
t,

š. m. rugpjūčio 15 d. Rio 
d e Janeiro mieste atsidarys 
taip vadinamoji Tarp-Ameri- 
kinė Saugumo Konferencija, 
kurioje dalyvaus apie 20-ties 
amerikiniu respublikų atsto
vai.

Turėtų ten dalyvauti 21- 
nos respublikos atstovai, ta
čiau. Nicaragua j on nepa
kviesta dėl to, kad ten visai 
neseniai smurtininkai nuvertė 
išrinktą žmonių valdžią ir pa
tys dabar engia šalį.

Bet. gal būt, iki konferen
cija pasibaigs, jos dalyvių šir
dys suminkštės ir Nicaragua 
dar bus pakviesta.

★ ★ ★
ši konferencija įdomi bus 

tuo atžvilgiu, kad joje Jung
tinės Valstijos siūlys “suv'eno- 
dinti“ visų amerikinių kraštų 
ginklus.

Kitais žodžiais, bus siūloma 
tai, kad Jungtinės Valstijos 
ginkluotų Lotynų respublikas, 
kad Washingtonas, tuo būdu, 
liktųsi tikruoju visų ameriki
nių kraštų bosu.

Ne veltui konferencijon 
vyksta pats prezidentas Tru
manas. Ten bus išstatytos “vi
sos didžiosios Amerikos ka- 
nuolės” ir, tenka manyti, 
“mes“ ten būsime laimėtojais.

★ ★ ★
Pan-amerikinė konferencija 

įvyks Brazilijos sostinėje, bet 
ji įvyks gan sloginančioje at
mosferoje.

Brazilijoje šiuo metu reak
cija vėl iškėlė savo galvą. Di
džiulė, masinė komunistų par- 
ti.ja ton tapo nelegalizuota. 
Sakoma, tai padaryta gavus 
“patarimą iš kitur.“

Iš Buenos Aires pranešama 
tokia įdomi žinia: Eina ,gan
dai, būk konferencijoje būsiąs 
svarstomas komunizmas.

Vienas Argentinos delegaci
jos narys, tačiau, prieš išvyk- 
siant į Rio de Janeiro, pareiš
kė: Argentina priešinsis kėli
mui anti-komunistinio klausi
mo,. kadangi jis nėra įdėtas 
konferencijos darbu dienotvar- 
kin.

Būtų nemaža staigmena, jei 
Argentina išstotų prieš kėlimą 
“komunizmo klausimo“ toje 
konferencijoje.

Komunistinis judėjimas Lo
tynų Amerikos respublikose 
tvirtėja su kiekviena diena, 
nepaisant visokių fašistinių 
represijų, atkreiptų prieš jį.

Net ir šimtai tokių konfe
rencijų jūros bangavimo nesu
laikys !. . .

Bet ar tai žinos Rio d e Ja
neiro konferencijos dalyviai?

★ ★ ★
Popiežius' Pijus XII pakėlė 

kunigą Kazimierą Urbonavi- 
čiy-Kmitą prelatu.

Tai nemenkas pagerbimas. 
Turime atsiminti, jog prelatys- 
tės yra nelygios: prelatu pa
keltas kunigas vyskupo, turi 
vienokią prasmę, o popiežiaus 
— kitokią, — aukštesne. * I

Kun. Urbonavičių popiežius 
padarė prelatu prašant Bosto
no arkivyskupui Cushing’ui.

Prelatystę kun. Urbonavi
čius, matyt, vyriausiai gavo 
už tai, kad jis daug rašo prieš 
komunizmą.

Urbonavičius r e d a g u o ja 
“Darbininką,“ bene patį reak
cingiausi visų lietuviškų kleri- 
kališkų laikraščių.

Juk tai “Darbininkas“ ka
daise, karo metu, ragino Ame
rikos lietuvius prašyti Hitle
rio, kad jis išvaduotų Lietu
vą!. . .

Labiausiai suragažėję reak
cininkai Vatikano keliami į 
aukščiausias pozicijas. Taip 
buvo vakar, taip yra šiandien.★ ★ * . .

Įkyrioji kaitra siautėją mūr 
sų krašte be atvangos.

Ištroškusioji mūsų motina

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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MORGANAS ĮSPĖJĘS 
JAPONUS, KADA BUS 

JŲ TURTAI UŽŠAUDYTI
Teisiami Japonai Sako, jog Morgano Kompanija Mėnesį iš 

Anksto Jiem Pranešė, kad Amerika Užšaldys Jų Turtus
Tokio. — Eina ameriko

nų teismas prieš 25 kari
nius Japonijos vadus. Tei
siamieji sakė, jog ameriki
nė Morgano bankų kompa
nija visu mėnesiu iš anks
to pranešė japonam, kad 
prez. Rooseveltas užšaldys 
japonų turtus Amerikoje. 
Tie turtai buvo užšaldyti 
1941 m. liepos 25 d., tai yra, 
ant rytojaus po to, kai ja
ponai įsiveržė į Indo-Chiną. 
0 po penketo mėnesių ja
ponai užpuolė Amerikos 
Perlų Uostą.

Teisiamieji japonai aiš-

Šimtai Žmonių Žuvo per 
Skredynes tarp Indusy ir 
Mahometonų Indijoj

Lahore, Indija. —"Kruvi- 
niausiose iki šiol riaušėse 
tarp indusų ir mahometonų 
per 24 valandas buvo pa
pjauna bei sušaudyta apie 
200 žmonių iš abiejų pusių 
ir dar daugiau sužeista. 
Riaušininkai ypač pašėlo 
išvakarėse dienos, t kada 
Punjab provincija turėjo 
būti paskirstyta į dvi dalis 
— vieria Indijai, o kita Pa- 
kestanui, . naujai indiškų 
mahometonų “valstybei.”

Tarpusavyje besiskersda- 
mi, jie taipgi degino ir plė
šė vieni kitų bažnyčias, 
krautuves ir šiaip namus.

HOLANDAI VĖL VEDA 
PLATU OFENSYVA 
INDONEZIJOJ

Batavia, Java. — Tauti
nė Indonezijos Respublikos 
vyriausybė pranešė, kad 
holandai iš naujo veda pla
tų ofensyvą prieš įndone- 
zus, ypač ties Bandoengu, 
vakarinėje *Javos salos da
lyje. Holandai visu plotu 
laužo paliaubas, kurias bu
vo paskelbę pagal Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
nutarimą. Iš savo pusės, 
holandai skelbia tiktai, kad 
plačiai prieš juos veikia 
slaptieji indonezų šauliai- 
sriaiperiai.

Po paliaubų paskelbimo, 
kariniai holandų laivai, 
pėstininkai, sausumos arti
lerija, lėktuvai ir kt. puolė 
indonezus jau 202 sykius.

Detroit, Mich.— Dėl kar
ščių trečiadienį, 20,000 dar
bininkų čia apleido fabri
kus.

žemelė laukia lietaus ir jo ne
begali sulaukti. ,

Farmose daug javų bus nie
kais paversta; farmeriams vi
sa tai — baisūs nuostoliai.

Na, o mums, didmiesčių va
balėliams, nelaboji kaitra svi
lina šonus, kas dien mus mirk- 
dina prakaite.

Bet tai nieko — niekas nė
ra amžintas!. . .

s
Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugpjūčio-Aug. 15, 1947

Pakistanas Automatiškai 
Prašosi Į Jungtines Tautas

kiną, kad pati Amerika, už
saldydama japonų turtus, 
girdi, “padarė pirmutinį 
karo veiksmą prieš Japoni
ja.”

(Morgano kompanijos at
stovai New Yorke užginči
ja, kad ji davė japonam 
slaptą žinią apie būsimą jų 
turtų užšaldymą. Washing- 
tono valdžioje tuomet buvo 
bent du Morgano advoka
tai— karo sekretorius Hen
ry L. Stimsonas ir jo pava
duotojas Robertas Patter- 
sonas. O jie viską žinojo.)

Maskva Sako, Reikia 
Trečios, Pažangios 
Partijos Amerikoj

London. — Maskvos ra
dijas anglų kalba kritikavo 
Trumano demokratų ir re- 
publikonų politiką; sakė, 
jog abidvi šios partijos da
bar lošia iš vienos rankos 
su Wall Stryto kapitalis
tais. AnotJMaskvos radijo, 
taip republikonai, taip “ka- 
zioni” demokratai vykdo 
užgaidas imperialistinių A- 
merikos monopolijų ir sie
kia užviešpatauti pasaulį.

Todėl, sako Maskvos ra
dijas, amerikiečiai turėtų 
įsteigt trečią stambią, iš 
tikrųjų demokratinę par
tiją, kuri galėtų dalyvauti 
1948 m. rinkimuose.

SUIMTA PIKTADARIŲ 
“KARALIENĖ”

Biloxi, Miss. — Policija 
are štavo Marjerettą G. 
Crabtree, trijų vaikų moti
ną, kaipo banditų “karalie
nę.” Jinai, buvusi, nuogalė 
šokikė, gyveno su dviem — 
su pabėgėliu iš armijos 
Johnu Tall’u ir plėšiku N. 
B. Waltersu. Marjeretta,. 
girdi, duodavo jiems įsaky
mus ir planus, ką plėšti bei 
žudyti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

Karališkas Amerikos Generolo Mandravimas Italij o j e
Leghorn, Italija. — Ge

nerolo Johno C. H. Lee a- 
merikonai kareiviai Italijoj 
nelabai gerai maitinami, 
bet Lee gyvena tarp italų, 
kaip koks Romos imperato
rius, — rašo Scripps-How
ard amerikinių laikraščių 
štabo narys R. C. Ruark. 
Jis, tarp kitko, paduoda to
kius generolo Lee prašmat
numus :

Lee savo valdžios lėšomis 
buvo įsitaisęs už $22,000 
butą Casertoj. Paskui jis tą 
butą pardavė italams už 
$1,700.

Generolas Lee turi ir 
brangų “trailerį” — namu
ką ant ratų, kuris lėšuoja

Lake Success, N. Y. — 
Pakistanas, |avivaldinė ma- 
hometoniškoji Indijos da
lis, prašė, kad Saugumo Ta
ryba automatiškai, be jo
kios aplikacijos, pripažintų 
Pakistaną Jungtinių Tautų 
nariu. Bet Saugumo Tary
bos teisininkai sako, Pakis
tanas turės, kaipo “nauja 
valstybė”, įteikti aplikaciją 
Jungtinių Tautų organiza-

BENDRASIS CALIFORNIJOS 
UNIJŲ KOMITETAS ŠAUKIA 
STEIGT TREČIU PARTIJĄ

San Francisco, Calif. — 
Bendrasis komitetas Darbo 
Federacijos, CIO ir gele
žinkeliečių unijų išleido at
sišaukimą organizuoti tre
čią, didelę liaudies partiją, 
rymančią ant darbo unijų. 
Komitetas sako:

“Darbininkai jau nieko 
gero negali laukti iš rer 
publikonų ir demokratų 
partijų. Naujosios, savisto
vios partijos įsteigimas ne
kenks, bet padės tiem pa-

Federacijos Vežikai 
Ragina Užsiregistruot 
1948 M. Balsavimam

San Francisco, Calif. — 
Darbo Federacijos Veži
kų Unijos suvažiavimas 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją dėl politinio veikimo. 
Rezoliucija ragina visą mi- 
lioną tos unijos narių užsi
registruoti b ai s a vimams 
1948 m. rinkimuose ir su
mušti tuos kandidatuojan
čius kongresmanus ir sena
torius, kurie rėmė prieš- 
darbininkišką Tafto-Hart- 
Jey’o bilių.

Vežikų nutarimas bus 
perduotas visuotinam Dar
bo Federacijos suvažiavi
mui. Jie, be kitko, ragina 
Federacijos narius neiti 
darban rinkimų dieną, kad 
visi galėtų dalyvauti balsa
vimuose.

Scranton, Pa. — Lėktu
vui sudužus, žuvo dr. Irv
ing Uram ir viena mergina.

ORAS.— Būsią karšta ir 
tvanku.

$14,000. Kada generolui 
nusibosta gyvent nuolati
niuose jam pasamdytuose 
kambariuose Romos ir kitų 
miestų viešbučiuose, tai jis 
pagyvena “traileryje.”

Generolas Lee turi ir as
meninį sau traukinį. Tai 
palociškai įrengtas trauki
nys su judamaisiais paveik
slais ir kitomis naujienybė- 
mis. Traukinio komandie- 
rium Lee pasiskyrė' kapito
ną. Be to, jis turi porą 
brangių automobilių. Ne vi
sai prastas ir generolo šo
feris — aukščiausio laips
nio saržentas.

Generolui Lee taipgi vi
suomet paruoštas specialis 

cijai. Iki šiol tik visa Indija 
buvo laikoma Jungt. Tautų 
nariu.

Pakistanas ši penktadie
nį oficialiai taps “savisto
via” dominija, vadinama 
“laisva” Anglijos imperijos 
dalim.

Pakistanas turi apie 90 
milionų gyventojų, tarp ku
rių yra 70 milionų mahome
tonų ir 20 milionų indusų.

žangiem demokratam, ku
rie kandidatuos 1948 m. 
rinkimuose. Neatidėlioja
mas tokios partijos įkūri
mas tdrnaus ir pasiuntimui 
Wallace’o delegatų į nacio- 
nalį demokratų partijos su
važiavimą” (kuris skirs 
kandidatus į prezidentus).

Bendrasis komitetas ra
gina visas Californijos uni
jas atsiųsti atstovus į kon
ferencija, kuri įvyks Los 
Angeles rugpjūčio 24 d.

Negrai Legionieriai 
Išbraukti už Paulo 
Robesono Rėmimą

Peoria, Ill. — Valstijinis 
Amerikonų Legiono (vete
ranu) komandierius Wm. 
P. Kleuskens išbraukė neg- 
rti legionierių postą (sky
rių) šiame mieste. Supran
tama, jie išbraukti už tai, 
kad pavasarį reikalavo leis
ti miesto svetainėje dainuo
ti Paului Robesonui, gar
siajam negrui dainininkui 
ir aktoriui. Baltieji Peori- 
jos valdininkai1 ir jų sėbrai 
tuomet išvijo Robesoną iš 
miesto. Illinois legiono ko
mandierius dabar pranešė, 
jog čionaitinis negrų legio
nierių postas su 100 narių 
išbrauktas todėl, kad jie pa
dėję “skleisti komunizmą.”

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
DU BEISBOLININKUS
Pennsburg, Pa. — Perkū

nas mirtinai nutrenkė beis
bolo lošėjus N. Eschbachą 
ir St. Bucką, 19 ir 21 mėtį 
amžiaus.

lėktuvas C-47, kaip kokiam 
karaliui ar prezidentui. 
Šiuo lėktuvu Lee kas savai
tę skraido į Nice, madingą 
vasarojimų vietą, pietinėje 
Francijoje. Ten jis viešėjo 
ir pas Windsoro kunigaikš
tį, buvusį Anglijos karalių.

Generolo Lee įsakymu 
buVo už $5,000 pastatytas 
Paulinos Paviliotas tik 
tam, kad pagerbtų Anglijos 
generolo Fredericko Mor
gano dukterį Pauliną. Tas 
pastatas buvo tik vieną 
kartą pavartotas, kada gen. 
Lee suruošė Morganui atsi
sveikinimo pokilį.
' Generolas Lee ’ mėgsta 
sportus, ypač beisbolą. Kar-
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TRUMANAS RANDYSIĄS
IŠTRAUKTI ANGUIJ^

IŠ RIMTO KRIZIO
AmjJai Prašo Palengvint Paskolos Sąlygas, Leist Mažiau 

Pirkt iš Amerikos, Nereikalaut Dolerių už Anglų Pinigus
Washington. — Anglija 

siunčia 12 savo atstovų į 
finansines derybas, kurios 
prasidės ateinantį pirma
dienį Washingtone. Anglai 
prašys, kad Amerika pa
lengvintų sąlygas duotos 
Anglijai $3,750,000,000 pas
kolos. Anglai nori, kad 
Amerika neverstų juos do
leriais atpirkt angliškus 
pinigus svarus sterlingų, 
kuriu turi kiti kraštai ir 
kuomet tie kraštai reika
lauja dolerių už grąžinamus 
Anglijai svarus sterlingų. 
Kitas anglų prašymas bus

J. Valstijos Dovanos 
Italijai Paskolas, 
Stiprins Klerikalus

Washington. — Diploma
tai sakė, kad Jungtinės 
Valstijos greit dovanos Ita
lijai $540,000,000 skolų. 
Tuom Amerika, girdi, stip-.. 
rins Italijos klerikalų val
džią prieš komunistus ir 
kitus kairiuosius. Washing
ton© vyriausybė nereika
laus, kad Ithlija atmokėtų 
$400,000,000 už suteiktą jai 
maistą ir už $140,000,000 
vertės reikmenis iš Lend 
Lease fondo.

Trumano valdžia taipgi 
planuoja pervesti Italijai 
21-na prekinį Liberty laiva 
ir paliuosuoti $45,000,000 
itališkų turtų, kuriuos A- 
merika buvo užšaldžius ka
ro metu.

TEISMAS PANAIKINO
KERŠTO VEDYBAS

Townson, Md. — John R. 
W. Seymour teisme gavo 
perskyras nuo jaunavedės 
savo žmonos Dorothy’s to
dėl, kad jinai, tiktai keršy
dama buvusiam savo mylė- 
tiniui, ištekėjo už Seymou- 
ro. Anas nesutiko ją vesti. 
Tuoj po šliūbo su Seymou- 
ru, Dorothy pasakė, kad ner 
gyvens su juo, ir sugrįžo 
pas tėvus.

tą jis įsakė keleiviniais lėk
tuvais pergabenti beįsboli- 
ninkus. Tuose lėktuvuose 
buvo iš anksto užsisakę vie
tas keli specialiai Amerikos 
valdžiom pasiuntiniai, keli 
poilsiui paleisti kareiviai ir 
vienas oficierius. Bet jie tu
rėjo atidėti savo keliones ir 
palaukti, nes generolas Lee 
tada liepė beisbolininkus 
oru gabenti.

Taip tai generolas Lee 
švaistosi savo valdžios lėšo
mis, kaip rašo minimas ko
respondentas. O su kitais 

bai išdidžiai elgiasi, 
girdi, net pulkininkai 
ba, kur jis pasirodo.

kad, 
dre-
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leisti jiems daugiau reikme
nų pirkti iš dominijų, o 
mažiau iš Amerikos. Domi
nijos yra savivaldiški Ang
lijos Imperijos kraštai.

Tose derybose taipgi kils 
klausimas: Kodėl anglų val
džia net 75 nuošimčiais ap- 
taksavo įgabenamus iš A- 
merikos judamuosius pa
veikslus? Amerikinės įi- 
džių kompanijos dėl to ke
lia protestus. Jos tvirtina, 
kad Anglija tokiais taksais 
laužo paskolos sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Pranešama, jog preziden
tas Trumanas su savo kabi
netu stengsis pagelbėt Ang
lijai išbrist iš dabartinio 
krizio. Trumano valdžia, 
girdi, bijo, kad krizis nenu
varytų anglus perdaug toli 
į kairę. Jeigu Amerika ne
palengvintų anglams būk
lės, tai Anglija turėtų da
ryti plačią prekybos sutar
ti su Sovietų Sąjunga. O 
Trumano valdžia to nenori.

Jau kelinta diena Angli
jos atstovai tariasi su Wa-< 
shingtono valdininkais, kaip 
padidinti anglies iškasimus 
Ruhr srityje, anglų užimta
me ruožte vakarinėje Vo
kietijoje. Derybos dėl to 
dar nedavė jokių apčiuopia
mų pasėkų.

ANGLIJOS SEIMAS 
UŽSIDARĖ 10-ČIAI 
SAVAIČIŲ

London. — Anglijos sei
mas, pagal darbiečių val
džios pasiūlymą, nutarė už
sidaryti dešimčiai savaičių, 
iki spalių 20 d. Churchillas 
ir kiti konservatai-toriai 
priešinosi seimo uždarymui 
šiuo krizio laiku. Jeigu sei
mas posėdžiautų, tai jie ga
lėtų vis klibinti nepaprastą, 
karinę galią, kurią seimo 
dauguma suteikė valdžiai.

Seimo tarimu, valdžia 
nustatys, kokiose būtinose 
pramonėse darbininkai turi 
dirbti, ir duos įsakymus, 
kaip didinti gamybą, ge
rinti ūkį, stiprinti finansus, 
parūpinti daugiau maisto - 
ir 1.1.

AMERIKONAI PAKARS 
22 NACIUS

Berlin. — Amerikonų tei
smas nusmerke pakart 22 
nacius Buchenwaldo sto
vyklos pareigūnus, kurie 
masiniai žudė ir kankino 
svetimtaučius b e 1 aisvius. 
Tūli kiti nenaudėliai nuteis
ti kalėjimam

LENKIJA PAREMIA 
EGIPTĄ

Lake Success, N. Y. — 
Lenkų delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
parėmė Egipto reikalavimą, 
kad Anglija greitai atšauk
tų savo armiją iš Egipto.

•v
t.
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Beprotystė, Kuri Žlugdo Darbo Unijas
Taip vadinamas jurisdikcijos klausimas yra tokia 

beprotystė, kuri šiuo tarpu nebeturi jokio pateisinimo 
ir neša be galo daug žalos visam darbo unijų judėjimui. 
Daugeliui žmonių neįkandamas ir neapčiuopiamas klau
simas. > •

Pavyzdžiui, jurisdikcijos klausimas iškilo prie Idle- 
wild Airport statybos New Yorke. Jau antri metai jis 
trukdo lėktuvų lauko statybai. Jei jis nebus baigtas, tai 
lėktuvų laukas negalės atsidaryti dar keletą mėnesių. Ir 
tai ginčas ne tarpe darbininkų ir samdytojų, bet tarpe 
pačių darbininkų, organizuotų į dvi skirtingas unijas.

Visas reikalas eina apie nutiesimą po žeme elektros 
telefono vielos. United Telephone Organisation, nepri
klausoma unija teigia, kad jos nariai turi tuo darbu už
siimti, o International Brotherhood of Electrical Wor
kers, Amerikos Darbo Federacijos unija tvirtina, kad šis 
darbas priklauso jos nariams! Jokios pastangos iš miesto 
valdžios pusės šias dvi darbininkų grupes atvesti prie 
proto nedavė pasekmių. 0 to darbo ne kažin kiek. Pora 
desėtkų darbininkų jį baigtų- į porą savaičių laiko.

Ką čia kaltinti? Tiktai pačius darbininkus ir jų or
ganizacijos formą. Jau seniai organizuotus darbinin
kus kankina nusenusi amatinių unijų forma. Jei staty-

• bos darbininkai priklausytų prie vienos industrines or
ganizacijos, aišku, nebūtų šio Idlewild Airport statyboje 
ginčo ir nebūtų toks įkyrus visuomenės erzinimas. Kai 
tos vienos pramonės darbininkai organizuoti į keletą uni
jų, tai jurisdikcijos klausimas turi kilti ir jis kyla labai 
dažnai. Labai aišku, kad iš to dažnai pasinaudoja sam
dytojai. Dažnai samdytojai tyčia suorganizuoja mažytę 
uniją, kad neleisti kitai unijai paimti tuos darbininkus

* į savo eiles.
Tai padėtis, kurią turi patys darbininkai kuogrei 

čiausia pašalinti. Plačioji visuomenė supranta ir simpa
tizuoja, kai kyla ginčai tarpe darbininkų ir samdytojų, 

| bet jai sunku suprasti jurisdikcijos ginčus tarpe darbi
ninkų.

Trečiosios Partijos Klausimas Komercinėje 
I •_ Spaudoje

Artėja 1948 metų prezidentiniai rinkimai. Abi seno
sios partijos smarkiai ruošiasi. Abiems joms nepatinka 
judėjimas už steigimą trečiosios partijos. Tai labai aiš
kiai atspindi komercinėje spaudoje. Toji spauda, su
prantama, agituoja prieš trečiosios partijos judėjimą. 
Tai labai aiškiai atspindi komercinėje spaudoje. Toji 
spauda, suprantama, agituoja prieš trečiosios partijos 
judėjimą. Tai suprantama ir natūralu.

Tačiau būtų daroma iš trečiosios partijos šalininkų 
klaida nekreipti jokio dėmesio į komercinės spaudos ar
gumentus. Pav., New York Herald Tribune, republiko- 
niškos spalvos didlapis, rugpjūčio 13 d. iškelia du argu
mentu, su kuriais reikia rimtai skaitytis. Dienraštis tei
gia, kad nepajėgimas Amerikos Darbo Federacijos ir 
CIO susikalbėti ir susivienyti pasmerkia mirtin dar ne
gimusią trečiąją partiją. Labai daug tiesos pasakyta. 
Pasekmingos trečiosios partijos nugarkaulį turės suda
ryti darbo unijos. Be plačiausio darbo unijų judėjimo įsi
traukimo į trečiosios partijos judėjimą nauja partija ne
turėtų masinio pobūdžio ir ateities. Štai kodėl taip svar
bu trečiosios partijos šalininkams paveikti darbo unijas 
ir laimėti jas naujajai partijai.

Kitas Herald Tribune argumentas liečia legališkus 
sunkumus naujai partijai savo kandidatus uždėti ant 
baloto. Naujos partijos nelaimė yra, kad ji turi prisi
taikyti prie įstatymų ir potvarkių keturiasdešimt aš
tuoniese valstijose! Kiekvienoje valstijoje yra skirtingi 

) • įstatymai. Daugelyje valstijų 'naujai partijai kandidatų 
statymas taip suvaržytas, jog beveik negalima visus le- 
gališkumus išpildyti.
" 'Tai visa, aišku, turės mintyje tie, kurie galvoja apie 

trečiosios partijos steigimą 1948 metų rinkimams.

Didelis Žygis
Kiekvienas amerikietis karštai pasveikins lakūną Wil- 

• liam P. Odom, kuris šiomis dienomis vienui vienas savo 
lėktuvu aplėkė aplinkui visą žemės kamuolį ir sukirto vi
sus greitumo rekordus. Vargiai ir jis pats tikėjosi savo 
žygį atlikti į 73 valandas. Tai reikėjo didelės moralinės 
drąsos ir nepaprastos fizinės ištvermės.

DĘNIKINO GALAS " 
A * 1

Kaip jau buvo spaudoje 
rašyta, baltagvardietis ge
nerolas Anton Ivanovic De
nikin mirė Detroite nuo šir
dies ligos. Jis buvo 74 metų 
amžiaus.

Denikinas — vienas So
vietų Sąjungos liaudies di
džiulių neprietelių, karia
vęs prieš liaudį tam, kad 
nuvertus Tarybų valdžią ir 
sugrąžinus Rusijon caristi- 
nį viešpatavimą.

Denikinas, rašo niujor- 
kiškis Daily Worker, buvo 
bjaurus an tisemitas. 
Kontr - revoliucijos metu 
jis išskerdė tūkstančius žy
dų. Bet Amerikos vyriausy
bė jį įsileido Amerikon 
(li945 m. gruodžio mėn.) ir 
čia Denikinas sau ramiai 
gyveno.

Na, o žydų “socialistų” 
“Forwardsas” Denikina neL 
gi gynė ir kadaise išspaus
dino jo laišką, kuriame ta
sai baltagvardietis teisino 
savo “žygius.”
, Krinta vienas po kito se
nosios santvarkos ritieriai, 
eidami į užmarštį. Kris į 
užmarštį ir jų garbintojai.

BARŠKALAI
L. Pruseika Vilnyj rašo:

Marijonų “Draugo*’ ko
respondentas Arūnas dabar 
kuždasi Paryžiuje su astrolo
gais. Astrologai pagal

Pirmieji Lietuvių Tautos 
lizmą. Didįjį poetės talentą 
buvo priversti pripažint net 
jos ideologipiai priešai. 
1938 metais ji gavo valsty
binę premiją už savo rinki-

Ruhr Pramonė ir Amerikos Politika 
i » J » « ♦

Washingtone prasideda anglų ir amerikiečių konfe
rencija dėl atstatymo Vokietijos pramonės. Mūsų vy
riausybė, matyt, yra aiškiai nusistačius už atstatymą 
Ruhr pramonės galybės. Jį reikalauja, kad anglai atidėtų 
arba visiškai atsisakytų savo zonoje plieno pramonės ir 
kitų pramonių nacionalizacijos.'

Neseniai Tarybų Sąjun
gos vyriausybės nutarimu, 
buvo paskirtos Stalininės 
premijos už įžymius darbus 
mokslo, meno ir literatūros 
srityse, už įžymius išradi
mus ir pagrindinius gamy
binio darbo metodų patobu
linimus 1946 metais. Didžio
ji plejada stalininių laurea
tų, gavusių aukščiausią Ta
rybų Sąjungos vyriausybės 
įvertinimą už savo įžymius 
kūrybinius laimėjimus, pa
pildyta nauju žmonių bū' 
.riu.

Šiais metais, kaip ir vi
suomet, Stalininių premijų 
laureatų tarpe yra įvairių 
Tarybinės šalies tautų at
stovų: rusų ir ukrainiečių, 
gruzinų ir žydų, baltarusių 
ir azerbaidžaniečių, armėnų 
ir latvių. Visos tarybinės 
tautos, gavt^ios tarybinė
mis sąlygomis neribotas ga
limybes savo kūrybinėms 
jėgoms vystyti, daro savo 
indėlį į savo bendrosios Tė
vynės kultūros suklestėjimo 
reikalą.

Pirmą kartą Stalininės 
premijos šiais metais pas
kirtos ir grupei lietuvių. 
Tai — stambus įvykis lie
tuvių tautos kultūriniame 
gyvenime, ryškiai rodantis, 
kokius rimtus laimėjimus 
pasiekė Tarybų Lietuva į- 
vairiose savo dvasinės kū
rybos srityse ir kaip aukš
tai tie laimėjimai vertina
mi.

Pirmojo laipsnio Stalini
nė premija paskirta žymia
jai lietuvių' poetei, vienai 
puikiausiųjų tarybinės lie
tuvių literatūros atstovų 
Salomėjai Nėris, mirusiai 
pačiame savo poetinio ta
lento žydėjime.

.Atėjusi į lietuvių litera
tūrą pjrieš 20 metų, Salomė
ja Nėris įžiūrėjusi buržua
zinės, • fašistinės Lietuvos 
antiliaudišką pobūdį, greit 
pradėjo skirti savo didžiulį 
poetinį talentą mūsų darbo 
liaudžiai ir lietuvių pažan' 
giosios literatūros ugdy
mui. Lietuvių liaudies ko
voje prieš savo engėjus Sa
lomėja Nėris aiškiai apsi
sprendė už liaudį,*už sočia- 

žvaigždes išskaitė, kad mar
šalas Žukovas kalėjime, kad 
Stalino dienos jau suskaity
tos, kad komtmistams kaput, 
o generolas dė Gaulle, kaip 
Elijošius, skrenda į padan
ges.

Arūno smegeninė nepatai
somai sukrėsta. Kada nuo 
astrologijos jis prieis alche
mijos, tai “Draugui” teks ieš
kotis kito korespondento.
Mums atrodo, jog kleri

kalams patiks bet kokis 
“korespondentas”, jei tik 
jis barškės prieš Tarybų 
Sąjungą ir komunistus. A- 
rūnas — kiek jis niekų pri
rašė ! Savigarbus redakto
rius taip susikompromita
vusio, kaip Arūnas, raštų 
niekad savo laikraštin ne
dėtų.

Tačiau klerikalams tai 
patinka!

“ŠNIPAMS DANGUS”
Kadaise Maskvos “Prav

da” rašė, kad šiuo metu 
Švedijoje knibždėte knibžda 
anti-sovietiniais šnipais — 
daugiausiai tų šnipų parei
na iš Pabaltijo kraštų. Es
tai pabėgėliai, kaip jau ži
noma, ten turi suorganizavę 
net savo “slaptą vyriausy
bę”, kurios siekimas yra 
skleisti šmeižtus prieš Ta
rybų Sąjungą.

Iš Stockholm©, tačiau, 
pranešama, kad ten buvo 
darytas “slaptas tyrinėji- 

nį “Diemedžiu žydėsiu.”
Nepaprastai suklestėjo 

Salomėjos Nėries talentas 
tik Tarybų Lietuvoje, į ku
rios kūrybinį darbą ji įsi
jungė visa savo siela. Jos 
garsioji “Poema apie Stali
ną”, poetės skaityta TSRS 
Aukščiausios Tarybos sesi
joje, kurioje Lietuva buvo 
priimta į Tarybų Sąjungą, 
nuskambėjo per visą neap
rėpiamą tarybinę šalį.

Poetės eilėraščiuose ga
linga jėga nuskambėjo iš
vaduotosios lietuvių liau
dies džiaugsmas, naujosios 
socialistinės statybos pato
sas, meilė didžiajai Tarybų 
šaliai, kalančiai naują žmo
nijos likimą. .

1941 metais lietuvių tauta 
savo mylimąją poetę išrin
ko TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos /deputatu.

Tėvynes karo metais po- 
etė — patriotė parašė savo 
stipriausius eilėraščius. Iš 
jos poezijos skambėjo karš
ta Tėvynės meilė, deganti 
neapykanta priešui, gilus 
tikėjimas pergale. Karo me
tais Salomėja Nėris sukūrė 
talentingą poemą apie lie
tuvių tautos didvyrę— Ma
riją Melnikaitę.

Grįžusi į išvaduotąją Lie
tuvą, Salomėja Nėris suku
ria eilę puikių eilėraščių, 
kuriuose galingai nuskam- 
džiaugsmas. Netrukus prieš 
jos mirtį išėjo jos paskuti
nis eilėraščių rinkinys 
“Lakštingala negali nečiul
bėti.” •

Salomėjos Nėries poezija 
įėjo į visos tarybinės liau
dies literatūros lobyną. 
Daugelis jos kūrinių išver
sta į rusų kalbą ir tapo ži
nomi milijonams tarybinių 
skaitytojų.

Stalininės premijos pas
kyrimas didžiajai lietuvių 
tautos poetei —*• aukšęiąu- 
sias jos paliktųjų puikiųjų 
kūrinių įvertinimas, jos po
ezijos nemirtingumo pripa- 

mas” tikslu surasti, ar 
“Rravdos” rašymas turįs 
pagrindo. Padarius “slap
tą” tyrinėjimą, surasta, jog 
Maskvos dienraščio pareiš
kimas esąs perdėtas.

Žinoma, tyrinėjimus at- 
likdinėjo tie, kurie patys y- 
ra nusistatę prieš Tarybų 
Sąjungą, kurie, veikiausiai, 
išvien veikia su šnipais.

Nepaisant viso to, “Prav
da” rašo, kad Švedija šian
dien yra anti-sovietiniams 
šnipams rojus!

Henry J. Kaiser, fabrikan
tas, kalbėdamas senatiniam 
subkomitetui (įmatomai norin
čiam apšmeižti velioni prezi
dentą Rooseveltą), sakė, kad 
ir prieš jį patį karo laiku bu
vo sudarytas “gražus ‘Frame- 
up,’ ” nedaleidęs pastatyti lai
vyno, kuris būtą galėjęs greit 
ir gerai aprūpinti mūsų karo 
reikalus.

Stalino Premijc
žinimas.

Antrojo laipsnio premija 
paskirta grupei Lietuvos 
TSR Dramos teatro veikėjų 
už spektaklį “Priešai.”

Premija paskirta Lietu
vos TSR ' nusipelnusiam 
meno veikėjui, Lietuvos 
TSR Aukšč. Tarybos depu
tatui Borisui Dauguviečiui, 
“Priešų” pastatytojui, ar
tistams Juozui Rudzins- 
kiui, Alfonsui Radzevičiui, 
Galinai Jackevičiūtei.

B. Dauguvietis — vienas 
įžymiausiųjų Tarybų Lietu
vos teatro veikėjų. Jis.pla
čiai pagarsėjo ne tik kaip 
režisierius, bet ir kaip ga
bus dramaturgas. Raudo
najai Armijai išvadavus 
Lietuvą jis parašė pjesę 
“Nauja vaga”, kurioje jis 
pasakoja apie žemės refor
mą Lietuvos kaime ir vaiz
duoja didvyrišką lietuvių 
partizanų kovą su vokiškai
siais grobikais.' Vėliau jis 
parašė antrą pjesę “Uždą" 
vinys“, kurioje taip pat pa
vaizdavo tarybinių žmonių 
kovą su mirtinu žmonijos 
priešu — fašizmu. Abi Dau
guviečio pjesės su pasiseki
mu statomos Lietuvos teaV 
ruošė.

Tačiau pagrindinė Dau
guviečio sritis — režisūra. 
Po karo jis ypatingai daug 
nuveikė kaip režisierius 
Vilniaus dramos teatre. Čia 
jis pastatė jo paties pjesę 
“Nauja vaga”, A. Čechovo 
“Vyšnių sodą”, J. IMfoljero 
“Tartiufą” ir M aksimo 
Gorkio “Priešus.” Geriau^ 
sias jo pastatymas, už kurį 
jis pats ir geriausieji spek
taklyje dalyvavę artistai 
gavo Stalininę premiją, yra 
“Priešai.” “Priešuose” Gors
kis nepralenkiamu meis-1 
triškumu pavaizdavo politi
nę padėtį Rusijoje 1905 me' 
tų revoliucijos išvakarėse, 
pavaizdavo eilę nepaprastai 
ryškių visų tuo metu kovo' 
jusiu klasių atstovų. “Prie
šuose” Dauguviečiui ir' vaP 
dinime dalyvavusiems ar
tistams pavyko duoti ryš
kų to laiko vaizdą, jiems 
pavyko sukurti spektaklį,

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

KAS YRA TAS VIDURIŲ 
UŽKIETĖJIMAS

Daugelis įsivaizduoja, 
būk jie turį vidurių užkie
tėjimą, kuomet ištikrųjų 
taip nėra. Kad persitikri
nus, ar tau viduriai užkie
tėję ar ne, nežiūrėk to, kaip 
dažnai jie tau valosi, bet 
žiūrėk to, kaip nuodugniai 
jie išsivalo ir kaip maloniai 
paskui jautiesi. Jei tau vi
duriai vis .valosi sunkiai, 
skaudžiai ir nepilnai, ir jei 
paskui vis dar junti pilnu
mą išeinamojoje žarnoje, 
tai gali būti, kad tau tik
rai yra užkietėjimas. Tada 
jau reikia gydytis.

Jei tau iš tikrųjų yra vi
duriai užkietėję, tai atitin* 
karnas ir sąmoningas gydy
mas tėra galima nustatyti, 
kada gydytojas gerai iš- 
klausinės ir ištirinės ir pri
pažins, ar tas tavo vidurių 
užkietėjimas yra organinio 
ar veiksminio paėjimo. Or
ganinės užkietėjimo prieža
stys gali būti vidurių opos, 
koks uždegimas, navikai 
arba kokie žarnos susmau- 
gimai bei sugnybimai. Kad 
išgydžius tokios rūšies už
kietėjimą, reikia pat pirma 
išgydyt pamatinę jos prie
žastį. Nuodugnus gydytojo 
ištirinėjimas ypač reikalin-

►s Laureatai
rodžiusį revoliucinės liau
dies galią ir neįveikiamu
mą.

Musų teatro veikėjų pre
mijavimas — tai ne tik vie
no spektaklio, jo pastatyto- 
jo( ir dalyvių nuopelno pri
pažinimas. Tai kartu su tuo 
aukštas įvertinimas visų 
Tarybų Lietuvos teatro me
no laimėjimų, kurie gausėja 
metai iš metų. Stalininės 
premijos paskyrimas mūsų 
teatro veikėjams kalba apie 
audringą Lietuvos teatro 
meno augimą ir klestėjimą 
tarybinėse sąlygose.

Skulptūros srityje antro
jo laipsnio premija paskir
ta Lietuvos TSR nusipel
niusiam meno veikėjui 
skulptoriui Juozui Mikėnui 
už skulptūrinę grupę “Per
galė”, pastatytą Kalinin
grade (bus. Karaliaučiuje).

Juozas Mikėnas — vie
nas talentingiausiųjų Lie
tuvos skulptorių. Jis yra 
laimėjęs eilę .pirmųjų pre
mijų konkursuose ir paro
dose Lietuvoje ir užsienyje: 
Paryžiuje 1929 - 30 metais 
skulptūros akademiniame 
konkurse jis laimėjo tpirmą 
vietą ir diplomą, Paryžiaus 
tarptautinėje parodoje už 
skulptūros darbus buvo pa
žymėtas aukščiausia premi
ja “Grand prix”.

Tarybinės Armijos per
galės įkvėpė skulptorių su
kurti monumentalinę skulp
tūrą “Pregalę” paminklui 
Karaliaučiaus šturmo did
vyriams pagerbti. Skulptū
ra “Pergalė” vaizduoja 
gvardiečius šturmo metu ir 
išreiškia Tarybinės Armi
jos karžygiškumo idėją.

Šiais metais Juozas Mi
kėnas bu o išrinktas Lietu
vos TSR Aukščiausios Ta
rybos deputatu.

Visa lietuvių tauta di
džiuojasi savo pirmaisiais 
laureatais ir giliai tiki, kad 
jų eilės atietyje pagausės, 
nes tarybų valdžia sukuria 
visas galimybes mokslui,, 
menui, literatūrai neribo
tai augti ir klestėti.

S. Leonas.

2 usl., Laisvė (Liberty, Lith. 

gas tokiam žmogui, kuriam 
pirma viduriai buvo regu- 
[ingi, o paskui prasidėjo 
kokia pastovi, nuolatinė vi
durių valymos permaina: 
viduriai pradėjo nuolat ge
rai neišsivalyti ir retai te- 
.valytis. Tokia permaina 
dažnai paeina nuo kokio 
storosios arba išeinamosios 
žarnos naviko.

Čia ypač noriu pabrėžti 
pastovumą arba ilgą vieno
dą besitęsimą tokios per
mainos. Tai labai ženklin- 
ga. Matot, laikinis vidurių 
ritmo nutrūkimas pasitaiko 
bet kam ir tai nieko rimto 
nereiškia. Kelionė, dietos 
permaina ar kokie smarkūs 
sąjūdžių sukrėtimai, susi
jaudinimai gali padaryti to
kį laikinį vidurių ritmo iš 
vėžių iškrypimą. Bet, už 
dienos, kitos ir paprastai 
be jokių dirbtinių akstini- 
mų, normalusis vidurių rit
mas ir vėl atgal sugrįžta.

Laikinis vidurių aptingi
mas ir užsikimšimas vis 
dėlto hiekad nepadaro tų 
begalinių liguistumų ir ne- 
galumų, kurių jums pilnas 
ausis pripumpuoja kokie 
monelninkai, šarlatanai ir 
netikusių vaistų . garsinto' 
jai, kaltindami už visa tai 
tą menamąjį užkietėjimą. 
Net kai užkietėjimas esti 
įsisenėjęs paprotis, reika* 
lingas nuolatinio gydymo, 
ir tai jis niekad nepadaro 
išprotėjimo, pamišimo, luk
što kraujospūdžio, reuma
tizmo, nuomaro, perdidelio 
prakaitavimo ar kokių ki
tokių sutrikimų.

Užkietėjimas, bus jis tik 
laikinis ar nuolatinis, taip
gi niekad nepadaro “orga
nizmo užnuodijimo” arba 
“kraujo užteršimo!” Vis tai 
tušti prasimanymai. Tiesa, 
galvą gali skaudėti, gali bū
ti ir nemalimas — kartu su 
vidurių užkietėjimu, bet ta
tai visai nėra ženklas ko
kio tai “užsinuodijimo.”

Visos tos išpūstos kalbos 
apie “apsinuodijimą” prasi
dėjo nuo suradimo bilijonų 
bakterijų storojoje žarnoje. 
Atrodė galimas daiktas, 
kad vidurių užkietėjimas — 
tas išmatų nusistovėjimas 
storojoje žarnoje sukelia tų 
bakterijų klestėjimą ir jų 
pagamintų nuodų susigėri
mą į kraują. Tapo prama
nyti tokie 'pavadinimai, 
kaip “rūgimas” ir “pripuvi
lnas” ir tos barškančios te
orijos apie baisius užkietė
jimo pavojus ir apie būti-- 
niausią reikalą prašalinti tą 
nelabąjį žarnos “užsikimši
mą”, nuolat ryjant dras
kančias piliules ir plaunant 
storąją žarną. Dar ir dabar 
tebėra tokių prietarų ir ne- 
žinystės poreiškių. Ir iš to 
vis dar tebevaromas suktas 
biznis. Kitą kartą toliau pa
nagrinėsime šį dalyką.

Kearny—Arlington, N. J.
FRANK SHIMKUS
VĖL SMARKIAI SUSIRGO

Jis randasi St. Barnabas li
goninėj, kampas High ir Mont
gomery Sts., Newark, N. J. 
Room 1 North Wing.

Lankymo valandos: kiekvie
ną dieną nuo 2 iki 4 po pietų ir 
kiekvieną vakarą nuo 6:30 iki 
8:30.

Nariu yra šių organizacijų: 
ALDLD 136 kuopos, LDS 168 
kuopos ir finansų sekretorius, 
ir Sietyno Choro.

Taigi, draugai ir pažįstami, 
kam laikas leidžia, esate pra
šomi draugą Shimkų aplankyti 
ir suraminti. V. Žilinskas.
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Kaip Sovietiniam Piliečiui Atrodo Amerika ŠYPSENOS
Nuo vertėjo:

Prieš karą, ypač laike 
karo ir po jo, Amerikoje 
lankėsi įvairios Sovietų 
delegacijos, kurių tarpe 
buvo ir korespondentų bei 
rašytojų. Jie plačiai važi
nėjo po Jungtines Valsti
jas, stebėjo mūsų, ameri
kiečių gyvenimą ir sugrįžę 
Į savo šalį aprašinėja į- 
spūdžius s o v i etiniuose 
laikraščiuose ir žurnaluo
se. Tie jų įspūdžiai ne tik 
ka įdomūs, bet ir naudin- 
gi, nes juose yra parodo
ma tokių dalykų, kurių 
mes, amerikiečiai, nuolat 
gyvendami ir kasdieną su
sidurdami su jais, nepa
stebime ar nenorime ma
tyti. Veikiausia, tas dide
lis kapitalistų propagan
dos barškėjimas ir tvis- 
kantieji vitrinose žibučiai 
nukreipia mūsų dėmesį 
nuo realio gyvenimo. Ki
taip yra su tarybiniu pi
liečiu, jį neapgauna kapi
talistinės “gerovės” dirb
tinis žibėjimas. Žemiau 
seka vertimas iš žurnalo 
“Ogoniok” No. 22, š. m., 
vieno iš'daugelio panašių 
aprašymų - įspūdžių iš A- 
merikos. Originalis ant- 
galvis to aprašymo yra 
“Iš amerikinio bloknoto.”

Rašo Tu r. žukov.
Eilinis amerikietis žino ir 

mėgsta darbą; darbas jam 
duoda dolerius ir iliuziją 
gerovės. Jam nedaro skir
tumo, kokis tas darbas be
būtų, bile už jį gerai užmo
ka. Mus po New Yorką ve
žiojo šoferis Johnny; jis Į 
neblogai vairavo mašiną, j 
tačiaus tas visai nebuvo jo | 
specialybė: yra užbaigęsi 
kulinarinę mokyklą. Teko | 
jam dirbti ir šaltkalviu, ir 
raštinėje, ir konduktorių, j 
Daugiau už- viską jam no- i 
re josi patapti savininku 
kokios nors nuosavybės — 
kad ir kuklios, bet nuosa- j 
vybčs — savistovio biznio: 
krautuvės, keptuvės, gali 
būti ir farmos. Bet tam rei
kalingi doleriai, daug dole
rių. Kur juos gauti? Johny 
sugalvojo: išlošti ruletėje! • 
Vienok nieko gero iš to ne-’ 
išėjo: jis pralošdavo kiek-! 
vieną sykį, o kuomet jam i 
vieną sykį pasitaikė išlošti, 
ant jo ten pat ant vietos i 
užpuolė du stambūs vyrai, 
sumušė jį, atėmė pinigus ir 
išmetė laukan. Sekančią
dieną, Johnny nusiminusiai 
aiškino mums: “Žvėrys!
Jūs žinote, aš tikras: tai 
raketieriai, tikri ameriko
niški raketieriai. Europoje 
tas, veikiausia, neįvyksta. 
Esu lošęs ruletę Neapolyje 
ir Paryžiuje ir nei sykio 
nieko panašaus nesu ma
tęs. O pas mus — matote. 
Esu tikras jie tarnauja ko
kiam nors bostfi!”

Apie raketierius esame 

nemažai girdėję, tikrenybė
je, raketas — tai ypatingąs 
amerikoniškas įvairumas 
kriminalystės — banditiz
mo, kaipo biznio įrankis. 
Kas tai yra? Štai jums fak
tai, paimti iš gyvenimo.

Visos New Yorko dides
nių teatrų ir valgyklų gar- 
derobos išnaudojamos vie
na gerai organizuota gru
pe žmonių. Formališkai — 
garderobos veltui. Bet kiek-1 
vienas lankytojas duoda 
prižiūrėtojui tipsą. Visi tip- 
sai priduodami agentams: 
jei pagauna prižiūrėtoją 
užslepiant tipsus, jį palei
džia iš darbo ir baigta. Iš 
tų tipsų tarpininkai-agentai 
ne tik palaiko savąją orga
nizaciją bet dar lieka dide
lis pelnas. Tas pelnas veda 
iš kantrybės kai kuriuos 
valgyklų savininkus; kodėl 
kiti gali naudotis papildo
maisiais įeigų šaltiniais nuo 
jų klijentų? Jie atleido se
nus garderobų prižiūrėto
jus ir sustatė jų vieton sa
vuosius. Tuomet į valgyklas 
pradėjo lankytis jauni drą
suoliai, nešini didelius bute
lius; aplaistė smarkia rūk- 
štimi klijentų ant sienų ka
bančias drapanas ir išeida
vo. Drapanos tapo sukane- 
veiktos, valgyklų savinin
kai turėjo nuostolių ir pra
rasdavo klijentus. Galų ga
le jie buvo priversti atsisa
kyti su skaudančia širdimi 
nuo išnaudojimo gardero
bų. Raketas!

Tankiausia tokie trustai 
pusiau legališki. Kai kada 
jie visai- nelegališki. Mums 
pasakojo, kad žinomas 
Jungtinių Valstijų banditas 
Costello įkūrė specifišką ir 
vis grynai amerikonišką 
tinklą nematomų agentūrų. 
Jums nereikia vykti į ark
lių lenktynes ir ten eiti į 
lažybas, dėti pinigus ant 
vieno bei kito arklio. Lai
kas — pinigai! Jūs galite 
duoti pinigus agentui .po
grindinės organizacijos — 
jam tarnauja laikraštinin
kai, viešbučių. patarnauto
jai, namų užyeizdos. Ne
gausite jokios kvitancijos- 
pakvitavimo, bet Ąus nesu- 
vils. Jei arklys, ant kurio 
dėjote pinigus išloš, jums 
atneš pinigusdaimikį į na
mus,' tokią pat sumą, kokią 
būtumėt gavę būdami lenk
tynėse. Jei pratašėte — ne
ieškokite. Kame čia sekre
tas? Kam čia reikalingos 
pogrindinės agentūros or
ganizuoti? Paprastas daly
kas! Costello ir jo bičiuliai, 
veikdami nelegaliai, išven
gia taksų, o faksai prie di
delių įplaukų to savotiškojo 
nelegalio centro sudarytų 
labai, didelę sumą. Tokiu 
būdu Costello’s tūkstančiai 
agentų šalyje dirba savo 
bosui ne todėl, kad būtų są
žiningi, bet iš baimės. Jei

Anna Neagle ir Gregory Peck, filmų žvaigždes, suži
no nuo Harold Salemson (viduryje), Federated Press 
kolumnisto Holl^woode, kad jie tapo parinkti gauti 
Anglijos aukščiausią prizą, Pictureger Annual Award. 
Salemsonas čia atstovauja tą anglų filmų žurnalą.

bosas sugauna 'agentą suk
tybėje, ar išdavime, pasta
rasis dingsta nepalikdamas 
jokio ženklo. .Raketas!

Amerikoje mėgsta kalbė
ti apie tai, kad daugeliš mi
lijonierių pradėjo nuo ka- 
peikinių uždarbių. Tos pa
sakos dar vis susuka #kai 
kam galvą, Mūsų vargšas 
Johnny išgalvodavo kiek
vieną dieną naują fantasti
šką projektą, kaip patapti 
,turtingu. Tai jis * ruošėsi 
vykti Brazilijon ir surasti 
brangakmenų kasyklas, ar
ba svajojo pagaminti rakie- 
tinį automobilių, arba vėl, 
planavo apsivesti įmonės 
turtingo savininko dukterį. 
Klausant jo begalinius pa
sakojimus, mes nejučiomis 
prisiminėme sujudinantį sa
vo lengvatikystėje ir .bevil
čiai paskendusį siaurapro- 
stėje didvyrį Steinbeko ro
mane “Pelės ir žmonės” — 
seno berno, visą gyvenimą 
svajojantį apie įsigijimą 
savosios farmos, kurios ne
įsigijo. Gabi, gudri ir tuo 
pačiu sykiu grubi propa
ganda, apgalvotai taikoma 
į sukėlimą privačios nuo
savybės instinktus, džiovi
na sielą, nustelbia reikalus 
darbininko žmogaus, atbu
kina jį. Visą gyvenimą jis 
svajoja įsigyti turto, o gale 
savo kelio persitikrina, jog 
svajonė praturtėti neįma
noma. Ir kaip pabėgti iš 
skurdo proletarui šalyje, 
kur, sulig realio ir aštraus 
Gorkio pasakymo, “žmogus 
žmogui — tik medžiaga, iš 
kurios visuomet galima iš
spausti keletą trupinių auk
so. Ir visas gyvenimas yra 
procesu išėmimo aukso iš 
žmogaus kūno ir krau
jo...” Žmonės toje šalyje — 
tik rūda, iš kurios išdirba 
geltoną metalą, — taip ra
šė Gorkis.

Vienok šis ciniškas ir to- 
kis grubus procesas, ant 
kiek tas galima, užkaukuo-’ 
tas, paslėptas. Reakciniai 
laikraščiai, radio, judžiai, 
literatūra deda visas pa
stangas, idant nukreipti ei
linį amerikietį nuo nejau
kių minčių apie tikrąjį gy
venimą, idant priversti jį 
gyventi iliuzijomis ir įti
kinti, jog “amerikinė gyve
nimo forma” — yra geriau
sia ant žemės kamuolio.

Šie savotiški fabrikai 
iliuzijų sudaryti greta gry
nai amerikoniško industif- 
nio išsiplėtojimo ir turi 
šimtus atskirų standartų, 
pritaikančių s k i r tingom 
žmonių kategorijom, skir
tingiems charakteriams, į- 
vairioms klasėms. Apie kai 
kurias jų*pasakysiu smulk
meniškai vėliau. Dabar 
man norisi' pasakyti apie 
patį paprasčiausį, patį ele- 
mehtarį ir cinišką būdą 
kaip jis veikia į mases, ku
ris buvo žinomas dar Ro
mos laikais, kuomet girųė ir 
obalsis “Duonos ir vaizdų” 
Papasakosiu čia apie šven
tadienį New Yorke, apie 
tai, kuomi užpildoma lais
vas laikas tų, kurie, nežino
dami, kas su savimi daryti, 
išeina toje dienoje pavaik
ščioti ant apsjaudytų ir ap
terštų šaligatvių šio susi- 
grūdusio miesto.

Sekmadienį jaučiatės čia 
tartum prieš pastolį šerio, 
sukrypusio teatro, iš kurio 
nuimtos dekoracijos, už
mirštant nuleisti uždangą; 
viskas, kas buvo paslėpta 
už tviskančių, šviesių de
koracijų — kyšo nešvarios 
plytų sienos, kertės, krūvos 
šiukšlių...

Neveikia įprastas, įtemp
tas ritmas, nedirba nei 
dirbtuvės, nei trustų rašti
nės, ir žmonės staiga

junta kokią tai tuštumą — 
j tarps tiesiog nėra kas da
lyti.

Tie, iš turtingesnių, ryte 
sėda i savuosius automobi
lius ir rieda iš miesto šim
tą ir daugiau mylių —miš
kan, link upeliuko, į kalnus. 
Gatvės, vedančios iš miesto, 
iš pat ryto užsikemša; tūk
stančiai automobilių po 
tris-keturius greta, sparnas 
prie sparno, lėtai šliaužia 
linkui tiltų ir tunelių, pa- 
skersai Hudson upės; au
tomobilių, savininkams už
ima dvi-tris valandas prasi
mušti iš tokio susikimšimo 
į laukas. Bet ir tie laukai-- 
ypatingi, specifiškai ameri
koniški. Net už šimto my
lių nuo New Yorko jūs ne
rasite tikrojo gamtiškojo 
miško, pieyos, nepavaikš
čiosite minkštu takęliu: 
miškai rūpestingai išnai
kintu perskriosti asfalti
niais keliais automobiliams, 
ir visur standartiniai ak
mens pečiukai sukūrimui 
ugnies. Atvykęs susiartinti 
su gamta banko pareigūnas 
arba savininkas kokios 
krautuvės sulaiko savo au
tomobilių, pasitiesia antklo
dę, pasistato mažytį radio 
priimtuvą, sukuria paten
tuotais .degtukais ugnį, pa
stato ant pečiuko puodelius 
viralo, atsikemša bonką vis- 
kės ir jaučiasi daug-maž 
kaip Fenimoro Cooper’io 
herojus (Cooperis yra pa
rašęs novelę “Last of Mohi
cans” — Vert.).

Miesto centre—ant Penk
tos aveniu arba ant Park 
aveniu — toje dienoje fąmu 
ir tuščia. Visai kitas pa
veikslas darbininkų kvarta
luose — negrų Harleme, ap
gyventuose italais, slavais, 
žydų varguomene Down- 
Town’e, nešvariuose ir ap
rūkusiuose rajonuose, šalę 
pagarsėjusių New Yorko 
laivastovyklų. Čia visi gat
vėse: gyventojams šių rajo
nų nėra kur dėtis sekma
dieniais. Šeinių tėvai —kar- 
čiamose, motinos — ant na
mų laiptų, vaikai, apsigink
lavę rageliais ir savojo dar
bo pis toli e.tais, žaidžia vai
dindami banditų ir detekty
vų rotas, šmiguliuodami pro 
trokus, trankiai važiuojan
čias gatve. Tik toje dienoje 
ypatingai daugiausia meta
si 4 akis tokis sunkiai sle
giantis miesto vaizdas.

Taip jau susidarė pirmai
siais metais masinės imig
racijos: išeiviai įvairių ša
lių, atsidūrę ant šios sveti
mos žemės, instinktyviai 
laikėsi krūvoje, apsigyve
no sykiu, greta, kad leng
viau būtų apsiprasti sveti
moje šalyje. Ir dabar, apva- 

kvartalus,pa-žinėjant miesto

Už kelių mmutų po to, kai šis paveikslas buvo nu
trauktas, P. O. Peterson (stovintysis dešinėje), 63 mė
ty, generalis pirmininkas Lokomotyvu Inžinierių Bro
lijos, krito ir mirė. Jis dalyvavo mitinge, įvykusiame 
San Francisco, persvarstyti unijos reikalavimus, kurie 
prieš keletą dienu buvo iššaukę brolijos streiką še
šioms valandoms.

jūs aiškiai pastebėsite ru- 
bežius: štai čia tankų mies
tas, čia — chiniečių, čia 
— ukrainiečių, čia — grai
kų, čia — jugoslavų, čia — 
ispanų. •

Chiniečių mieste skirtin
ga spalva. Visur iškabos su 
ieroglifais, parašytos iš vir
šaus žemyn, krautuvėlės 
su spalvuotais suvenyrais,’ 
valgyklos su ypatingu chi- 
nišku maistu, viliojančiu 
žmones iš aristokratiškųjų 
rajonų. Čia, toje nešvarioje, 
ankštoje klėtkoje, už stalo, 
padengto skaisčiai balta 
staltiese ir sidabro šaku
tėm ir peiliais, jie gali su
valgyti paukščių lizdą, jūrų 
kirmės, keptus kiaušinius. 
Ir ant tos ekzotikos gula 
galingoji trustų ranka, pa
sekmingai išnaudojanti ir 
ją savo komerciniuose rei
kaluose. Net ir slaptos o- 
piumo agentūros, paslėptos 
skiepuose greta su “Sala- 
veišių armijos” svečių prie
angiais, randasi žinioje vi
sagalinčio monopoliaus, vei
kiančio nebegaliai.

Nepaisant to viso pavir
šutinio blizgesio, New Yor- 
kas tuo pačiu sykiu nedve
jojančiai standartizuoja vi
dujinį pobūdį šio nepavydė
tino pasaulio, atima sava
rankiškumu iš žmonių. A- 
part siauros grupės žmo
nių, tarnaujančių specifiš
kom, ekzotiškom įmonėm, 
visi — ir chiniečiai, ir ita
lai, ir ispanai — dirba prie 
vienodų konvejerių, dirba 
vienodus produktus, gauna 
vienodas algas už savo dar
bą, — kaip taisyklė, mažes
nes už anglo-saksus, —ken
čia vienodas skriaudas.

Atskirai laikosi tik neg
rai: tikriau, juos laikoma 
atskirai?' Suvaryti ankštoje 
gettoje — Harleme, pusmi- 
li joninė “juodoji masė” 
New Yorke nesutelpa ten 
nešvariuose sukrypusiuose 
namuose. Baltieji savinin
kai namų visai nekvaršina 
sau galvos apie taisymą tų 
namų; yra žinoma, kad ki
tur savininkai neišnomuos 
negrui net sviimo. Žinoma’ 
taipgi, kad pačiame Harle
me gyvuoja butų krizis: 
per pusamžį čia nepastatė 
nei vieno naujo namo. To
dėl noroms nenoroms neg
ras ima bile kokį urvą ir 
užmoka už jį trigubai kiek 
vertas.

(Bus daugiau)

BEGALINIAI MONAR- 
CHISTŲ MELAI

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai taip per akis me
luoja, kad net savo oficie- 
rių ginklų sandėlius skelbia 
per spaudą, kaip slaptus 
“komunistų arsenalus”, sa
kė partizanų radijas.

JEI BŪČIAU
Aš DIEVAS

(Satyra)
Jei būčiau aš dievas, 

galią jo turėčiau,
Tai soste be darbo 

veltui nesėdėčiau:

Akis prasikrapštęs, 
viską pamatyčiau,

Ir šluotą paėmęs, 
žemę išvalyčiau.

Prišvinkęs fašizmas 
paliko daug brudo,

Kuris savo nuodais 
silpnuosius vis pūdo.

Aš tą biaurią ligą 
greitai likviduočiau;

Sveikam organizmui 
pūt daugiau neduočiau.

Chaosą ant žemės 
visai panaikinčiau

Ir kraujo troškė jus 
į dulkes sutrinčiau!

Jei būčiau aš dievas, 
velnio netaikyčiau;

Už sprando nutvėręs, 
“kaput” jam daryčiau!

Šiuos darbus atlikęs, 
sau pypkę rūkyčiau

Ir ateities darbus 
rimtai apsvarstyčiau.

Sv. Pereiga.

NUSKURĘ KARALIAI
(Mintis skolinta iš

B. Barzdžionio)

Mes išbėgom iš tėvynės
Link tvirtovės hitlerinės,

Nešdamiesi tvirtą viltį, 
Triumfaliai atgal grįžti.

Bet atėjus negerovė
Atgal grįžt kelius užgriovė.

Tvirta ranka bolševiko 
Nei takelio nepaliko.

Pabėgimas sunkus buvo, 
Neštas lobis veik pražuvo.

Teko ir batus palikti, 
Kad nuo fricų nesilikti.

Bėgom, klūpom ir vėl kėlėm, 
Basom kojom ugnyj skėlėm.

Per kalnus, per akmenynus, 
Per upelius ir pelkynus.

Strioko teko iškentėti — 
Atgal baisu pažiūrėti!

Pirmyn nėrėm kaip tilvikai, 
Kulnin mynė bolševikai!

Sėjo baisią negerovę, 
Griovė Hitlerio tvirtovę.

Trenksmai, kaip baisaus 
perkūno,

Rovė dūšią iš mūs kūno...

Tarėmės jau galą gavę, 
Skurdo, bado paragavę;

Žūsime kuris kur kliuvęs, 
Pasilikę be slėptuvės.

Bet atėjo žioplas dėdė, 
Mus 'pašėrė ir aprėdė,

Kaip jaučius žardin suvarė 
Ir vartus stipriai uždarė..

Mes čion baisiai
nuobodžiaujam, 

Avių balsais garsiai 
bliaujam,

Šaukiam dangų, šaukiam 
peklą,

Kad pakeist likimą aklą.

Bet gi žmonės lyg apkurto, 
Priskirovę kalnus turto, ‘ . z
Tyli, kaip stulpai granitų,. 
Nesiunčia afidavitų.

Tik Barzdžionis, mūs
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poetas,
Supras tiesą, — labai -lėtas.

Svetimuos kalnuos gagena, 
Rinkdams mūsų dvasiai 

peną.
Per kalnus, miškus, 

miglynus
Mato Lietuvos karklynus.

Ant gimtinės šiaudų stogo, 
Girdi giesmę ^avo žiogo.

Nubudime mus ramina, 
Šviesiom viltim atgaivina.

Sugeba spėkų įskelti, 
Kniumbančiai dvasiai 

prikelti.

Žino mūsų padėjimą —
Mūs paklydusių likimą,

Kuriuos slegia mintys 
juodos,

Be dvarų ir be paguodos.

Kai pailstam šaukę, birbę, 
Tai durnoj am apie virvę.

Tuoj Barzdžionis plunksną 
griebia,

Naujų vilčių mums įžiebia:

“Ponai! Mūs negriebs
paraliai,

Nors nuskurę — mes 
karaliai!

Dėl skilandžių neraudokim, 
Valgyt Lietuvą svajokim.
“Nors ir ėda mumis bėdos, 
Bet dėl to nejauskim gėdos.
Kad ir nykstame povaliai,
Bet vis būkime karaliai!”

Paulius.

FEDERACIJOS MARI- 
NINKŲ STREIKAS SU
STABDĖ 100 LAIVŲ

New York. — Darbo Fe
deracijos Seafarers (jūri
ninkų) Unijos streikas su
taikė daugiau kaip 100 pre
kinių laivų prieplaukose.

JANKIAI BŪSIĄ SIUN
ČIAMI GRAIKIJON

London. — Anglijos val
dininkai tvirtina, kad Jung. 
Valstijos siųs savo kariuo
menę Graikijon į talką mo
narch istų valdžiai prieš res- 
publikiečius partizanus.

Braižiniai parodo labai di
delį pokarinį visokių reikme-. 
nų kainų pakilimą, kaip ra
portavo Jungtinių Valstijų 
Darbo Department© statistika. 
Tos valdinės įstaigos surinkti 
daviniai rodo, kad statybinės 
medžiagos per metus pabran
go 31.9 nuošimčius, maistąs 
18.3, audiniai 26.4. Kiti, šiame 
braižinyje neįrašyti pakilimai, 
yra: oda pakilo 24 nuoš., far- 
mų produktai 14.6, rakandai 
16.8. Tai vis dalykai, be ku
rių darbo žmogus negali ap
sieiti.
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(Tąsa)
— Tik veizėkite, Šimonienės kiaulės 

kaip rūgte rūgsta. Vieną po kitos ji nu
peni ir veža į miestą.

Šimoniai jau įsitiekė antrą arklį ir an
trą karvę prisiaugino. Jau sulaiko Šimo
nienė- sviesto turgui, žinoma, namie ap
sieina šykštokai. Ir klausykite, ką sako 
kaimynai:

t— Dubenimis, vis dubenimis sviesto, 
kaip molio, gabena Šimoniai į miestą.

Žmonių liežuviai papratę iš adatos ve
žimą priskaldyti.

Ir štai lyg kibirkštis, ’užkūrusi šilus, 
staiga paplito paskala po visus Aųkštu- 
jus ir dar toliau:

— Šimonienė moka raganauti.
• — Taip, tikrai ji moka raganauti, — 
patvirtino paskalą kita kaimynė.

Atsirado net viena butelninkė, šilų 
viensėdė Pozingienė, kuriai tikrai atsiti
kę štai kas.

Atėjusi pas ją ližė Šimonienė ir, užsi
spyrusi, ėmusi prašyti, kad Pozingienė 
parodytų jai savo kiaules. Pozingienė ne
daug kiaulių teturėjusi, vos tik kelis par
šelius. Tuos pačius ji buvo neseniai pir
kusi Priekulėj iš tarankio.

Pozingienei šitoks norėjimas įeiti į jos 
tvartą labai keistas pasirodęs, ir ji mė
ginusi Šimonienę užmaršinti, pakišdama 
kitą kalbą. Bet Šimonienė po valandėlės 
vėl:

— Tai, kaimynėle, parodysi man savo 
paršelius? Aš ir dar kelis tarankinius tu
riu parduoti. Kiek mokėjai už juos? Dai
lūs paršeliukai!

Ir kad į tvartą įėjusi Šimonienė būtų 
sakiusi, kaip jau paprasta ir kaip kiek
vienas išmintingas žmogus sako, pavyz
džiui, tegul dievulis peržegnoja, arba 
viešpats teišlaiko, arba panašiai. Nieko. 
O kaip tik Šimonienė pro vartus — ir 
pradėję paršeliai į sienas kabintis, gel
das krimsti. O tas jų žviegimas!

Į ėdalą nė skersai nebežiūrėję. O jei
gu knyslę ir įkiš į geldą, tai, lyg užrišti 
būtų, nasrų negalėję atidaryti.

— Tai matai, ir apraganavo biaurybė 
Šimonienė mano kiaules, — šėlo Pozin
gienė. — Uodegas kremtasi paršeliai iš 
bado, bet ėdalo nežiūri!

O ta pati Pozingienė ir mačiusi, kaip 
Šimonienė savo karves apkerėjusi, kad 
pieno daugiau duotų. Milžtuve nešina 
ėjusi Šimonienė per tris kaimynų ribas. 
O kada atėjusi prie savo karvių, tris kar
tus apėjusi aplink jas ir dar apipoteria
vusi.

Na, ir dabar žino visi, iš kur to sviesto, 
kaip molio, turi Šimoniai. Ir lazgėjo kal
bos toli ir plačiai, taip, kad pagaliau ir 
pati Šimonienė tatai atsigirdo.

Bet šitoji nekvaila:
— Tegu tik šeria mano brangiosios 

kaimynės geriau kiaules, tai jos į sienas 
nesikabins, uodegų nesikrims. Tegu kar
ves geriau girdo,, bus ir sviesto. Mano 
kiaulės ir kabinasi į sienas, jeigu išalku- 
sios, o karvėms pienas ir į ragą sulenda, 
jeigu jų neprižiūriu. — Išgirsiu ,dar vie
ną žodį apie raganavimą — pradėm ap
skųsiu! Aš jau žinosiu, kaip pamokinti 
ilgaliežuvius! ,

Tai skambėjo taip griežtai ir taip įti
kinamai, kad jau. verta buvo dalyką ap
galvoti.

O kas nežino, kad teismo ponai į ra
ganystes nėmaž netiki. Jei jiems ir aiš
kinsi, nors su liudininkais, kad Šimonie
nė eina su milžtuve per tris ribas, kad jai 
kur nors apsilankius paršeliai į sienas 
kabinasi, uodegas kremtasi, jie tik nusi
juoks ir į kalėjimą dar pasodins. O Po
zingienė nė vieno liudininko neturi.

Tai jau geriau tylėti.
Ir tučtuojau nutilo kalbos. Kas jau taip 

labai nori į teismus įsivelti!
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Gaidrus vėlybo rugsėjo rytmetis. Kiek 
tingiai užteka saulutė iš rudens rytų ir 
baimingai stengiasi kopti aukštyn į pa
danges, lyg ne visai gryną turėdama są
žinę. Juk ji tolinasi nuo šiaurės vis dau
giau ir .daugiau pietų link, lyg ir ji pa
būgtų parsibaldančio iš šiaurės žiemos 
šalčio.

Simonaitytė - —- ....... . —
Betgi ar ji nežino, kad ji pati tasai šal

tinis, kuriam išsisėmus,. miršta gamtos 
gyvybė, gamtos grožis! O rasi ir dėl to ji 
krypsta pietų link, kad tikrai jau išsisė
mė didžioji, stebuklingoji jos jėga.

Atrodo, lyg ir gamtą likimas valdytų.
Liūdna pasidaro net pačiai saulutei, 

žvelgiant iš beribių padangių žemyn: ra
žienos ir ražienos, kurios kasdien pilkes
nės ir juodesnės daros. O ten arimų ari
mai — išplaišintos naujienos, išartos ru
gienos. Bet užvis liūdniau atrodo ropie- 
nojos: dailiai žaliavusių per vasarą ro
pučių virkštys dabar lyg nusvilintos, pa
šoliu sunaikintos.

Vyžeikėnų Šimonių laukuose jau su 
saule atsitūpė prie ropučių užgalio kasi
kės — visa eilė: penkios, šešios — net de
vynios. Atsiklaupusios jos ir šliaužia per 
ropienoją. Vienai pradeda nagai šalti: 
atsistojusi pradeda ji pustyti pirštus — 
vis kryžiais muša rankomis sau per pe
čius. — Sako, taip atšylą pirštai.

Sklandęs per naktį ant pievos rūkas 
staiga ėmė kristi žemyn, virsdamas rasos 
perlais, kurie dar stengiasi padailinti 
nuvytusį jau pievos grožį. Ir tikrai su
žvilga pievoj — ne viena, ne dešimt, bet 
milijonai saulyčių. Kiekvienoj rūko aša
roj atsispindi didžioji padangių motina, 
lyg veidrody. Ir kiekvienas rasos lašelis 
nušvinta puikiai, nors ir minutėlei. Bet 
kaži ar miršta jis linksmai, išvydęs ga
lingosios gyvybės įkvėpėjos veidą?

Pilkų ir baltų avių būrius tik išveja 
•piemuo palaidus į ražienas ar pūdymą. 
Stropiai ieško sau maisto avelės, skabo 
užsilikusią dar žolelę. Tik riestaragis avi
nas, matyti, nuobodžiauja saviškių tar
pe. Nežiūri jis į žolę. Bet ten — o, jis 
mato gerai: už griovio ganosi kaimyniš
kasis avių būrys — kad ten kaip nors 
pakliūti jis galėtų!

Ir jau žengia jis pamažu, bet išdidžiai 
tenlink. Kartais jis sustoja, paleidžia ka
karinę, kiek nasrai leidžia. Bet kaimynės 
nekreipia nėmaž domės į jį — lyg ap
kurtusios jos būtų. Atsisukęs žiūri į pa
liktą savo būrį riestaragis: ir ten niekas 
nesisieloja dėl jo. Lyg apsivylęs ir nepa
tenkintas kaži kuo, papurto galvą avinas 
ir jau greičiau ima skubėti į kaimynus.

Bet kaip jis nustebo: tik peršokus jam 
per griovį, nelabai švelniu dunksterėjimu 
į pašonį pasveikino jį priešas. Ir prasidė
jo mūšis, kuris tikrai būtų pasibaigęs 
skaudžiu riestaragio pralaimėjimu, jei 
nebūtų įsikišę į jų tarpą, — nors ir ne
teisėtai, — ropučių kasėjai.

Piemens pilnos rankos darbo. Jau išva
ro jis ir bandą į ganyklą, o štai ir būrių 
būriai žąsų išgagena, išklega į avižieną 
ieškoti sau maisto. Jos žino gerai, kad ne 
visus grūdelius jos vakar čia išknibinėjo
— liko dar ir šiai dienai. .

Aukštai, ore, keletas laukinių žąsų 
trikampių skrenda į pietus ieškoti sau 
kitos saulės, šiltesnės negu šiaurinė. Pir
mojo trikampio vadas kimiu balsu kažką 
suriko, viena kita žąsis iš jojo būrio atsi
liepė.

Suskato’žąsinas ražienoj, pakreipė gal
vą, pažiūrėjo į padangę. Pastebėjęs būrį 
savo giminaičių, garsiai sutrimitavo, su
gageno ir išplėtė sparnus. Visas būrys 
žąsų atsiliepė, matyt, palankiai ir išskė
tė tajpjau savo spąrnus. Rasi ir žąselių 
širdyse ^atsibudo kaži koks ilgesys, o rasi 
ir tik smalsumas pamatyti tą šalį, kur. 
lekia giminaičiai... Ir skubiai pakilo nuo 
žemės žąsinas, o paskui jo žąsys.

Bet nerangus jų kūnas ir nelankstūs 
jų sparnai. O rasi ir užmiršęs jau žąsi
nas, ką buvo užsimojęs: nusileido jis ir 
visas būrys paskui jį į neseniai’pasėtą 
rugių lauką. Laiku pastebėjo tatai pieme
nėlis:

— Ar eisite, nevertosios, iš rugių lauk!
— šaukią atbėgdamas jis, — prasima
nys, bjaurybės, ištaplenti vos išdygusius 
rugelius.

Nuvijęs nuo rugių ir, nežinodamas ką 
kitą su jomis daryti, nuvarė į padaržį, į K 
prūdą.

Šimonio ūkio padaržy prūdas dabar 
jau pilnas vandens. Aplink jį auga šali
ni gluosnaičiai. Bet rudens šalnų jau pa
kramtyti lapeliai, pageltę ir pajuodę, 
krinta vienas po kito žemyn.

(Bus daugiau)
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Lietuvos TSR valstiečiai 
treti metai užsiima kūrybi
niu darbu išvaduotoje nuo 
vpkiškųjų okupantų žemė
je. Lietuvos valstietis —pil
nateisis' savo žemės šeimi
ninkas, ji jam perduota ne
mokamai ir amžinai naudo
tis. Valstiečiai turi vieną 
uždavinį: sparčiai likviduo
ti karo padarinius, pasiekti 
greitą žemės ūkio kultūrų 
derlingumo pakilimą ir 
brutto derliaus padidėjimą. 
' Nepaliaujamai plečiasi 
technikinė Lietuvos žemės 
ūkio bazė.

Per dvejus metus po Lie
tuvos išvadavimo respubli
koje sukurtos 58 mašinų— 
traktorių stotys ir 300 ma
šinų - arklių nuomojimo 
punktų. Respublikos lau
kuose jau dirba šimtai 
traktorių ir sudėtingų že
mės ūkio mašinų, apie ku
rias negalėjo svajoti darbo 
valstiečiai buržuazinėj Lie
tuvoj. 1947 m. TSRS Minis
trų Taryba papildomai pa
skyrė Lietuvai žymų kiekį 
traktorių, sudėtingų kulia
mųjų mašinų, kertamųjų 
mašinų ir didelį kiekį smul
kaus sėjamojo ir nuvalomo
jo inventoriaus. Sėjimo in
ventoriaus pareikalavimas 
pilnai patenkintas.

Lietuvos TSR MTS dirb
tuvėms aprūpinti iš broliš
kų respublikų gamyklų at
siųsta tekinimo, frezavimo, 
gręžimo ir kitų staklių. 
Respublikos MTŠ gavo 22 
naujas kilnojamas elektri
nes darbui dirbtuvėse me
chanizuoti bei MTS sody
boms ir darbininku na
mams apšviesti. Šių metų 
pavasarį į respubliką atvež
ta iš broliškųjų, respublikų 
52 tūkstančiai- tonų minera
linių trąšų.

Nežiūrint nederlingų 1946 į 
metų papildomai įsisavina
moms žemėms apsėti, Ta
rybų vyriausybė davė Lie
tuvos valstiečiams daugiau 
kapi 8,000 tonų sėklinių 
grūdų. Arkliams bei žemės 
ūkio inventoriui įsigyti val
stybė paskyrė keletą mili
jonų rublių kredito.

Pavasario sėja respubli
koje šiais metais baigta 10 
dienų anksčiau negu praei
tais metais. Vasarojaus pa
sėlių plotas padidintas 120 
tūkstančių ha ir sudaro 1,- 
386 tūkstančius hektarų.

Mašinų - traktorių stočių 
bei mašinų - arklių nuomo- 
jimo‘ punktų suarta ir už
sėta . dešimtys tūkstančių

Rašo KAZYS LIAUDIS,
Lietuvos TSR Žemės Ūkio Ministras

ha. , Dauguma MTS viršijo 
savo užduotis.z

Šių metų pavasarį MTS 
aptarnavo daugiau kaip 25 
tūkstančius valstiečių ūkių, 
daugumoj naujakurių. MTS 
populiarumas auga. Laukų 
mechanizuotas apdirbimas 
tvirtai įėjo į Lietuvos arto
jo buitį.

Paskutiniu metu“ Lietuvo
je išaugo didelis kvalifikuo
tų traktorininkų būrys iš 
Lietuvos vargingųjų bei vi
dutiniųjų valstiečių tarpo. 
Žiemą mechanizacijos mo
kyklose ir MTS buvo pa
rengti šimtai mašinų vai
ruotojų. Dabar jie gavo 
praktinį darbo prityrimą 
mechanikų vadovybėje. Jie 
parodė puikiuosius rezulta
tus sėjos metu. Teodoras 
Jašimas iš Rokiškio MTS, 
Adolfas Giedra ir Jonas 
Leisis iš Panemunėlio MTS 
jau įvydė metines užduotis, 
45 traktorininkai jau arti 
tO. ;

Šių metų pavasarį Lietu
vos MTS Žemės Ūkio Mini
sterija įvedė žemės ūkio 
kultūrų agro technikinių 
priemonių minimumą. Tai 
buvo labai stiprus akstinas 
žemdirbystės kultūros au
gimui respublikoje paspar
tinti. Geriausioms respubli
kos mokslo jėgoms dalyvau
jant buvo pravestas respub
likos žemės ūkio specialis
tų pasitarimas, skirtas prie
šakinei agrotechnikai pro
paguoti. Daugiau kaip 500 
vietinių agronomų, mokslo 
įstaigų darbuotojai, visi že
mės ūkio’ specialistai pradė
jo drąsiau propaguoti dar
bo valstiečių priešakinį ag- 
ronominį mokslą. Rezulta
tai labai žymūs.

Pavasario sėja įvykdyta 
aukštame lygyje kondicinė- 
mis sėklomis. Valstiečiai 
naudojasi daugiau kaip 500 
grūdų valančiųjų punktų 
patarnavimu. Kiekvienoje 
apskrityje buvo sukurtos 
kontrolinės sėklininkystės 
laboratorijos. Joms vado
vaujant agronomai ir ban
dytojai padėjo valstiečiams 
teisingai nustatyti sėklų 
daigumą bei ūkinį tinkamu
mą.

Valstiečių sklypuose ne
palyginamai pagerėjo dir
vos įdirbimas. Didžioji sė
jos dalis atlikta geruose 
priešsėliuose ir rudenį ge
rai įdirbtoje žemėje. Į lau
kus išvežta mineralinių bei

vietinių trąšų žymiai dau
giau negu pernai. Pradėta 
plačiai vartoti ir eilę kitų 
agrotechnikinių priemonių. 
Pavasario 'sėjos įvykdymas 
suglaustais terminais ir 
aukštu agrotechnikinių ly
giu žada gausų derlių.

Valstiečiai nesigailėdami 
jėgų ir energijos pasiauko
jančiai triūsia laukuose: 
valo pasėlius nuo piktžolių, 
aria pūdymus, rengia in
ventorių derliui nuvalyti.

Respublikos valstiečiai 
užsės šiais metais 640,000 
ha žieminių kultūrų ' 1948 
m. derliui. Prasidėjo mine
ralinių trąšų išvežimas bei 
laukų tręšimas. Jau suarta 
135,000 ha ankstyvų pūdy
mų. Iki birželio mėn. 25 d. 

420 tūkstančių hektarų pū
dymų bus pilnai patręšti bei 
suarti ir piktžolėms pasiro
džius su kultivuoti.

Pavasario sėjos laikotar
pyje respublikoje plačiu 
mastu atnaujinti melioraci
jos darbai. Jų apimtis paly
ginti su praeitais metais 
padidėjo du kartus. Ypač 
dideli darbai vyksta Pane
vėžio, Biržų, Šiaulių, Ute
nos ię kitose apskrityse.

Iš naujo pradedamas Lin
kuvos upės slėnio sausini
mas Šiaulių apskrityje. 
Bendra melioracijos darbų 
apimtis apima daugiau kaip 
8,000 hektarų plotą.

Pirmą kartą respublikoje 
dideliu mastu vykdomos 
kultūrinės technikinės prie
monės anksčiau nusausin
toms žemėms įsisavinti. Me
lioratoriai organizuoja nu
sausinimo įrengimų remon
tą, dirvonų arimą, dirvos 
įtręšimą mineralinėmis trą
šomis* mechanizuotą dau
giamečių sėją. Melioracijos 
darbų mechanizavimas at
palaiduos valstiečius nuo 
daug triūso reikalaujančio 
darbo. Jau 1947 m. Panevė
žio, Rokiškio, Kėdainių,

Biržų apskričių valstie
čiams bus perduota 1,000 
hektarų derlingų pievų. 
Anksčiau nusausintpms že
mėms įsisavinti paskirta 1 
milijonas rublių.

Lietuvos žemės ūkis greit 
atsikuria.

Su Tarybų Sąjungos bro
liškųjų respublikų pagalba 
Lietuva sparčiai užgydys 
žaizdas, padarytąsias jos 
žemės ūkiui hitlerinės oku
pacijos metais.

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil

mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. I
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. ' 1 
HUmboldt 2-7964

vežė Antanas Bimba iš Lie-j 
tuvos, sakosi, kad dar dau-; 
gelyj'e kolonijų nebuvo ro-l 
dyta ir yra svarbu, kad ją! 
matytų. ]

Antra filmą, tai pirmuti-! 
ne lietuvių kalboje filmą,; 
labai graži, spalvota filmą,; 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikale komedi
ja.

Trečia filmą, tai iš Lietu
vių Meno ir Kultūros Festi
valio, Įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenį.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iŠ Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti iš šio darbo, 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas lietuvių kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tuoj praneš
kite, apie kurį laiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneškite, kada dar
bas bus galima pradėti.

Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gadintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

t-

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«en Star Ęar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

*

“Tai jis Įsidėjo Į kišenių sau gautąją algos priedo 
penkinę, o man sako: ’bėda su unijomis ta, kad jos tam
pa perdaug galingomis? ”

WW'

i

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

'_________________ ;............  ...................... .......... ■ i ,, . ,, „
4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugp. 15, 1947
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ST. PETERSBURG, FLA.
Patogiausia vieta praleisti 

šaltą žiemą, tai yra šis saulėtas 
miestas, čia suvažiuoja žiemos 
laike daugiau pagyvenę žmo
nes iš visų valstijų. Miesto val
dyba yra parūpinus įvairių pa
silinksminimo vietų — žaislams, 
šokiams ir plaukiojimui pajū
riuose. Kurie atvažiuoja su au
tomobiliais, tai gali plaukioti

krinta iki 80, tai nakties lai
ke nereikia taip prakaituoti, 
kaip rytinėse dalyse. »

Šią vasarą St. Petersburg ir 
apylinkės pajūrius aplankė keis
ta liga. Sveikatos skyrius aiš
kina, kad kokia ten yellow jelly
fish, turinti nuodų, užkrėtė 
maudynes. Daug iš mėgstančių 
maudytis, ypač baltaplaukių,

ir šiltoj saulutėj šildytis ,o ku
rie neturi automobilių, tai gali 
mieste ant Spa Beach gėrėtis 
saulės spinduliais.

Pereitą žiemė čia linksminos 
ir gerokas skaičius lietuvių, ne- 
kurie iš jų yra įsigiję ir nuosa
vus namus. Bet užėjus šiltes
niam orui, tai dauguma aplei
do, išvykdami į šiaurius, bet, 
manau, kad daug iš jų apsivils". 
Kiek iš laikraščių galima spręs
ti, tai Kalifornijoj yra daug 
karštesnis oras, negu čia.

Čia nesimaino oras staiga, 
taip kaip Kalifornijos miestuo-

gavo išberti raudonais spuogu- 
čiais. Bet užkrėtimas nepavojin
gas, lengvai duodasi gydomas.

Daug žuvų išdvėsė, kurios, 
plūduriuodamos, apėmė 15 my
lių pločio ir 30 ilgio. Apskai
čiuojama, kad žuvo apie 5,000 
tonų žuvų. Paukščiai, kurie ėdė 
pastipusias žuvis- ir tie padvė
sė. Ant laimės, ne visos tos žu
vys buvo išmestos ant krantų, 
tiktai dalinai. Valdžia sumobili
zavo skvadus darbininkų apva
lymui pajūrio. Sulyg vietinių 
laikraščių pranešimų, jau pa- 
jūrys pilnai apvalytas, tai plau
kiojimas yra pilnai galimas.

se, ypač Los Angeles. Ten die
nos laike 106 , o nakties laike 
60 , tai žmonės su nestipria šir- 
džia nekaip jaučiasi. Pas mus 
gi, St. Petersburge, dar nebu
vo šiltesnės dienos, kaip 92 
laipsniai, o nakties laike nu-

Pastaruoju laiku lietus lyja 
kas dieną, tai moterėlėms su 
baltinių skalbimu yra bėdos. Bet 
plaukiojimo mėgėjai nenuken
tėjo, nes dėl užteršimo pajūrio 
nebuvo galima plaukioti.

Biržų. Proletaras.

Nariai CIO United Automobile Workers Lokalo 83-čio, Chicago],e, entuziastiš
kai apžiūri naują, su užpakalyje sudedamais inžinais auto, kurio gamyba, mena
ma, duosianti darbo apie 35 kiems tūkstančiams darbininkų seniau buvusioje 
B-29 kariškų lėktuvų gamykloje.

Buvęs Baltirnorėš laikrašti
ninkas Douglas Chandlex\ 58 i 
m., išeina iš Bostono teisrnabu- 
čio, kur ji nuteisė iki gyvos 
galvos kalėti ir pasimokėti 
$10,000 už. transliavimą nacių 
propagandos Vokietijoje karo 
laiku. — Kas gi tame blogo, 
— teisinosi jis, žinodamas, 
kad daug jo kolegų laikrašti
ninkų ta patį atlikinėjo (ir net 
po karo tebeatlikinėja) būda
mi čionai. Jo nelaimė, kad jis 
tai darė būdamas Vokietijoje.

Montreal, Canada
Netiesa, Ponia Spūdiene

Kuris laikas atgal čia lankė
si Brooklyn© ponia B. Spūdienė, 
(seniau gyvenusi Montreale), 
kuri, kaip “Naujienose” (liepos 
23 d.) save persistato, buvo at
siųsta su “socialistine misija.” 
Ten pat jinai rašo, kad aplan
kė visą eilę lietuvių, jų tarpe jr 
mane. Kadangi, “aplankius” da
ro neteisingus komentarus, to
dėl noriu juos viešai atitaisyti.

Spūdienė rašo: “Adomas ir 
Kristina Liok&ičiai, kadaise bu
vę mūsų judėjimo žmonės, kurį 
laiką susižavėjo stalinizmu. . . 
Bet dabar, atrodo, surimtėjo ir 
gal ateitų į socialistines eiles, 
jeigu kas pradėtų jas rikiuoti.”

Pirmiausiai, nors p-nia Spū
dienė lankėsi pas mus namuose, 
bet aš jos nemačiau ir visai su 
ja nekalbėjau. 2-ra, aš niekad 
nebuvau jų (Spūdienės atsto
vaujamų socialistų) eilėse, nes 
kiek prisimenu, tai čia niekad 
jokia socialistų kuopa neveikė, 
buvo tik “skloka,” o aš skloki- 
ninku nesu buvęs. Nebuvau ir 
nes'u ir joks stalinčikas. Esu 
lietuvis, Kanados gyventojas. 
Viso to akyvaizdoj, ponia Spū
dienė negalėjai pastebėti pas 
mane “surimtėjimo,” kad virs- 
čiau tokiuo socialistu, kuris 
dvokia fašizmu.

A. Lio kailis.
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PASIRUOŠKITE MOKYKLOMS
Nelaukite paskutiniu dienų, tuojau užsisakykite mo
kykloms medžiagą, taip kad rudens sulaukę tuojau 
salėtumėte pradėti mokyklas. Tuojau įsigykite 

. šias knygas:

ENGLISH-LITHUANIAN 
SELF-INSTRUCTOR 

Parašė dr. J. J. Kashkevich
252 Puslapių. Kaina $2.00 

rankvedys angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi gali pasinaudoti lietuviai mokytis angliškai.

3 
-i

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Sutaisė dr. D. Pilka

Pritaikyta Amerikos Lietuviams.
Kaina $1.00.

Vaikų Mokykloms yra labai parankus rankvedėlis.
LABAS RYTAS 

Parašė Juozas Jurginis 
Kaina 50c. 

Persiuntimą Apmokame.

Vaikam įdomių pasiskaitymų knyga 
JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS 

Parašė R. Mizara
Kaina 50c. 

Persiuntimą Apmokame.
Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsakymu. 

Visos aukščiau sužymėtos knygos randasi dienraščio 
Laisvės knygyne. Rašykite:

LAISVĖS ADM.
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

7?/z-?-

L. Sklerytė

Medicina Tarybų Lietuvoje
( Pas ikal bėjimas su Tai ’y bų 
Lietuvos Sveikatos Apsau
gos Ministru Prof. Broniu 

Penkauskiu)
80 medikų šių metų pa

vasarį Tarybų Lietuvos 
sveikatos apsaugos organai 
papildomai pasiuntė į toli
mas respublikos vietoves 
pavasario, vasaros ir ru
dens laukų darbų metui. -

Lietuvos kaimai daugiau
sia išsimėtę vienkiemiais ir 
tai sudaro priežastį, jog ne 
visur galima organizuoti 
sukomplektuotą medpunk- 
tą. Laukų darbų įkaršty
je lietuvių valstiečiui sun
ku apleisti darbą ir vykti už 
keliasdešimt kilometrų. To
dėl tarybų vyriausybė atėjo 
valstięčiams į pagalbą ir 
žymiai priartino medicinos 
pagalbą jos reikalingiems 
kaimo gyventojams.

O juk Lietuvos gyventojai 
puikiai pažįsta ir atmena 
dar neseną smetoninės. Lie
tuvos praeitį, kai vargin
gam valstiečiui ir darbinin
kui medicinos pagalba buvo 
neprieinama, nes jis netu
rėjo 10 litų gydytojui pasi
kviesti ar pasigydyti ligo
ninėje.

Tarybų vyriausybei yra 
brangi darbo žmonių svei
kata ir dėka tarybinės svei
katos apsaugos sistemos 
kiekvienas darbo žmogus 
kaime ir mieste dabar aprū-* 
pintas nemokama kvalifi
kuota medicinos pagalba, 
prireikus net- iš Vilniaus 
iškviečiamas kvalifikuotas 
gydytojas ar profesorius, 
kuris atvyksta sanitariniu 
lėktuvu į tolimiausius Lie
tuvos kampelius.

Tarybinė sveikatos apsau
ga respublikoje dar labai 
jauna, ir ji turės pereiti 
sunkų pokarinio atsikūrimo 
kelią, nes vokiškieji oku
pantai sveikatos apsaugos 
sričiai padarė labai didelę 
žalą. Jau nekalbant apie 
dešimtis sugriautų, sude
gintų ir išplėštų ligoninių, 
ambulatorijų ir poliklinikų, 
apie šimtus visiškai išplėštų 
vaistinių, — labai sunki pa
dėtis susidarė dėl gydytojų 
bei vidutinio * medpersonalo 
stokos. Iš 1,500 1941 me
tais Lietuvoje buvusių gy
dytojų po vokiečių išvijimo 
iš respublikos beliko 520 
gydytojų. Likusieji gydy
tojai buvo nužudyti, išvežti 
į Vokietiją.

Nežiūrint didelių sunku
mų šioje srityje, per dvejus 
taikios statybos metus svei
katos apsauga Tarybų Lie

tuvoje pasiekė didelių lai
mėjimų.

Atkurtos 56 ligoninės, 
daugiau kaip 300 ambulato
rijų, 250 jų veikia kaimų 
vietovėse. Kiekviename ap
skrities centre veikia ligoni
nė . Eilėje apskričių centrų, 
atskirai imant, Kėdainių, 
Mažeikių,. Šakių, Raseinių, 
Biržų ir kitose apskrityse 
ligoninės buvo pilnutinai at
statytos. Baigiama didžiau
sios respublikoje Šiaulių li
goninės (300 lovų) statyba. 
Bendras lovų skaičius ligo
ninėse padidėjo beveik 3 
kartus, o iki š. m. pabaigos 
jis pasieks -8,500. Vien tik 
respublikos gimdymo namai 
turi 1,400 lovų, t. y. 3 kar
tus daugiau negu 1944 me
tais. Atliekami paruošia
mieji darbai universiteto 
klinikoms — 900 lovų ligo
ninių miesteliui pastatyti 
gražiame Vilniaus Užvingio 
rųiške.

Dar 1947 metais bus žy
miai išplėstos onkologijos ir 
tuberkuliozės* ligoninės Vil
niuje; visiškai iš naujo 
įrengti Vilniaus kūdikių 
namai, vaistinių skaičius 
respublikoje pasieks 300.

Visiškai nauja tarybinės 
sveikatos apsaugos šaka 
Lietuvoje — motinystės bei 
kūdikystės apsauga — įgy
ja vis platesnį mastą. Didė
ja moterų bei vaikų konsul
tacijų, pieniškų virtuvių, 
lopšelių tinklas; pirmą kar
tą Lietuvoje įsteigti kaimų 
lopšeliai, kur valstietė-mo- 
tina atneša savo kūdikį 
pasaugoti, kol ji dirba lauko 
darbus. > /

Žymiai pagerėjo padėtis 
taip pat ir medicinos dar
buotojų srityje. Jeigu 1944 
m./rudenį respublikoje te
buvo 520 gydytojų ir 1,200 
vidutinio med perso nalo 
darbuotojų, tai šiuo metu 
respublikoje jau darbuojasi 
daugiau kaip 1,100 gydy
tojų ir apie 3,O0O medici
nos seserų, akušerių" fel
čerių. Medicinos darbuo
tojų kadrai padidėjo Lietu
vos gydytojams sugrįžus iš 
kariuomenės, iš Vokietijos 
vergovės, taip pat broliš
koms sąjunginėms respubli
koms prisiimtus savo gydy
tojus bei medicinos seseris 
mums į pagalbą.

Gausėja jauni tautiniai 
Lietuvos medicinos darbuo
tojų kadrai. Kauno ir Vil
niaus universitetų medici
nos fakultetų pernykštė lai
da davė respublikai pirmuo

sius 70 jaunų tarybinių gy
dytojų, o šiemet jau 107. 
12-oje Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevė
žio viduriniųjų medicinos 
mokyklų mokosi daugiau 
1,500 medicinos darbuotojų, 
Vien tik 1946 metais tos 
mokyklos išleido šimtus 
kvalifikuotų medicinos dar
buotojų, o 1947 metais — 
daugiau kaip 600.

Visuose dideliuose res
publikos miestuose bei ap
skričių centruose veikia de
šimtys sanitarinių-epidemi- 
nių stočių, apie kurias sme
toninė Lietuva ir supratimo 
neturėjo. Tų įstaigų funk
cijas sudaro visos profilak
tinės priemonės, biologiniai 
tyrimai, sanitarinio švieti
mo darbas.

■’(Daugiau bus)

New Haven, Conn.
New Haven Clock Co. darbi

ninkai laimėjo streiką, v Darbi
ninkai yra organizuoti į uniją. 
Kompanija sutiko pridėti po 5 
centus į valandą ir vakacijas 
duoti apmokamas. Mūsų tauti
ninkai niekino CIO vadus, o da
bar turės rausti iš gėdos, jeigu 
dar ją turi.

LDS kuopa darbuojasi gavi
me naujų narių. Ypatingai tu
ri pasisekimo tarpe jaunuolių. 
Jau geras būrelis jaunuolių gau
tas, o gausime ir daugiau, jei 
pasidarbuosime.

Mūsų gera draugė Ona Lat
vienė, kuri sirgo sunkiai, jau 
pradeda vaikštinėti ir sakė, jau
čiasi geriau. Linkime Onai 
greitai pasveikti!

LDS ir LLD, abi kuopos, 
bendrai dirba suorganizavime 
buso į apskričių pikniką, sek
madienį, 31 d. rugpjūčio, kuris 
įvyks Lietuvių Parke, Hartfor
de. Kelionė į abi puses bus tik 
$1.40.

Prašome . tuojau užsisakyti 
vietas, nelaukite paskutinės die
nos. Užsisakykite pas komisijos 
narius: A. šaliūnienę, A. Me- 
liauskienę, B. Medelienę arba J. 
Kuncą. Visi ir visos ruoškimės 
dalyvauti šiame piknike.

J. S. K.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

40 MŪRININKŲ
REIKIA TUOJAU — 

9 MĖNESIŲ DARBAS 
PRIE BUDINKŲ FABRIKAM 

SPRINGFIELD, MASS.
IŠ VIDAUS DARBAS ŽIEMOS 

MĖNESIAIS
$2.10 Į VALANDĄ—

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS

Ley Construction Co.
SPRINGFIELD, MASS.

(191)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS—MOTINIŠK A
Kuri įvertintų frerus natnuH. Prižiūrėjimui 
dviejų vaikų ir atlikimui lengvo namų darbo.

TELEFONUOKITE MRS. WESTERMAN, 
CHEAT NECK 1163 ,

(194)

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto ir Laisvės 
Pikniko Komisijos susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 17 d., .Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. 8 v. v. Visų 
Laisvės skaitytojų, organizacijų na
rių ir apsiėmusių dirbti Laisvės 
piknike prašome nepamiršti daly
vauti šiame svarbiame susirinkime, 
nes piknikas įvyks už dviejų savai
čių, tad reikia galutinio apsvarsty
mo ir prisiruošimo prie darbo.

P. Poodis, Sekr.

PAJIE$KOJIMA1
Pakistano Prezidentas

Karachi, Indija. — Stei
giamasis Pakistano seimas 
vienbalsiai išrinko Moham- 
medą Ali Jinnah to krašto 
prezidentu. Pakistanas yra 
mahometoniškoji > Indijos 
dalis. Jinnah žadėjo lygias 
teises ir indusams pilie
čiams.

Maskva. — Sovietai sta
tys naujas vanden-elektros 
jėgaines Sibire.

Marijona šabūnienė pajieško sese
rų Emilijos Kvajauskienės ir Bar
boros Pctraškienės, kilusios iš Že
maitkiemio km., Birštono parapijos, 
Amerikon išvykusios prieš 1914 m. 
karą. Kas žino, prašau pranešti, 
būsiu dėkinga, arba pačios atsiliepki
te šiuo adresu: Maria Šabūnienė, 
Rua Areal No. 99 Sao Paulo, Bra
zil. (187-189)

Aš, Ona šeškaitė - Dovidavičienė, 
pajieškau Romašių Kalpoko, Povilo 
ir Anelės sūnaus, kilusio iš Puškonių 
km., Panemunes parapijos, Rokiš
kio apskrities. Amerikon išvykęs 
1904 m. Kas praneš, iš anksto 
dėkoju .arba paties prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Petras Dovidėnas, Rua 
Yulio Conceicao, 397. (Bom Re- 
tiro), Sao Paulo, Brazil.

Buenos Aires. — Prane- *
šama, kad sukilėliai baigia 
užimti Paraguayans sosti
nę Asuncion.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
< 411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Aš, Marijona Vaškūnienė, pajieš
kau Jurgio Stapčinsko, Birštono 
miesto. Smetonos laikais, jis ap
sigyveno Argentinoj. Aš esu jo mo
tinos sesuo. Kas žinote apie ji, 
malonėkite man pranešti. Marijona 
Vaškūnienė, 201 Third St., Wyoming, 
Pa. (187-189)

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

• i ;

426 LAFAYETTE STR., : 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172 ;!

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Reęeptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavusZ" 
sudarau su ame-L 
rikoniškais. Rei-U 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-^f 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Katnpae Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES z 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tėl. GLenmore 5-6191

Stone Ave.ir
Broadway Line

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Lai sni uotas Graborius
LiūdSsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

< SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612
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NewWto^AfcT2lnl(« Jau Aido Choras Atostogas 
Užbaigė; Prasideda Didele 
Darbymetė

Ar Jau Turite Radio 
Pikniko Buše Vietą?

Paskiausiomis dienomis, ga
lop savaitės, visi subruzdo 
rimtai ruoštis j Lietuvių Lais
vės Radio Klubo pikniką, 
įvyksiantį jau šį sekmadienį, 
rugpjūčio 17-tą, Lithuanian 
Liberty Parke, Linden. N. J.

Patogumui tų, kurie nori be 
jokios rūpesties, didelėj drau
gų grupėj važiuoti nuo Lais
vės įstaigos iki pat pikniko 
parko vartų, yra pasamdytas 
busas. Išeis nuo Laisvės, kam
pas Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
1 valandą. Bet kad užsitikrin
ti. jog ir jums ten bus vietos, 
nelaukit sekmadienio, užsisa- 
kykit vietą šiandien. Priduok,- 
te Laisvės raštinėje.

Bušo “round trip” tik iotas 
$2.

L L. Radio Programoje 
ŠĮ Sekmadienį

Draugės Anelės Ventienės 
balsas, aną sykį buvęs “areš
tuotas” kokio gerklės “šal
čio,” dabar vėl laisvas ir svei
kas, skamba aiškiai ir švel
niai, kaip visuomet skambėda
vo. Taigi, jos dvi su Elena 
Feiferiene radio programų 
klausytojams ši sekmadienį 
atiduos tą, ką būtų dainavu
sios aną sekmadienį.

Pasiklausykit F'eifoi ienos ir 
Ventienės malonių dainelių šio 
sekmadienio rytą, 17-tą, 10 :30 
iki 11 vai., iš stoties WPYN. 
1430 ant jūsų radio. Joms 
akompanuos dailininkas Ro
bertas Feiferis.

Jonas Ormanas. amerikinės 
lietuvių kartos veikėjas, pasa
kys ką nors įdomaus ir naujo. 
R. Miza-a praneši; ės ’u.Hs ir 
apylinkės lietuvm žinias.

Veteranas Išmestas iš 
Namą

Leo La Magna, veteranas, 
išmestas su žmona ir dviem 
vaikais iš buto, Yonkerse, at
sisėdo prie išmestų rakandų 
informuoti visuomenę apie sa
vo padėtį. Už 18-kos dienų jis 
būtų gavęs butą projekte, bet 
namų savininkas nesutiko iš
metimo atidėti.

Lietuviai Komunistai Prašo 
Talkos Dennis’o Gynime

“Rankin’o - Thomas Nea- 
merikinis Komitetas laimėjo 
prieš žmones pergalę,” sako 
Brooklyno komunistų išleistas 
lapelis. “Jiems pavyko nuteis
ti mūsų generalį sekretorių 
Eugene Dennis vienus metus 
kalėti, prie to dar ir pasimo- 
kėti tūkstančio dolerių bau
dą... už paneigimą.

“Paneigimą ko? Kongreso? 
Tikriausia ne.

“Paneigime fašizmo ir nele- 
gališkų balsavimo taksų,... 
ot kame Dennis yra prasikal
tęs.

“šios bylos klausimai' yra 
aiškūs kiekvienam laisyę my
linčiam amerikiečiui. Mums 
teko pasirinkti laisvę žodžio 
ar mintijimo’ kontrolę, kons
titucinę valdžią ar policijos 
valdomos valstybės teroro tai
sykles.

“Dennis ’ išstojo pirmuoju. 
Jis iškėlė klausima Neameriki- 
nio Komiteto konstitucingumo. 
Jei reikės, Dennis kels savo 
apeliaciją į Aukščiausįjį Teis
mą. ‘

“Tame ir jūs galite padėti. 
Vesti bylą teismuose, aiškinti 
ją lapeliais, laikraščiuose ir 
per radio artimoje ateityje 
reikia $150,000. Dennis’o ape
liacija bus svarstoma rugsėjo 
mėnesį.

“Mes, williamsburgieciai, 
tik keliomis savaitėmis turime 
sukelti savo dalį, du tūkstan
čius dolerių,” sako komunistų 
atsišaukimas.

LIETUVIŲ DALIS
Lietuvių Komunistų Kliu- 

bas, kuris yra dalimi williams- 
burgiečių organizacijos, turi
me ' tuose 2-se tūkstančiuose 
$240 savo Šerą. Kliubas pra
šo visus savo narius ir rėmė
jus stoti j darbą, paskirti ir 
šapose, susirinkimuose, po na
mus parinkti nuo darbininkų 
judėjimo narių ir rėmėjų po 
tokį šėruką, po kokį kas išga
li ir nori tam tikslui teikti.

Gautą paramą įteikti L. K. 
Kliubo valdybai ar kitam jums 
gerai žinomam veikėjui nelau
kiant kliubo susirinkimo.

L. K. K.

Kokia Yra Tikroji 
Padėtis Anglijoje?

Vieni rašo /iėraip. kiti ki-z 
taip apie Anglijos, pelitinę 
krypti. Ir visi žino, kad Ang
lijos valdžia liepė eiliniams 
žmonėms daugiau dirbti, susi
veržti diržus, kad mažiau rei
kėtų valgyti. Bet dėl ko visa 
tai įvyko, kas bus toliau, val
dininkai nepasaKvs. Tą su
pranta ir nori pa ;a- y'.i tiktai 
liaudies vadai.

Apie tikrąją padėtį Angli
joje tie, kurie .skaitote angliš
kai, galite matyti angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker penktadieninėje lai
doje, 15-tą. Rašo Anglijoje ir 
kitur pasaulyje pripažintas 
žymus politikos žinovas Harry 
Pollitt, Britanijos Komunistų 
Partijos generalis sekretorius.

L. K. N.

Girdėjot Lietuviu Laisves Radiją?

Vaikų žaisliniams muilo bur
buliukams gamintuvėje Argy
le Laboratories, New Yorke, 
eksplodavo chemikalai ir pa
degė šapoje kambarį. Sužeisti 
du gaisragesiai ir ) darbinin
kas.

Jei girdėjote, tai jums vei
kiausia patiko. Man irgi pati
ko. Mūsų LLRK vedėjai dcoa 
gerų pastangų programą ge
rinti, kiek tik kada aplinky
bės leidžia.

Ir pereito sekmadienio, rtig- 
piūčio 10 d., programa buvo 
gana apvali ir sklandi .

Labai pagirtina, kad pro
gramos įvadui padaryta žilos 
senovės graži liaudies daina 
“Ant kalno karklai siūbavo,” 
gero choro ir gerai ’įdainuota 
plokštelė. Tai ir sudaro pro
gramai foną arba kaip ir ko
kią pamatinę temą. Daina ati
dengia programą, ta pati dai
na ją ir uždengia. Taip ir iš
puola. Tai nuoseklu, tai tak
tiška.

Muzikinė programos dalis 
buvo gera, maloni, skambi. 
Gyva muzika perdėm. Bent 
trimi atvejais mums padaina
vo mūsų dvi lakštutės “dvinu- 
tės”: Viola čypaitė ir Alma 
Kasmočiūtė. Abi jau gražiai 
prasisiekusios dainininkės — 
ir dar tokios jaunučiutės. Sa
vo įgimtus talentus, tą gausią 
gamtos dovaną — jos gali la
vinti ir lavinti. Gera lavinti, 
kai yra ką.

čypaitės skardus, aukštas 
sopranas harmoningai liejosi 
su nuolaidžių Kasmočiūtės al
tu. Be to, Kasmočiūtė dar ir
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PIKNIKAS
BŪKITE VISI!

RENGIA LAISVfcS RADIO KLUBAS 
IR ALDLD 2-RA APSKRITIS

SEKMADIENI,

Rugpjūčio—August 17,1947
Pradžia nuo Pietų!

LITHUANIAN LIBERTY PARKE
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

ĮŽANGA 50 CENTŲ
Bus Radio Programa, kaip yra girdima oro 
bangomis nedėldienio rytais. Programa susi
dės iš dainininkų, kurie dalyvavo ant Lietu
vių Laisvės* Radio Programos. Taipgi Dr. J. 
KAŠKIAUČIUS kalbės sveikatos reikalais.

Turėsime Gerti ir Valgyti iki Sočiai.

Gros Populiari Orkestrą Iki Vėlumos
Kelrodis: Automobiliais nuo Brooklyno pusės, High
way No. 1 į Linden, N. J., iki Woods Ave., po dešinei 
ir jo važiuoti iki Simpson Ave., po kairei vienas blo
kas iki Mitchell Ave. Iš Elizabeth© ir Newarko Bušu 
44 iki Woods Ave., ir paeiti po dešinei apie 2 blokus 
iki Simpson Ave., po kairei ir Mitchell Avenue.

Traukiniais nuo Penn Stoties iš New Yorko, 7th 
Avė. ir 33rd St., traukiniai išeina: 11:40; 1:05; 2:55; 
3:35; 4:08; 4:50.

—KVIEČIAME DALYVAUTI—RENGĖJAI.
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pianu daina's lydėjo.
“Oi tu, mergyte” — iš Uk

rainą operetės — buvo pirmo
ji daina. Antru atveju nu
skambėjo perdėm lietuviška 
dainužėlė: “Plaukė Nemunė
lis.” O trečias duetas buvo 
Vlado Žuko kompozicijos “Ant 
visados.”

Buvo ko pasiklausyti.
Buvo panašiai ir kalbinėje 

programos dalyje. Atseit, du 
balsai dainavo ir du balsai 
kalbėjo. Kalbėjo irgi gerai.

Ievutė Mizarienė — ta žvit
rioji “amerikonkutė” dzūkai- 
tė, su gražiai išsišakojusiais 
gabumais — patiekė mums 
trumputę brukliniškio Aido 
Choro istorijukę. Kaipo choro 
pirmininkė, Mizarienė prane
šė, jog Aidas aidi jau arti 40 
metų. Susiorganizavo 191 I me
tais, regis, Leono Eremino va
dovybėje. Nuosekliai ir patva
riai skelbia jis lietuviškos dai
nos grožį, palaiko lietuvybę ir 
puoselėja lietuvišką meną. 
Įžymi lietuvių kultūros tvirtu
ma nuo 1911 m. Dainos, ope
retės, net ir operos buvo Aido 
programose.

Kas ypač'pagirtina, tai jau
nosios kartos auklėjimas. Dau
gelį jaunuolių Aidas prijauki
no ir išauklėjo pažangioje 
liet, dvasioje. Jaunuoliai čia 
pramoko liet, kalbos, pamėgo 
liet, dainas ir politiškai šiek 
tiek prasisiekė. Dabar chorą 
veda Jurgiu Kazokevičius. Val
dyboje veikia Ieva Mizarienė 
Al. Velička, P. Grabauskas, 
Elenutė Bručas ir Anelytė 
Ventienė. Po trupų atostogų 
Aidas vėl sukruto veikti. Ren
giasi prie savo rudeninio kon
certo, taipgi prie ano didžio
jo rytinių valstijų meno ir 
kultūros festivalo, lapkričio 
27 — 30 d. f

Pranešimas buvo tikrai įdo
mus, gražiai pagamintas ir 
gražiai patiektas. Ievutės bal
so intonacija ir dikcija gera. 
Mat, prie radijo jinai, kaip ir 
pats Mfizara, nebe pirmuolė.

Sveikatos patarimų skyrių 
patiekė Ri. Mizara: kas tai 
yra vidurių užkietėjimas. 
Kiekvieno žmogaus viduriai 
turi savo ritmą. Jei kartais jie 
dieną, kitą nesišsijudina, ne
reikia tuo rūpintis. Bet jeigu 
toks nepaslankumas pasidaro 
pastovus ir viduriai vis neišsi
tuština gerai, tada jau geriau 
pasitarti su gydytoju. Papras
tai užkietėjimas sveikatos ne
gadina, nenuodija kraujo. 
Liuosuojamųjų vaistų geriau
sia visai nevartoti.
. Kaip ir pirma, LLRK naujų 
narių ir rėmėjų skaičius gra
žiai auga. Skelbimai, praneši
mai, vietos įvykiai užėmė sau

Iš E. N. Y. ir Richmond 
Hill Padangės

Rugpjūčio 7 d. įvyko bend
ras LLD 185 ir LDS 13 kuopų 
susirinkimas. Mat, kuopos jau 
rengiasi prie savo rudeninio 
bankieto. Per pastaruosius ke
lerius metus negalėjome gauti 
didesnę svetainę ir iš tos prie
žasties daugelis norinčių daly
vauti mūsų bankiete negalė
davo gauti tikietų. šių motų 
bankietui gavome pusėtinai di
delę svetainę ir jau daugiau 
svečių galėsime sutalpinti.

Bankietas įvyks 6 d. gruo
džio.

Sutvarkius kuopų reikalus, 
prisiminta ir apie Laisves Ra
dio Klubą', LLD 185 kuopa 
aukojo $5; LDS 13 kuopa — 
$5; P. Bieliauskas $2,. A. Rut
kauskas $1. Viso $13.

Beje, buvo pranešta, kad 
LDS 13 kuopos vienas narys, 
Mr. Kay randasi ligoninėj ir 
LLD 185 kp. viena naro. J. 
Meškienė, randasi ligoninėje. 
Kuopų nariai linki jiems grei
tai pasveikti. V. P.

•Ignas Pečinskas Pra
nešė Sekančią Žinią

Williamsburgo žuvininkų ir 
Medžiotojų Kliubas pereitą 
antradienį žuvavo New Jersey 
pajūriuose ir sugavo 239 sva
rų tuna fish.

Sugavėjas buvo Walter 
Barzauskas. žuvis buvo taip 
galinga, kad laivas turėjo sek
ti paskui' ją per ištisą valandą 
iki ją prialsino. Staigiai imant, 
būtų nutraukusi meškerę.

Tą 239 svarų žuvį parsive
žė pas Šimanską ir Miksą į bu- 
černę, ten jie susikapojo ją ir 
pasidalino.

žuvį pagavo 200 pėdų gilu
moje. Tai pirma taip didelė 
žuvis buvo pagauta šį sezęną 
tame pajūryje.

šį penktadienį, rugpjūčio 
15 d. Aido Choras, jau turos 
antras po atostogų pamokas- 
repeticijas. Praeitą penktadie
nį pamokos nebuvo pasekmin
gos, kadangi aidiečiai dar vis 
neįsijungia į darbą po atosto
ginio poilsio, o kai kurie dar 
yra išvąžinėję.

šį penktadienį prašomi visi 
ąidiečiai-choristai susirinkti į 
pamokąs ir ateidami atsivesti 
naujų į chorą nariu. Nuo da
bar prasideda tikra chorui 
darbymetė — reikia prisiruoš
ti rudeniniam ir žieminiam se
zonui.

Taipgi, kaip žinia, buvo nu
tarta turėti bendrą su siety- 
niečiais ekskursiją, tai šį 
penktadienį, atėję į repetici
jas, gal išgirsime, ką tam rei
kalui išrinktas komitetas turės 
naujo pasakyti.

Neužmirškite: Visi nariai 
ateikite, ateidami atsiveskite 
bent po vieną narį, u tie, ku
rie mėgsta dainuoti ir norėtų 
tapti aidiečiais, prašomi ir pa
tys ateiti, nors ir nebuvę pa
kviesti.

A.C.K.

Policisto John Thompson 
vairuojama mašina susidūrė su 
taksiku. Jis pats ir 5 kiti as
menys sužeisti.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA LIETUVĖ

STALŲ PATARNAUTOJA
Naujai atsidariusiam Lorimer 

Restaurant reikalinga lietuvaitė 
mergina prie stalų patarnauti. Ge
ra alga ir lengvos darbo sąlygos. 
Kreipkitės po numeriu 417 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (dienraščio | 
Laisvės name). (189-191)

Reikalingas darbininkas restaura
cijoj — pageidaujama, kad mokėtų 
abeiną restauracijos darbą. Dėl al
gos ir kitų dalykų, pasitarsime ant 
vietos. Kreipkitės pas Aleksiejų, 33 i 
Hudson Ave., Centra] Brooklyn, N. 
Y. (180-190)

Notice is hereby given that Salvatore 
Armetta, 1G38 West Kth Street, Brooklyn, 
New York, has registered his trade-mark 
“Armetta" with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.

.............— . - — fr-------

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

June Haver ir Mark Stevens filmoje “I Wonder 
Who’s Kissing Her Now,” Roxy Teatre, 7th Ave. ir 
50th St., New Yorke. Asmeniškai scenoje Abbott & 
Costello, taipgi kiti aktoriai-dainininkai su teatro bale
tu ir orkestrą.

5/

Staten Islande išdegė St. 
Mary’s bažnyčios vidus. Sako
ma, nuostolių padaryta apie 
$109,000. Buvo 99 metų senu
mo.

Edmond Parrot, 55 m., užsi
mušė nukritęs iš Roosevelt 
Hospital 7-to aukšto.

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis,-su bizniu— 

Bar & Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės į U. S. 
Hotel, 13 R. Valatie, N. Y. Tel.: 
Valatie 13-R.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas •

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų x

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BRobKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

New Yorke čiaudulio' žolės 
naikinimas būsiąs tęsiamas iki 
rugsėjo 15-tos. Originaliai pla
navo tęsti tik ikiNsio mėnesio 
15-tos. Dėl vėlybo pavasario 
vėlybesnė ir čiauduliai.

Lincoln Barrett, 26 m., iš 
Eugene, Oregon,, važiuodamas 
džypsu ant Cross Island Blvd., 
Queens, prarado kontrolę, ap
virsiančio džypso tapo ištrenk
tas ir ne už ilgo mirė. 
■    ■   — y—, ■   —...... ....... .
pritinkamą vietelę. Tarp kit
ko, programos vedėjas Miza
ra širdingai patarė visiems pa
siskaityti “Laisvės” y pirmadie
nio, rugpiūčio 11 d., numerį: 
ten tilpsta labai įdomus dak
taro Girdzijausko raportas 
af)ie Vilniaus Eksperimentinės 
(Tiriamosios) Medicinos ir 
Vėžio ligos Institutą, šita 
įstaiga gyvai traukė į save vi
sų mūsų dėmesį. Jai sudėta 
širdingų aukų krūvelė, kad 
mūsų broliams Tarybų Lietu
voje lengviau būtų gintis nuo 
grėsmingųjų ligų.

JONAS KAŠKAITIS
(Pabaigą rytoj)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Kaitiom. •
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

»
Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti.džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
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