
Nepatiko ir Suoyko.
Nusivylusi Lione.
Laisvės Suvažiavimas.
Atsiminimai iš Prarastojo

Roj’aus.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose. $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Vienam Keleivio redaktoriui 
už ilgo liežuvio užkliuvo kny
ga “Prisikėlusi Lietuva.” Jis 
ją skaitęs styrai ir ištisai. 
Knyga jam nepatikus, ir jis 
ant jos autoriaus baisiai įtū
žęs. Rezultatas: trijų špaltu 
“recenzija” (K., sausio 7 d.).

★ ★ *
Su šia knyga visa bėda esan

ti tame, kad jos autorius, tas 
pats A. Bimba, surašęs viską, 
ką jam pasakojo Lietuvos 
žmonės ir pareigūnai. Ypa
tingai jis klaidą padaręs, kam 
knygon sudėjęs patiektuosius 
davinius apie penkmečio pla
ną, apie Lietuvos pokarinį at
sistatymą.

★ ★ ★
Kas kita, žinoma, būtų bu

vę ir, be abejo, Keleivio pi- 
soriams būtų knyga labai pati
kus, jeigu jos autorius būtų 
besikeliančią iš karo griuvėsių 
Lietuvą smarkiai apspiaudęs, 
pats “faktus” iš piršto išlau
žęs, kaip daro keleiviniai su
tvėrimai, ir patiekęs Amerikos 
lietuviams už gryną auksą!

★ ★ ★
Viena Brook lyno geraširdė 

moteriukė visiškai išėjo iš 
kantrybės. Jai nervus su
purtė ir kantrybę išsėmė mū
sų broliai “tremtiniai.”

Todėl ji rašo, verkia, ba
rasi ir prašo. Prašau pa<ri- 
skaityti:

“Tai, kas šiomis dienomis 
mūsų namuose įvyko, liudija, 
kad ne visi lietuviai tremtiniai, 
pasiekę ši krašta, yra kilnūs 
žmonės. Jų tarpe yra ir to
kių, kurie ne tik patys nemo
ka gyventi, bet ir kitiems 
drumsčia ramybę.

“Pavyzdžiui, gerti iš eilės 
tris dienas ir vėliau kelti toki 
triukšmą, kad mums, apačioje 
gyvenantiems, ėmė net tinkas 
kristi ant galvų, tai jau tikrai 
nežmoniška. Bet to dar neuž
teko. Kai mes gražiai papra
šėme ‘svečius* liautis toki 
triukšmą kėlus, tai jie mus ne 
tik išjuokė, bet vienas iš jų, 
vardu Andriušis, net šoko su 
kumščiu. . . Tik pagrūmojus 
policija, ‘svečiai’ triukšmingai 
apleido mūsų namus, visus pa
kampius apteršę ir visas duris 
palike atdaras.

“Iki Šiol mes girdėdavome 
kitus skundžianties atvykusių
jų nedėkingumu. Dabar, de
ja, patys turėjome progos tuo 
įsitikinti.”

★ ★ ★

No. 9
• <

Taip rašo Lionė Juodytė-
Mathews. Ir baigia vargšė su 
pamokslu :

“Jūs, būdami tremtyje,
maldavote savo gimines ir net 
nepažįstamus tautiečius, pra
šydami atsiųsti afideivitus. 
Bet kai jūs, atvykę į šį kraš
tą, neradote to, ko tikėjotės,
tai dabar keikiate ne tik šį 
kraštą, bet ir tuos, kurie jums
taip nuoširdžiai padėjo. Gai
la, labai gaila.” (Vienybė,
sausio 9 d.) ,

★ ★ ★
Jau nebe už marių ir jūrų 

lysvės Bendrovės suvažiavi
mas. Beliko tik pora gerų 

.savaičių. Suvažiavimas įvyks 
sausio 25 d.

Reikia, kad šis suvažiavimas 
būtų didelis ir entuziastiškas. 
Prašome visus bendrovės šėri- 
ninkus ruoštis skaitlingai,daly

vauti.
★ ★ #

Labai gražu, taip pat, kai 
suvažiavimas susilaukia skait
lingų pasveikinimų. O tai. ga
li padaryti organizacijos ir at
skiri žmonės. Glėbys gerų lin
kėjimų, doleris kitas aukų— 
štai ir pasveikinimas!

★ ★ ★
štai Lietuvių Literatūros 

Draugijos 1 kuopos pavyzdys. 
Susirinkime paaiškėjo, kad

(Tąsa 5-me pusi.)

* ★ ★ Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio-Jamiary 12, 1948 Metai XXXVIII.Dienrascio XXX.

Jungtinių Valstijų Karo 
Laivynas Manevruoja 
Graikijos Vandenyse
Jankiai Daro Pratimus Išlipt Graikijon; Amerika Duoda 
Graikijai ir Turkijai 10 Submarinu ir Eilę Kitų Laivų

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Dar Tebesame už $16,775 nuo 
Pasibrežtojo Tikslo

Streikai ir Demonstracijos 
Vakarinėje Vokietijoje 
Kliudo Marshallo Planą

Athenai, Graikija. — Ka
rinis Amerikos > laivynas 
daro mūšių manevrus’ ties 
Graikija. Manevrai prasidė
jo sausio 7 d. ir tęsis iki 
sausio 16.

Tuose laivyno pratimuo
se dalyvauja didžiulis lėk- 
tuvlaivis Midway (orlaivių 
nešiotojas), trys stambūs 
šarvuotlaiviai, bent pora 
naikintuvu ir eilė kitu kar. 
laivų. Manevruoja ir lėktu
vai, pakildami nuo Midway. 
Taipgi daroma bandymai 
iškelt jūreivius krantan.

Šie kariniai pratimai ma
tomi nuo Graikijos krantų. 
Tai yra įspėjimas graikų 
partizanam ir užsieniniams 
jų draugams.

Washington. — Bema- 
nevruojant Jungtinių Vals
tijų laivynui lonijos Jūroje 
arti Graikijos, Washingto- 
no valdžia pranešė, kad ji 
perveda Turkijai 4 didžiu
lius naujovinius submari- 
nus, 8 motorinius minų 
graibytuvus ir 3 kitus rei
kalingus karo veiksmams 
laivus. Amerikos oficieriai 
lavins apie 350 turkų oficie- 
rių ir jūreivių veikti tais 
laivais.

Graikijos monarchist!) 
valdžia jau gavo iš Ameri
kos 6 ginkluotus patranko- 
.mis motorinius laivus. Da
bar gi paskirta Graikijai 6 
dideli submarinai.

Mes tvirtai tikime pilnu vajaus laimėjimu. Tačiau 
turime rimtai susirūpinti, nes vajus eina per lėtai. Šim
tai gerų, susipratusių lietuvių dar nėra atsiliepę su fi
nansine parama Kultūriniam Centrui. Iki šiol jau turi
me sukėlę $123,225, bet dar reikia mažiausia $16,775, 
jeigu norime vajų pasekmingai užbaigti.

Visų prašome tatai susidomėti.
Sekami prisidėjo:

ŠĖRAIS 
Ambrose Stalnonis, Chicago, Ill. 
John A. Aukshunas, New Britain, Conn. 
Paul Jozakas, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Surdokas, Wilkes-Barre, Pa. 
Vincas Grumbis, Wilkes-Barre, Pa.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

.$100.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00

ATMUŠTAS’ PIRMAS ARABŲ 
ĮSIVERŽIMAS PALESTINON

Dideli Streikai Essėne, Solingene ir Kt; Darbininkai 
Reikalavo Maisto; Smerkė Anglą-Amerikoną “Kvislingus”

Uždrausta Liberalų Nation 
Ir Soviet Russia Vidurinėse 
Newarko, N. J., Mokyklose

Newark, N. J.— Mokyklų 
superintendentas John V. 
Herron uždraudė įsileisti į 
vidurines mokyklas liberalų 
žurnalą The Nation ir So
viet Russia. Abiejų žurnalų 
leidėjai užprotestavo. Ne
warko apšvietos komisija 
ketvirtadienį persvarstys 
uždraudimus.

Nation užginta todėl, kad 
išspausdino tris kritiškus 
straipsnius apie katalikų 
bažnyčios pažiūras į medi
ciną, apšvietą ir lyties klau
simą.

Valdiniai Spekuliantai, 
Esą, Pelnę Milionus

Washington. — Harold 
Stassen, vienas republilįonų 
kandidatų į prezidentus, 
tvirtino, kad apie 11 valdi
ninkų ir jų giminių pelnę 
$4,000,000, supirkinėdami 
grūdus ir laikydami juos 
didesniam pabrangi m u i. 
Pasak Stasseno, vien Ed
win W. Pauley, armijos se^ 
kretoriaus Royallo padėjė
jas, tokiomis spekuliacijo
mis išlošęs milioną dolerių. 
Tarp spekuliantų yra ir 
asmeninis prez. Trumano 
daktaras Graham.

(Republikonai užtyli sa
vo partijiečius spekulian
tus.)

AMERIKONŲ REPORTE
RIAI SOVIET. VOKIETI

JOS DALYJE
Berlin. — Sovietų vy

riausybė leido aštuoniems 
amerikonų koresponden
tams apkeliauti sovietinę 
Vokietijos cĮalį. •

Praeitą vasarą ameriki
niai korespondentai taipgi 
lankėsi i/ stebėjo dalykus 
Sovietų užimtoje rytinėje 
Vokietijoje.

New Hampshire valstijos 
republikonai siūlo generolą 
Eisenhowerj kaip kandida
tą prezidento vietai.

Tariasi Siusi Jankius 
Į Jeruzalę

Washington. — Amerik. 
valstyb. departmentas pra
nešė, kad gal reikės pasių
sti amerikonų kariuomenę į 
Jeruzalę, kuomet anglai -iš
trauks savo karius iš ten. 
Jankiai turėsią saugot y- 
pač Amerikos konsulatą. 
Tariamasi su anglais ir Pa
lestinos žydų vadais apie 
jankių atsiuntimą.

Arabai Protęstuoja Prieš 
Paramą Palestinos Žydams

New York. — įsa Nakh- 
leh, Aukštojo Arabų Komi
teto atstovas iš Palestinos, 
protestavo, kad Jungtinės 
Valstijos leidžia šioje šaly
je supirkinėti Palestinos žy
dams šarvuotus automobi
lius ir laivus. Jis tvirtino, 
jog pernai Palestinos žydų 
milicija Hagana gavo iš 
amerikiečių $6,730,000.

Jeruzalė. — Apie 600 
ginkluotų arabų iš Lebano- 
Syrijos įsiveržė į Palestiną 
ir puolė žydų kaimus. Žy
dai kovūnai ir anglai atmu
šė įsiveržėlius ir privertė 
pasitraukt atgal per rube- 
žių. Kautynėse užmušta 3

žydai ir sužeista 8. Kiek 
nukentėjo arabai, nežino
ma.

Anglų karininkai prane
šė, jog Syrijos pasienyje 
daugiau arabų buriasi -nau
jam įsiveržimui į Palesti
na, c

Frankfurt, Vokietija. — 
Pakilo streikai ir demons- 
tracijbs vakarinėje Vokie
tijoje, užimtoje amerikonų 
ir anglų. Streikieriai reika
lauja daugiau maisto ir 
smerkia kaip išdavikus tuos 
vokiečius, kurie tarnauja 
anglų-amerikonų valdybose. 
Amerikiniai koresponden
tai kaltina komunistus už 
streikus ir demonstracijas; 
sako, jog tokiais darbinin
kų išstojimais norima su
draskyti Marshallo planas 
dėl amerikoniško vakarinės 
Vokietijos ir Europos atkū
rimo.

5 valandų streikas Esse- 
ne sustabdė darbus beveik 
visuose plieno fabrikuose. 
Miesto aikštėje įvyko de
monstracinis 12,000 darbi-

Francija Protestuoja
Prieš Rizoniią

Demonstruoja Italijos Kareiviai;
Streikuoja 200,000 Darbininkų

5 BANDITAI IŠPLĖŠĖ 
$130,000 Iš BANKO

New Orleans, La. —Pen
ki ginkluoti vyrai pagrobė 
$130,000 iš Hibernia banko 
New Orleans vidurmiestyj^ 
Trys 'jau suimti ir atgrieb
ta apie pusė tų pinigų. Už 
ginkluotą plėšimą šioje val
stijoje yra skiriama mirties 
bausmė.

TEISMAS PRIEŠ JUDžIŲ 
AKTORIUS IR 
RAŠYTOJUS

Washington. — Federa- 
liame apskrities teisme 
prasidėjo byla prieš 10 Ho- 
llywoodo judamųjų paveik
slų aktorių, rašytojų ir di
rektorių. Jie kaltinami už 
tai, kad “paniekinę kongre
są”. Paniekinimas esąs ta
me, kad jie nedavė atsaky
mo į kongresmanų Neame- 
rikinės Veiklos Komiteto 
klausimą: “Ar esi, ar buvai 
Komunistu Partijos na
rys?” ®

Washington. — Nuo ka
ro pabaigos išleista vetera
nams $7,800,000,000.

ninku susirinkimas. Kalbė
tojai sakė, jog darbininkai 
vėl ir vėl streikuos, iki bus 
duota jiem daugiau maisto. 
Essenas yra didžiausias 
plieno pramonės centras, ,ir 
komunistai turi didelę įtaką 
tarp jo darbininkų.

Solingene, kitame plieno 
pramonės centre, įvyko vi
suotinas trijų dienų strei- - 
kas. Tūkstančiai darbinin
kų dalyvavo masiniuose su
sirinkimuose. <

Laivakrovių strei kas 
Hamburge (anglų zonoje) 
sustabdė visus prieplaukų 
darbus per keturias dienas. 
Streikas dalinai tęsėsi ir 
penktą dieną.

Muniche taipgi kartojasi % 
streikai ir demonstracijos.

Jungtiniu Tautų Komisija, 
Anot Graikų Partizanų, 
Yra Amerikos Agentai

R,oma. — Kareiviai su
ruošė demonstracijas Bari, 
Genoa ir penkiuose kituose 
miestuose, protestuodami 
prieš laikymą armijoj tų, 
kuriems išsibaigė reguliaris 
tarnybos laikas.

Uniforjnuoti kareiviai, * 
maršuodami Genoa gatvė
mis, dainavo Internaciona- 
lą. Sykiu kareiviai šaukė, 
jog. nesiduos valdžiai pa
versti juos ’policijos agen
tais. Mat, valdžia nuspren
dė ilgiau laikyti juos tarny
boje kaip “tvarkdarius” at
einančiuose rink impose 
(kad padėtų laimėti esama- 
jai de Gasperio klerikalų 
valdžiai)..

Didžiojoj kareivinėj Ba
ri kareiviai streikavo, gulė
dami lovose. Bracciano mie- graikų.

ste areštuota 25 kareiviai 
kaip maištininkai.

Jau dvi savaites išstrei- 
kavo 60,000 bankų tarnauto
jų, reikalaudami priedinės 
algos. Eina ir 11 kitų stam-. 
bių streikų. Viso streikuoja 
daugiau kaip 200,000 darbi
ninkų.

Milano darbo unijų cent
ras nutarė pilną paramą 
bankų streikieriams. Ro
mos darbo rūmas tarėsi a- 
pie visuotino streiko šauki
mą mieste ir tik laukė žo
džio nuo Genėralės Darbo 
Konfederacijos. Konfedera
cija turi 6,000,000 narių.

Paryžius. — Francija už
protestavo, kad anglai-ame- 
rikonai be jos žinios įsteigė 
ūkinę savo tarybą ir pa
kvietė vokiečių" vadus įkur
ti valdžią Bizonijoj (ame-. 
rikonų ir anglų užimtame 
plote vakarinėje Vokietijo
je). — Anglai-amerikonai 
žada kviest ir francūzus 
prisidėti.

Graikų Partizanai iš Jūros 
Taipgi Puola Monarchistus

Athenai, Graikija.— Mo- 
narchistų valdžia per kelias 
dienas areštavo daugiąu 
kaip 1,000 demokratinių

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanaT valtimis at
plaukė ir krantan išlipo į 
Peloponnesą, pietinės Grai
kijos pussalį. Užsikūrė at
kaklus, ilgas mūšis tarp 
partizanų ir monarchistų 
žandarmerijos ties Zarhou- 
la kaimu. Tuo tarpu kari
niai Amerikos laivai ma
nevravo Graikijos vande
nyse.

Athenai. —- Graikų par
tizanų radijas tvirtino, kad 
atsiųsta Jungtinių Tautų 
komisija Graikijos rube- 
žiams tėmyti yra 
Amerikos imperialistų a- 
gentų; jie atsiųsti tam^kad 
surastų priekabę ameriki
nei kariuomenei išlipti į 
Graikiją.”

(Atvykus tai komisijai 
“daboti sienas tarp Graiki
jos ir jos kaimynų,” graikų 
monarchistų lėktuvai vėl ' 
pradėjo skraidyti virš Ju
goslavijos, kaip pranešė ju
goslavų radijas.)

“grupp

Valdžia Sučiupo 126 
Tonus TNT Palestinai

Italijos studentai šposauja, vienas kitą veža vaikų 
vežimėlyje ties Piazza Venezia, kur Mussolinis 

dažnai sakydavo kalbas.

r ftlH' 'i?

K Ui

Pasakoja, j buk Trumanas 
“N u bankrutuotų” šalį

Washington. — Republi- 
konų vadai kongrese pasa
kojo, būk Trumano siūlomi 
taksų numušimai, s'ocialės 
apdraudos gerinimai ir kiti 
prižadai “nubankrutuotų 
šalį”.

Bet iš tikrųjų nėra to
kio pavojaus. Turėtų būti 
ir republikonam žinoma, 
jog Trumanas nevykdo sa
vo .prižadų.

VOKIEČIŲ STREIKAI 
PRIE ŠALKI

, Frankfurt, Vokietija. — 
Apie 5O,00Q vokiečių darbi
ninkų Ruhr srityje streika
vo, protestuodami, kad a- 
merikonai ir anglai verčia 
juos alkanus dirbti.

Baghdad, Irak. — Išvyko 
Palestinon 90 ginkluo t ų 
irakiečių “savanorių”, ku
rie mokys arabus, kaip ka
riauti prieš žydus.

New York. — Federalės 
valdžios agentai užgrobė 
dar 67 tonus karinių spro
gimų, nupirktų Palestinos ' 
žydams. Šie sprogi
mai, vadinami M-3, yra 
smarkesni net už TNT. Vi
so per kelias dienas sučiup
ta 126 tonai TNT ir M-3. 
Ieškoma dar 73 tonų'spro
gimų. Kartu valdžia laiki
nai uždraudė bet kokius 
sproginių išgabenimus iš 
New Yorko - New Jersey 
srities.

NEW YORKO MIESTO 
CIO UNIJŲ TARYBA 
REMIA WALLACE

•New York. — Miestine 
CIO Unijų Taryba užgyre 
Henrio Wallace’o kandida
tūrą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus; kartu taryba 
pasmerkė valstijinio CIO 
komiteto daugumą, kuri Al
bany atmetė Wallace’ą, kai
po trečiosios partijos kan
didatą j prezidentus.

New Yorkb mieste esą 
daugiau negu puse visų 
valstijos CIO uni j is tų.

ORAS.—Būsią šaltoka.
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Laisvės Bendrovės Suvažiavimas
Mūsų didžioji metikė šventė jau čia pat. Laisvės 

Bendrovės šėrininkų suvažiavimas įvyks sausio 25 die
ną. Tą pačią dieną bus didysis dienraščio bankietas.

Kaip kasmet, taip šiemet, laukiame svečių iš visų 
apylinkių, čia nereikia nė aiškinti, kaip svarbūs yra 
dienraščio metiniai suvažiavimai ir ką jie reiškia mūsų 
pažangiajai spaudai. Kiekvieno šėrininko iškilmingiau
sia pareiga, kuriam tik galima pasiekti Brooklyną, šia
me suvažiavime dalyvauti ir prisidėti prie svarstymo 
dienraščio reikalų ir ateities. Laisvė yra reikalas pla
čiausios lietuvių visuomenės. Tai visuomenei ji tarnauja 
ir jos parama ji pasilaiko. Tos tiesos niekad nereikia pa
miršti.

Dienraščio Bendrovės metinis sąskridis yra svarbus 
žygis pirmyn ilgam ir produktingam mūsų laikraščio gy
venime. Jau trisdešimt astuoni metai, kaip Laisvė gy
vuoja, jau trisdešimt metų, kaip Laisvė eina dienraščiu! 
Tūkstančiai yra draugų, kurie ją skaito be jokios per
traukos nuo pat jos gimimo. Yra šimtai draugų, kurie 
priklauso Bendrovei, kuri laikraštį išleidžia.

Karštai tikime, kad šių metų šėrininkų suvažiavi
mas bus toks pat produktingas ir entuziastiškas, koki 
būdavo praeityje. Dar kartą susitiksime ir dar kąrtą 
nuoširdžiai pasidalinsime jnintimis dėl dienraščio gero
vės ir ateities.

Francūzijos Socialistų Partijoje
Iš Paryžiaus ateinančios žinios sako, kad Francū

zijos Socialistų Partijoje prasidėjo skaldymosi procesas.
• Partijos vadovybė — Blum ir Ramadier — nepajėgianti 
narius suvaldyti. Kairysis partijos sparnas pradėjęs at
virą sukilimą prieš vadovybę. Sukilėliai savo judėjimą 
vadiną “Suvienytų ir Demokratinių Socialistų Judėji
mu.”

Partijos vadovybė, suprantama, sukilėlius mes lau
kan. Kas tada? Tada,- girdi, išmestieji susiburs į-atskirą 
socialistinę partiją.

Toji kairioji socialistų partija sudarys bendrą fron
tą su Francūzijos Komunistų Partija. Kairieji socialis
tai griežtai stoja prieš Marshall Planą ir visą dabar
tinės Francūzijos vyriausybės užsieninę politiką.

, Palestinos Kovų Atgarsiai Amerikoje
Jei kaip, tai. vieną'gražią dieną visas New Yorkas 

gali išlėkti į padanges! Štai šiomis dienomis prie Jersey 
City sučiuptas didžiulis laivas, pilnas dinamito ir kito
kios pragariškos medžiagos. Jis turėjo plaukti Palesti
non ir tą amuniciją pristatyti Palestinos žydams karui 

, prieš arabus. Sakoma, jeigu nelaimė būtų atsitikus ir 
šitas laivas būtų*eksplodavęs, tai galėjęs į debesis iš
mesti tris tokius miestus, kaip Jersey City. Ir New Yor- 
ko geras kavalkas būtų buvęs išmestas į padanges!

O kur užtikrinimas, kad su ta šmugįiuojama amu
nicija neatsitiks tas, kas pernai atsitiko su amunicija 
vienam Texas valstijos uoste?

Viskas, Arba Nieko
Pereitą ketvirtadienį mūsų valstybės sekretorius 

gen. Marshall buvo pakviestas į Senato Užsieninių San
tykių Komitetą paaiškinti apie kaštus dėl pravedimo 
Vakarų Europoje “Marshall PlanoJ’ Korespondentai tei
gia, kad Marshall buvo “kruvinai” atviras, titpaginiai 
kietas ir britviškai aštrus! Su didelėmis ceremonijomis 
jis nesiskaitė ir į senatorių paklausimus atšovė iš. peties*

* Ypatingai sekr. Marshall įgnybęs tiems, kprie ’ norėtų 
“Marshall Planą” apkarpyti, jam paskiras nukandžioti.

v Vienoje vietoje sekretorius piktai pareiškęs: Duokite
* viską, kas prašoma, arba neduokite nieko ir visą “Mar

shall Planą” numeskite į gurbą! \
Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, pasak sekretoriaus, 

kad Kongresas turi užginti visą keturių metų “Europos 
Atstatymo Planą,” pirmiems penkiolikai mėnesių pa
skiriant šešis bilijonus ir aštuonius šimtus milijonų do
lerių. Paskui kasmet bus galima išlaidas skirti atskirai, 
atsižiūrint į sąlygas. Bet visas keturių metų planas turi 
kaštuoti iki septyniolikos bilijonų dolerių! Tai esą gerai 
apskaičiuota ir tiek, o ne mažiau, Amerikai kaštuosiąs 
“išgelbėjimas Europos nuo komunizmo.”

Sekretorius Marshall ir prezidentas Trumanas nie
kada nesutiksią, kad "šitie skaičiai būtų Senato Komi
teto, arba kurios kitos įstaigos “mėsinėjami,” karpomi 

-č^-bei mažinami.
Republikonai senatoriai kalbėjo, kad jie Marshall 

Planą apkarpys, reikalaujamas .sumas smarkiai suma
žins ir tuo būdu praskins kelią dėl taksų sumažinimo. Jie 
tikėjosi, kad taip palengvins sau kelionę į Baltąjį Namą 
šį rudenį.

Bet kas dabar jiem lieka daryti, kai šitaip griežtai 
Marshall į ji^s prabilo ir uždraudė jo planą karpyti? 
Ypatingai jie atsidūrė keblioje padėtyje dar ir dėl to, 
kad Trumano Doktrina ir Marshall Planas yra abiejų 
senųjų partijų padaras. Juk Vandenberg ir kiti repųbli- 
konų šulai reikalavo dar smarkiau imti nagan “komuniz
mą,” negu demokratai.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO i
VAŽIUOTĖS DARBININ
KAI IR 5 CENTŲ 
FĖRAS

Niujorko važiuotės dar
bininkų unija (CIO Trans
port Workers Union 100 
skyrius) išstojo su. pasisa
kymu už įvedimą New Yor
ko važiuotės sistemoje 8 
centų fėro — ligi šiol sub- 
vėse fėras .tebėra • penki 
centai.

, Šis klausimas buvo pa
vestas visuotinam važiuo
tės darbininkų nubalsavi- 
mui ir jie milžiniškoje dau
gumoje pasisakė už fėro 
kainos pakėlimą, nepaisant 
to, kad bėgyje dešimt metų 
ši unija tam priešinosi.

Vadinasi, unija savo nu
sistatymą pakeitė.

Tuo pačiu sykiu niūjor- 
kiškė CIO taryba pasisakė 
prieš fėro kainos pakėlimą.

Kaip tai suderinti?
Dalykas tame: važiuotės 

darbininkai atsidūrė keista
me labirinte, keistoje padė
tyje. Miesto majoras jiems 
sako: jei jūs norite, kad 
būtų pakeltos jums algos, 
stokite už fėro kainos pa
kėlimą. Kitaip, girdi, mies
tas neturės iš kur pinigų

neginčys ir tai nėra naujie
na. Naujiena ir gera nau
jiena glūdi tame, kad tuos 
daiktus tarybiniai žmones 
jau gaminasi ir kad pirkė
jai turi pinigų jiems pirk
ti, — turi pinigų po prave
dimo rublio reformos!

Be Čechoslovakijos, var
giai kurioje kitoje' šalyje 
Europoje šiandien tokiais 
dalykais žmonės rūpinasi, 
kokius iškėlė Ganaštakas.

JOSEPH NORTH ĮSTOJA 
DAILY WORKERIO 
REDAKCIJON

Žymusis žurnalistas ir 
per ilgoką laiką buvęs sa
vaitraščio “New Masses”

redaktorius Joseph North 
įstojo į Daily Workerio re
dakcijos štabą’.

Kaip žinia, savaitraštis 
“New Masses” liaunasi iš- 
eidinėjęs sykį per savaitę— 
jis išeis mėnraščiu. Tuo 
būdu Joseph North dirbs 
Daily Workery.

Kas skaitė North’o raš
tus, žino, kad jis yra vienas 
žymiausiųjų Amerikos žur
nalistų; jis dalyvavo Ispa
nijos civiliniame kare, jis 
važinėjo po visą eilę kraš
tų — Meksikoj, Kiuboj, Vo
kietijoj, Anglijoj, — taigi 
jis, be abejojimo, bus geras 
angliško liaudies dienraščio 
bendradarbis — nuolatinis 
bendradarbis.

Kaip Wallace’as lures Būti 
Įdėtas į Balotus

Važiuotės darbininkai su 
tuo ir sutiko.

TARYBINIAI PILIEČIAI 
REIKALAUJA ŠALDY
TUVŲ, ŠLUOJAMŲJŲ 
MAŠINŲ

Associated Press prane
ša iš Maskvos įdomią ži
nią, kuri tūloje Amerikos 
spaudoje bandoma lyg ir 
atstatyti prieš pačią Tary
bų Sąjungą, bet kuri iš tik
rųjų parodo ką kitą.

Telegrama skelbia, jog 
didžiausio Maskvos depart- 
mentinio “štoro” (krautu
vės) vedėjas Y. Ganaštakas 
išstojo dienraštyje “Trud” 
su straipsniu, kritikuojan
čiu tūlus fabrikus dėl ne
kreipimo pakankamo dėme
sio į tai, kad jų gaminiai 
turėtų aukštą vertybę.

Be to, jis pareiškė, ko 
Maskvos gyventojai šiuo 
metu labai pageidauja pirk
ti. Tarp kitų dalykų, dide
lis pageidavimas yra elek
trinių šaldytuvų, elektrinių 
šluojamųjų mašinų (va
cuum cleaners),, elektrinių 
bulvėms skusti mašinų, el
ektrinių skalbiamųjų maši
nų, ir t.t.

Tos mašinos gaminamos 
Tarybų Sąjungoj, bet kol 
kas jų gaminama, palygin
ti, mažai; piliečiai turi pi
nigų ir nori tokių daiktų, 
tačiau fabrikai jų nepaga
mina.

Ganaštakas sako: po to, 
kai rublio reforma tapo 
pravesta, pirkėjai ėmė rei
kalauti daugiau,. geresnių 
ir ' “luksusiškesnių” daly
kų, kurių dar vis tebėra 
stoka.

Komercinė Amerik. spau
da bando tą žinią taip aiš
kinti, tarytum ji ’ bylotų 
prieš tarybinę santvarką. 
Bet, iš tikrųjų, tai žinia by
loja už tarybinę santvarką.

Kad tokių dalykų, kaip 
elektriniai šaldytuvai, tva
cuum cleaners, bulvėms 
skusti mašinos, skalbiamo
sios mašinos, T. Sąjungoje 
yra didelė stoka, — niekas

Kai kurie mano, jog su
kurti trečiąją, liaudies par
tiją Amerikoje ir kandida
tuoti prezidento vietai jos 
sąrašu; yra “paprastas da
lykas.”

Taip nėra!
Partiją, kaipo tokią, įkur

ti, žinoma, galima bet kur 
ir bet kaip. Tačiau, jei nori, 
kad josios kandidatas būtų 
balsavimo sąraše kiekvie
noje valstijoje, tai dėl to 
tenka labai daug darbuotis.

Amerikoje yra 48-nios 
valstijos. Kiekviena jų tu
ri savo įstatymus ir rinki
minę santvarką, tik pagal 
kurią galima statyti kandi
datus. Bepig demokratų ir 
republikonų " partijoms — 
jos senos, įsigyvenusios ir 
dėl to be jokio vargo kiek- 
vien&riuose rinkimuose jos 
gali statyti savo kandida
tus: Kitais žodžiais: jos “te
galės” partijos.

Henry A. Wallace’ui pa
skelbus, kad jis sutiks kan
didatuoti šalies prezidento 
vietai trečiosios partijos są
raše, tuojau iškilo klausi
mas: ar visose valstijose jis

Henry A. Wallace sveikina at
ėjusius jį išgirsti 'ir raginti 
kandidatuoti i prezidentus 
viename iš daugelio masinių 
mitingų, kuriuos visur lankė 
mihibs eilinių žmonių, lau
kiančių, kad jis tartų žodį. 
Tų žodį — kandidatuosiu----
jis tarė gruodžio 29-tą ir tuo- 
mi sukėlė didžiausią sąjūdį 
šalyje ir pasaulyje. Visose 
Jungtinėse Valstijose dėl to 
dabar eina didžiausias persi- 

grupavimas pelitinių jėgų,
■ I-..-.—■+-. ,■ ------------

Senate ir atstovų bute diskusijose visos zpusės pa
aiškės.

Kas liečia didžiąją komercinę spaudą, tai beveik 
vienu balsu ji šaukia Marshallui dubti tiek, kiek jo plano 
pravedimas reikalauja. Čia jokio skirtumo nėra tarpe 
demokratiško “The New, York Times” ir republikoniš- 
ko “New York Herald Tribune.” Komercinė spauda tiki 
sekretorium Marshall, kai jis sako, kad visas pasaulis 
atsidūrė ant svarstyklių, Marshall Planas su septynio
lika bilijonų dolerių turįs jį nusverti kapitalizmo pusėn.

galės būti išstatytas kandi
datu? Jeigu galės, tai kas 
būtinai tose valstijose teks 
Wallace’o šalininkams at
likti, kad jį įdėjus į tos ar 
kitos ’ valstijos 'kandidatų 
sąrašą?
Ligi šiol spėjama, kad tik 

40-tyj valstijų Wallace’ui 
teks formaliai kandidatuoti 
ir piliečiai ras jo vardą, įdė
ta i kandidatų sąrašą. Bet 
ir tūlose iš tų 40 valstijų 
Wallace’o šalininkai turės 
daug darbuotis, iki tikslas 
bus pasiektas.

Štai kai kurie pavyzdžiai.
New Yorko valstijoje rei

kės surinkti 12,000 balsuo
tojų parašų, — nemažiau, 
kaip po 50 parašų iš kiek
vienos apskrities. Tiesa, 
New Yorke gyvuoja Ame
rikos Darbo Partija, kuri 
užgyrė Wallace’o kandida
tūrą. Jei Wallace’as sutiks 
kandidatuoti ADP sąraše, 
tai, žinoma, rinkimas pilie
čių parašų atpuls. *

Kalifornijoj reikės su
rinkti apie 175,000 piliečių 
parašų.

Massachusetts 
50,000 parašų.

Illinois — 25,000 parašų 
ir nemažiau, kai po 200 iš 
kiekvienos apskrities.

South Dakotoj — 10 nudv 
šimč.,parašų tų piliečių, ku
rie dalyvavo pastaruosiuose 
balsavimuose.

Delaware — 250 iš kiek
vienos apskrities, kurių iš 
viso tėra berods tik trys.

Missouri — 2$,000 pilie
čių parašų.

Michigane — 8,000 para
šų, bet nei iš vienos apskri
ties neprivalo būti daugiau, 
kaip 35 nuoš.

North Dakota — 15,000 
piliečių parašų.

North Carolina — 10,000 
piliečių parašų.

Kitose . valstijose, kaip 
Ohio, Pennsylvania, Texas, 
Maryland, Connecticut) In
diana, New Jersey, Arkan
sas, Virginia, ir kt., paly
ginti, po daug mažesnį skai
čių piliečių parašų teks su
rinkti.

Gi tūlose valstijose pilie
čių parašai rinkti visai ne
reikės, — užteks suvažiavi
mų, kuriuose bus padarytas 
formalus nutarimas - rei
kalavimas. Tarp tokių vals
tijų yra Georgia, Idaho, 
Iowa, Washington, Kansas, 
Nebraska, New .Mexico ir 
kt.

Matome, kiek Wallace’o 
šalininkai turės įdėti darbo 
tik tam, kad jo vardą įtrau
kus į prezidento vietai kan
didatuojančių sąrašus! Tai, 
milžiniškas darbas. Tūlose 
valstijose jis privalo būti 
atliktas tuojau* jei norima, 
kad ten Wallace’o' vardas

Balsas Del Taikos
Šiomis dienomis Bostone 

sustojo žmogus, vardu 
Charles Rohrer, pasišventė
lis ir darbuotojas ■ dėl pa
saulio taikos; kaip jis save 
vadina “One man campaign 
for World Peace.”

Charles Rohrer 46 metų 
amžiaus (iš North Man
chester, Ind.), tarptautiniai 
pagarsėjo po antrojo karo 
pabaigos, kada jis pradėjo 
važinėti po Europą ir pla
čiąją Ameriką dėl taikos 
reikalu.

Jis savom išlaidom atlan
kė Europą tris kartus ir iš
važinėjo visus Amerikos 
miestus, kelis sykius buvo 
Washingtone ir daug kar
tų lankė Sovietų U. N. dele
gaciją tikslu pasiekti ge
resnį pasauly kooperavimą 
dėl taikos. Paskutiniųjų še
šių savaičių bėgyje jis at
lankė didesniuosius Ameri
kos miestus, keliaudamas 
busu naktį ir kalbėdamas 
su laikraštininkais ir su 
“žmogum ant gatvės” die
na, c

Jis mano,' kad Byrnes- 
Marshall - Truman aktas 
veda prie neišvengiamo ka
ro ir ta politika reikėtų 
skubiai nukreipti kiton pu
sėn, kad išvengus pasaulio 
katastrofos. Jis sako “suži
nojęs” iš “patikimų šalti
nių”, kad Sovietai turi ato
minę bombą ir jos yra dir
bamos, kaip ir Amerikoje— 
pilnu tempu. Bet Sovietai 
nenori karo ir mėgina eiti 
prie pastovios taikos palai
kymo.

Taikai sudaryti iš Sovie
tų pusės nėra reikalaujama 
daug; jeigu mūsų šalies po
litikai norėtų taikos, prie to 
galima būtų prieiti greitu 
laiku.

Sovietų taikūs" sąlygos 
skamba sekančiai: Turėtų 
būti pasirašyta Vokietijos 
taikos stuartis ir tada So
vietai ištrauktų savo oku
pacijos armiją iš Vokieti
jos.

Stambi vokiečių industri
ja turi būti atiduota Vokie
tijos liaudžiai užtai, kad 
didysis Vokietijos trustas 
iššaukė karą jau du sykius 
ir Sovietai sako — mes ne
leisime iššaukti ir trečiojo 
karo, dėlto industrija turi 
būti valdoma liaudies: pa
prastas darbo žmogus ka
ro nenorėjo ir nenorės.

Vokietija turėtų atlygin
ti Sovietams 10 bilijonų do
lerių karo nuostolių, at
statyti nacių sunaikintus 
25,000 Sovietų miestų ir 
ūkių.

Suvienyti rytų ir vakarų 
Vokietiją. Vokietija turėtų 
būti prižiūrima ir kontro
liuojama per 40 metų, iš su
darytos komisijos, Sovietų 
anglų, francūzų.ir ameriko
nų. Vokietija turi būti su- 
demokratįUta, duotas lais
vas balsavimas visiems ir 
lygios teisės ušstatyti savo 
kandidatus valdiškosna. vie- 
tosna.

Charles Rohrer toliau sa
ko : — Mūsų kongresas į- • 
nešė į U. N. gerų sumany
mų dėl kooperavimo ir pa
saulinės taikos, bet dabar 
svetimų šalių politikieriai 
Washingtone pardavė mus 
ir pavertė U. N. instrumen
tu į prievartos politiką. 
Vienas iš tų yra Winston 
Churchill, kuris “kiša nosį” 
į mūsų politiką nepageidau
jamai ir per daug'. Jis sako: 
— Aš esu priešingas tam 
senam karo kurstytojui; 
mes turėjo kariauti pirmąjį 
ir antrąjį pasaulinį karą 
dėl jo supuvusios politikos 
ir Anglijos vedimo į pra
gaištį.

Dabar mums laikas yra 
kreipti savo politiką į gerą
ją pusę, kol dar ne vėlu, 
turim pastatyti tinkamus ir 
taikos norinčius žmones va
dovauti mūsų politikai, kad 
ja pasitikėtume mes ir visos 
pasaulio šalys.

Toliau jis sako: — Gen. 
Marshall lieja “gailias aša- 
ras” dėl pavojingiausio bu
vusio mūsų priešo Vokieti
jos, kad Sovietai reikalauja 
10 bilijonų dolerių padėti 
atstatyti 25,000 miestų, ku
riuos sugriovė Hitlerio 
banditai, bet nei “ašaros” 
neišleido dėl mūs, amerikie
čių, kada prez. Trumanas 
prašė mus labai sunkiai 
dirbti, kad sumokėjus tak
sais 17 bilijonų dolerių iš
laikymui armijos ir dabar
tinės padėties Europoje.

Jis toliau šypsodamasis 
priduria, jei mes norėtume 
taikos tikrai, tai būtų mums 
daug “pigiau” atlyginti So
vietams 10 bilijonų dolerių 
už žalą, padarytą jiems vo
kiečių, negu duoti Europai 
17 bil. doleriu iššaukimui 
trečiojo karo.

Žinoma, Sovietai nenori 
ir nereikalauja amerikiečių 
užmokėti jiems vokiečių 
padarytas skriaudas.

Ne tik, kad Byrnes aktas 
negalėjo duoti mums tai
kos, bet veda mus prie lenk
tyniavimo'* dirbimui karo 
ginklų dėl artėjančio tre
čiojo karo.

Po visą Ameriką yra pra
dedama dirbti ginklai karui 
ir už Washingtono - sienų 
girdima kalbant, kad Sovie
tai yra manevruojamai į to
kią poziciją, kur jie būsią 
priversti pradėti karą.

Agresinė Byrnes - Mar
shall - Truman politika 
prieš Sovietus augina nepa
sitikėjimą ir kerštą mums 
nuo kitų pasaulio šalių; at
eityje reikės gal brangiai 
už ją užmokėti.

Charles Rohrer, baigda
mas, pridūrė: — Tas mano 
važinėjimas yra sunkus ir 
kaštaunas darbas, bet turi 
būti atliekamas ir kas nors 
turi jį atlikti. Aš žinau, kad 
eilinis žmogus nenori kaYo 
ir aš mėginu kalbėti už ei
linį žmogų. Ch. Petrates.

oficialiai pasireikštų lap
kričio mėnesio balsavimuo
se.

Progresyviai lietuviai pri
valo prisidėti priė šio di
džiulio darbo.

Labai svarbu, kad Wal
lace’as būtų oficialiai įdėtas 
į kandidatų sąrašą tokiose 
valstijose, kaip New Yor
kas, Pennsylvania, Illinois, 
Kalifornija, Michigan, 
Ohio, Massachusetts, Con
necticut!, New Jersey.

Šitos valstijos yra dide
lės, su daugeliu gyventojų, 
kurių reikšmė rinkimuose 
bus labai svarbi.

M. G-nis.

.PRADĖJO DARBĄ
Maskvos miesto širdyje 

jau pradėtas tęsti darbas 
ant aukščiausio ir didžiau
sio pasaulyje namo, vadina
mu Sovietų Palocius. Tas 
namas buvo pradėtas staty
ti 1937 metais ir kai sun
kieji keltuvai buvo sudėję 
namui plieno balkius 1941 
metais, darbas buvo Nu
trauktas dėl karo priežas
ties. Tas namas turės 1,365 
pėdas aukščio; Lenino sta
tula bus 1000 pėdų aukštu
me...

Tas namas yra paskirtas 
valstybinėms raštinėms ir 
jame dirbs apie 50,000 ofiso 
darbininkų. Ch» *P»Ck R
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KODĖL PADAROMA TŪKSTANČIAI BEREIKALINGŲ OPERACIJŲ
Jungtinėse Valstijose per 

metus padaroma 9 milionai 
operacijų. Gydytojai žino, 
jog .'daugelis tų operacijų 
yra bereikalingas žmonių 
pjaustymas ir net žudymas, 
— rašo daktaras Albert 
Deutsch žurnale Woman’s 
Home Companion:

— Kas metai yra išpjau
nama tūkstančiai kūno da
lių, pradedant tonsilais ir 
baigiant skilviais, dėl tokių 
priežasčių:

Gydytojas nepažino ligos, 
perdaug mėgo operacijas 
daryti, nebuvo išsilavinęs 
operacijoms arba darė jas 
tik pasipinigavimui. Buvo 
ir tokių 'atsitikimų, kad 
nervingas, nusigandęs žmo
gus reikalavo operacijos ir 
gydytojas ją padarė, nors 
matė, jog nereikia operaci- 

, jos. Tai neatleistinas dak- 
■ ‘taro pasidavimas nervuo- 

čiaus užgaidai.
American Foundation — 

visuomeninė apšvietos ’ į- 
staiga — pirm 10 metų ap
klausinėje šimtus patikimų 
gydytojų visuose > šalies 
kampuose, kas liečia opera
cijas. Gautos iš apklausinė
jimų žinios paskui buvo iš
leistos kaip raportas, pa
vardintas American Medi
cine? Expert Testimony out 
of Court (Amerikinė Medi
cina: Žinovų Liudijimai ne 
Teisme).
Dauguma Operacijų Dary

tojų Neišsilavinę
Vienas Amerikos Chirur

gų Susivienijimo narys sa
ko tame raporte:

“Tai, turbūt, teisybė, kad 
gydytojai be speciąlio išsi
lavinimo padaro bent pusę 
visų operacijų šioje šalyje.”

Apie 40,000 daktarų daro 
operacijas, nors mažiau 
kaip 15,000 jų turi liudiji
mus kaip operacijų speciali
stai. Daugumos valstijų į- 
statymai leidžia bet kokiam 
gydytojui daryti net sun
kiąsias operacijas, nežiū
rint, ar jis turi reikiamo 
patyrimo ar ne. Taigi nėra 
ko stebėtis, kad ir nuo pa
prastų operacijų Amerikoje 
miršta daugiau žmonių, ne
gu bet kurioje kitoje civili
zuotoje šalyje.

Tik Dėl “Biznio”
Vienas daktaras viduri

nėse valstijose, paliudytas 
kaip chirurgas ir klinikinis 
patologas (tyrinėtojas iš
pjautų kūno dalių po ope
racijos), sakė:

“Aš tris rytus per savai
tę praleidžiu kaip patologas 
vienoje iš didžiųjų mūsų li
goninių. Aš turįu įdomų 
rinkinį kūno dalių, kurios 
sąmoningai ar nesąmonin
gai išpjautos vien tiktai dėl 
pinigų.”

Skaitant rimtus medika- 
lius žurnalus, žmogus ma
tai, jog ir šiandien tebėra 
pamatiniai tokie pat blogu
mai operacijų daryme, kai o 
ir prieš 10 metų.

Apendikų Pjaustymas
Daugybė apendikų be 

reikalo išpjaunama. Nors 
daug gyvybių buvo išgelbė- 

• ta per greitą sugedusių 
apendikų išpjovimą, antra 
vertus, daugelis žmonių bu
vo pastatyti mirties pavo- 
jun per nereikalingus apen
dikų pjaustymus. Taip an
tai, vyriausias chirurgas 
vienoje ligoninėje išpjovė 
35 apendikus. Juos paskui 
ištyrė gydytojas patologas, 

. ir atrado, kad 28 apendikai 
buvo visai sveiki.

“Raketas”
Yra tuščiagalvių, kurie 

didžiuojasi, kad duoda iš
pjaut apendiką. Yra nesvei-
3 pusi,—Laisvė (Liberty, Lit h. Daily)—• Pirm., Saus. 12, 1948

con

o

kų nervų žmonių, kurie 
prašosi išimt jiem apendiką, 
nors gydytojas nemato rei
kalo. Yra pašlemėkiškų gy
dytojų, kurie nemoka arba 
nesistengia dalyko ištirti. 
Yra daktarų, kurie pjausto 
apendikus tik dėl pasipini
gavimo. Iš viso to susida
ro didžiausias apendikų 
operacijų “raketas” (žuli- 
kiškas biznis).

Sveikas apendikas atlie
ka tam tikras pareigas kū
ne; taigi bereikalingas jo 
išpjtfvimas yra blogas daly
kas, o dar dvigubai bloges
nis vaikams.

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo suvažiavime 1946 
m. daktaras M. G. Peter
man, vaikų ligų specialis-į likusiem keturiem šimtam 
tas iš Milwaukee, dėl to pa-i ir nusprendė, kad dviem 
reiškė:

“Staigus apendiko užde
gimas kūdikystėje yra tik 
retas atsitikimas, bet, de
ja, visur ir nuolat daroma 
apendiko operacijos vai
kams.”

Gimtuvių Pjaustytojai
Dr. Norman F. Miller, 

moteriškų ligų ir gimdymij 
profesorius Michigano uni
versitete, ištyrė 246 išpjau
tas gimtuves (gumbus) de
šimtyje ligoninių per ketu
ris mėnesius. Jis nustebo 
atradęs, kad 82 gimtuvės 
buvo be reikalo išimtos ar
ba prastai išpjautos.

Alergija ir Operacijos
Daugelis žalingų ų* bran

giai kainuojančiu operacijų 
yra padaroma 7 žmonėms, 
kenčiantiems tiktai nuo 
alergijos. (Alergija yra li
ga, kur žmogus serga nuo 
tam tikrų valgių arba to
kių patenkančių į kūną pro
teinų, su kuriais jo kraujas 
nesutinka.) Jokia operacija 
negali pašalint alergijos. 

I f

Dr. E. A. Thacker apra
šė Amerikos Gydytojų Su
sivienijimo JoumaFe, kaip 
buvo operacijomis vargina
mas vienas alergiškai žmo
gus. Jo nosiai buvo padary
ta 10 operacijų, ir tik galų 
gale pabandyta ištirt, gal 
jis yra alergiškas tūloms 
įkvėpuojamoms dulkė ms. 
Pasirodė, kad jis alergiš
kas šuns pleiskanoms. Po 
to jau lengvesnė išeitis — 
saugotis pleiskanotų šunų!

O kas suskaitys žmones, 
kuriems daktarai gramdė, 
pjaustė ir svilino veido 
kiaurymes (sinus) tiktai 
todėl, kad jie pirma neišty
rė tų žmonių alergijos!
žmonės, Kurie Nori Būti 

Pjaustomi
Bereikalingos operacijos 

taip pat daromos neurotiš- 
kiems vyrams ir moterims, 
kurie gauna keisto pasi
tenkinimo iš to, kad jie 
pjaustomi. «

Vienas paprastas gydy
tojas New Yorke prašė pa
tyrusį ir sąžiningą chirur
gą nupjaut tūlai moteriai, 
esą, vėžiu sergančią krūtį. 
Chirurgas ištyrė moterį ir 
nerado jokio vėžio. Bet ji
nai vis tvirtino, kad turin-’ 
ti krūtyje vėžį, ir būtinai 
reikalavo nupjauti krūtį. 
Kada chirurgas atsisakė, 
tai moteris susirado kitą 
gydytoją, kuris jai ir nu
pjovė sveiką krūtį.

Tonsilų Lupimas
Amerikiečiams išlupama 

daugiau tonsilų, negu iš
pjaunama bet kurių kitų, 
organų. Yra plačiai papli
tus klaidinga nuomonė, būk 
tonsilų išėmimas esąs svei
kas dalykas.' Bet sąžiningi 
gydytojai ką kita sako. 

’ Dr. Harry Bakwin, pla
čiai žinomas vaikų ligų spe-

cialistas, aštriai smerkia 
tonsilų lupimą be atodai
ros ir be tikro reikalo. Jis 
nurodo, kad nors tonsilų iš
ėmimas yra laikomas gana 
saugia maža operacija, ta
čiau žmogus kartais ir nuo 
jos miršta; dažniau gi pp 
tonsilų išlupimo' išsivysto 
tokios rimtos ligos, kaip 
plaučių uždegimas ir skau
duliai plaučiuose.

Neatleistina Kvailybe
Amerikinė Kūdikių Svei

katas Draugija prieš keletą 
metų tyrinėjo 1,000 vaikų, 
turinčių 11 metų amžiaus. 
Šešiems šimtams vaikų bu
vo jau išimti tonsilai. Gy
dytojai peržiūrėjo tonsilus 

šimtam reikią pašalinti ton- 
silus. Kita gydytojų grupė 
žvilgterėjo į tonsilus liku
siųjų dviejų šimtų vaikų ir 
nutarė šimtui jų išpjaut 
tonsilus. Dar liko šimtas 
su tonsilais. Trečia gydy

"Here’s one to grow on!”

GREATER NEW YOR& O'

Didžiajam New Yorkui — verslo ir kultūros centrui
Consolidated Edison, vyriausias jo elektrinis tar

nas ir geso ir garo teikėjas, pareiškia sveikinimus už 
didžiausius mūsų Miesto* pasiekimus per praeitą pus
šimtį metų. . c

Daiktiškas mūsų pasitikėjimas dar didesne jo atei- 
cia yra įrodomas tuom, kad mes pradėjome 4 metų 
programą, kuri apskaičiuojama bent $280,000,000 
lėšų, padidinimui, ir pagerinimui mūsų įrengimų šios 
srities žmonėms ir pramonėms aptarnauti.

Ši programa, kuriai padaryta jau gera pradžia, 
yra suplanuota tam, kad galima būtų iš anksto užtik
rinti augantįjį New Yorko pareikalavimą gausingų, 
nebrangių aptarnavimų ateities metams.

OB

tojų grupė paskui išėmė 
tonsilus dar 35-kiems. Galų 
gale, palikta tonsilai tiktai 
65 vaikams iš 1,000. Bet jei
gu būtų buvus pašaukta 
ketvirta gydytojų grupe, 
suprantama, būtų išlupusi 
tonsilus ir kai kuriems iš tu 
65 vaikų.

Toks urminis tonsilų Įli
pimas vaikams yra kvaily
bė ir keista tūlų gydytojų 
užgaidą, sako Amerikinė 
Kūdikių Sveikatos Draugi
ja.

Operacijos Nemoti karos
Daug bereikalingų opera

cijų padaroma ir neuroti- 
kams, sergantiems tik dva
siniais pakrikimais, tuščio
mis baimėmis ir t.t. Pavyz
džiui, dr. A, E. Bennett, žy
mus psichiatras gydytojas 
Omahos mieste, ištyrė 150 
neurotikų, dvasinių ligonių, 
kuriems buvo daromos ope
racijos. Paprasti medika- 
liai daktarai ęurado pas 
juos tokius nebūtus daly

F '%>■ 'W S

kus,' kaip žarnų, skilvio, 
thyroidinių liaukų ligos, or
ganiniai smegenų sugedi
mai ir t.t. Tiems žmonėms 
buvo padaryta 244 operaci
jos. Po viso .to patikrinta, 
kad jiems nereikėjo jokių 
operacijų, o tiktai psichia
trinio - dvasinio gydymo. ‘

Dalinimasis Atlyginimu
Plačiai veikia nedoriau

sias operacijų “raketas,” 
kur gydytojai siunčia žmo
nes pas chirurgus, o chirur
gai dalinasi su anais atlygi
nimu, gaunamu už operaci
jos padarymą.

Didžioji dauguma gydy
tojų smerkia tokį nelabą 
“raketą,” kur už pasidali
namus pinigus daroma vi
sai bereikalingos operaci
jos.

Sis kriminalią biznis vei- silavino chirurgijai vienoje 
 Ateina iš užgirtų ligoninių a.'_„ 

T. _ savo daktarą, jeigu, jis nėra Amerikonų 
Jis, noredamasjpašinaudoti, Chirurgų Kolegijos narys, 
7*' ~ j.j” arba jeigu jis neturi diplo-
ir nurodo chirurgą, šis cįii-1 mo iš Amerikinės Chirur-

kla, pav., šitaip: 
moteris pas 

pataria “eit ant operacijos” 

rurgas išpjauna jai sveiką 
kūno dalį ir gautais pini
gais pasidalina su gydyto
ju, atsiuntusiu jam tą auką. 
Kaip Išvengti Bereikalingų

Operacijų
Daktaras Albert Deutsch 

tuo tikslu duoda sekamus 
pasiūlymus:

Valstijos turėtų duoti 
chirurgų leidimus tik tiems 
gydytojams, kurie gana iš
silavinę operacijas daryti ir 
yra padorūs žmonės. Reikė
tų laikytis tokių taisyklių, 
kokias vykdo geresniųjų 
Clevelando Ligoninių Tary
ba, būtent:

Jokiam Clevelando dak
tarui neleidžiama daryti 
rimtą operaciją priklausan
čioje tarybai ligoninėje, jei
gu jis bent trejus metus ne- 

arba

gų Tarybos.
Ne vienas, bet daugiau 

chirurgų privalo spręsti 
apie bet kokios svarbios 
operacijos darymą. Chirur
gai turėtų tartis ir su kitų 
medicinos sričių specialis
tais pirma, negu nuspręs 
operaciją daryti.

. Kai kurie žymūs chirur
gai reikalauja, kad jokia 
rimta operacija nebūtų da
roma be kelių specialistų 
nutarimo ir pasirašymo.

Kiekvienos ligoninės nuo
latinis štabas turi laikyti 
pasitarimus, kuomet spren
džiama, ar reikia operaci
jos. Po kiekvienos operaci
jos privalo būti bendrai ap- 
svarstoma, kaip ta operaci
ja pavyko ar nepavyko. 
Ypač smulkmeniškai turi 
būti nagrinėjama operaci
ja, jeigu ligonis mirė. Daręs 
operaciją chirurgas turi 
kiekviename atsitikime iš
dėstyti, kaip jis veikė ir

(Tąsa* 5 pus.)



Jonas Kaškaitis.
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Pasišvaisčius Po 
Festivalį(Istorinė Apysaka)

iii Parašė Justas Paleckis
Tačiau ji stengėsi su vaikais kalbėti ir 
angliškai ir prancūziškai, kad jie tų kal
bų išmoktų. O vokiškai caro vaikai visai 
nemokėjo ir, nors vokietė būdama, carie- 
nė jų savo gimtosios kalbos nesistengė 
išmokyti.

Leitenantas Fabrickis dabar turėjo 
retą progą iš arti stebėti Aleksandrą, 
apie kurią Petrapilio visuomenėj ėjo 

. įvairios kalbos. Tai buvo tikrai graži mo
teris. Taisyklingų veido bruožų, aukšto 
ūgio, gražios figūros, grakščios eisenos, 
tikrai cariškos laikysenos. Jos kalba ir 
aplinka liudijo apie jos didelį išsilavini
mą, dailininkės talentą, tvarkingumą ir 
darbštumą. Susidarė įspūdis, kad Petra
pilio visuomenėj sklidusios kalbos apie 
esančius pas ją palinkimus prilygti ca- 
rienei Kotrynai II nėra be pagrindo.

Buvo ten ir artimiausioji carienės 
draugė Anė Vi r ubo va. Toji neįspūdingos 
išvaizdos ir luoša moteris kėlė beveik dar 
didesnio susidomėjimo Fabrickiui, retai 
rūmuos tebuvojusiam. Apie Virubovos 
įtaką ir reikšmę, jos santykius su carie- 
ne ir jos vaidmenį paslaptingojo senio 
Rasputino santykiuos su caro rūmais, 
buvo ištisos legendos. Galėjo pastebėti, 
kad Virubova kiekviena proga parodo 
savo didžiausią prisirišimą carienei, žiū
ri į ją, kaip į kokią dievybę, skuba už
bėgti už akių kiekvienam jos norui. Tai 

• buvo kažkoks nepaprastos meilės pasi
reiškimas.

Supažindinęs Fabrickį su vaikais, ca
ras jį atleido tiesioginėm pareigom. Ne
trukus išsiskirstė ir vaikai, išėjo Virubo
va ir Nikalojus su Aleksandra pasiliko 
vienu du.

— Niki, — tarė Aleksandra, — aš 
negaliu nurimti dėl to Gotos almanacho 
leidėjo įžūlumo. Aš kalbėjau su grafu 
Frederiksu, ar negali jis paveikti, kad 
tie užsispyrėliai išbrauktų tuos du žo
džius. Aš maniau, kad niekas ligšiol nė
ra atkreipęs jų dėmesio. Bet, pasirodo, 
mūsų rūmų cenzūra kasmet išbraukia 
juos iš korektūros lakštų; o jie vistiek 

xsau spausdina ir tiek.
- Gal reikia pagrasinti, kad almana

chas bus uždraustas įvežti, jei leidėjai 
neiįpildys to reikalavimo.

— As ir pasiūliau tai grafui Frede; 
riksui padaryti. Bet jis tiesioginiai to 
klausimo nežinąs ir siūlė pasikalbėti su 
generolu Mosolovu. Dabar aš kaip tik jo 
laukiu ateisiant.

— Gerai, Sunshine (Sunshine — ang
liškai Saulėtoji. Taip vadindavo Nika
lojus žmoną), aš netrukdysiu jūsų susi
tikimo. Bet *aš, kaip istorikas, abejoju, 
ar pasiseks priversti leidėjus pakeisti. 
Istorikai dideli, užsispyrėliai tikslumo at-

Caras nuėjo į biblioteką. Aleksandra 
pasiliko Mosolovo laukti ir niršo prieš 
tuos neklaužadas Gotos almanacho leidė
jus. Mat, Gotos almanachas, kur buvo 
surinktos visos žinios apie visas pasau
lio valdovų šeimas, visada žymėjo'Ru
sijos valdančiąją dinastiją ne kaip “Ro
manovų,” bet vadino ją “Holšteino -Go- 
torpo - Romanovų dinastija.” Tai alma
nachas darė griežtai prisilaikydamas is
torijos duomenų, nes Kotrynos II vyras 
Petras III buvo tik iš motinos Romano
vas, o iš tėvo Holšteino - Gotorpo herco-. 
gas. Carienė Aleksandra laikė to herco
gų titulo minėjimą įžeidimu ir norėjo 
palikti tik Romanovų vardą.

Mosolovui nustatytą valandą atėjus, 
carienė paklausė:

— Nejaugi negalit rasti būdo tą at
kaklią redakciją priversti išbraukti tuos 
du žodžius? f

— Jūsų didenybe, aš jau rašiau jiem 
. ir gavau atsakymą, kad jie nesutinka.

— O jei aš leisiu pažymėti, kad jūs 
kreipiatės mano įsakymu.

— Tada, jūsų didenybe, jie prisius iš
traukas iš istorinių aktų, kuriais bus pa
tvirtintas jų vartojamo dinastijos pava
dinimo istorinis tikslumas. O jie dar ga
li paskelbti tį susirašinėjimą ir būtų 
nesmagumų.

— Tada uždrauskit įvežti almanachą 
' į Rusiją, — neatsileido carienė.
/ — Tai gal būtų dar pavojingesnis žy
gis, nes sukeltų tam tikrą plataus masto 
triukšmą, ai* net skandalą. Visi stebė
tųsi, kaip tai pats aristokratiškiausias 
ir monarchistiškiausias almanachas gali

■ būti uždraustas įvežti i Rusiją. Kiltų

kalbų tiek Rusijoj, tiek užsieny. Alma
nachą vistiek įvežtų diplomatai ir jis 
teiktų medžiagos svarstyti jautrų dinas
tinį klausimą, kurio dabar platesni 
sluoksniai vistiek nežino. Juk jau metų 
metais tas dinastijos pavadinimas spaus-“ 
dinamas, o niekas nekreipia dėmesio. 
Verčiau ir dabar to klausimo nekelti, 
jūsų didenybe.

Mosolovas patarė bandyti paveikti Go
tos almanacho redakciją per didžiąją ku
nigaikštienę Viktoriją Feodorovną, kuri 
kilusi iš Saksen-Koburg-Goto hercogų 
giminės. Carienė sakėsi dar ^pagalvosian
ti ką dalyti, ir Mosolovas atsisveikino.* 
Nors tas reikalas ją labai pykino, bet ji 
suprato, kad jo kėlimas tikrai gali būti 
žalingas, suvaldė savo įtūžimą ir jau be
veik nieko nebekalbėjo apie taksu vėl pas 
ją sugrįžusiu Nikaloju. -

Pasitikrinęs, kad pasiuntiniam nusta
tyto priėmimo laiku nė vienos audienci
jos nėra, Nikalojus pasiūlė visa šeimy
na nuvažiuoti į Peterhofą, pasižiūrėti 
kaip jų mėgiamoji jūra atrodo vėlyvą 
rudenį. Visi susėdo į automobilius ir nu
dūmė _į Peterhofą.

Pakeliui carienė pasakojo kaip Tatja
na su Aleksiejų buvo užėję pas rūmų 
sargus ir sužinojo, kad už poros dienų 
bus vieno sargo dukrelės gimimo diena. 
Todėl jie norį ką nors padovanoti. Kar
tu važiavęs Aleksiejus įtikinėjo, kad rei
kia dovanoti gyvą arklį arba automobi
lį, nes toji mergaitė raiša ir jai sunku 
vaikščioti. Kai carienė pasakė, kad jai, 
kaip mergaitei, verčiau esą dovanoti lė
lę, mažasis Aleksiejus supyko ir įsižei
dė, beveik verkti pradėjo. Tik pagrasi
nus važiuoti atgal ir neleisti į mergai
čių ruošiamą' arbatą, Aleksiejus nurimo. 
O jo dėmesiui visai nukreipei, Aleksand
ra pasiūlė sustoti ir visus nufotografuo
ti. Sugrupavusi .visą šeimyną ir palydo
vus, carienė nutraukė savo ^kodaku.”

Grįžę iš to pasivažinėjimo, caras su 
cariene ir Aleksiejų šeštą valandą nuėjo 
į dukterų bendrąjį kambarį arbatos, kui\ 
jie buvo caro dukterų didžiųjų kuni
gaikštyčių svečiai, o jos visos šeiminin
kės. Be caro šeimynos, čia buvo sukvies
ti ir kai kurie caro šeimai artimesnieji 
caro bataliono karininkai ir keletą jau
nų didžiųjų kunigaikščių. Tai buvo sma
gi vaikų šventė,' ir caras su cariene 
džiaugėsi jų džiaugsmu, ypač, kad jų 
svarbiausias rūpestis — Aleksiejus — 
šiuo metu buvo sveikas ir gerai jautėsi.

Visa šeimyna labai mylėjo Aleksiejų, 
nors jis kartais ir įvarydavo seserim 
ašarų. Ir dabar, pataikęs valandėlę, ka
da visi nutilo, mažasis Aleksiejus staiga 
tarė: “O Tatjana įsimylėjusi Malamą!” 
Visi garsiai susijuokė dėl tokio netikėto 
pareiškimo, o Tatjana su leib-ulanu Ma
lama išraudo ir nežinojo kur akių dėti. 
Mat, Tatjana, buvo prasitarusi seserim, 
kad Malama jai patinka, o tai Aleksie
jus nugirdo. Caras prisiminė pernai per 
susitikimą Svinemiunde Vilhelmo pa
reikštą nuomonę apie Aleksiejų; Kai ca- 

. ras parodė Vilhelmui Aleksiejaus nuo
traukas, kaizeris pasakė, kad jis labai 
panašus į carą Petrą Didįjį, kada jis bu
vo vaikas. Vilhelmas paklausė, o kur da
bar esanti caro Petro lazda, kuria jis 
mėgdavo apkulti savo ministerius ir ar
timuosius. Carui atsakius, kad toji lazda 
laikoma Ermitažo muziejuj, Vilhelmas 
tarė: “Žinai, Niki, kai Aleksiejus išaugs, 
liepk tą Petro lazdą paimti iš Ermitažo 
ir atiduok jam.”

Po arbatos vaikai ir jaunimas pradėjo 
žaidimus, a caras nuėjo į savo kabinetą, 
nes turėjo priimti užsienių reikalų mi
nister! Izvolskį. Ministeris carui dėstė 
apie nemalonųjį diplomatinį smūgį, kurį 
Rusijai suteikė Austro-Vengrija paskel
busi buvusių jos laikinoj valdžioj Turki
jos provincijų Bosnijos ir Hercegovinos 
visišką prijungimą prie savo imperijos. 
Štai, kur atsiliepė Mukdenas ir Cusima!

. Juk jei ne japonų karo pralaimėjimas, 
austrai nebūtų drįsę tokio žygio daryti, 
nes Rusija nebūtų jo leidusi be karo. O 
dabar Rusija, po nelaimingo ' karo, po 
sunkios vidaus suirutės, netekusi viso sa-. 
vo laivyno-, buvo bejėgė. Be abejo, Aus
trija veikė su Vokietijos pritarimu ii* 
parama, qies vistiek ji viena nebūtų drį
susi. Todėl konflikto aštrinimas reikštų 
ir santykių su Vokietija pabloginimą.

(Bus daugiau)

i . ■ _ --------------------- —;—

Tai ir praūžė tas mūsų 
festivalisGražus, di
džiulis, šurmulingas festi
valis! Ištisas keturias die
nas jis viešėjo Brukline — 
rytiniame Amerikos lietu
vių centre, kosmopolitinio 
Niujorko pašonėj. Daug 
gražaus svietelio jis sutrau
kė krūvon, pademonstravo 
kai ką iš įvairių naujoky
nų meninio lobyno. Tai bu
vo savo rūšies metinė šven
tė, viešės, meninės peržiū
ros.

Ir paliko jis mišrių įspū
džių — tas rytinių valstijų 
LMS festivalis. Tų įspūdžių 
taip buvo pilnos akys, pil
nos ausys, pilna galva, kad 
jau nebetilpo, pervirš ver
žėsi. .. Ir niežėjo tada pirš
tai, kad tik griebt greičiau 
už plunksnos ir palengvint 
pritvinkusią krūtinę... Bet 
kur tau! Ketvertą dienų 
atitrūkus nuo ryšio, tų dar
bų, darbelių susikrovė to
kia krūva, kad tiktai spėk 
sveikas suktis... Ir, tik 
šiek tiek, apgraibom apsi- 
mušus darbais, galima pa
kylėti ir tą kantriąją 
plunksną.

O plunksna, per tą kele
tą savaičių, pasidarė sun
kesnė ir nebetokia paklus
ni. Įspūdžių spyruoklė ųe- 
betokia įtempta. Įspūdžiai 
aprimo, surimtėjo, susikris
talizavo ir nebesiduoda taip 
sklandžiai barstomi ant šio 
balto popierėlio.

Bet — kas reikia, tai rei
kia. Festivalis — tai ne 
koks paprastas koncertėlis. 
Čia juk gana plačiai užsi
mota, tiek daug individua
linio ir kolektyvaus dar.bo 
pridėta, kad neatžymėti jo 
stačiai negalima.

Na, tai nors paviršium.
Visi laukėm festivalio ne

kantraudami. Prirengiama
sis darbas ėjo visais garais. 
Laikraščiuose pranešimai iš 
tos kolonijos, iš kitos, nuo 
chorų* nuo pavienių, nuo 
grupių. Numatytos progra
mos pirmai dienai, antrai. 
Dadėjimai, pataisymai. At
vaizdai, fotografijos... At
mosfera suelektrinta me
niškai.

Štai ir pirmoji diena, ket
virtadienis, 1947 m. lapkri
čio 27 d. — “padėkų die
na.” Nuduncjfjau Brukli- 
nan, demokratiškai, pože
miniais ir keltaisiais trau
kiniais. Truputį po trijų po 
pietų. Štai ir Myrtle ave
nue stotis. Išlipu, skubu, o 
čia — matau ir girdžiu lie
tuviško svietelio pasirodo. 
Tai dar nepervėlu. Vistiek, 
kitus aplenkdamas, tarški
nu “apcoc&is,” mėžiu tą tre
jetą kvartalų.

Štai jau ir iš tolo matos 
Labor Lyceum pastatas. 
Pryšaky du augaloti jau-, 
nikliai dideliais žingsniais 
kad jau skuodžia, tai skuo
džia, rankom maskatuoda
mi. Pasivijau: nagi čia esa
ma mūsiškiu, Niūvarko zsie- 
tyniečių — Bob Žukauskas 
ir Harry Mitkus.

— Alio, sveikučiai, svei
kutėliai! Be palto, be kepu
rių — sušalsit.

— Nešalta. Mes čia jau 
nuo pat ryto.....

Taip ir taip, sako, abu 
komitete, nakvojo Piccadil
ly viešbuty. Svečius pribu- 
vėlius. reikėjo priiminėti. 
Mažai ir miegot teko. Dar
bo tiek ir tiek...

— Broliukai jūs mano. 
Įsivaizduoju. Mano jum už
uojauta. .. Egi va ir mūsų 
įkvėpimas, — gyva sveika 
drauge Šalinytė - Sukackie
ne!

Širdingai pasisveikinom 
visi keturi, šalinytė atrodo, 
tartum operai pasirengusi. 
O, taip, juk ji — oficialio
ji piano akompanistė per 
visą festivalį..

Tai ir įžengiam į “bro
mus.” Priemenėj, matyt iš 
tolo, būriuojasi vietiniai ir 
iš toliau pribuvėliai. Pasi
dėjau paltą, palipė j ęs aukš
tyn. Priemenės koridoriuj 
stoviniuoja, kalbasi susiti
kę grupelės. Pasikratom 
rankas, tarsteliam žodelį, 
kitą — ir jau svetainėj.

Žmonių dar nedaug. Mat, 
tas šventadienis,, “padėkų 
diena.” Daugelis gal tebe- 
valgo pietus, daugelis turi 
svečių, giminių, tai ir nesi
skubina. Juk nuo seno toks 
jau čia paprotis lietuviškas 
netikęs. Na, ne ką padary
si... Tuoj prie durų kam
pe stūksto krūva festivalio 
programų. Pasiimu vieną. 
Koks gražus viršelis! Kaip 
skoningai padarytas, spal
vos taip suderintos, tik bliz
ga, ribuliuoja! Aha, tai Fei- 
ferio’darbas. Nu, bra, artis
tiškai išpildyta. Kažkaip 
simbolistiškai atrodo lyra, 
pusiau skelta. Veikiausia 
tai pavaizduoja lietuvišką 
meną: viena pusė — mūsų 
senojoj tėvynėj Lietuvoj, o 
kita — Amerikos lietuvių 
tarpe.

Žvilkterėjau programą gi
liau: pilna atvaizdų, pavie
nių, grupių, chorų. Tai bus 
gražus paminklas. Įsižiūrė
siu. į programą paskiau, — 
šmakšt kišenėn: reikia su
sieiti su pribuvusiais. Tuoj 
čia pat su šypsą pratiesia 
ranką du Jonukai: Siurba 
ir Gasiūnas.

— Na, vyrai, ne tinginiai, 
laiku pribuvot, kitiems pa
vyzdį duodate. Geri bernio
kai, taip ir reikia. Aha, at
leiskite, štai ir Šolomskų 
šeimynėlė...

— Sveikutėlės, katukės! 
Sveikas, Dominykai! Seniai 
besimatę — Tarybų konsu
late, anoj didžiulėj iškilmėj, 
Spalio trisdešimtmečiui at
žymėti ...

— A, ką ir sakyt! Tai 
bent buvo “arbatėlė!” Ne
užmiršt tokio pokylio! O 
mes vis tebelaukiam, kada 
atvažiuosite pas mus pasi- 
svečiuot...

— Labai gražiai dėkui, 
mielas drauge, tik štai to 
laiko amžinai nėr ir nėr. 
Bet, gal^vis jau kada... O, 
gyvas sveikas draugas Kuo
dis! Jau spėjote apsiprasti 
su rytais... Čia geriau, ne 
Čikagoj ?...
- Draugas Kuodis — išna
šus vyras. Toks malonus, 
taktiškas darbuotojas! -O 
čia pat greta ir netolimas 
mano kaimynas iš Lietuvos
— Vincukas Paukštys ir jo 
draugė, abu su šilta, atvira 
šypsena. Pasipurtinom ran
kas gražiai.

— Malonu matyt abu 
sveikučius!

Ir, žodį, kitą tarsteliant, 
grįžtelėjęs matau: svetin
gai šypsosi Stasiukas Jasi
lionis. #

— Sveikutėlis, Stasiuk! 
Kaip gerai, kad jau čia! Ar 
ir daugiau kas yra iš 
Bingham tono?

— Yra. Mūsiškių būrelis, 
visi jau anava susėdę...

Taigi gerai! O kažin, kad 
ir man taip prisišliejus prie 
jūsiškio būrelio, “iš mieste
lio Galiliejos kalnuotos ša
lelės”? Jei vietos bus...

— Vietos bus:’maniškė 
Paulytė saugoja kėdes. Ei
me, sėsime, pasikalbėsime. *

Tai ir einam. Regis, penk-

, toj eilėj po kairei, žiūriu, 
tikrai malonūs veidai ir 
veideliai, draugiškom akim 
tave sutinka.

Pasisveikinom, susėdom. 
Čia ir švelniabalsė Paulytė 
Jasilionienė, ir Jos mieloji 
sesytė Elenutė Žukienė, ir 
kupeta vyro fotografas 
Vaineikis, pats puikus dai
nininkas, o su juo greta, 
sakyčiau, pažįstamas mote
riškas veidas. Pasistatė. O, 
taigi čia panelė Paznokai- 
tė, Antanienės Stanelienės 
sesuo! Iš Čikagos parvažia
vusi.* Gražiai atrodo. Atsi
menu, kai ji gyveno . Niū- 
varke: dvi seserys gražuo
lės!

— Čia dar mūsų ne visi,
— aiškina Jasilionis.—Yra 
Tvarijonienė ir dar dau
giau kas...

— Tvarijonienė? Tai bū
tų malonu susitikti.

— Susitiksite; juk ketu
rios dienos. Tvarijonienė ir 
dar kai kas gal kur kitur 
sėdi.

Sėdim, žiūrinėjam pro
gramą, apsižvalgom ir ap
linkui. Žmonių dar kol kas 
mažoka. Kelinta dabar? 
Ketvirta valanda. Na, kai 
dėl pirmos dienos, teks pa- 
sivėluot su programa. Ką 
jau padarysi...

Svetainė gražiai išpuoš
ta. Apie balkoną kabo kele
tas Lietuvos įžymių rašy
tojų muzikų, poetų. Tai 
braižiniai, portretai. Iš to
lo negalima gerai įžiūrėti. 
Estradą dengia užuodanga. 
Iš viršaus, visu pločiu tyso 
didžiulis dailiai išpildytas 
plakatas: didžiulėm spalvo
tom raidėm tamsiai mėly
nom, dailininko Roberto 
Feiferio artistiškai nutapy
tas festivalio obalsis: “Per 
meną — į šviesą, su šviesa
— į laisvę!”

Ant pastolio prie garsia
kalbio, šiapus užuolaidos, 
šmakšt ir pasirodo pirmojo 
vakaro pirižininkė Ievutė 
Mizarienė. Vadinas, jau me
tas pradėti koncertinę pro
gramą. Tačiau publika ne
visai dar nurimusi. Tai čia 
tuoj prie kito garsiakalbio 
prieina Robertas (Bob) Žu
kauskas ir stipriu žemu bo
so balsu įtikinančiai papra
šo visų atsisėsti ir nutilti. 
Ir ūmai salė nutilo. Miza- 

MŪSŲ MEDUS
• Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 

prašalina. Kosulį pąlengvina. Didervines 
, panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

K. S. BARANAUSKAS
15 Franklin St., Hudson, Mass,

Tel. 1169-W
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rienė gražiai pasveikino pu
bliką ir menininkus ir pa
reiškė, kad vietomis bus pa
kaitų programoje, ir ji, kai 
reikės, apie tai paskelbs:

— Pirmas programos nu
meris — lengvutė vieno 
veiksmo komedija: “Jonuko 
liga.” Vaidins Brukliniškės, 
“Lietuvių kalbos mokyklė
lės” nariai, Juozo Byrono 
vadovybėje. Bet visų pirma 
Lelija Šimelevičiūtė pagie
dos Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Pianu ją lydės Mil
da Jonušonytė - Stenslerie- 
nė.

Sustoja publika, išklauso 
abiejų himnų. Susėda. Kai 
kas pliaukšteri delnais, nors 
po himnų aplodismentai ne
priimta daryti, netinka.

Ir netrukus pakyla užuo
danga ir prasideda “Jonu
ko liga.” Jonukas, nedidelis 
berniukas, guli lovelėj. Ne
išmoko gerai pamokų — ir 
tingi eit mokyklon. Jis ap
simeta ligoniu: motina jo 
pagailės, duos prisivalgyt 
gardžių džiovinių, kad grei
čiau pasveiktų — ir bus ge
rai.

(Bus daugiau)

| F oto grafas «
HTraukiu paveikslus familijų, ves-ž 
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IŠ ARGENTINOS
IŠKILMINGAI PAMINĖTA 

DIDŽIOSIOS SPALIO 
REVOLIUCIJOS

/ SUKAKTIS

BUENOS AIRES.—Pažan
gusis pasaulis iškilmingai at
žymėjo Tarybų Sąjungos tau
tų didžiąją šventę—7-tąją lap
kričio.

Tarybų Sąjungos liaudis da
rė didingas demonstracijas 
plačios tarybinės šalies mies
tuose ir taip atžymėjo tą isto
rinį įvykį, kuris pagimdė pir
mąją socialistinę respubliką 
pasaulyje, tuo pradedant nau
ją erą žmonijos istorijoje.

7-toji lapkričio, kaipo di
džiai ^reikšminga šventė, kai
po nepaprastos reikšmės pa
saulio istorijoje diena, yra gi
liai įaugusi į sąmonę dauge
lio milijonų žmonių, mylinčių 
laisvę, taiką ir progresą, žmo
nių, suprantančių, kad lapkri
čio 7-tąją dieną 1917 m., nu
vertus žiauriąją carizmo tiro
niją Lenino ir Stalino vado
vaujamoji liaudis pasauliui 
parodė tikrąjį laimės ir gerbū
vio kelią.

Minint trisdešimtą kartą šią 
istorinę sukaktį, jos atžymėji- 
me dalyvavo visų laisvę mylin
čiųjų žmonių širdys, kurios 
niekuomet nepamirš garbingų
jų tarybinių kovotojų, dalyva
vusių didžiajame išlaisvinimo 
kare prieš naci-fašistinius ag
resorius.

Dalyvavo šioje šventėje tie, 
kurie moka įvertinti ir gerbti 
gigantišką Tarybų Sąjungos 
progresą, atsiektą po Didžio
sios Spalio Revoliucijos. Da
lyvavo milijonai žmonių, ku
rie niekuomet neužmirš, kad 
pasaulio paliuosavimas nuo 
baisiojo nacifašizmo ir užgi
mimas tikrosios demokratijos 
daugelyje Europos šalių, buvo 
galima atsiekti tik dėka Di
džiosios Spalio Revoliucijos, 
pagimdytos išlaisvintojų jėgo
mis, tik dėka tarybinei armi
jai, kuri yra tarybinės liau
dies ginkluota jėga, kuri ne
ieško pavergimo nei užkaria
vimo kitų tautų, anaip tol, no
ri sutvirtinti vieningumą ir 
draugišką sugyvenimą visų 
tautų tarpe.

Argentinoje, kad atžymė
jus šią taip svarbią datą, ta
rybinių tautų kolonijos, TSRS 
ambasadoriaus M. G. Serge- 
jevo ir Union Eslava globoje, 
suruošė iškilmingą paminėji
mo aktą, kuris įvyko lapkričio 

■9 d. “Parque Norte” stadiu- 
i me.

Su didžiausiu pasisekimu 
i praėjo paminėjimo aktas.

Daugiatūkstantinė dalyvių 
1 masė sausai užkimšo didžiulį 

■ stadiumą. Kalbėtojai pasakė 
j reik.šmfngas, tai dienai pritai- 
kintas kalbas. Griausmingi 
aplodismentai kalbėtojų žo
džiams reiškė dalyvių pilniau-

šią pritartmą Tarybų Sąjungai 
ir jos taikos politikai, jų nusi
statymą prieš naujo karo kur
stytojus, už taiką ir brolišką 
tautų sugyvenimą. Ypač TSRS 
ambasadoriaus M. G. Serge- 
jovo prakalba, rusų kalboj ir 
svarbesnės jos dalys pakarto
tos ispanų kalboj, sudarė dide
lį įspūdį klausytojuose.

Paminėjime dalyvavo TSRS 
atstovybės ambasadorius M. 
G. Sergejevas ir sekretoriai T. 
D. Budarinas ir B. A. Kazace- 
vas; Čekoslovakijos ambasa
dorius A. Kunosi, Lenkijos 
St. Sumowski, Jugoslavijos 
sekr. B. Popovič, Argentinos 
prezidento gen. J. D. Peron 
specialiai prisiųstas pulkinin
kas Uranga, Užsienių Reikalų 
ministro J. A. Bramuglia atst. 
ambasadorius ' P. De la Rosa, 
Inst. Argentine — Ruso atst., 
Union Eslava vadovybė ir dau
gybė Argentinos ir kitų tautų 
pažangiųjų org. veikėjų bei 
spaudos atstovų.

Tai iškilmingas Didžiosios 
Spalio Rfevoliucijos atžymėji- 
mas, reiškiąs platų krašto liau
dies pritarimą tam didžiam 
istoriniu i įvykiui.

(“Vienybė”)

Waterbury, Conn.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

ft
ft

1 ft
g
ft

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

l
ft

a

h

f Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
| lonu. Mandagus patarnavimas.
K Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra- 
i Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
» Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
J žemos kainos už viską.
g Stalgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ft

\ Living Roon) Cushions |
į Refilled With New Springs «į $3.75 I
į Sofa Apačios Perbudavojimas | 
I UŽ $12.00 . I
| - šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

K ftK ' ft
LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Stęven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

ft
ft

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

ft 
ft 

l 
ft 
ft

1 i % JK
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
į

282 UNION AVĖ.

3

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

TARYBININKU PRAKALBOS
Sekmadienį, sausio 4, Nepri- 

gulmingo Kliubo svetainėje, 
įvyko tarybininkų prakalbos. 
Jas rengė išklausyti neseniai 
iš Vokietijos atvykusioms hit
lerininkams ir išgirsti ponios 
Devenienės raportą.

žmonių buvo apie du šimtai. 
Pirmininkavo vargonininkas 
Aleksis. Jis pranešė, kad yra 
trys kalbėtojai: J. Kazlauskas, 
Zigmas Danilevičius — abu iš 
Lietuvos pabėgę į hitlerinę 
Vokietiją ir iš ten čia atvykę 
■ardyti lietuvių vienybę — ir 
Devenienę.

Pirmas kalbėjo J. Kazlaus
kas, pasakojo apie “sunkų” 
pabėgėlių gyvenimą, prastą 
maistą. Sakė, kad dabar vo
kiečiai jų neapkenčia. Sake, 
kad ir anglai juos skriaudžia. 
Sako, kad paketai, ateinanti iš 
Jungtinių Valstijų ir Kanados, 
būna “ravidavoti”—iš jų išim
ta bent du trečdaliai geresnių 
dalykų.

Antra kalbėjo Devenienė. 
Ji pasakojo tą, ką ir Kazlaus
kas; sakė, kad jau daug pa
bėgėlių išvežta į Angliją dar
bams; reikalavo, kad ameri
kiečiai juos trauktų į mūsų 
šalį. Reikalavo aukų pabėgė
liams, kaip esantiems Vokieti
joje, taip ir atvykusioms į 
Ameriką.

Po jos kalbos rinko aukas. 
Reikalavo, aukoti kuodaugiau- 
siai. Po to perstatytas Zig
mas Danilevičius, sakė, kad jis 
daktaras. Jis “daktariškai’ plū
do, rusus tik “mongolais” va
dino. Sako: “Jie atėjo į Lie
tuvą akis išvertę, burnas ati
darę iki ausų, kruvini... per- 
sigandau ir pabėgau iš Lietu
vos.” Pabėgo pas Hitlerį, 
jam tarnavo, yra prasikaltęs 
Lietuvos žmonėms, tai ir bijo
jo Lietuvoje pasilikti. Jis pa
sakojo nesąmones, goebbelsi- 
nes pasakas, kuriomis rimti 
žmonės jau seniai netiki.

Nors pirmininkas sakė, kad 
bus leista klausimus statyti, 
bet kur jie prie klausimų pri
siteis, —‘ bijo, kad nepaklaus
tų, ką jie veikė, hitlerinėje Vo
kietijoje karo laiku, kada ir 
Amerikos lietuvių vaikai mirė, 
kariaudami prieš nacius.

Dzūko Vaikas.

RONKONKOMA
8034

TELEPHONE 
STAGG 2-5043 PRANEŠIMAI

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

sausio .14 d., L. D. P. Klube, 408 
Court St., 8 v. v. Nariai dalyvauki
te, turėsime ką naujo apkalbėti dėl 
ateinančių metų. — Fin. rašt.

(9-10)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Moterų Klubo metinis susi

rinkimas įvyks sausio 15 d., 7:30 
vai. vak. Saebsenhcim Hali, 1400 E. 
55th SI. Susirinkimas bus svarbus, 
nes bus skaitomas metinis raportas. 
Taipgf, kurios narės užsivilkusios 
su mokestim už praeitus metus, at
sineškite narystės knygutes ir pa- 
simokėkite užvilktas duokles. — 
Valdyba. (9-10)

“Išaiškink mah, geras žmogau, kaip ji čia atsirado?

o
o
e

Pitftsburgho Žinios
VISOKIOS ŽINIOS

Sausiu 4 d. įvyko mėnesinis 
susirinkimas LDS 160 kp., sa
vajame name, 1320 Medley St. 
Senasis pirmininkas V. Jucevi
čius atidarė susirinkimą ir iš
šaukė vardus naujos valdybos. 
Naujas užrašų raštininkas yra 
Jurgis D. Lekavičius, o finan
sų raštininkas V. Alinskas, ki
ti iš pernai buvusių yra tie pa
tys.

Komiteto nariai-gavo šven
tėms po dešimtį dolerių iv 
4 948 metams algų pakėlimą 
po $10. Išrinkti 3 delegatai 
į LDS 8-tos apskrities konfe
renciją, kuri įvyks sausio 25 
dą o vakare bus banketas. De
legatais yra Stanis Orda, P. 
Macėnas ir D. P. Lekavičius.

Čius ; pagelbininkas—A. žvir
blis; užrašu raštininkas — B. 
Vainauskas; turto raštininkas 
—Antanas Gailius; iždininkas 
— J. Noreika; direktoriai — 
Walter Cetula, Albert Chesna 
ir Joe Bambliauskas; ligonių 
lankytojai — Kazys Liaudans- 
kas, Antanas Bambliauskas, 
Maselga, Kazys Adomaitis, ir 
gaspadorius — Antanas Venis.

Gruodžio 21 d. įvyko Lietu- , 
vių Literatūros Draugijos 4- 
tos apskrities konferencija. 
Dalyvavo 9 delegatai nuo 4 
kuopų. Iš North Side—D. P. ; 
Lekavičius ir St. Orda: West 
Carson—A. Sherbin, J. Purti- 
kas ir J. Sodnikas; iš South | 
pusės—Jonas Urbonas ir A. 
Pipiras; iš Wilmerding — St. 
Ivanauskas ir M. Matakas. 
Komiteto nariai dalyvavo: M. 
Paulauskas, E. Kairienė ir kiti.

Ne prisiuntė delegatų v iš 
New Kensington, Ambridge, 
Washington ir dar viena, kita 
kuopa; tai labai negerai. Pir
mininku išrinktas St. Orda, 
raštininku — Alex Sherbin. 
Mandatų komisiją sudarė: St. 
Ivaliauskas ir A. Pipiras. Kol 
mandatai buvo peržiūrimi, kė
li iš svečių pakalbėjo, kaip 
tai: Jonas Urbonas, A. Sher
bin, D. P. Lekavičus, S. Orda 
ir J. Miliauskas. Visi kalbėjo 
bėgamais reikalais ir už rei
kalą tvirtinti Lietuvių Litera
tūros Draugiją, kaipo apšvie- 
tos ir kultūros organizaciją.

Tarpe kitų svarstymų, buvo 
sumanyta pasiųsti rezoliuciją 
IL Wallace’ui, raginant jį ap
siimti kandidatu į prezidento 
vietą. Buvo plačiai kalbėta 
apie Pittsburgho skyrių dien
raštyje Laisvėje.

Lietuvos Sūnų Draugystės 
valdyba 1948 metams yra: 
pirmininkas — Jonas Pabar-

teteks 

GERI PIETŪS!! 
w Kada norite gerų pietų, ft 
g kreipkitės j S
I Lorimer Coffee Shop 1 
g Frank Domikaitis „ | 
I Savininkas į 
I 417 Lorimer Street 1
| Laisvės Name x |
I Brooklyn, N. Y. • • | 
^Kvepiančiai keptos ir virtos^ 
| mėsos valgiai. Taipgi dar-| 
| • žovių ir pieninių valgių $ g gražus pasirinkimas. g

• : f * * • v • . . • •:

Mokslo Draugystės išrink
tas. komitetas 1948 metams 
yra: pirmininkas — J. Rate
lis; vice-pirmininkas—P. Mar- 
mokas; turto raštininkas — J. 
Samulevičius; užrašų raštinin- 
kąs — Joe Kareckas; iždinin
kas — Joe Virbickas f gaspa
dorius — B. Kazlauskas, ir dL 
rektoriai — J. Mikeska ir J. 
Blažaltis, o vieno vardo ne-

KRISLAI
_f___

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kuopos ižde pinigų mažai, tad 
tik penkinę galėjome paskirti. 
Bet ten ant vietos penkiolika 
draugų sumetė po dolerinę ir 
pasidarė dvidešimties dolerių 
pasveikinimas!

★ ★ ★

Pabėgėlis Mikolaičikas vi
sam svietui garsiai pasiskel
bė, kad jis rašąs atsiminimus. 
Atsiminimai būsią ilgi ir rūs
tūs. Jis daug pergyvenęs, 
daug matęs, o dar daugiau pa
tyręs. Tai būsiąs dar vienas 
didelio žmogaus išneštas mir
ties dekretas tam vargšui Sta
linui ir visai Sovietijai.

Rašo atsiminimus iš Vengri
jos nuo žmonių pasprukęs Na
gy. Rašys įsavo liūdnus atsi
minimus, be abejonės, vargšas 

i karalius Michailas, nuvirtęs 
i nuo Rumunijos sosto.

Niekam netenka abejoti, 
kad kada "nors, kur nors pasi
slėpus teks atsiminimus rašyti 
ir Chiang Kai-šekui.

O kai pradės niekšai laks
tyti iš Graikijos, kiek ten tų 
baisių atsiminimų bus į pa
saulį išlieta!

Tai vis bus atsiminimai iš 
prarastojo rojaus. Gyveno jie 
ir džiaugėsi. Mito jie kitų 
darbu ir prakaitu. Staiga rei
kia netekti to rojaus ir bėgti, 
•kur akys veda, kur kojos ne
ša. Argi ne baisu, argi ne 
rūstų! >

Kaip žmogus pamisliji, tai 
Hitleris ir Mussolinis buvo ti
krai “laimingi” žmonės. Jiems 
neteko rašyti jokių atsiminimų 

j ir niekas apie juos nebenori 
i atsiminti. Jų gi politiniai bro- 
I liai baladojasi po svietą, kaip 
kokios piktosios dvasios, ir 
teršia jau ir taip nelabai svei
ką orą.

WaNte6—jftAtE
REIKALINGI VYRAI

OIL BURNER APTARNAVIMU! 
VYRAI

Geras darbas Tiatyrusiems aptarnavimo 
vyrams prie “Gun Type Oil Burners” 

ir aliejum šildymo sistemos.
Kreipkitės tuojau

ENGINEERING SERVICE CO. 
222 Clemtents Bridge Road 

Barrington, N. J.
aba telefonuokite HAI)I)ON HEIGHTS 2-6049 
______________________ —<112
BALNŲ DARYTOJAI prie taisymu kama
nų. jodinėjimui batų ir abelnai taisymams. 
Taipgi vyrų balnų pakinkių taisymui 
ir abelnai taisymui diržų, batų ir tt. Nuo
latinis darbas. Geros sąlygos. Rašykite 
nrba telefonuokhp F. A. GARLĘ, 251 POST 
AVE., WESTBURY, L. L—WESTBURY 791.
sese

Kodėl Padaroma
Tūkstančiai
Bereikalingiį Operacijų

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
kokias priemones vartojo.

Jeigu būtų ši taisyklė 
vykdoma, tai greitai būtų 
susektas kaltininkas.

Valstijos turi išleist įsta
tymus,“ uždraudžiančius da
lintis atlyginimu tarp gy
dytojo ir Chirurgo. Kas nu
sikals tokiomis dalybomis, 
tokiam atimt leidimą medi
cinai praktikuoti.

(N. M.)

kareivis J. Jaku- 
žmonk iš Japoni- 

Lankėji pas moti- 
Kclias savaites paviešėjęs

pamenu.
Sugrįžo 

bauskas su 
jos salų, 
na.
jis vėl pasiliks karinėje tarny
boje šioje šalyje, nes pasiliko 
antrai tarnybai.

LDS 
mirė

Iš New Eagle praneša 
105 kuopos nariai, kad 
Felicija Bugailiene ir A. Vil- 
čiukienė. Abi buvo LDS 105 ♦ 
kuopos narės.

D. P. Lekavičius.

|J. J. Kaškiaučius, M. Dg
& 530 Summer Avenue, «

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

ft 
ft 
ft» ________ ___

f Egzaminuojant AkisĄ 
I Rašome Receptas ' | 
IjDarome ir Pritaikome Akinius 1

I
 Dis. Stenger & Stenger |

Optometrists ft
394-398 Broadway «
Brooklyn, N. Y. |Tel. ST. 2-8342 ft

S
Matthew

\BUYAUSKAS I
p Laidotuviųi Direktorius

$ Liūdnojo valandoje simpatiškai 
p ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

W Moderniškai įrengtos Koplyčios

I 426 LAFAYETTE ST., 
i Newark 5, N. J.
I Tel. MArket 2-5172

ĮBAR & GRILLj 
g LIETUVIŠKA ALUPE j 
| DEGTINĖ, VYNAS ir g 
g ALUS g

l Kanados |
| Black Horse Ale |
I JOSEPH ZEIDAT1
I 411 Grand Si. | 
§ Brooklyn, N. Y. j

Livingston. N. J.
SMAGIOS VESTUVĖS

Kelios savaitės atgal čia su
sivedė mano kaimyno draugų 
Tyliūnų dukraitė su vaikinu, 
su kuriuo ji dirbo ilgą laiką 
Prudential ap d raudos kompa
nijai, Newarke.

1924 metais Tyliūnai įsigijo 
gabalą žemės nuo manęs ir 
pasistatė stubą, taip sakant, 
pabėgo iš miesto Ne-warko, 
kur drg, Tyliūnas sunkiai 
dirbdavo Fordo kompanijai 
prie automobilių.

Aišku, sunkiai, įtemptai rei
kėjo suktis, kad daugiau su
kėlus ponui Fordui milionų, ir 
per tą 'laiką Tyliūno sveikata 
pašlijo.

Draugams Tyliūnams atsi
kėlus čia gyventi, savo dukhe» 
lę atsivežė, rodos; poros me-, 
tų. Viola, paaugėjus, greit' 
patapo menininke ir dalyvavo 
chore per apie 10 metų. Tuo 
metu čia susiorganizavo LDS 
47 kuopa, ir Viola įstojo jon, 
kur ir šiandien yra gera narė. 
Vadinasi, ir tėvai ir ji stovi 
mūsų progresyvaus judėjimo 
eilėse.

Savo medaus laiką (apie 
savaitę) praleido Atlantic City.

Turėjome vaišes ir šeiminin
kų gražiai vaišinami palinkė- 
jom jaunavedžiams laimingo 
šeimyninio gyvenimo.

Kaimynas.

August Gustas j 

I BELTAIRE FLORIST l 
j Lietuvis Kvietkų Pardavėjas s 
“ 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. g 

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

ir tt., telefonuokite *
SHoreroad 8-9330 g

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, į 
ko jūs reikalausite. 2

Specialistai Pritaikymui ft
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS į 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N.-Y» fi

S'

Sf y

1 Paul Gustas Funeral Home, | 
į INC. g
| . 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 8 
i Skersai gatvės nuo Armory 2
į LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS l 
s Telefonuokite dieną ar naktį r
į EVergreen 7-4774 *
| ] !■ 
| Naujai išdėkoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- j 
g giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, j 
g prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. j
g Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas i 
$ kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. *

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- r 
| kalavjmo. Mūsų telefonas niekad nemiega. į

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Utb. Daily).—Pirm., Saus. 12, 1948

L



New\6ilo^^rzteZini6i
Pabrangimas Aliejinio 
Kuro Skriaudžia 
Biednuomenę

Dvigubai ir daugiau pa
brangintas aliejinis kuras 
žiauriausia apskriaudžia bied- 
nuomenę — tuos, kurie gyve
na skurdžiuose, ankštuose bu
tuose. Kurie neturėjo kur 
prisipilti kuro iš rudens.

Tarpe tų labiausia nuskriau- 
džiamų yra ir veteranai, gy
venantieji laikinuose projek
tuose.

New Yorko telefonų firma 
praėjusiais metais įvedusi 
410,000 telefonų, rekordinį 
skaičių visame savo gyvavimo 
laikotarpyje, per 51 metus. 

’Vis dar tebelaukia telefonų 
300,000 asmenų, kurių didžiu
ma užsiregistravo tik 1947 
metais.

Pikietnos Ispanijos 
Konsulatą

Ateinančio ketvirtadienio 
prievakarį, tuojau po darbo, 
5 valandą, įvyks pikietavimas 
Ispanijos konsulato New Yor
ke. Protestuos prieš dikta
torių Franco dėl jo žudymo 
Ispanijos patrijotų.

Pikietą šaukia Abrahomo 
Lincolno Brigados veteranai, 
kariavusieji prieš fašizmą Is
panijoje.

Veteranai paskelbė šį pikie
tą tuojau po to, kai tapo areš
tuota į konsulatą pasiųsta ve
teranų delegacija, 16 asmenų. 
Tie 16 buvo vėliau paleisti be 

. teismo, kadangi konsulas ne
turėjo jiems jokių kaltinimų.

Informacijos 
Apie Vėžio Ligą

Brooklyniškė kovai prieš vė
žio ligą įstaiga šį mėnesį pa
tarnaus mažiausia 15-kai or
ganizacijų, kurios, to prašė, 
įstaiga nemokamai pasiunčia 

. lektorių ir fil-mą apie vėžio li
gą bile organizacijai ar įstai
gai, kuri nori pasidarbuoti su
kviesti publiką.

Įstaiga taipgi teikia pata
rimus susirūpinusiems asmens 
sveikata — negydo, tik pata
ria, kur kreiptis. Brooklyne 

z randasi Little Red Door du 
skyriai: vienas 135 Montague 
St., o kitas 214 Graham Ave.

Sveikatos Departmentas 
Ragina Saugoti Vaikus ’ 
Nuo Difterijos

New Yorko sveikatos komi- 
sionierius Harry S. Mustard 
ragina apsaugoti vaikus nuo 
difterijos įčiepijimu. Mieste, 
sako jo pranešimas, pernai 
sirgo 386 vaikai, buvę nečie- 
pyti. Iš dvylikos mirusių, tik 
trys buvę bent kada čiepytų 
Trys ketvirtos dalys susirgusių 
ir keturios penktosios dalys 
mirusių buvo mažiau 15 metų 
amžiaus.

Pavyzdžiui, kaip čiepijiinas 
prigelbsti apsaugoti vaikus, 
dr. Mustard primena, kad lai
kotarpiu tarp 1910 iki 1919 
metų .iš 100,000 vaikų bėgiu 

Y metų sirgdavo 14,282, mirda
vo 86.4 nuoš. ( »

Įvedus čiepijimą, susirgimai 
x ir mirimai nuo difterijos pa

laipsniui mažėjo. Nuo 1920 
iki 1929 m. susirgimų buvo po 
10,685 ir mirimų po 42.2 iš 
100,000 vaikų. Nuo 1930 iki 
Ip39 tik 1,960 susirgimų ir 
6.1 mirimų. Nuo 1940 susir
gimų beliko 274 iki 392, mi
rimų ne daugiau 4, o tūlais 
metais tik 1.1 iš 100 tūkstan
čių vaikų.

Viršininkas taipgi įspėja, 
kad šie metai esą didesnio pa
vojaus vaikams metai nuo ty
mų. Jie stipriau pasireiškia 

j'< kas antri, metai. ------

Am* Darbo Partija Pradėjo 
Kampaniją už Wallace

Nevilkindama nei minutės, 
Amerikos Darbo Partija New 
Yorke pradėjo kampaniją iš
rinkimui Henry A. Wallace 
mūsų šalies prezidentu šį .ru
denį Įvyksiančiuose rinkimuo
se.

Pirmuoju šūviu ALP (Ame
rican Labo)- Party) paskleis 
milioną kopi,jų . Wallace’o 
kalbos, pasakytos priimant 
kandidatūrą, atspausdintos la
pelyje. Ir pradėjp šaukti ša
pų atstovų susirinkimus tikslu 
suorganizuoti už Wallace’ą 
komitetus AFL ir CIO unijo
se.

Taipgi jau įvykdė daug pa
sitarimų su savo partijos dis- 
triktų ir apskričių vadais. 
Darbiečių viršininkai tikri, 
kad už Wallace bus paduota 
rekordinis skaičius balsų New 
Yorko valstijoje.

Darbiečiai apgailestauja 
rūbsiuvių unijos viršininkų iš
sitraukimą, tačiau, sako jie, 
čia nieko naują. Tas buvo 
numatoma net pirm Wallace’o 
pasižadėjimo kandidatuoti. O 
apie pasitraukusius pažymi:

Didžiuma pasitraukusių vir
šininkų, jeigu neskaityti pa
čios unijos paramos, kuri ne 
visuomet pareina nuo viršinin
kų pastangų, jie patys mažai

kuo piisidėjo ALP gerovei.
Išsitraukimas viršininkų dar 

nereiškia praradimą eilinių 
balsuotojų, kadangi ir pirm to 
ne visi amalgameitai nariai 
balsavo už ALP, o kurie bal
savo, balsuos ir dabar.

Kitais žodžiais — unija ne 
politinė organizacija, joje vi
suomet buvo ii' bus visokių po
litinių partijų žmonės, su teise 
atiduoti savo balsą ar savo 
paramą kampanijai tam, kam 
nori, ne būtinai tam, ką užgi- 
ria viršininkai.

Nieko Nauja
ALP primena, jog 1942 m. 

rinkimuose Sidney Hillman ir 
kiti tuomet buvusieji vadai iš
sitraukė nuo bendros ALP li
nijos tikslu remti demokratų 
kandidatą į g u b e r n atorius 
Jobu J. Bennett. Gi darbie
čiai buvo išstatę Dean Alfan- 
ge. ‘Balsų peržiūrėjimas paro
dė, kad tose vietose, kur ALP 
veikė už savo kandidatą 
amalgameitais apgyventuose 
distriktuose, darbiečių kandi
datas gavo daug balsų.

Neseniai vienoje šapoje, kir
pėjų skyriuje, buvo pravestas 
“šiaudinis” balsavimas. Ja- 

Į me 56 balsavo už Wallace, 
27 prieš, o 36 sakėsi dar ne- 

! apsisprendę.

“Truktelėjusi” Moteris 
Plėšikavimu Gavo , 
$46 ir Kalėjimą

New Yorke areštuota Mrs. 
Madelyn Ruth Evans, 29 me
tų, kuri, raudodama, policijos 
stotyje skundėsi, kad per di
delis linksmavimas, degtinėlė 
privedė ją prie įvykdymo 
dviejų apiplėšimų anksti tre- 

'čiadienio rytą ir atvedė į ka
lėjimą. Ji sakosi visai neatsi
menanti apiplėšimo.

drąsindama kosmetikų dė
žele, panašia revolveriui, mo
teriškė apiplėšusi viešbučius 
Globe ir Hanover miesto cen
tre, baisiai išgązdinusi tris vy
riškius, gavusi $46 ir už tai 
dabar randasi\ kalėjime ph 
$5,000 kaucijos laukti toli
mesnio kvotimo.

TNTBuvęT’;. 
Atvežamas Naktimis

FILMOS - TEATRAI
Stanley Teatre

Teberodo gražią muzikališ- 
ką ir romantišką filmą “The 
Great Glinka,” apie rusų ope
ros tėvą, gyvenusį ir kūrusį 
pradžioje praėjusio šimtmečio. 
Priedams rodomos trumpos 
filmos.

★ ★ ★
Brooklyn© Paramount

Trečia savaitė rodo filmą 
“Unconquered,” technispalvę. 
Priedams rodo kelis trumpus 
dalykėlius.

•★ ★ ★
Radio City Music Hall

Pradėjo rodyti naują Da
vid O. Selznick’o filmą “The 
Paradine Case,” gamintą iš 
Alfred Hitchcock kūrinio. Vy
riausiose rolėse vaidina Gre
gory Peck, Ann Todd, Charles 
Laughton, Charles Coburn, 
Ethel Barrymore.

Didžiojoje scenoje Leoni- 
doff’o spektaklis “Curtain 
Call,” su solistais, šokėjomis, 
choru ir orkestru.

Embassy NewsrCel Teatruose

žinių ištraukėlės iš Tokio 
mieste vykdomo Japonijos kri
minalistų teismo. Iš nacių 
teismo ' Čechoslovakijoje. Iš 
Indijos, Anglijos ir iš kitų ša
lių.

Mayfair Teatre
Vis dar rodo jau ilgai tep 

išsilaikiusia socialiai svarbia ir 
įdomiai, patraukliai pagamin

tą filmą “Gentleman’s Agree
ment.”

★ ★ ★ ' 
Rivoli Teatre

Rodoma Darryl F. Zanuck’o 
filmą “Captain from Castile,” 
technispalvę, su Tyrone Po
wer, Jean Peters, Cesar Rome
ro, Jonn Sutton ir Lee J. 
Cobb vadovaujančiose rolėse.

Sigmund Gottlnber Vadovaus 
Neangliškajai N. Y. Spaudai

Sigmund Gottlober, direkto
rius Foreign-language Press 
Film Critics Circle, vadovaus 
n e a n g 1 i š kajai niūjorkiškei 
spaudai “March of Dimes” 
kampanijai, kuri baigsis vasa
rio mėnesį. Taip pareiškė Lee 
Thompson Smith, bendrosios 
kampanijos direktorius New 
Yorke.

Mr. Gottlober yra gerai su
sipažinęs su n e a n g 1 i škąja 
spauda ir jau yra dirbęs dau
gelyje visokių kampanijų: Na
tional War Fundo, iždinės de- 
partmento, Raudonojo Kry
žiaus ir k t.

Kaip žinia, March of Dimes 
kampanijos metu bus renkami 
pinigai-aukos palaikymui Na
tional Foundation for Infant
ile Paralysis,, kurį įkūrė velio
nis prezidentas Franklin Dela
no Rooseveltas.

Toji Foundacija gydo vai
kų paralyžiaus užpultus žmo
nes.

Slaptoji policija giriasi su
sekusi, suėmusi ir išklausinėju- 
si sunkvežimio vairuotoją Ch. 
I/ujadas iš East Orange, N. J., 
kuris pasakojęs, kad jis vežė 
TNT siuntimui į Palestiną, ne
žinodamas savo vežamų pre
kių kokybės.

Lujadas pasakojęs, kad tas 
eksploduojančias medžiagas 
parvežę iš Pennsylvanijos, 
kur nors netoli nuo Pipers- 
ville. To'viso kaltininke skai
toma Machinery Processing & 
Converting Cop 180th St. ir 
Park Ave., Bronx.

Krovinys sprogstamosios 
medžiagos buvo pastebėtas 
praėjusį šeštadienį, Jersey Ci
ty prieplaukoje, kada krau
nant į American Export Lines 
prekinį laivą Executor, viena 
dėžė atsidarė. Federaliai agen
tai visą krovinį, 65,000 svarų, 
konfiskavo.

Darbo Partija Siunčia 
Atstovą i Washington^ 
Dėl Marshallo Plano

Amerikos Darbo Partija 
prašė ir gavo pakvietimą j 
Washingtona kalbėti semitinio 
komiteto posėdyje, kuriame 
bus pernagrinėjamas .Mar
shall Planas. Arthur Schutzcr, 
vykdantysis sekretorius, vyks 
tą pareigą atlikti.

Schutzcr sako, kad jis prie
šinsis Marshall Planui, bet rei
kalaus Wallace plano. Wall
ace reikalauja, kad p ai'am a 
nukentėjusioms kraštams bū
tų teikiama per Jungtines Tau
tas ir kad pirmiausia pagal
ba būtų duodama nukentėju
sioms nuo nacių agresijos. 
Wallace priešingas duoti pini
gų ai* medžiagų karo reika
lams. Taipgi stoja ūžėtai, kad 
Ruhr sritis būtų kontrolėje 
Keturių Didžių jų.

Reikalavimas neduoti pini
gų ar karinių medžiagų yra 
vienas iš sveikiausiųjų. Anais 
metais daug mūsų šalies kari
nių medžiagų eidavo į užru- 
bežius, nežiūrint taikos šali
ninkų protestų. Kas. gi atsi
tiko? Turėjome Pearl Har
bor, tos medžiagos sugrįžo 
mums patiems mūsų vaikų 
kūnuose, pridengtuose vėliava. 
Jeigu dabar nesaugosime pa
dėties, leisime mirtį šinkuoti 
kitiems, ji no po ilgo sugrįš 
mūsų dar išlikusioms iš praė
jusio karo vaikams ai’ anū
kams.

Gerai daro Amer. Labor 
Party, kad paremia Wallace’o 
taikos planą, prieš karinį 
Marshallo planą. T—as.
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BANKIETAS
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Pradės Statyti Grupę 
Nauju Namų

Sausio "Jan
25

Tuojau įsigykite Laisvės bankieto 
bilietus ir dalyvaukite bankiete.
VAKARIENE SU ALUM $3.00

■ Ir šiemet Laisves bankietas bus toje 
pačioje vietoje kur pernai buvo 

Grand Paradise Salėse
318 Grand St, Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ BUS DUODAMA 
6-TĄ VAL. VAKARO.

šokiai prasidės 74ą vai. vakare

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams
Dienraštis Laisve prašo ko-operacijos 

visų skaitytojų ir visų rėmėjų. Patys su
prantate kaip sunku yra dienraščiui ver
stis šiais brangenybės laikais. Parengi
mai mūsų dienraščiui dabar yra svar
biau, negu jie buvo bent kada. Rūpinki
mės visi, kad šis bankietas pavyktų.

§

>•
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William Bendix, Signe Hasso ir Bob Hope filmoje 
“Where There Is Life,” New Yorko Paramount Teatre, 
prie Times Square. Teatras turi ir asmenų veiksmus 

scenoje.

Pradėjo paruošiamuosius 
darbus statybai Gow anus 
Houses, prie Bond ir Wyckoff 
Sts. čia bus apgyvendintos 
mažiau uždirbančios šeimos. 
Penkiuose namuose, užlipsian
čiuose 12.6 akrų plotą, įrengs 
1,141 apartmentą.

Planuojama Queens apskri
tyje statydinti apie 800 iki 
1,000 apartmentų projektą to
kiems, kurie į pigiausius ne
gali įeiti. Statysią patiems 
busimiesiems gyventojams įrie
dant nustatytas sumas, tuomi 
juos padarant lyg ir dalinin- 
kais-savininkais projekto. /

PAJIEŠKO.IIMA)
Pajieškau puseserės Aleksandros 

Pranckevičiūtės. Po vyru pavardės 
nežinau. I Ameriką išvažiavo 1924 
metais. Taipgj pajieškau mamytės 
brolio Felikso Vaitkaus, kuris iš
važiavo j Ameriką prieš 40 metų. 
Abudu Akmenės vaisė., Mažeikių 
apskr. Jeigu kas žinote apie juos, 
malonėkite - man pranešti, būsiu la
bai dėkinga. Aš taipgi paeihu iš 
Akmenės vaisė., Mažeikių apskr. 
Rašykite: Kazė (Dargytė) Arlaus
kienė, Glen Edith Hotel, Webster, 
N. Y. (8-9)

g DANTŲ GYDYTOJAS g 

jDr. A. Petrikai 
| 221 South 4th Street |

g BROOKLYN, N. Y. 1
g » Tel. EVergreen 7-G868 g

| Valandos: 8vįkare |

Penktadieniais uždaryta. f

TONY’S
g UP-TO-DATE - - . .

| BARBERSHOP
g ANTANAS LEIMONAS
g Savininkas
į 306 UNION AVENUE |
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

John Garfield ir Lilli Palmer, 
žvaigždėse filmoje “Body and 
Soul,” iš tikro turinčioje ne
blogą “kūną” ir sitelos. Ro

doma Globe Teatre, 
New Yorke.

I Joseuh Garszva l 
% « 
g Undertaker & Embalmer I 
« žManager ftS’g JOHN A. PAULEY «
g «

Licensed Undertaker

I I
« £
| 231 Bedford Avenue žM XM Brooklyn 11, N, Y. $

K
g Tel. Evergreen 8-9770 «

| GYDYTOJAS I 

f S. S. Lockett, M. D J 
| 223 South 4th Street 8i BROOKLYN, N. Y. jg

Valandos: H“? di™om. | 
į 6—8 vakarais #

Ir Pagal Pasitarimais. §
Telefonas EVergreen 4-0208 ft

I Adam V. Walmus, D. D. S J 
g žg DAKTARAS-DENTISTAS |

| VALANDOS: . |
| 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. « 
$8? Išskiriant trečiadieni

I
 ir sekmadieni. $

650—5th Avė., kamp. 19 St.| 

BROOKLYN, N. Y. g
Tel. SOuth 8-5569 |

f GREEN STAR BAR & GRILL s
3 LIETUVIŠKAS KABARETAS S

y Kas nori gražiaai laiką" praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. R

S ' ATEIKITE PASIMATYTI SU GTVIAIS.
Sf K

Geriausias Alus Brooklyne g

» PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ Ž
m SaV- a
S 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. Ž

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 įį
U i

Peter 1
KAPISKAS |

BAR & GRILL 3
Degtinės, Vynai ir Alus fi

RHEINGOLD fi 
. BEER & ALES • 2

32 Ten Eyck St. I
BROOKLYN, N. Y. I

Tel. EVergreen 4-8174 g
Peter Kapislcas

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . . 
n^ycwch. ^33.7 a

Man’s BULOVĄ...richly styled 
.Galways accurate and depend
able.

Now is the lime to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choosę tomorrow!

•17.50

Graži 
mišką 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Bennis, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai

i .žiedai.
Atlikite savo pasirin

kimą dabar. <,Rankpi- 
nigiai jums palaikys 
by kur} daiktą iki 
Kalėdų.

Į
Linksmų Kalėdų ir 

Laimingą Naujų Metų 
visiems 
nams!

•S2.5O

mūsą Patro-

Jvalrybė kostu- 
džiulerią. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) — Pirm., Saus. 12, 1948
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DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn




