždžiuėja 
EDMOND O’BRIEN 

JOANNE DR1J 
ir SCENOJE: 

LOUIS JORDAN 
ir jo Tympany Five 

THE FONTAINE SISTERS, 
RUDY CARDENAS 

ir kiti.

Paramount sq"^£E

žmonės ir siunčia senatoriams į Hitleriui, už ką vėliau čecho- 
reikalavimus, kad jie, sena-1 slpvakijos teismas jį nusmer-,^^^, 
toriai, veiktų — kalbėtu ir . kė mirti (Durcianskiui teisme ; ‘ i , i • - -nr ii Xi- i , .. , i parkambalsuotų—pries Mundto-Nixo- ; nęsant, nes jis buvo paspru- 
no bilių.

Spėjama, kird reakcininkai
senate bandys tą bilių 
vesti dar šį mėnesį.

kit yra (labai mažai) Kretos 
saloje.

Kai Kri-Kri bus sveikatos 
dabotojų patikrinta,-ar neturi 
Sj^kokių ligų, tuomet bus nu
gabenta Į Washingtoną ir už- 

ten aiti n in zool ogi j os

p ra

Fish mobilizuoja

Nori nriversti 
kandidatuoti

įSako: jis norėjo kito 
automobilį “pasiimti

na
šavo

IR

REAL ESTATE
[i Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TONY’S &
UP-TO-pATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Telefonas TFT F V T T O NEVergreen 4-9407 •" "J ®
SHUFFLE BOARD

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas

Apsakymas apie Balto Vyto 
Meilę Indijonei Merginai . .. 

istorija svajonės, kuri 
laimėjo Vakarus visiem 
Amerikiečiam Raudoniem 
ir Baltiem ...

“BROKEN
ARROW”

Buvęs kongresmanas, 
milton Fish, mobilizuoja 
bičiulius, kad jie valstijos re- 
publikonų suvažiavime (ku
ris įvyks rugsėjo 6 ir 7 dd,, 
Saratoga Springs, N. Y.) bal
suotų už jį kaip kandidatą j 
Jungt. Valstijų senatą .

Fish yra pasižymėjęs dide
liu raudbnbaubizmu. Bet 

■ šiandien, siautėjant reakcijai, 
tokie žmonės- “yra madoje.”

Apvogė vystyklų įstaigą

žvaigždžiuoja
JEFF CHANDLER 

DEBRA I’^GET
ir SCENOJE puikus vaidinimas]

ANDREW SISTERS
z Šaunus Naujas 
REVUE ANT LEDO, 

“THE BLUE DANUBE"
Q y y 50th Street
IvWzY I Jr 7th Ave.

i Keturi maskuoti banditai, j- 
siveržę Į General Diaper (vys
tyklų) Service ofisą (79-55 Al
bion avenue, Elmhurst) ir pa
vogė $3,800 grynais pinigais.

Tai buvo ketvirtas kartas per 
dešimt metų, kai banditai šią 
Įstaigą užpuolė.

Ofise tuo metu (praėjusį pir- 
Imadienį) buvo tarnautojas 
[John Monnett, 32 metų am
žiaus. Užpuolikai privertė jį 

I atsigulti ant grindų ir gulėti, 
| kol jie savo darbą atliko.

Niujorko republikonuose 
prasidėjo 'judėjimas už tai, 
kad priversti gubernatorių
Dewey kandidatuoti dar vie
nam terminui. Republ ikonai I 
neturi gero kandidato, na, o i 
Dewey andai pareiškė viešai, 
kad sveikata neleidžia jam 
kandidatuoti kitam terminui. 
Dabar republikonai mano ga
lėsią kaip nors suagituoti sMr. 
iDewey kandidatuoti.

Herman Umland, 39 metų 
amžiaus, tapo suareštuotas ir 

: neišleidžiamas po jokia belą, 
kol grand d žiūrė jį ištirs. Sa- 

' koma, Umland siekėsi “pasi- 
Į imti” automobili iš Frank 
i Moramarco (97-38 103rd St., 
Ozono Parke) garadžiaus.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

Tariasi
“TheUžstreikuoto dienraščio

Uew York World - Telegram 
and Sun” leidėjai pradėjo de
rybas su streikieriais, Laikraš
tininkų Gildijos nariais. Bet. 
šiuos žodžius rašant, ketvir
tadienį, tie pasitarimai dar 
vis neatnešė pageidaujamų 
vaisių: darbininkai tebestrei- 
kūoja ir dienraštis nepasiro
do, neišeina.

Samdytojai atsisako pakelti 
algas tiek, kiek darbininkai 
reikalauja, ‘taipgi jie atsisako 
išpildyti kai kuriuos kitus 
svarbius reikalavimus dėl 
darbo sąlygų.

Real Estate
Parsiduoda Namas East Now 

Yorke. Visi aukštai tušti. Dviejų 
šeimynų, 11 kambarių, su vana, mū
rinis namas. Preke $6250. Reikalau
jama pinigais $2000.*

Trijų šeimynų, 17 kambarių su 
vana, mūrinis namas. $6500,

Richmond Hill. — Dviejų šeimy
nų, 11 
šiluma, 
skiras.

Mes 
vietose.

Visokį ;vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme- 

už griežtai žemas kainas.

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-R174

nys

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Uh. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

TELEPHONE RES. TEE.

kambarių namas. »Aliejine 
Yra garadžiai, namas at- 

35x100. 811,500.
turime visokių namų visose 

Taipgi ir naujų namų.
B. ZINIS, REpublic 9-1506. ( 

(136-138)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
»

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-6868

A

s Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

STAGG 2-5013 HY. 7-3631

EGZAMTNUOJAM AKIS 
j RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
I ' Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

•'OU*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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