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Retai mes parašome apie 
mūsų spaustuvininkus, —tuos, 
kurie surenka laikraščiui rai
des, atlieka visokiausius kitus 
darbus ir"spaudžia laikraštį 
bei knygas.

Štai, šiomis dienomis išsi
skyrė iš Laisvės personalo vie
nas seniausiųjų Amerikos lie
tuvių spaustuvininkų, ilgame
tis Laisvės darbininkas Vincas 
Rudaitis.

Išdirbęs Laisvės spaustuvė
je apie 16-ką metų, V. Rudai
tis, peržengęs 65 metus am
žiaus, nusitarė likusiąją savo 
gyvenimo dali praleisti ant 
farmos pas Bacevičius, India
na valstijoje.

★
V. Rudaitis lietuviškose 

spaustuvėse išdirbo per virš 
40 n^,;>tų.

Kadaise, gyvendamas Škoti
joje, jis dirbo “Rankpelnio” 
spaustuvėje. Atvykęs į Jung
tines Valstijas, Vincas per tū
la laiką dirbo “Vienybei Lie
tuvininkų” Brooklyne, vėliau 
“Kovos” spaustuvėje Philadel- 
phi.įoj, paskui “Vilnies” spau
stuvėje Chicagoje, gi vėliau
siai — pas mus, Laisvės spau
stuvėje/

Visoks spaustuvės darbas 
jam geriausiai žinomas, — ką 
paėmė, tą gražiausiai atliko. 
Deja, lietuviškų spaustuvių 
darbininkai Amerikoje visuo
met dirbo už mažesnes algas, 
negu angliškų spaustuvių, — 
panašia dalia teko ir Vincui.

Laisviečiai atsiskyrė sir Vin
cu djįakigiškai, linkėdami jam 
įcenausios sveikatos ir lai- 
rmpgai, ilgai gyventi farmoje. 
■ 'Esu tikras, kad to paties 
linki jam ir visi mūsų skaity
tojai, — visa pažangioji lietu
vių visuomenė, — kuriai jis 
per ilgus metus ištikimai dir
bo.

Kitas ilgametis lietuviškų 
spaustuvių darbininkas, žy
mus technikas, Petras Šoloms- 
kas, šiuo metu negaluoja.

Palikęs Vilnį, jis per tūlą 
laiką gydėsi, gyvendamas vie
noje farmoje Michigan valsti
joje, gi šiuo metu gyvena New 
York o valstijoje pas Laskius, 
taipgi farmoje.

Petras žada neužilgo grįžti 
į spaustuvę, gal pas laisvie- 
čius, gal pas vilniečius.

Ko d tik jis greičiau pasveik- 
tų.\
^Puvęs brooklynietis, o dabar 

. čikagietis, Nikis Pakalniškis, 
taipgi spaustuvininkas, rašo 
šitų žodžių rašytojui iš Clear
water, Floridos.

Nikis su sūneliu leidžia ten 
atostogas pas brolį Praną, ka
daise dirbusį Laisvėje, o šiuo 
metu dirbantį ten pat angliš
koje spaustuvėje.

Man vienas senas spaustuvi
ninkas kadaise sakė:

—Spaustuvės darbas yra 
savotiška liga, kuria žmogus 
ima ir užsikrečia. Pradėju
siam dirbti lietuviško laikraš
čio spaustuvėje, sunku pasi
traukti.

Kitas asmuo, dipukas, labai 
seniai dirbęs spaustuvėje Kau
ne, ana dieną man sakė:

Man kvepia spaustuvės 
dulkėj; aš noriu grįžti į spau
stuvę. i

Gal būt, jei sąlvgos biskelį 
pasikeis, jis ir gris.

Kadaise, prieš virš 30 metų 
lietuviai spaustuvininkai buvo 
bcsdfrnoją susiorganizuoti į sa- 

^rviniją, bet nieko iš to neišė-

★
Tiesa, spaustuvės dulkės nė

ra labai draugiškos, — ne vie
ną garą žmogų jos peranksti 
nuvarė J kapus.

Tačiau šiandien net ir lietu-
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Žemės drebėsimas /
Californijoje f
pražudė 11 žmonių
Sunaikino Tehachapi miestelį,; 
papurtė beveik visą valstiją

Sukilėliai nuvertė
Irano premjerą, 
angly pataikūną
Kariuomenė ir policija nužudė 
500 demonstrantų; suėmė 1,000

Los Angeles. — Smarkus 
žemės drebėjimas beveik vi
sai sunaikino Tehachapį, 
3,000 gyventojų miestelį; 
praižudė bent 11 žmonių; 
daugeli sužeidė ir padarė 
nuostolių plačiame plote. 
Drebėjimas pakratė fakti- 
nai ištisą Californijos vals
tija.

Du trečdaliai Tehachapi 
namų sugriauti, o likusieji 
apardyti. Iš po namų griu
vėsių išimta 11 • žmonių, 
daugiausia vaikai. Tai smar
kiausias žemės drebėjimas 
Californijoj nuo 1906 me
tų, kada buvo nusiaubtas 
San Francisco miestas.

Dabartinis žemės?^drebė
jimas, tarp kitko; ^padarė 
tokių nuostolių: \

Užgriovė du geležinkelių 
tunelius, sustabdydamas 
traukinių pravažiavimą; 
suardė tuzinus elektros li
nijų Los Angeles, Santa 
Barbara, Bake rsfield ir 
daugelyj kitų miestų; su
triuškino tūkstančius langų 
ir padarė įvairių kitokių 
nuostolių.

Šunes nujautė drebėjimą 
ir iš anksto ėmė kaukti.

Diksikratai grasiną 
apleist demokratus

Chicago.—Nacionalis Re- 
publikonų Partijos suvažia
vimas dauguma balsu per
varė rezoliuciją, kad visų 
valstijų demokratai turi pa- 
sižadėt, jog rems kandida
tą į prezidentus, kurį no
minuos šis suvažiavimas.

Septynių pietinių valsti
jų delegatai priešinosi tai 
rezoliucijai.

Jie grūmoja atsimesti nuo 
daugumos ir statyti atski
rą kandidatą į prezidentus, 
jeigu suvažiavimas įrašys 
šavo rinkimų programon 
punktą, reikalaujantį ne
grams lygių teisių su bal
taisiais.

Pietiniai demokratai, va
dinami diksikratais, dėl to 
jau 1948 metais išstojo 
prieš demokratų daugumą 
ir statė atskirą savo kan
didatą į prezidentus.

Jungtinės Valstijos turi 
156,804,000 gyventojų

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras apskaičiavo, 
kad Jungtinės Valstijos da
bar turi 156 milijonus, 804 
tūkstančius žmonių, pri- 
skaitant ir amerikinę ka
riuomenę užjūriuose.

viškose spaustuvėse yra kur 
kas lengviau dirbti, negu bū
davo seniau*.

Kurie turite “ukvatos,” mo
kykitės spaustuvininko profe
sijos: ji garbinga ir labai rei
kalinga.

Pas mus, Laisvėje, yra pro
gų tos profesijos išmokti.

• Kiti žemes drebėjimai
Žemės drebėjimas Long 

Beach, Californijoj, 1933 
m. pražudė daugiau kaip 100 
žmonių ir padarė 40 mili
jonų dolerių nuostolių. O 
per 1925 m. žemės drebėji
mą Santa Barbaroj, Calif., 
žuvo 11 žmonių ir buvo pa
daryta 10 milijonų dolerių 
nuostolių.

Plieno streikieriai 
kietai laikosi

Pittsburgh. — Platusis 
CIO Plieno Darbininkų U- 
nijos komitetas vienbalsiai 
nutarė tęsti 600,000 darbi
ninkų streiką už tokius rei
kalavimus : ’ \

Pilnai pripažint uniją ir 
pakelt algą 26 centais per 
valandą, kaip kad siūlė se
noji valdinė algų komisija.

Streikai įpusėjo jau aš
tuntą savaitę.

Paskirtas “naujas” 
Egipto premjeras

Kairo, Egiptas. — Kara
lius Faru kas paskyrė 
premjeru Hilaly Pašą vie
ton pasitraukusio Husseino 
Sirry, kuris išbuvo premje
ru tik 3 savaites.

Tas pats Hilaly buvo 
premjeru pirm Husseino.

Tai jau ketvirtą kartą 
per 5 mėnesius pasikeičia 
Egipto valdžia.

Rytu Vokietija pasitiki 
savo jėgomis

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos komunistų vadovas 
Franz Dahlem pareiškė:

—Demokratinė mūsų res
publika turės naujovišką 
armiją, kuri galėtų sumušt 
bet kokią vakarinių kraštų 
kariuomenę.

Be to, mums už pečių sto
vi Sovietų Sąjunga, galin
giausia ekonominė ir kari
nė jėga visame pasaulyje.

Mossadegh vėl tapo 
Irano premjeru

Teheran, Iran. — Irano 
seimas didžiule dauguma 
balsų vėl paskyrė Mossa- 
deghą premjeru. Jis užima 
vietą anglų pastumdėlio 
Ghavamo, kurį išujo de
monstracijos ir streikai.
\_____________
New Delhi, Indija. — In

dijos premjeras Nehru aL 
sišaukė į oficierius ir inte
lektualus gerbti paprastąjį 
rankų darbą.

Korėja. —- Vėl aptilo karo 
veiksmai Korėjos fronte.

Vaizdas Suomijos sostinėje Helsinkyje, atidarant tarp
tautinę sporto Olympijadą. Sąskrydyje dalyvauja sep
tyniasdešimt dviejų šalių sportininkų grupės. Daugiau
sia dėmesio atkreipia . Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
sportininkai.

IŠ SPORTŲ OLIMPIADOS
Helsinki, Suomija.—Ame

rikonai pasaulinės Olimpi
ados sportų varžybose bu
vo laimėję 72 punktus prieš 
Sovietų 40 punktų. Bet vė
liau tą pačią liepos 21 d. 
sovietiniai atletai gimnastu

koše viršijo amerikonus 88 
punktais, taip kad Sovietai 
įgijo viso 128 punktus prieš 
amerikonų 72. -x.
, Paskui seka čechoslovakai 
su 15 punktų, anglai su 14 
ir italai su 11.

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPJŪČIO 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti

JAV ĮPLAUKĖ $8,466.16;
DAR REIKIA $1,533.84

Gerų žmonių nė karščiai nesutrukdo nuo apšvietos 
reikalų. Štai pora gražių laiškelių:

, ' . “Liepos 17 d., 1952
. Gerbiami Draugai!

9 Čia yra $16 Laisvės fondan. Aukojo:
Ad. Peters, St. Louis, Missouri ..................    $10.00
J. Baltrus, St. Louis ................................  5.00
P. Baltutis, Cassapolis, Mich. . ........................ 1.00

Draugiškai, L. Prūseika”
“SCRANTON, PA.

Gerbiama Laisvės Administracija:
Mano moteris Domicėlė liepos 16 d. išvažiavo ant 

atostogų pas savo sūnus-dukteris-marčią-anukučius į 
Linden, N. J., ir mane atsisveikindama įteikė $5 Lais- 

x (Tąsa 47tam pusi.)
______________ _ _____ _______________________ 

\____________________________ Z

Jei Anglija vestų prekybą su 
rytais, tai apsieitų be almužnų 
iš Amerikos, sako kun. Johnson

London. — Jeigu anglai 
vestų laisvą prekybą su So
vietų Sąjunga, Kinija ir jų 
draugais, tad Anglijai ne
reikėtų nė vieno almužnps 
dolerio , iš Jungtinių Valsti
jų, — sake kunigas Hewlett 
Johnson, Canterbury’© ka
tedros klebonas.

Sovietai ir draugiškos 
jiems tautos turi ’800 mili
jonų žmonių, kaip priminė 
kun. Johnsonas, kalbėda?; 
mas masiniame, 2,000 . lon-’

Teheran, Iran. — šimtai 
tūkstančių bei milijonai 
žmonių Irano miestuose 
taip gręsmingai įsisiūbavo, 
kad privertė pasitraukti 
naująjį premjerą Ahmedą 
Ghavamą.

Kai tik karalius paskyrė 
Ghavarąą premjeru pereitą 
ketvirtadienį, tuoj išsiveržė 
galingos iraniečių demon-

doniečių susirinkime. Tos 
tautos pirktų daugybę An
glijos dirbinių, taip kad an
glų fabrikai galėtų visais 
garais dirbti dieną ir nak
tį. Bet, deja, Amerika už
gina tokią prekybą . Tuo 
būdu Anglijos (valdžia ir 
laikoma , priklausomy beje 
nuo amerikiečių pašalpų.

Publika entuziastiškai 
sveikino kun. Johnsono pa
reiškimus, reikąlaujanč i u s 
prekybos laisvės.

Patys republikonai 
kurstė Korėjos karau

Chicago. — Senatorius 
Paul Douglas nacionaliame 
Demokratų Partijos suva
žiavime parodė faktus, kaip 
republikonai Kongrese nuo 
seniai siundė Trumano val
džią karan prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką. Dabar gi republikonai 
veidmainiškai kaltina tiktai 
Trumaną už Korėjos karą, 
sakė Douglas.

Gen. Ridgway patikrina 
graikų-turkų armijas

Paryžius.—Amerikos ge
nerolas Ridgway išvyko 
Graikijon; paskui lankysis 
Turkijoje.

Jis, vyriausias Atlanto 
kraštų komandierius Euro
poj,, apžvalginės graikų ir 
turkų armijas kaip talki
ninkus prieš Sovietų Sąjun
gą

Indijos baduoliai 
ginasi bombomis,

Kalkutta, Indija. — Poli
cija žiauriai užpuolė de
monstruojančius baduolius, 
reikalaujančius iš valdžios 
maisto. Atakavo juos aša
rinėmis bombomis ir didelė
mis lazdomis.

Baduoliai gindamiesi pa
leido 20 sprogstamųjų bom
bų į policiją, į jos vežimus 
ir gatvekarius.

Japonija prirengė 
savo oro bazes
' Tokio, Japonija-.. — Kari
nė Japonijos valdyba pa
skelbė, kad jau. pilnai pa
ruošė veiksmams savo lėk
tuvų stovyklas - bazes.

Japonų oro jėgos daro 
karinius pratimus visoje 
šalyje. Lavinasi,' sakoma, 
“atmušti* rusus.”

------------------ r
Redwood City, Calif. — 

Eksplozija magnezijos me
talo liejykloje sudegino vie
ną darbininką ir pavojingai 
apsvilino du kitus.

,ORAS. — Karšta ir šut
ini; gal hus lietaus.

stracijos prieš jį sostinėj 
Teherane, naftos - aliejaus 
pramonės centre Abadane 
ir kituose miestuose.
. Žmonės sujudo prieš Gha
vamą ypač todėl, kad jis 
pienavo sugrąžint anglam 
Irano naftos versmes ir fa
brikus.

Demonstrantai šaukė: 
“Mirtis Ghavamui!” “Šalin 
ta parsidavėlį Anglijai!” 
“Sugrąžint Mossadeghą, į 
premjero vietą!”

Kariuomenė ir žandarai, 
važinėdami ameri kiniais 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais, šaudė demon
strantus. Raitininkai ka
pojo juos kardais ir smaigs
tė durtuvais. Taip ir nužu
dė iki 500, sako amerikinių 
korespondentų pranešimai. 
Be to, šimtai demonstrantų 
sužeista ir apie 1,000 areš
tuota. ’

Keli tūkstančiai demon
strantų pirmadienį apgulė 
sėimo rūmus. Kariuonjenę 
šaudė ir čiai jau nukovė 
bent 20 ir sužeidė 100.

Ta skerdvnė taip sukirši
no minias, kad Ghavam nu
sigandęs spruko iš valdžioj

Susikirtime prie seim0 
rūmų buvo užmuštas ir 
vienas armijos oficieri.ua. 
Jaunesnysis karaliaus brtf- 
lis Aly Rėza tapo sunkiai 
sužeistais, kuomet -jis ėjo 
per seimo aikštę laike -kau
tynių tarp kariuomenės ir 
demonstrantų.

Žmonės mirkė balto au
deklo sklypus j kraują sa
vo draugų, kuriuos kariuo
menė durtuvais nužudė, ir 
iškeldami krauju dažytas ’ 
palas, šaukė atkeršyt val
diškiems žmogžudžiams. t 

Šturmuodami seimo rū
mus1, demonstrantai sudau
žė dvi karaliaus statulas; 
grūmojo ir pačiam kara
liui: “Mirtis išdavikui ka- 
raliui! Mes norime respu
blikos!”

Jankiai įtaisė vokietėm 
50,000 kūdikių

■ t

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikonu komanda suruo
šė vokiečių susirinkimą pa
sitarti, kaip reikėtų gerbti 
visus žmones, neskiriant jų 
pagal tautas ar odos spal
va. •

Vokiečiai tam neva prita
rė, bet Elzbieta Spreackles, 
Bavarijos moterų vadovė, 
įterpė:

--Susimildami, nesiųskite 
čia daugiau negrų kareivių. 
Jie įtaisė vokietėm jau 3,- 
000 juodukų.

Bet baltieji amerikonai 
“pastorojo” vokietėm 50 
tūkstančių kūdikių.

Peking. — Kinija pasira
šė prekybos sutartį su Len
kija*

oficieri.ua
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DEMOKRATŲ KONVENCIJOJE
KAI ŠITIE ŽODŽIAI pasieks skaitytoją, demokratų 

konvencijoje veikiausia jau bus prasidėjus kova už no
minacijas. Ji žada būti ilga ir aštri. Pasidalinimas daug 
įvairesnis, negu republikonų konvencijoje. Ten jau iš 
anksto buvo viskas žinoma: Taftas arba Eisenhoweris.

Kas kita su demokratų konvencija. Tokio aiškaus pa
sidalinimo nesimato. Bet vienas dalykas aiškus: gilaus, 
pamatinio skirtumo tarpe įvairių kandidatų nesiranda. 
Gal tik kiek rimtesnis skirtumas yra tarpe senatoriaus 
Russell iš Georgia valstijos ir kitų kandidatų. Jis parei
na iš pietų, kur rasinė diskriminacija yra persisunkus 
per visų politikierių kaulus. Russell juos atstovauja. 
Tuo tarpu kiti kandidatai, kuriė nepareina iš pietų, 
gali bent jau viešai be didelio varžymosi sakytis rasinės 
diskriminacijos oponentais. Bet tuojau reikia pridurti, 
jog nė vienas jų savo gyvenime nėra pasirodęs kovoto
ju už rasinės diskriminacijos panaikinimą.

Šioje konvencijoje du vardai tebėra spekuliadijos ob
jektu. Ką galų gale pagiedos prezidentas Trumanas ir 
Illinojaus gubernatorius Stevenson? Abudu jie yra pa
sakę, kad jie nenori būti kandidatais. Bet jeigu pasi
dalinimas tarpe viešai siekiančių kandidatūros pasidarys 
toksį jog nė vienas negali gauti reikalingos daugumos? 
Ką pasakys Trumanas, jeigu konvencija tokioje padė
tyje nutars jį draftuoti? Tas pats su gub. Stevensonu. 
Jis net yra pasakęs, kad joks demokratas negali nepasi- 

: \ duoti draftavimui. Tas duoda suprasti, kad jeigu kon
vencija didele dauguma Stevensoną nominuos, jis to 
“kryžiaus” neatsisakys. Taip visi supranta. Teigiama, 
kad tokiam draftavimui nusilenktų ir Trumanas.

Tuojau visa situacija paaiškės.
, --------s-----------------------------------------------------------------------

NAUJA SUIRUTE IRANE
ANGLIJOS AGENTAI, apsiginklavę Amerikos dole

riais, matyt, nepamiršo tolimo krašto, vadinamo; Iranu. 
Jie darbavosi ir darbudjaši. Jau turi ir pasisekimo. 
Naujasis premjeras Ahmad Ghavam yra žinomas an
glams imperialistams parsidavėlis. ♦ Jis pareiškė, kad 
buvusio premjero, nacionalistų lyderio Mossadegh, vi
sa politika linkui Anglijos buvo “nesveika.” Jis gi kraš
tą vesiąs kitu keliu linkui susitaikymo su anglais dėl 
Irano žbalo šaltinių.

Irano žmonės tuojau pajuto tuos naujus vėjus. Jie 
pamatė naują pavojų. Jie nujaučia, kad Ghavam su
grąžins aaiglus Irano žibalo pramonės viešpačiais. To
dėl po visą kraštą kilo protesto demonstracijos. Darban 
pasileido policija, armija ir ginklai. Visur demonstran- 

Į tai triuškinami. Šimtai jau sužeista, desėtkai užmušta, 
tūkstančiai sukimšta į kalėjimus.

Irano komunistai siūlo Irano nacionalistams bendrą 
frontą kovai su Anglijos imperialistais ir jų agentais 
Ghavam kabinete. Bet abejotina, ar nacionalistai pri
ims siūlomą talką. Praeityje jie jokios kalbos su ko
munistais neturėjo.' Jie skelbėsi dar aštresniais komu
nizmo priešais, negu jų oponentai.

' Bet kaip tik šis nacionalistų nesiekimas visos tautos 
vienybės jau privedė prie dabartinės padėties. Prieš, 
spaudimą iš lauko imperialistų ir iš vidaus imperialistų 
agentų, kuriems, matyt, vadovauja Ghavam, jie negalė
jo atsilaikyti, ir jų žmogus, Mossadegh, turėjo pasitrau- 
ti iš premjerystės. Prieš tokias jėgas gali sėkmingai 
kovoti ir atsilaikyti tiktai suvienyta tauta.

h ' $• 
O
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Motina ir vaikas
Kūdikio kvėpavimas

Kūdikio krūtinės ląsta ne 
priplota, kaip suaugusio, o 
yra greičiau statinaitės for
mos, nes šonkauliai su stu
buru sudaro statų kampą; 
dėl to kvėpuojant kūdikio 
krūtinės ląsta mažai teišsi- 
plečia.

Plaučiai. Plaučiai suda
ryti iš smulkiausių plaučių 
pūslelių, kurių sienelėse yra 
tankus, plačiai išsišakojęs 
plonų kraujagyslių, vadina
mų kapiliarių, tinklas .Šir
džiai susitraukiant, kapilia
rais nuteka vis naujo ir 
naujo kraujo porcijos. 
Krūtinės ląsta išsiplečia, 
s u s i t r a u kiant atitinka
miems raumenims, kurie 
kilnoja šonkaulius, ir nusi
leidžiant krūtinės ląstą nuo 
pilvo f skiriančiai plėvei (di
afragmai). Įkvepiant orą, 
krūtinės ląstos apimtis pa
didėja, ir oras kvėpavimo 
takais patenka į plaūčius, 
užpildydamas plaučių pūs
leles. Iškvepiant krūtinės 
ląstos apimtis sumažėja, ir 
oras iš plaiučių išeina, taip 
pat kvėpavimo takais.

Plaučiuose per ploną 
plaučių pūslelių sienelę ’ 
vyksta apykaita tarp įkve
piamo oro ir tekančio jo
mis kraujo: oras atiduoda 
kraujui savo deguonį, pa
imdamas iš kraujo mainais 
organizmui kenksmingą an- 
gliarūkštį. Deguoniu aprū
pintas kraujas išsivaikščio- 
ja po visus audinius bei or
ganus ir, atiduodamas jiems 
deguonį, palaiko tuos sudė
tingus cheminius procesus, 
kurie vyksta organizme. 
Dėl to plaučių ir kvėpavi
mo takų susirgimai taip 
sunkiai atsiliepia į sveika
tą.

Kūdikis kvėpuoja negiliai 
ir nelygiai; po padažnėju- 
sio kvėpavimo gali įvykti 
ilgesnė pertrauka, po ku
rios tuojau vėl prasideda 
dažnas kvėpavimas. Ma
žiausias sujaudinimas kū
dikiui sukelia padažnėjusį 
kvėpavimą, ši ypatybė yra 
pirmiausia susijusi su tuo, 
kad tokiame amžiuje dar 
nėra pilnai išsivysčiusi cen
trinė nervų sistema, tai 
yra galvos ir nugaros sme-

Nėt paprasta sloga ma
žiems vaikams yra sunkus 
susirgimas, nes užakus no
siai kūdikis negali žįsti, 
greit liesėja ir silpsta. 40 
nuošimčių visų vaikų, mirš
tančių pirmaisiais amžiaus 
metais, miršta nuo plaučių 
uždegimo. Reikia dar pažy
mėti mažo kūdikio/gebėji
mą labai ilgai ir stipriai 
rėkti. Miegodamas kūdikis 
kartais ’kvėpuoja labai ty
liau kad motiha net ima 
rūpintis, ar jis kvėpuoja, 
ar kartais nemirė.
\ęūdikio kvėpavimo apa- 
rato\ ypatybės verčia jį, 
trūkstant deguonies, kvė
puoti ne giliam, v o tik daž
niau , (dusulio pasireiški
mas).

Kūdikiui nuolat reikalin
gas tyras, šviežias oras. Pa
tenkančios į kūdikio kvė
pavimo takus dulkės greit 
nusėda ant gleivinės, ją su
erzina ir sukelia uždegimą. 
Kūdikiui deguonies reikia 
labai daug, todėl jis per pa
rą praleidžią per plaučius 
daugiau oro, negu suaugęs. 
Dėl to reikia kiek galint 
dažniau vėdinti' kambarį, 

įkuriame kūdikis laikomas, 
ir išnešti jį į tyrą orą.

Sekamame skyriuje ma
tysime apie kūdikio širdies 
ir kitų kūno dalių veikmę.

Amerikos Moterų Taikai ir 
Draugingumui Ekspozicija- 

Paroda
Pirmu kartu bėgiu pasta

rojo dešimtmečio ar dau
giau mes, lietuvės moterys, 
tapome pakviestos dalyvau
ti tos rūsies iškiloje ben
drai su ainėmis tų, kurios 
atvyko Amerikon laivu 
Mayflower, taipgi su dau
gelio tautų kilmės naujes
nėmis amerikietėmis.

Pakvietimas atrodė tokiu 
viliojančiu, jog neturėjome 
spėkų atsisakyti tos pro
gos.' Pasižadėjome dalyvau
ti. B et. . . tam reikės dide
lio* darbo, daugelio žmonių 
darbo. Apie tai pasisąkyda- 
mos, norime jūsų prašyti ir 
talkos.

Ekspozicija bus per dvi 
dienas ir vakarus, lapkričio 
(Nov.) 15 ir 16-ta, Yugosla-

Tai Mrs. Elizabeth Stevens iŠ Lapeer, Mich. Ji yra 60 
metų amžiaus ir devynių vaikų motina. Šerifas ir jo pa
galbininkai pribuvo ją1 išmesti iš jos namų ant farmos. 
Moteriškė atsisakė geruoju išsikraustyti. Tie valdiški 
chuliganai pavartojo spėką moteriškės išmetimui.
_______ ■ . . ________________ ___________________ 1_________i______

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ryty Vokietija skaičiuoja 
apsigynimo ir darbo jėgas

Berlin. — Rytinė Vokie
čių Demokratinė Respubli
ka įsakė su si registruoti vįK 
ši em s gyventojams nAo m 
iki 65 metų amžiaus. Ame- . 
rikiniai korespondentai tei- ' 
gia, kad jos valdžia nori su
žinoti, kiek Vyrų galima bū
tų paimti armijon, jei gręs- 
tų karas, ir kiek žmonių 
reikėtų pramonės darbams 
pirmyn varyti, kai vyrai 
būtų sumobilizuoti apsigy- , 
nimui.

Alžyro darbo žmonės 
protestuoja prieš prancūzų 
kolonijinių valdžios organų 
savivalę

PARYŽIUS, V. 16 d. — .
Spaudos pranešimais, ištrem
tas iš Alžyro “Demokratinių 
laisvių triumfo” partijos, pir
mininkas Mesali Chadžas nu
gabentas į Nioro miestą (De- 
Sevro departmentas). Neteisė
tas Mesalio Chadžo -išlaėmi- 
mas ir prancūzų policijo^zVė- 
riškas susidorojimas su Or/jp* 
ansvilio gyventojais, organi
zavusiais iškilmingą sutikimą 
Mesaliui Chadžui, sukėlė Al
žyro gyventojų rūstybę ir pa
sipiktinimą'.

Laikraščio “Jumanite” pra
nešimu, vakar įvyko užmušto 
demonstranto laidotuvės ku
riose dalyvavo 2,000 Orleans- 
vilio gyventojų. Per mitingą, 
kurį darbo žmonės organiza
vo po laidotuvių, kalbėjo Al
žyro komunistų partijos, ‘“At

Pomidorų su citrinanaštos nešinešime. Jūsų vi
sų talka yra būtina, kad 
mūsų stotelė ekspozicijoje 
būtų graži, atstovinga mū
sų tautinais kūrinais ir nau
dinga rengiamajam tikslui.

Keturių menesių nedaug 
dailininkui suplanuoti ir pa
daryti kūrinį arba norinčiai 
apdovanoti bazarinę stote
lės dalį1>ką nors numegsti, 
išsiuvinėti ar pasiūti.

Pirmiausią dovaną sutei
kė brooklynietis Aido Cho
ras, vadovaujamas Mildr e- 
ęlos Stensler, pasižadėjimu 
dalyvauti programoje lap
kričio 15-tos vakarą. Tai 
bus šeštadienis. To pat va
karo programoje, tikimasi, 
dalyvaus amerikinės mote
rys, armėnai, Karpatų ru
sai, rusai, ukrainaj. Tai 
brangi choro dovana.

Ko prašome iš kitų?
Viską 'žemiau išvardyji- 

mą prašome paruošti, ga
minti. Bet prašome dabar 
nieko nesiųsti, nes neturime 
kur tuos daiktus laikyti. 
Kada ir kur siųsti, praneši
me vėliau. Tačiau jau da
bar būtų malonu išgirsti, 
kas ir ką turi ar gamina. 
Pageidaujami:

Parodai: Nącionaliai kos
tiumai ir • visokiausi ’ dailės 
darbai.

Išpardavimui-bazariukui: 
(tiktai nauji) ' visokiausi 
baltiniai, rankų darbo ar 
pirktiniai namams daikte- 
liai-daiktai. Gali būti graž- 
meniniai arba paprasti, bet 
praktiški. Gali būti audek
liniai, metaliniai, mediniai 
ar koki kitoki.

žodžiu tariant: pageidau
jame visko to, kuo publika 
galėtų įdomautis pažiūrė
ti, arba ką norėtų pirkti.

Pramogos metu atvyks
tančias šeimininkes prašy
sime atvežti pyragaičių, 
farmerkas atsiųsti sūrių.

Lietuvių atstovė Š.S.

Šeimininkėms
Apie šaltuosius gėrimus
Praėjusiame skyriuje ma

tėme porą receptų . šaltie
siems vasariniams gėri
mams sutaisyti. • Tai. taip 
vadinamieji kakteliai (cock
tails), kurie turtuolių var
tojami, kada pageidaujami. 
O kiti juos vartoja šven
tėms ar prie svečių, nes 
brangokai atsieina. Čia dar 
pora tokių:

Spalgenų su ananasu
dvi trečiosios dalys puo

duko ananaso (pineap
ple) sunkos

puodukas ir viena trečio
ji dalis spalgenų (cran
berry) sunkos kaktelio 
(gaunamas gatavai su
taisytas bonkose).

Atšaldyk, sumaišyk ir 
tuojau paduok. Stipriai 
skoningas gėrimas. • Bus 6 
laibosios stiklinėlės.

3 puodukai iš skardinės 
pomidorų (tomato) 
sunkos

šaukštas ir pusė citrinos 
(lemon) sunkos

žiupsnytis druskos (jeigu 
sunka buvo nesūdyta. 
Pirm dedant druską, 
pažiūrėti ant skardinės 
užrašo, ar paragauti 
sunką).

šaukštas ir pusė cukraus. 
Šis mišinys tartum geriau 
suyienodėja, jeigu sumai
šytas pašaldoma pirm pa
davimo gerti.

Prie pomidorinio kai kas 
mėgsta užbarstyti tarkuo
to sūrio. '

žyro laisvių gynimo ir gerbi
mo fronto”, “Demokratinių 
laisvių triumfo” partijos ir ki
tų organizacijų atstovai. Ora
toriai paragino stiprinti kovą 
prieš terorą ir represijas, ku
riuos prancū/ų kolortijiniai 
valdžios organai vykdo*alžyr 
riečių tautos atžvilgiu. f ___ ‘_ y
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KARININKAI

Washirigton.-— Dingo bei 
žuvo amerikonų pulkinin
kas Frank H. Schwalbe ir 
majoras Rop H. Bley, iš- 
skridę bombarduot Šiauri
ne Korėją. 

I

tąją arbatą daugelis ameri
konu geria su pienu.

G—te.

šaltoji arbata
Arbatų taipgi daro vi

sokių, su priemaišomis vai
sinių sulčių bei vyno. Čia 
paduota paprastoji, be 
brangiųjų priemaišų:

i Greitoji: imk 6 sklidinus 
į šaukštelius palaidos arba 6 
maišeliukus arbatos lapelių. 
Užpilk tyru verdančiu van
deniu ir palaikyk karštai 5 
minutes. Nusunk ant su
grūsto ledp.

Dviguba proporcija lape
lių šiame recepte yra dėl 
to, kad'iš ledo ištirpęs, van
duo normališką proporciją 
perdaug atskiestų. Tačiau 
daugumai lietuvių ši pro
porcija būtų perdaug sti
pri, nes jie įpratę lengvą 
arbatą gerti.

Paprastoji aemrikoniška 
proporcija (nepilant ant le
do) yra 3 sklidini šaukšte
liai arba 3 maišeliukai i 
puskvortę (pint) verdančio 
vandens. Palaikyti karštai 
5 minutes. Nusunkti, gerai 
uždengti, • atšaldyti. Pa
duoti su biskeliu ledo.
. Sekretas geros arbatos

K Arbatai, kaip ir kavai, 
puodas turi būti ename- 
liuotas, švarutis. Niekad 
nevirk variniame ar blėti- 
niame puode.

Lapeliai visuomet laiko
mi sausai ir sandariai už
daryti. Vanduo tyras. Vi
suomet lapus dėk tik į ver
dantį vandenį, bet juos su
dėjus nebeleisk nei vienos 
sekundos virti, tik palaikyk 
karštą, kol pritrauks. Tuo- » 
jau nusunk, arba lapelių 
ryšulį ištrauk.

Pirmosios 2 iki 6 minutu 
kaitinimo ištraukia iš lape
lių vandenin skonį ir kva
pą. Bet ilgiau laikant la
pelius vandenyje jisai pra
deda atsiduoti kokia galvi
jam prišutinta žoliene, ne 
•arbata.

Prie šaltosios 'ar karštos 
arbatos paprastai paduoda
ma sklypelis ar griežinėlis 
citrinos. Griežinėlis puoš
niau atrodo, bet- trikampis 
sklypelis patogiau . išspaus
ti. / •

Karštą, o taip pat ir šal-

T oJay’s Pattern

Pattern R9059 (no side sėamft In 
skirt): Misses’ Sizes 12, 14, 16, 18, 
20. Size 16 blouse and skirt, 4% 
yards 35inch; hat % yard.

vų salėse, 405 West 41st St., 
New Yorke, vienoje saleje 
vykdys meno programas, 
dalyvaujant daugelio tautų 
menininkams. Kitoje išsta- 
tys parodai įvairiausius kū
rinius. O greta parodos sa
vo stotelėse tautinės grup- 
pės ir atskiros organizaci
jos išpardavinės tam tiks
lui sudovanotas prekes. To 
išpardavinėjimo pelnas eis 
motetų veiklai stiprinti.

Iš to, kas pasakyta, jums 
aišku, kad vienos f moterys 
ir vieni newyorkieciai tos

genys. Kvėpavimo takai— 
nosis, nošiaryklė, gerklos, 
kūdikių kvėpuojamoji ger
klę ir bronchos — taip pat 
nepakankamai išsivystę ir 
labai siauri. Šiems orga
nams susirgus, jie greit su
siaurėja ir apsunkina kvė
pavimą.

Turint galvoje mažų vai
kų krūtinės ląstos formą, 
jos kaulų lankstumą ir 
kvėpuojamųjų r a u tn e n ų 
silpnumą, galima suprasti, 
kiek jiems yra pavojingi 
kvėpavimo takų susirgimai.

DVI AMERIKINES PROBLEMOS
MŪSŲ RANKOSE randasi du svarbūs ir 

pranešimai. Vienas kalba apie New Yorko miestą. Bet, 
aišku, ne geriau dalykai stovi ir kituose ^didmiesčiuose. 
Pranešimas sako, kad mūsų New Yorke paskutiniais ke- 
leriais metais labai paaugo kriminalistų skaičius. Jau

i 
skandalingas, jog turėtų šaltais šiurpuliais perkošti 
kiekvieną protaujantį amerikietį. Nuo 1946 metų me- 
metinis visojįįų prasižengėlių sulaikymas ir uždarinėji
mas į kalėjimus paaugo net 50 procentų!

• * e i

O štai antroji problema. Ji paliečia visą kraštą. Na- 
tional Education Association skelbia, kad mes turime 
tragišką stoką mokytojų, šiemet, kai rudenį mokyklos 
atsidarys, mes turėsime 160,000 tuščių vietų vien tik pra

irtose mokyklose, tuo tarpu jas užpildyti ant rankų te- 
rime 32,000 naujų mokytojų. Kas atsitiks su tūkstan
ais mokyklų ir šimtais tūkstančių vaikų be mokytojų
Kai rimtai pagalvoji, tai tuojau pasidaro aiš^u, kad 

šios dvi problemos yra pagrindiniai tik viena ir ta pati 
Sroblema. Viską praryja militarizmas. Bilijonai ir bili- 

>n sužeriama kafo ir militarizmo dievaičiui. Nėra pi
nigų apšvietei ir žmonių gyvenimo, gerinimui. Tie ne
svietiški taksai sunkina dirbančiųjų ekonominę būklę. 
Kap tik iš tb ir kyla prasižengimai. . .

. , y ..

M
įdomūs

lenais metais labai paaugo kriminalistų skaičius. Jau 
Hėbeužtenka kalėjimų su jais susidoroti. Pakilimas toks

W. A voreli Hamman (kairėje) kalbėsi su United Au
tomobile Workers unijos prėžiclėhtu Walter Reuther. 
Hamman irgi nori būti demokratę kandidatu j Jung
tinių Valstybių ' prezidentus. •‘jis sakuosi nsąs ištikimiau
sias Roosevelto ir Trumano politikos pasekėjas.

Užsakymą su 35 centals-w 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic



TAIKAI GINTI
Rašo JOHANNES STEEL

(Tąsa)
Kažiri. ar Hitleris būtų 

tai suformulavęs geriau. 
Kįokio gi atsakymo mes tu- 
ryJun? L laukti iš rusų, kai 
jiems ^enka skaityti tokius 
straipsnius?

Šie tauškalai dėl “kovin
gų vokiškųjų tankinių ir 
esesinių divizijų” ir “Vo
kietijos valdymo” Europoje 
buvo paskelbti tą pačią sa
vaitę, kai Vokietijos tanki
nės ir es.esinės kariuome
nės 14 vyresniųjų karinin
kų buvo Amerikos teismo 
nuteisti pakarti už “istori
joje nematytas masines žu
dynes.”

Daugelis tankinių divizi
jų nusikaltusių karininkų 
ir kareivių, * kurie išžudė 
du-tris milijonus nekaltų 
žmonių, yra šiandien ruo
šiami vokiškųjų Europos 
valdytojų vaidmeniui. Iš jų 
laukiama, kad jie, turėda
mi “gausybę maisto ir ame
rikinį* pirmos rūšies apran- 

kovosią kaip smogia- 
A^fįeji būriai, o tuo atveju, 

’ jei reikalai pablogėsią, ve
sią amerikiečių interesais 
“ariergardinius mūšius” 
aistringai laukiamame susi
rėmime su Rytais.

Kad Vokietijos armijos, 
aprūpintos amerikiniais 
ginklais, atkūrimas nėra 
vien tik Beatgailavusio 
pronacistinio propagandis
to fantazija, matyti iš šio 
pranešimo, pasirodž i u s i o 
gerai informuotame kon
servatorių žurnale “Junai- 
ted steits njūs end Uorld 
report” 1948 metų liepos 30! 
dieną:

“Amerikos kariniai atsto
vai ^kietijoje kalba apie 
Vokietijos armijos atkūri
mą kaip apie atstovą prieš 
rusų galybę Europoje. Šios 
kalbos sukelia gana griež
tą reakciją Prancūzijoje ir 
kitose Vakarų Europos ša
lyse.”

Savaitei praėjus, rugpiū- 
čio 6 dienos numeryje buvo 
paskelbta eilė tolesnių “sen
sacijų”:

“JAV valstybės sekreto
rius Džordžas Maršalas, 
ruošiantis atnaujinti dery
bas su rusais, darosi vis 
daugiau ir da u g i a u 
nenuolaidus rusų po
litikos klausimais. Kai 
kurie oficialūs asmenys 
yra linkę manyti, kad rusų 
vadavai rimtai ves derybas 
tik tįada, kai pajus durtuvo 
snįaagalį prie savo krūti
ni ...

“Amerikos kariai, nusta- 
tą JAV politiką Vokietijo
je, pasisako už Vokietijos 
ginkluotųjų pajėgų kaip 
atsvaros prieš rusus atkū
rimą. Šių karių pozicija 
suvedama į tai, kad vokie
čiai yra dabar labiau pa
siruošę prisiimti karinius 
įsipareigojimus, negu pran
cūzai, kurie delsia vykdyti 
rimtas priemones persigin
klavimo srityje:..”

Atsirado daug šios Vokie
tijos karinių pajėgų atkū
rimo idėjos šalininkų. Tai 
— milijonai vokiškųjų na
cistų, kurie trokšta pradė
ti nuo to, ties kuo sustojo 
jų fiureris; o čia, Jungtinė; 
se Valstybėse, tai yra pan- 
germaninė penktoji kolo
na, kuriai vadovauja reak
ciniai laikraščiai, leidžiami 
vokiečių kalba, “Šteiben 
draugija” , ir jų pakalikai 
Amerikos žurnalistų tarpe.

tik šios naujos “Vo- 
k*tip)a išgelbėjimo” politi
kos dvasia 1948 metų rug
sėjo 25 dieną bankete 
“Šteiben draugijoje” Niu
jorke aukštieji armijos ka-

Kertinis JAV užsienio po
litikos akmuo jau seniai 
yra Rūro pramoninio po
tencialo atkūrimo planas. 
Dabar planas sparčiai įgy
vendinamas. Šios politikos 
detales buvo paruoštos ne 
valstybės d e p a r t a mente. 
Jas paruošė generolai Kle- 
jus ir Robertsonas ir eko
nominio bendradarbiavimo 
valdybos vadovas Hofma
nas, kurio pramoniniai pa
tarėjai yra daugiausia 
žmonės, turį iš seno reikali- 
nių ryšių ir interesų Vaka
rų Vokietijoje. Jie nesle
pia, kad daro visa, kas tik 
yra galima, kad neprileistų 
Vokietijos pramonės de- 
kartelizavimo. ..

Pasakyti, kad Rūre kar
tojasi istorija, reiškia be
veik nieko nepasakyti apie 
politiką, kuri yra vertelgiš- 
ko gobšumo, politinio buku
mo ir istorinio nemokšišku
mo mišinys.

Tai nesunku suprasti, 
prisiminus pagr i n d i n i u s 
Vokietijos naujosios istori
jos faktus. Visai teisingai 
yra teigiama, kad Hitleris 
ir jo generolai sukeldino 
karą, pradėję agręsiją Vo
kietijos armijos ir aviaci
jos jėgomis. Bet ku'o jie 
kariavo? Jie kariavo gin
klais, nukaltais Rūro basei
no pramonės įmonėse. Jie 
kariavo Vokietijos anglies, 
plieno ir chemijos pramo
nės pagalba.

Jie išnaudojo Rūro ba
seino produkciją ne tik; ka
ro veiksmams; dar prieš 
tai, kai Hitleris pradėjo už
kariaujamąjį karą, Jalma- 
ras Šachtas praskynė Vo
kietijos armijoms kelią Va
karų bei Centrinės Europos 
ir Balkanų ekonominiu už
kariavimu, priver s d a m a s 
šią žemyno dalį vaidinti 
Vakarų Vokietijos pramo
nės milžino žemės ūkio ir 
žaliavų kolonijų vaidmenį. 
Tokia buvo antrojo pasau
linio karo priežastis.

Kratinys, kuris skelbia
mas kaip Amerikos užsie
nio politika Vokietijoje, ve
da į viso to pakartojimą.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDO ŽINIOS
4-se rezoliucijose, iš kurių čia 
padarysiu svarbesnes ištrau
kas.
Rezoliucija už darbų gavimą 
negrų moterims

Pamatinės žmoniškumo tei
sės visų ■ Amerikos žmonių 
yra naudotis gyvenime laisve 
ir si.ektis patogaus gyvenimo. 
O raktas į patogų gyvenimą 
yra laisvė prie darbo ir proga 
pelnyti patogų gyvenimą.

Dabar virš 15-kos milijonų 
Amerikos negrų negauna ly
gios progos! prie darbo. Mums 
yra užginta lygybė visose gy
venimo fazėse.

Kaipo negrų moterys, mes 
nešame sunkiausią priespau
dą. Mes mirštame pirm laiko 
nuo vargo, nuošalumo, sun
kaus dhrbo ir ligų. Mūsų gy
venimo laikas yra 9-niais me
tais trumpesnis negu baltų 
moterų. Mes esam mačiusios 
savo vyrus, tėvus ir sūnus pa
kartus ir elektra sudegintus 
per maskuotas ir nemaskuo
tas gaujas.. Mes esame mačiu
sios savo vyrus policijos su
muštus, nušautus ir suspardy
tus iki mirties — mes esam 
mačiusios juos pūvančias ka
lėjimuose, matėme juos veža
mus į užsienio karus ginti mū
sų šalį, kuri nepripažįsta jiem 
lygybės nei karo lauke, nei 
namuose. Mes esam mačiusios 
savo dukras išprievartautas ir 
paniekintas, ir jeigu kuri iš jų 
drysta pakelti ranką apgyni
mui savo garbės,, tampa įka
linta visam gyvenimui.
( Todėl lai būna nutarta, kad 
ši Konferencija pasižada, jog 
didelė dalis iš 5,000 laimėtų 
naujų darbų dėl negrų Cle- 
velande, bus darbai dėl negrų 
moterų;

Kad veikimo eiga prieš Se
ars Roebuck privalo būti žy
miai padidinta, ir, reikale, 
kad būtų iššauktas krautuvės 
boikotas priemonei laimėti ko
vą už darbus . pas Sears dėl 
negrų moterų. .

Kad ši konferencija pasiža
da vesti nuolatinę kovą už 
lygybę darbuose dėl negrų ir 
moterų pamatinėse įmonėse. 
Rezoliucija jaunų negrų 
kovos programai

Kadangi negrų jaunimas 
yra daugiausiai diskriminuo
jamas mūsų šalyje, ypatingai 
\pasilinksminimo, mokslo, dar
bo pasipraktikavimo ir darbo 
gavimo dalykuose; ir kadangi 
negrų jaunimas daugumoje 
nėra organizuotas, ir kadangi 
negrų jaunimui yra reikalinga 
vadovybė jų kovoje už pilną 
lygybę, ir dar keli negrų jau
nuoliai yra įsijungę į Cleve
land© Negrų Darbo Tarybos 
veikimą ;

Todėl Įai būna nutarta, kad 
Cleveland© Negrų Darbo Ta
ryba pripažįsta reikalingu įdė
ti į savo programą reikalą or
ganizavimo ir vadovavimo 
negrų jaunimo, ir įtraukti 
jaunimą į visą Tarybos veiki’ 
mą.

Lai būna toliau nutarta, 
kai Clevelando Negrų Darbo

| rininkai užtikrino buvusius 
hitlerinius propagandistus, 
tame tarpe tokius žinomus 
vokiečių agentus, kaip Ge
orgas Silvestras Eirekas, 
kad “Šteiben draugija” tu
rinti įvykdyti didį uždavinį 
— išvalyti Jungtines Vals
tybes nuo kenkėjų grupių.

Kitas kalbėtojas — rinki
muose pralaimėjęs atstovų 
rūmų narys Čarlzas Kers- 
tenas, buvęs atstovų rūmų 
komisijos darbo klausimais 
narys — pareiškė nuomonę, 
kad “Jungtinėms Valsty
bėms reikėtų ištisais laivais 
importuoti vokiečių nacis
tus ir apgyvendinti juos 
Alaskoje, siekiant paversti 
ją šiaurės vakarų gynimo 
bastionu.”

Visa tai atitinka Vokie
tijos karinės vavdoybės pla
nus. Dvipartinė politika 
tampa priemone Hitlerio 
tikslams įvykdyti. Ji jau 
suskaldė sąjungininkus. 
Dabar ji yra nukreipta Vo
kietijos imperijos atkūrįmo 
programai įgyvendinti.
RŪRAS — POTENCINIS

KARO ŽIDINYS /

Iš Cleveland© Negrų Darbo 
Tarybos Konferencijos

šiandien mūsą šalies sam- 
dytojąi-darbdaviai yra susipy
nę į įvairias monopolijas, trūk
tus bei korporacijas, ir jie vi
si, būdami organizuotais, lyg 
viena šeima, kėsinasi sunai
kinti žmonių grupes, neduo
dami darbo jiems nepatinka
mos rasės, tautos ar tam tik-1 
i-o įsitikinimo žmonėms. Ir 
kaip matosi, tas jiems neblo
gai sekasi.

Dabar tas jau praktikuoja
ma ant negrų rasės žmonių. 
Kas bus sekantis, dar tikra! 
negalima pasakyti, greičiausia 
bus žydų tautos žmonės, atei
viai, demokratiniai nusistatę 
žmonės ir kiti. Dabar negrų 
rasės vyrai ir moterys didžiu
moje yra priimami tik į sun
kiausius ir mažiausia apmoka
mus darbus, neatsižvelgiant į 
tai, kad šiandien jau yra dau
gybė negrų, vyrų ir moterų 
pasirengusių, išsimokslinusių 
atlikti atsakomingus darbus. 
Bet jie nėra prileidžiami prie 
tų darbų.

Pavyzdžiui, visi inžinieriai, 
baigę kolegiją ar universitetą, 
dar privalo susirasti darbą, 
kur galėtų išpraktikuoti savo 
naują profesiją prie kito inži
nieriaus. Bet negrams tos pro
gos neduoda ir jų išmokta 
profesija lieka bevertė. Tas 
pat daroma ir su gerai išsila
vinusiais mašinistais. Daugybė 
jaunų negrų, vyrų ir moterų 
yra baigusių Biznio Kolegiją, 
kurie galėtų užimti vietas raš
tinėse, priei pardavinėjimo 
krautuvėse ir panašiose vieto
se, bet darbdaviai jiems ne
duoda, neima į tuos darbus. 
Komercinėje spaudoje matosi 
daugybė paieškojimų prie pa
našių darbų. Bet kada negrai 
nueina gauti tų darbų, darb
davys jiems pasako: “Mes 
nesamdome negrų.” Į dides
nes įmones negrai yra pas
kiausiai samdomi ir anksčiau 
atleidžiami. Nuo tokios skau
džios diskriminacijos negrams 
labai daug sumažina jų įeigas 
ir iš tos priežasties negrų šei
mose bujoja tik skurdas, nuo
latinis nedateklius, ligos ir 
ankstyva mirtis.

Prisirengimui prie kovos už 
teisingą samdą, Cleveland© 
Negrų Darbo Taryba, birželio 
28 ir 29 dienomis, atlankė 
Konferenciją, kurioje dalyva
vo gana daug negrų ir baltų 
delegatų, nes prie CNDT gali 
prigulėti ir baltaveidžiai. Bet 
Konferencijos prezidiume ir 
komisijose buvo išrinkti tik 
vien negrai vyrai ir moterys. 
Negrų jaunimas gerai buvo 
reprezentuojamas ir iš jų bu
vo didžiuma ir komisijose.

Delegatuose matėsi didelis 
pasiryžimas veikti už įsteigi
mą Teisingos Samdos įstaty
mo, kuriuo būtų galima pa
naikinti diskriminaciją, ir kad 
būtų galima nubausti tuos, ku
rie nesilaikys to įstatymo.

Visi svarbesni Konferenci
jos nutarimai tapo išreikšti

4 ŽMONĖS ŽUVO 
SU LĖKTUVU

El Segundo, Calif;—Vos 
pakilęs, nukrito ,privatinis 
lėktuvas, padegdamas du 
namus ir pražudydamas vi
sus keturis buvusius lėktu
ve žmones.

Senatorius Richard B. Russell, (dešinoje) diskikratas 
iš Georgia valstijos. Jis irgi nori gauti demokratų no
minaciją Į Jungtinių Valstybių prezidentus. Nors jis 
balsavo už Taft-Hartley įstatymą, bet dabarj kad gauti 
organizuotų darbininkų balsus, jis sakosi stojas už to 
įstatymo atšaukimą. Gyvenimas parodęs, kad tas įsta
tymas yra nenaudingas.- /

Taryba tuojau pradėtų spe
ciali vajų susiinteresavimui su
pažindinimui negrų jaunimo 
su Darbo Tarybos veikimu, ir 
kad pradėtų vajų durys nuo 
durių įtraukimui negrų jauni
mą į CNDT.

Lai buna galutinai sutarta, 
kad CNDT tuojau imtųsi su
tverti jaunų negrų grupes Ta
ryboje išrišimui specialių jau
nų negrų problemų dirbant 
petys petin su demokratiniai 
nusistačiusiais draugais, kurio 
nori kooperuoti šioje progra
moje.
Rezoliucija už taikos 
ekonomiją ir darbymetę

Mes pripažįstame, kad neg
rams buvo galima atsiekti 
progreso antro pasaulinio ka
ro laiku, todėl, kad mūsų ša
lies aktyve kova buvo už pa- 
liuosavimą pasaulio žmonijos 
nuo fašizmo priespaudos. Bet 
šiandien to negalima tikėtis, 
ypatingai negrų darbo žmo
nėms, todėl, kad mūsų šalies 
užsieninė politika remia viso 
pasaulio kolonijų žmonių pri
spaudėjus. Tas bus galima at
siekti tik pakeitus mūsų šalies 
vadovybę, išrenkant Vincent 
Hallinan į šalies prezidentą ir 
Charlotta Bass į vice-prezi- 
dentę, ir progresyvius žmones 
į kitas valdvietes. '

Mes patyrėme, kad kada 
yra siunčiami vyrai ir amuni
cija sutriuškinimui žmonių, 
kurie kovoja už laisvę ir ne
priklausomybę, tai ranka ran
kon eina mažinimas laisvės ir 
nepaisymas žmonių gerovės..

Todėl mes, šios konferenci
jos dalyviai, pasižadame teik
ti pagalbą kolonijų žmonėms 
jų kovose už laisvę iš po im
perialistų priespaudos ir už 
jų savivaldą. Mes pilnai re
miame sušaukimą 4-rių di
džiųjų valstybių vadų konfe
rencijos, kurie taikiu būdu iš
rištų visus nesusipratimus. 
Mes remiame ir reikalaujame 
ištraukti Amerikos kariuome
nę iš Korėjos. Mes reikalau
jame, kad negrai darbininkai, 
vyrai ir moterys būtų imami į 
visas darbų kvalifikacijas. 
Lies atsišaukiame į visus de
mokratiją ir laisvę mylinčius 
baltus brolius ir sesutes pa
remti mūsų dabartinę kovą 
gavimui darbų pas Sears Roe
buck.

Priimta dar viena rezoliuci
ja už įvedimą Teisingos Sam
dos įstatymo visoje šalyje.

čia dar nors trumpai paaiš
kinsiu apie rezoliucijose mini
mą Clevelando Negrų Darbo 
Tarybos kovą už gavimą neg
rų moterims darbų Sears Roe
buck krautuvėje, kuri yra pla
čiai apgyventoje negrų apy
linkėje ir kurioje visuomet ga
lima rasti pilną negrų, bėper- 
kančių sau reikalingus daik
tus. Todėl CNDT ir reikalau
ja, kad Sears Roebuck imtų 
negrų moteris prie pardavinė
jimo ir į raštines, nes negrių 
moterų yra daugybė baigusių 
Biznio Kolegijas ir gerai pri
sirengusių tokiems darbams. 
Bet Sears Roebuck, kaip ir 
kitos panašios įmonės, lyg su
sitarusios sunaikinti negrų ra
se, neduoda geresnių darbų.

J. N. S.

Chicago, III.
Paranka streikieriams

Liepos 11d. LLD '19 kp. į- 
vyko mėnesinis susirinkimas.

Svarstant kuopos ir organi
zacijos klausimus prieita prie 
klausimo streikuojančių plie
no darbininkų/

Draugė S. Vaičiulionis pa
siprašius balso,, kaipo viena 
plieno industrijoj dirbanti nu
rodė jog daugeliui streikuo
jančią reikalinga finansinė 
parama.

Geri draugai savanoriai su-‘ 
aukavo $10. Iš LLD 19 kp. iž
do nutarė paaukoti $5. Viso 
sudarė $15.

Susirinkimas buvo neskait
lingas. Atleistina, nes buvo ne
paprastai karštas oras.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks rugp; (August) 
8 dieną, pasistengiame visi 
jame^ dalyvauti. Kuopos val
dyba iš kalno visus narius u,ž- 
kviečia. K. M. a ,

IŠ UETUVOS
GAMYBOS PLANAS 

VIRŠIJAMAS
VILNIUS, geg. 20 d. —
Vilniaus “Laisvės” siuvi

mo fabrike plačiai naudoja
mas šalies gamybos nova
torių patyrimas.

Dėl puikios kokybės bri
gados vardo kovojai 17 bri
gadų.

Ypač išsiplėtė judėjimas 
už produkcijos mažinimą 
kiekvienoje operacijoje.

Plačiai išsivysčiusio so
cialistinio lenktyniavimo 

SO. BOSTONO

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 2 kuopos Moterų* Skyrius 

ir Liet. Darbininkų Susivienijimo 62 kuopa, 
\ So. Boston, Mass.

įvyks Sekmadienį

Liepos-July 27 dieną
Lietuvių Tautiškam Darže

Keswick Road, Montello, Mass.
ĮŽANGA VELTUI

Busas išvažiuos 12:30 vai. dieną nuo Lietuviu 
Piliečių Klubo patalpos, 318 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Gros šauni orkestrą. Bus visokių užkandžių ir 

pietūs So. Bostono garsių kilbasų, 
vilgant šaltu alučiu.

Kviečia visus -----  SO. BOSTONIŠK^AI.
V-...................   .. ' *

Į Mainieriai, Jūsų

PIKNIKAS!
šis piknikas yra paramai

_ ____ DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

Kiekvienas apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį. Laisvę.

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų.
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

¥ ....... . ..................... i  'i i u ■■■ ■'=aaZ;

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat t
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

VIOLET’S
Vakacijų rezervavimui telefonas:

ATLANTIC CITY 5-2338
Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.

Norintieji turėti linksmas vakacijas —- atvažiuokite.

(II AKLES J. ROMAN !
8 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

g Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną X 
g ar naktį, greit suteiksime modernišką patama- R 
g vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 8 
g mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 8
g kainomis būsite patenkinti. g
8 1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. |
X Telefonas Poplar 4110 X

dėka įmonės kolektyvas mė
nuo iš mėnesio viršija ga- • 
mybos planą pagal visus 
rodiklius.

Dainų švente Katine
KAUNAS, V. 6 d. —Gegu

žės 2 d. Kaune įvyko tradici
nė miesto dainų šventė, šis 
stambus miesto kultūrinio gy* 
venimo įvykis visuomet pa
traukia didžiulį darbo žmonių 
dėmesį. Atidarant dainų Šven
tę, didžiausios mieste sporto 
salės tribūnos buvo perpildy
tos.

Dainų šventėje dalyvavo 70 
chorinių ir 18 šokių kolekty
vų, iš viso apie keturis tūks
tančius žmonią.

125 ATLANTIC AVĖ., 
Atlantic City, N. J.



•i. Johnson City, N. Y.
\ -V ••

Vilniai parama per drg.
Jonikienės atsilankymą

&

Sou Yirko^/Z^fcrZlrIloi Nelaimė ant gelžkelio

1 Birž. 15 d. pas mus buvo 
'apsistojusi chicagietė .Vilnies 
• personalo, narė Alice Jonikie
nė. Tą dieną pas mus buvo at
važiavusios dd. Onutė ir Ma
rytė čerkanskaitės iš Scran
ton, Pa. čerkauskąilės išsireiš
kė, kad joms* labai patiko Vil
nies angliškas skyrius, kurio 
mes buvome pasiuntusios joms 
viveną numerį. Na, žinoma, d. 
Jonikienė paprašė, kad drau
gės užsiprenumteruotų, ką čer- 
kauskaitės ir pridarė.

šia proga pasinaudojant, 
Jonikienė kvietė serantonietes, y
kad jos sugryžusJos pasikal
bėtų su vietiniais veikėjais ir 
surengtų draugišką pasikalbė
jimo vakarą, kur: Jonikienė 
galėtų susipažinti siu Skranto- 
nc veikėjais. Tą darbą čer- 
kauskaitės atliko. Kuomet as 
pašaukiau per telefoną, jos 
sakė, kad susirinkimas įvyks, 
nors ir mažas, nes |ier taip 
trumpa laiką sunku susisiekti 
ypač didesniam mieste; bet ir 
tai pasekmės nebuvo Lingos, 
nes kaip girdėjau1, aukų: buvo 
surinkta apie 24 dol. dėl' Atei
vių Gynimo Fondo. Apie tai 
draugai skrantoniečiai turėtų 
daugiau parašyti.

Kadangi Jonikienei Buvo 
pranešta, kad yra rengiamas 
jai susirinkimas Liet. Svetai
nėje Binghamtone, tai visos ii 
nusiskubinome tenai. Rądoine 
žukienę pardavinėjant bilie
tukus dėl Vilnies pikniko. Vi
sos pasipirkome. Bet susirin-* 
kimas neįvyko, nes daugiau 
niekas neatėjo. Pasirodė, kad 
nebuvo garsinta. Prisiėjo Jo
nikienei pasilikti ant ilgiau ir 
tartis su rengėjoms, kad būtų 

* surengtas draugiškas pasikal
bėjimas trečiadienio vakare.

Parengimas buvo pasekmin
gas. V. Zmitraitė išpardavė

- už suvirs vienuolika dol. bilie
tukų Vilnies pikniko naudai, 
kurių Jonikienė buvo atsive-} 
žūsi visą pundą. Buvome nusi
vežusios savo viešnią pas bin- 
ghamtoniečius gerus Vilnies 
remėjus-skaitytojus. V. ir E. 
Čekanauskai aukavo 5 dol. U. 
Šimoliunienė 2 dol. M. Kaz
lauskienė užsirašė Vilnį 8 dol.

' ir aukavo 2 dol. Ona Wellus'tai kiek tas naujas narys pri- 
atsinaųjino prenumeratą, -8 
dol. ir aukavo 2 d o J;Tajpg.Hit 
P. Jasilionienė aukavo 2 dol.
ir atsinaujino' prenumeratą.. 
Viso gavome 13 dol. aukomis 
ir 24į dol. už prepumeratas. 
Binghamtoriiečių ‘ir 3 dol. už 
prenumeratą skrantoniečių 
čerkauskaičių, viso labo $40.

Per vakarienę (birž. 13 d.) 
išparduota Vilnies pikniko bi
lietukų su virš $11 ir to vaka
ro aukų rinkimo komisija dar 
gavo $6 dėl Vilnies. Taigi, vi
ro gauta Vilnies paramai $57 
Fuvirš.

Aš manau, 
negaus “barti’ 
personalo, nes 
sunkiai darbavosi dėl Ateivių 
Apsigynimo Fondo, bet ir sa
vo dienraščio neužmiršo. Sma
gu buvo su viešnia pasikalbėti, 
nors mums ir neteko daug lai
ko, nes ji turėjo , daug laiko 
praleisti kambaryje prie skai
tymo ir rašymo laiškų, o mud
vi savo profesijos darbe. B. Z

Iš kintiečių susirinkimo
Liepos 18d.. įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubo pus
metinis susirinkimas savojoje 
patalpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Klubiečių bu
vo neperdaugiausia susirinku
sių. šiltas oras tūlus nubaidė. 
Taipgi klubiečių gera dalis 
dalyvavo tą patį vakarą vir
šutinėje svetainėje įvykusia
me Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto 
lyje. Tokiu būdu 
susirinkimas buvo 
riais.

Kitos unijos jau teikia 
pagalbą streikieriams

Iš atostogų

F--1

parengimė- 
klubiečių 

k ūdas na-

peržiūrėto-Klubo knygų 
jais buvo išrinkti 3, bet Juozui 
Draugeliui teko vienam per
žiūrėti knygas ir 
pateikti raportą, 
su kitais knygų 
jaiss nežinau.

Iš raporto galima pasakyti, 
kad pašalpinis skyrius turi 
turto viršaus $8,600, arba viso 
Klubo abieji skyriai bendrai 
turi pinigų, neskaitant nuosa
vo namo, viršaus $28,000. Pa
gal raportą, puikiai gyvuoja 
turtu Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo abui skyriai, pašal
pinis ir biznio skyrius.

Ligonių lankytojai buvo 
keli, bet vienas kitas davė pra
nešimą, kad pervėlai gavę at
virutes atlankyti ligonius, tad 
jų nematę ir nelankę. Pasiro
do, kad ligoniai ir jų lankyto
jai buvo išvykę į atostogas. 
Tai'yra pagailėtiria ligonių. 
Rodosi, mūsų konstitucija nu- 
siako, kad gavus atvirutę pavė
luotai ar ligonio neradus na
mie, lankytojo pareiga yra at
lankyti ligonį vėlesnėmis die
nomis. Tą įsaką visi klubie- 
čiai turėtų žinoti. Ligonis turi 
būti’ atlankytas ir klubo susi
rinkime pranešta, kokioje pa
dėtyje. ligonis randasi.

Juozas Draugelis pakėlė 
klausimą, ar yra reikalas klu
bui palaikyti daktarą ir jam 
mokėti $95 į metus. Jeigu 
klubas bėgiu > vienerių motų 
gauria|4 ar 5 naujus narius,

susirinkime
Kas atsitiko 

peržiūrėto-

Einant aštuntai savaitei 
streiko American Safety Ra
zor Co. darbininkams vis dau
giau atsiranda reikalas pagal
bos. Tuo patimi ir daugelis 
unijų, CIO ir nepriklausomų, 
tai supranta ir' pradeda ateiti 
pagalbon.

Unijistai ima suprasti, jog 
vienos industrijos darbininkų 
kova už geresnes sąlygas ir 
laimėjimas pagelbės kitų in
dustrijų darbininkams, apsau
goti savo darbus ir uždarbius. 
Padės . laimėti geresnes sąly
gas.

Daugelis pamatė to pavyzdį 
ką tiktai pasibaigusiame Whe
lan vaistinių krautuvių streike, 
kurį laimėjus, Liggett firma 
suteikė savo darbininkams to
kias pat sąlygas be streiko.

Skustuvėlių 'Kompanija pra
ėjusią savaitę nutraukė buvu
sias pradėtas derybas su Uni
ted Electrical
lu 475. b; tuojau pradėjo siun
tinėti prižiūrėtojus-f orėm anus 
pas darbininkus po namus, 
prikalbinėti eiti skebauti, grįž
ti darban be laimėjimų. Sten
gtasi kaip nors sukurstyti 
prieš uniją. •

Gi unija leidosi į atviro oro

Workers Loka-

mitingus ant gatvių kampų 
aiškinti visuomenei priežastis 
streiko ir kuo visuomenė galė
tų streikieriams pagelbėti.-

Tą pačią savaitę, pirmadie
nį, prie unijos lok ai o patalpų. 
160 Montague St., atsirito su
nkvežimis prikrautas maisto 
streikieriams. Jį dovanojo ir 
atvežė krautuvių ir sandėlių 
darbininkų unijos (DP0WA) 
Distriktas 65-tas.

Streikieriams atsiuntė para
mos ar jaui pažadėjo ne už il
go atsiųsti UAW Lakalas 770. 
Furniture Workers Lokalus 
140, Paper Worker Lokalus 
107, ir daugelis kitų lokalų ir 
grupių. Taigi, streikieriams 
yra viltis nepasilikti vieniems 
sunkioje kovoje.

ALP klubai taipgi renka 
pagalbą, prašo narius ir prie- 
telius prisidėti.

To patios UE Lok ai o 475-to 
kitose šapose darbininkai į- 
vykdė po valandą ar daugiau 
sustabdymus darbo paramai 
streikuojančiųjų. Ir ateina tal
kon pikietuoti. Taipgi praėju
sią savaitę daugelis nestrei
kuojančiųjų narių savanoriai 
pasižadėjo mokėti po $1 strei- 
kierių paramai kol streikas tę
sis.

Siunčiu geriausius linkėji
mus iš Lietuvių Atostogų Mo
kyklos. Linksmai čia atosto
gaujame.

Serge ir 
Mamytė.

-—O----
Malonu girdėti, kad Lietu

vių Kultūrinio Centro gyvento
jui Sergėjukui mokyklinė ato
stogų patiko. Tikiniės, kad jis 
kai 
j us 
los

ką iš to parodys prasidė- 
lietuvių meninės saviveik- 
sezonui ateinantį rudenį.

Septyni asmenys, važiavu
sieji auto, tapo užmušti Long 
Island Rail Road ir gatvės 
sankryžoje Central Islip, L. L 
Sankryža yra neapsaugota.

Traukinio keleiviai nesužeis
ti, tik sutrukdyti, nes trauki
nio inžinas buvo užsidegęs, 
keleiviai turėjo būti persodin
ti kitan. Vairuotojas sako, 
kad jis, kuomet pamatė (auto 
netoli sankryžos, švilpė jai 
signalą, o taip pat bandė stab
dyti traukinį, bet nespėjo. In
žinas tiesiog smogė į auto ir 
dar nuvilko 922 pėdas.

Auto vairuot®as buvo Is
lip gyventojas, o jo keleiviai, 
visi šeimai giminingi , vieni iš 
Mass., kiti iš Queens.

gia- pikniką paramai dienraš* 
čio Laisvės, įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio-August 3-čią d., bus 
Swank’s Grove, B 
Pa. Prasidės 10-tą vąl. ryto ir 
tesis iki vėlumos (vakaro.

Kviečiame vietinius ir iš a-
■ 

pylinkės atvažiuoti į šį gra
žų ir didelį pušyną. Turėsime 
skanių užkandžių ir gtvo Cę> W 
lombia alaus, čia paarjtysifc * 
su savo gerais pažįstasis ir , 
draugais. Tuom pat kartu pa- 
remsite savo dienraštį Laisvę.

Širdingai kviečiame visus, 
Rengėjai.

(141-142) •

donville,

Otis laidos 24-ta

John Otis (Oatis) bus 
dojamas šį ketvirtadienį, 
pos 24-tą. Iš šermeninės išly-. 
dės JO vai. ryto. Pašarvotas 
Clarence & Simonson koply
čioje, kampas Hillside Ave. ir 
Lefferts Blvd., Richmond Hill,

lai- 
lie-

Nušautosios rųerginos laido
tuvėse dalyvavo apie 3 tūks
tančiai publikos. Jos sužadėti
nis nespėjo sugrįžti į laidotu
ves. Tačiau jis vis viena par- 
vyksta- atostogų.

SO. BOSTON. MASS.
Didysis So. Bostono trijų organi

zacijų piknikas ivvks šj sekmadieni, 
liepos (July) 27 d.. Tautiško Parko 
gražiajame pušvne. Winter St. ir 
Keswick Rd.. Montello. Mass. Ren
gia LDD 2-roii kuopa ir LDS 62ra 
kuopa, ir LLD Moterų kuopa 
d ra i

Iš So. Bostono busas išeis 
diena. >1110 318 Broadway.

LDD 2-ros kuopos moterys 
giasi turėti savo stalų su 
namu gamintais valgiais, 1 
mynais, prie kurio’ puU 
skaniai pasivaišinti. Bu' 
kęst ra šokiams. Kviečiame visus
atsilankvti ir smagiai praleisti 
kų. — Rengėjai (14.

ben-

12:30

ren- 
jvairiais 

ei skanu- 
ika galės 
.gera or-

kad Jonikienė 
nuo Vilnies 

ji ne tik kad

imti į klubą, kainuoja. Ilgose 
nurodyta, 

kad nėra reikalo daktaras pa
laikyti. Ch. Nęčiunskas, ' šv. 
Jurgio Draugijos sekretorius, 
nurodė, kad jo draugija nie
kad neturėjo privatiško gydy
tojaus. Po diskusijų, tas visas 
klausimas paliktas metiniame 
susirinkime išspręsti.

Klubiečiai, tradiciniai, pus
metiniame susirinkime visada 
gerdavo bačką alaus, tad ir 
šiame susirinkime tas buvo pa
daryta ir keletas kriaūčiškų 
vištelių “sutaisyta.” J. S.

Civilinių Savisauga
Savi-

Arthur
New Yorko Civilinių 

saugos direktorius 
W.allander savo raporte, pra
neša, jog pastaraisiais dvejais 
metais esą daug nudirbta toje 
srityje. Jo įstaiga padariusi 
daug pagerinimų.

Prezidentas Trumanas Washingtone pasitinka vals
tybės sekretorių Dean Achesoną. Su jais yra ir Acheso- 
no žmona. Sekretorius lankėsi Europoje ir Pietų Ame
rikoje. /

Septynių broliu sueiga 
parėmė Laisvės Fondą

Kalbant apie svečius nese
niai buvo prisiminta, jog 7 
broliai Klastauskai pirmu kar
tu savo gyvenime susivažiavo 
vienon vieton rytuose. Ne už 
ilgo nuo greatnęckiečio gau
name tokį laiškutį (su čekiu) :
Laisvės 10,000 Fondui

Gerb. Draugai,
čia rasite money order ant 

S35. Tai bendra auka nuo 7

d. turėjome laimę po 45 me
tų pirmą sykį Amerikoje su
eiti į vieną vietą planuotai, 
kad visi 7 pasimatytų. Jūs ga
lite suprasti, koks jaudinantis 
momentas mumis supo I

Varde visų 7 brolių . noriu 
čia visus pažymėti: Vyriau
sias, Vladislovas, gyvena 
Bronx, N. Y. Julijonas — 
Brooklyn, N. Y. Juozas —; 
chicagietis. Pranas -— Great 
Neckf N. Y. Felix — Newark, 
N. J. Stasys — Scottvill, Mich. 
Kazys — Newark, N. J.

Juozas ir Stasys turėjo va- 
kącijas. Ta proga atlankė čia 
brolius rytiečius. Malonu buvo 
su jais pasimatyti ir pabuvoti 
per 10 dienų. Mes tą pasima
tymą pasiliekame jubiliejiniu.

Broliai, tariu: Laimingai,, 
iki kito linksmo pasimatymo!

(F. Kl-ton).

Taikytoją mirtinai 
subadė peiliu

Kaiminkąi Della Kennedy 
atbėgus pas kaimynus su 
skundu, kad įsigėręs jos bur- 
dingierius pradėjo jai grąsinti, 
kaimynas George Hill nuėjo 
pažiūrėti, pikčiurną apramin
ti. Jis nuo jo atėmė kišeninį 
peilį ir sugrįžo į saVo butą.

Ne už Ilgo “nuginkluotasis” 
Joseph. Gąnganella, 40 metų, 
pasirodė Hill buto duryse ne
šinas virtuvės peiliu. Pirm spė
jimo bent ką sučiupti apsigy
nimui, įsibrovėlis jį mirtinai 
perdūrė. Tai mačiusi Hill 
žmona iššokusi per langą po
liciją pašaukė.

Statyba naujos vidurinės 
mokyklos prie Rutland Road 
ir Kingston Ave. prasidės šie
met. Kainuos 6 milijonus do
lerių. Vadinsis Mid-Brooklyn

Demokratai išvažiavo 
specialiu traukiniu

New Yorko Tamm'any Hali 
savo delegatus išsiuntė Chica- 
gon sipecialiu 17-kos' vagonų 
traukiniu. Jame išvažiavo 187 
asmenys, turėdami visus pato
gumus pavalgyti, atsigerti, pa
sirūkyti , mitingauti.

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

vės 10-tūkstantiųiasm fondui, kad jai gerai sektųsi ke 
lionė ir atostogos. Taigi čia ir prisiunčiu tą jos auką 
ir linkiu savo moteriai kuo -geriausio pasisekimo.

P. Šlekaitis”
Daugiau finansines paramos gavome jniio sekamų 

prietelių:
Povilas ir Domicėlė Jelskiai, Worcester, Mass. $10.00
Tadas Kaškevičius, Newark, N. J...................  10.00
John Matuza, Trenton, N. J..................................3.00
Frank Zayis, Bethlehem, Pa............................. 3.00
P. Žemaitis, Brooklyn, N. Y................ .............. 1.25
Karščiai, atostogos zir visokios kliūtys trukdo mūsų 

finansinio Vajaus užbaigimą. Tačiau yra žmonių, ku
rie patys apsirūpina apšvieta, nepaisant klimato sunku
mų. Šią savaitę du asmenys naujai užsisakė dienrąštį 
Laisvę. Sveikinafne naujus skaitytojus!

Širdingai dėkojame už dovanas fondui visiems, kurių 
vardai aukščiau išspausdinti, ir linkime kad kiti pasektų 
juos. Kurie dar neaukojote, būkite taip geri tuojau at
likti tą svąrbią pareigą. Pasispauskime ir užbaikime 
fondo reikalą. > ,• ' / ’ J

Klaidos pataisymas. Buvo paskelbta, kad Zmitravi- 
čius iš Romulus, Mich., aukojo $10 fondui. Turėjo būti 
Smitravičius. Laisvės Administracija

Velionio našlė prašo drau
gus ir pažįstamus atvykti į 
šermenis ir palydėti.

John Otis mirė staiga, šir
dies liga, naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį, namie, 84,-41 
120th St., Richmond Hill.

Laivų gaisrai
Eksplodavo ir užsidegė 

East River prie 79th St. alie
jų vežiojantis laivas, 135 pė- 
,dų ilgio. Eksplozijos girdėjo
si toli aplink. Subėgo gaisra- 
gesiai bet prie laivo sunku bu- 
vox prieiti. Pagaliau;, 
Welfare Island 
ten užgesino, 
nuskendo.

Keturi laivo 
gelbėdamiesi iš ugnies sušoko 
upėn. Tačiau gelbėtojai tiktai 
3 iš ten išžvejojo. Bijomasi, 
kad ketvirtasis prigėrė. > 

Gaisragesiai aprokavo, kad 
tankeris vežęs žibalą. Bet jo 
kapitonas sako, kad laivas at
gabeno 91,000 galionų gąsdi
no. bet gąsdinąs buvo išpilta 
pirm gaisro.

Kitas laivas, Black Guli, 
Norvegų, užsidegė apie 65 
mylios nuo Montauk Point, 
L. I. Netoliese buvęs švedų 
laivas Gripsholm- atskubėjo 
nelaimės vieton ir ištraukė iš 
jūros arti vienas 
45 įgulos narius ir 
Keturių buvo 
Menama, kad jie bus žuvę.

Šį laivą gesinti nei nebandė, 
nes jis labai smarkiai degė. 
Bijota eksplozijų.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. Moterų sky
rius ir LDS 62 kp. rengia šau
nų pikniką, įvyks sekmadienį, 
liepos-July 27 d., Liet. Tautiš
kam Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd., Montello, Mass.

Bušai išvažiuos 12:30 vai. 
dieną, nuo Liet. Piliečių Klu
bo, 318 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Gera muzika šo
kiams, skanūs valgiai ir gėri
mai. Kviečiamo visus į tą pui
kų pasilinksminimą.

Rengėjai.
(141-142)

REIKALAVIMAI'
HELP WANTED-MALE

Reikalingi vyrai prie^lsbel- 
ho ocTos darbo. Kreipkitag: 
SANFORD TANNING C ORI J, 
528 Park Ave., B’klyn, N. Y.

(142-144)

Reikalingas patyręs polišiuoto.ias 
prie medikališkų (Surgical) instru
mentų. Prašome kreiptis pas DU- 
RO INSTRUMENT CO.. 2804 
Fulton St., Brooklyn. N. Y.

(143-145)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah Apylinkė ren-

HELP WANTED—FEMALE
Reikalingos Operatorės prie siu

vamu .mašinų. . Kreipkitės: 700 
Glenmore Ave.. Brooklyn. N. Y. 
Važiuokite 8th Avė. traukiniu “A” 
iki Shepherd Ave. stoties. (143-145)

nuvilko 
prieplaukon ir 
Tačiatr laivas

įgulos nariai

kito rastus 
keleivius, 

tebeieškoma.

Męs Helen Guligauskienė ir 
Ona Ambrozienė pajieškome 
sesers Mary Balčiūnienės, vė
liau vadinosi Janson, girdėjo
me, kad gyvena, New Yorke. 
Labai norėtume žinoti, kur ji 
gyvena. Gal Charles Balčiū
nas žino apie ją ir gal malo
nėtų suteikti mums žinių. Už 
tai busime labai dėkingos.

Mūsų antrašas: Helen Guli
gauskienė, 62 Dakota St., 
Dorchester, Mass.

r (143-144)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Strew ‘
Cor. Hewes .St. 9

Brooklyn, N. Y. i

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

v Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL f
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. *

Telephone E Vergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

GARSINKITĖS LAISVeJ* 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brodklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 '

Matthew A. 
BU YU S 

(BUTAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
New Yorko kogresma- 

nas Adam Clayton Po
well, demokratas, negras. 
Jis pareiškė,, kad jeigu 
demokratų partija nusi
leis diksikratams ir nepri
ims tvirtos civilinių tei
sių programos, jis pats 
mobilizuos negrus prieš 
demokratų kandidatus.

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkaa

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th 
BROOKLYN, N.

Tel. EVergreen

VALANDOS: 
&—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

4 24.

aBHK_____________




