
THE LITHUANIAN DAILY
No. 139 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio-June 14, 1948

ir pro-

čiausią šalies teismą.

Ordeną
Tegul

stoti 
teis- 
Dar- 
savi-

Ieško Tiesos ir Proto. 
Sukėlė Audrą ir Numirė. 
Atsirado Žmonės ir Turtai.
Mūšy Didieji Piknikai. 
LDS Seimas.

Rašo A. BIMBA

Prokuroras Clark turės 
į teismą ir apsiginti. Jį 
man traukia Tarptautinis 
bininku Ordenas, didžiulė
šalpos Amerikos žmonių orga
nizacija. Ji ieško tiesos 
to.

Prokuroras paskelbė 
“neištikimu” Amerikai,
teismuose jis įrodys savo kal- 

’ tinimus, arba atšauks šmeižtus.
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Tarptautinis Darbininkų Or- 
donas turi 180,000 narių su 
1,860 kuopų. Didelė, plati, vi-! 
so krašto mastu organizacija? j 
Karo metu dešimt tūkstančių į 
jos narių tarnavo Dėdės Šamo į 
karinėse jėgose, šimtai jų kri 
to karo laukuose. Ordeno na 
riai išpirko kai'o bonų už tris 
dešimt milijonų dolerių. Viso 
kioms su karu surištoms įstai 
goms jie sudėjo dešimt milijo 
nų dolerių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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SENATAS NUTARĖ REMT 
PRIEŠSOVIETINIŲ ŠALTŲ 
KARINES SANTARVĖS
Senatoriai Didžia Dauguma Balsą Priėmė Vandenbergo 
Rezoliuciją dėl Karinės Paramos Sovietų Priešams

Washington. — # Senatas 
i 64 balsais prieš 4 priėmė 
\ republikono senatoriaus A. 
i H. Vandenbergo rezoliuci
ją, kuri įpareigoja Jungti
nes Valstijas kariniai remti 
vadinamų “laisvųjų” tautų 

jsantarves. Rezoliucijos pra- 
smė yra tokia: 'Amerika 

: privalo ginkluoti visus prie- 
1 šingus Sovietam ir jų drau-

tas William S. Whiter
Prieš ta “Vandenbergo 

planą’’ kalbėjo ir balsavo 
demokratai senatoriai Glen 
H. Taylor ir Kenneth Mc- 
Kellar ir republikonai Ja
mes-P. Kem, William Lan
ger ir George W. Malone.

Republikonas kongresma- 
nas įnešė Vandenbergo re-
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O dabar vienas žmogus, kaip Į gam kraštus, sako New zoliuciją Kongreso Atstovų 
koks diktatorius, be apkaltini- į Ybrko Times koresponden- Rūmams. .
m o ir 4 )C teismo, vienu plunks- j-------------------------------------- -
nos pabraukimu šią organizaci- j “NAUJAS” TURKŲ MINI- 
ją paskelbia neištikima Ameri- j 
kai! Tai ne tik neteisinga, bet I 
ir beprotiška. Kur čia 
krislelis teisėtumo bei 
kratijos?

nors
demo-

darboPasimirė mūsų šalies 
sekretorius Ix?wis Schwellen- 
bach. Pasimirė palyginti dar 
jauname amžiuje, vos sulaukęs 
53 m. amžiaus. Gaila žmogaus.

Bet savo politinę karjera 
Schwellenbach užbaigė prastai, 
negarbingai. Iš liberalo jis bu
vo pavirtęs reakcininku. Būda
mas toje atsakingoje vietoje, 
jis privirė dafijg neskanios ko
šės, supjudė daug žmonių, pa
darė Amerikai daug žalos.

Tai velionis Schwellenbach 
pirmutinis pareikalavo, kad 
Komunistų Partija būtų įstaty
mais uždrausta, nuvaryta į po
žeminį gyvenimą. Tuojau jo šū
kį pasigavo visokio plauko fa
šistai, reakcininkai, raketieriai, 
politiniai apjakėliai. Iš to gimė 
Mundt-Nixon Bilius. Dabar mi
lijonai gerų žmonių turi rū
pintis ir laiką eikvoti, kad šitas 
bilius nepraeitų, netaptų įstaty
mu.

STRŲ KABINETAS
Ankara, Turkija.— Persi

organizavo Turkijos minis
trų kabinetas. Jo premjeru 
liekasi tas pats Hassan Sa
ka. Į “naująjį” kabinetą į- 
eina ir keli neva progresy
viai respublikiečiai.

Kairo. — Jungtinių Tau
tų tarpininkas Bernadotte 
ketina sušaukti Izraeliaus 
ir arabų valstvbiu taikos 
konferenciją Graikijos sa
loje Rhodes.

Žinios iš Lietuvos

ir visi kiti tos ne- 
veislės laikraščiai se- 
įtikinėja, kad Lietu-

Tėvynė 
laimingos 
niai mus 
voje visiškai nieko nebelikę —■
nei žmonių, nei namų, nei gy
vulių, nei kitokių turtų. Ten 
visur .tik dirvonai žaliuoją ir 
tik viena kita kažin kaip bol
ševikų nesučiupta senoji motu
tė dilgėles rankiojanti ir gai
lias ašarėles liejanti.

Bet paskutiniam Tėvynės nu
meryje jau skaitau, kad net iš 
Karaliaučiaus tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių kasdien 
plaukia Lietuvon. Ten jie prisi- 
punta visokio maisto ir prisi
krovę baisiausius maišus viso
kių gėrybių grįžta atgal. Taip, 
girdi, eina kasdien ir kasdien, 
be jokios pabaigos bei pertrau
kos.*

MTS KOVOJE Už 
AUKŠTA DERLIŲ

Lietuvos darbo valstiečiai 
kovodami už aukštą derlių 
pasiekė šį pavasarį didelių 
laimėjimų. Jau pirmomis 
gegužės dienomis eilė res
publikos apskričių sėkmin
gai įvykdė vasarojaus sėją.

Kovos už aukštą derlių 
priešakyje eina MTS. Dau
gelis jų, kaip Kaišiadorių, 
Šilutės ir Rudaminos, pirm, 
laiko įvykdė pavasario lau
kų darbo plana. Iki gegužės 
15 dienos MTS išarė 11,700 
ha daugiau, negu praėju
siais metais. Vidutiniškai 
vieno traktoriaus išdirbis 
palyginti su praėjusiais me
tais pakilo daugiau negu 
dvigubai.

Kunigas Prisipažino 
Kaltas už Policininko 
Nužudymą Vengrijoj

Budapest, Vengrija.—Tei
siamas katalikų kunigas A. 
Janos prisipažino, kad jo 
kalba pakurstė parapijie
čius užpulti susirinkimą ir 
užmušti policininką. Valdi
ninkai ir šiaip piliečiai ta
me susirinkime svarstė J- 
statymo sumanymą dėl baž
nytiniu mokyklų perėmimo 
į valdžios žinybą. ,

Kitas teisiamasis K. Mik
los prisipažino užmušęs tą 
policininką.

Kun. Janos teisinosi, kad 
jis “netaip supratęs” vysku
po laišką, raginanti kovot 
už parapijinių mokyklų iš
laikymą.

Andai Urmu Ginklavo 
Arabus Prieš Žydus

WALLACE SAKO, ANGLIJA 
IR AMERIKA SIEKIA 
SUNAIKINT IZRAELIU
Ragina Jėga Išvyt iš Palestinos įsiveržėlius Arabus ir 
Priverst Angliją Liautis Ginklavus Arabiškus Kraštus

Manau sau: Iš kur dabar to
je dirvonais paverstoje be žmo
nių Lietuvoje staiga atsirado 
tiek gėrybių, tiek' turtų, 
maisto!

Dalykas bus štai kame: 
vyne melavo, kai sakė, 
Lietuvoje nieko nebeliko; 
luoja ji dabar, kai sako,
iš Karaliaučiaus tūkstančiais 
žmonės plaukia Lietuvon ir jos 
gėrybes plėšia.

tiek

Te- 
kad 
nie
kad

PLEČIAMAS MEDICI
NOS ĮSTAIGŲ TINKLAS

Paskutiniu metu septy
niuose Vilkaviškio valsčiuo
se įsteigtos kaimo ambula
torijos.

Keturvalakių ("valsčiuje 
greit prasidės gimdymo na
mu statyba. , '

Kupiškio apskrities ligo
ninėje atidarytas naujai 
įrengtas rentgeno kabine
tas, artimiausiu laiku ligo
ninėje bus jsteigta tuberku
liozės ir odų, Veneros ligų 
skyriai.

Tel A vi v, Izraelius.—Čio- 
naitiniai žydu vadai sako: 
Pirm paliaubų paskelbimo1 
tarp arabu ir žvdų. analai 
persiuntė iš Haifos didelius 
kiekius ginklu ir amunicijos 
arabams prieš žydus.

Kai kurie žydai, ynač Ir- 
gun kovūnu organizacijos 
nariai, vadina Jungtinių 
Tautų tarpininką grafą 
Bernadotte Anglijos įran
kiu, kaip rašo United Press.

Trumanas Sako. Kongresas 
Apleidžia Darbininkus

Lietuva nėra i 
paversta, nei kol kap turtais 
pertvinkus. Kraštas keliasi iš 
baisiųjų karo griuvėsių. Dar 
daug ko stokuoja gyvenimo pa
gražinimui ir palengyinimui. 

jos rūpestingi, darbštūs ir
(Tąsa 5-me pusi.)

ATIDARYTI KUL
TŪROS NAMAI

Kaišiadorių apskrities Ža
slių valsčiaus centre atida- 

nei dirvonais ryįį Kultūros namai su bib-

Asburv Park, N. J. — 
Prez. Trumanas atsiuntė 
Muzikantu Federacijos su
važiavimui pareiškimą, ku
riame sako:

Dabartinis K o n g resas 
“dirba pelnininkams ir ne- 
naiso darbininku reikalu.” 
Trumanas n e tiesioginiai 
smerkė renublikonų viešpa
taujama Kongresą už išlei
dimą priešuniiinio Tafto- 
Hartley’o įstatymo.

Kongresrnanas Adolnh J. Sabath iš Illinois, demokra
tas, ilgiausia išbuvęs kongrese, padeda vainiką prie 
paminklo Aukščiausio Teismo teisėjui John Marshall 
ties kapitoliumi. Apeigas paminė jimhi civilių teisių 
suruošė Committee to Defeat the Mundt Bill (kovos 
prieš Mundt bilių). Apeigos buvo dalimi masinės de
monstracijos darbų Washingtone birželio 2-rą dieną.
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Sen. Taftas Šaukia Kongresą 
“Streikuot” prieš Trumaną

Philadelphia. — Reakci
nis republikonas senatorius 
Taftas pasakojo, buk prezi- 
tentas Trumanas lošiąs iš 
vienos rankos su komunis
tais.

Kalbėdamas per radiją, 
Taftas, vienas republikonų 
kandidatų į prezidentus, 
smerkė Trumaną, esą, už 
“minkštą politiką link Rusi
jos.” Pasak Tafto, tik re
publikonų dauguma Kong
rese “pakietino” politiką 
prieš Sovietus.

Taftas šnekėjo, būk Tru-

manas vedąs “rooseveltinę” 
nuolaidų politiką Rusijai. 
Jisai smerkė Trumaną ir už 
tai, kad Trumanas, girdi, 
priešinasi “išleidimui tokių 
įstatymų, kurie sustabdytų 
komunizmo plitimą Jungti
nėse* Valstijose.”

Taftas skundėsi, kad 
Trumanas “nebendradar
biauja su Kongresu ir pur
vina Kongresą”; todėl, esą, 
geriaujjutų, kad Kongresas 
dabar užsidarytų, iki re
publikonai “laimėsią” pre
zidento rinkimus.

BUS PRIIMTA AMERIKON 
200,000 ‘AŠVIETINTŲJĮJ”

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmai 287 balsais 
prieš 91 nutarė priimti A- 
merikon per dvejus metus 
202,OOO pabėgėlių, esamų 
vakarinėje Vokietijoj, Aus
trijoje ir, Italijoje. Tame 
skaičiuje yra ir 2,000 čecho- 
slovakų, kurie neseniai pa
sprukę užsienin, būdami 
priešai pertvarkytos demo
kratinės valdžios.

Įleidimui Amerikon kong- 
resmanai siūlo duoti pirme
nybę farmų darbininkams, 
angliakasiams, gydytojams 
dentistams, slaugėms, rūb- 
siuviams,, mokslininkams ir 
kt.

Kiek pirmiau Senatas už
gynė ' pasiūlymą , priimti 
200,000 “išvietintųjų”, kurių 
pusė turi būti pabėgėliai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir iš Lenkijos tos dalies, ku
ri pateko Sovietų žinybom.

Tūlus skirtumus tarp 
kongresmanų ir • senatorių 
tarimų išlygins jų įgalioti
niai. Tuomet Kongresas ga
lutinai užgins bent 200,000 
tų pabėgėlių priėmimą.

(8 milionai išvietintųjų 
sugrįžo į Sovietų Sąjungą 
ir į kaimyniškas jai demok
ratines šalis. Dauguma li
kusiųjų stovyklose išvietin
tųjų* yra priešsovietiniąi el
ementai.)

Rockwell Kent—Darbiečiu 
Kandidatas j Kongresą

Anglai Pakorė 6 Vokiečius 
Ir 2 Išvietintus

Bet

i

WC- lioteka, skaitykla, agrotech- 
nikinių kabinetu. Kaimo 
jaunimas mielai užsirašo į 
meninės saviveiklos rate
lius — dramos, choro, šo
kių.

ŽUVĘ IR BE ŽINIOS 
DINGĘ POTVYNYJE

Portland, Ore. — Colum- 
bijos upės potvynyje žuvo 
bent 38 žmonės ir be žinios 
dingo apie 300.

Troy, N. Y. — Išgarsėjęs 
amerikonas artistas-piešė- 
jas Rockwell Kent sutiko 
būti Amerikos Darbo Parti
jos krindidatu į Jungtinių 
Valstijų kongresnlanus 
einančiuose rinkimuose.

at-

Varšava. — Lenkiją 
dare apsigynimo sutartį su 
Vengrija.

pa-
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Hamburg. — Karinio an
glų teismo sprendimu, tapo 
pakarti 6 vokiečiai už tal
kininkų belaisvių žudymą 
karo metu. Tą" pačią dieną 
anglai pakorė 2 pabėgėlius 
(išvietintus) už vokiečių žu
dymą?

ORAS.—Būsią giedra.

New York. — Anglijos ir Ištam, kurių žibalo versmes 
Amerikos valdovai suruošė 
tokias žydų-arabų paliau
bas Palestinoje, kad galėtų 
padėti arabiškiems kraš
tams sunaikint Izraeliaus 
valstybę, pareiškė Henry 
Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentas, 
dabar trečiosios partijos 
kandidatas į prezidentus.

“Washingtono vald ž i a 
pataikauja arabiškiem kra-

Amerikonų Pulkininkas 
D. Marcus Užmuštas 
Palestinoje

Jeruzalė. — Prieš pat pa
liaubų paskelbimą tarp Iz- 1 
raeliaus -ir arabų, buvo už
muštas newyorkietis pulki- , 
ninkas David Marcus. Jis 
vadovavo Izraeliaus mūšiui, 
per kurį žydai bandė nu- 
šluot arabus nuo vieškelio 
tarp Jeruzalės ir Tel Avivo.

' Seniau MJarcus buvo New 
Yorko miesto pataisų komi- 
sionierius. Antrajame pa
sauliniame kare jis pasižy
mėjo kovose prieš vokiečius 
ir japonus.

Šių - metų pradžioje jis 
slaptai nuvyko į Palestiną 
ir organizavo žydų miliciją 
Haganą. ' ” 1

amerikonai išnaudoja,—sa
kė Wallace. — Jungtinės 
Tautos, vadovaujamos ame
rikonų ir anglų, nieko ne
darė, kad sulaikyti arabiškų 
kraštų įsiveržimą į žydų 
valstybės žemę Palestinoje. 
O • tuos arabus Anglija ap
ginklavo.”

Jun’gtinių Tautų paskir
tas tarpininkas, grafas 
Folke .Bernadotte darbuoja
si arabų naudai prieš žydus, 
pagal anglų ir amerikonų 
planą, kaip tvirtino Walla
ce. Washingtono ir Londono 
valdžios nereikalavo, kad 
anglų ginkluoti įsiveržėliai 
arabai pasitrauktų iš Pales
tinos bent laike paliaubų.

Wallace šaukė Jungtines 
Tautas jėga išvyti arabiš
kas armijas iš Palestinos. 
Jos taipgi turėtų pavartot/ 
jėgą prieš Arfgliją, jeigu ji
nai nesiliaus kariniai ir e- 
konominiai rėmus užpuoli
kus, sakė Wallace.

J
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Prez. Trumanas Sakosi 
"Mylįs Staliną” ’

Eugene. Oregon. — Pre
zidentas Trumanas, čia kal
bėdamas, sakė: “Aš myliu 
Juozelį” (Staliną). Aš labai 
trerai susipažinau su juo 
“Potsdamo* .konferencijoje 
1945 metais.” •
„ Toliau Trumanas nupasa

kojo. kad Politinis Biuras, 
esą, laikas Stalina kaip ka
linį. Girdi, jeigu Stalinas tu
rėtų laisvę veikti, tai Ame
rika galėtu gražiai susitar
ti su Rusiia. ir “ta didi ša
lis ir ši didi šalis bendra
darbiautų abiejų šalių nau
dai.” 1

LAKŪNAS “PAVOGĘS 
BOMBANEšĮ

Dayton, Ohio. — Lakūnas 
saržentas Malcolm H. Mc
Cready “pavogė” armijos 
bombanešį B-25 ir parskri
do namo, sakė karinis teis
mas. Už tai McCready ne
garbingai išmestas iš tarny
bos ir įkalintas dvejiem me
tam.

Parlėkęs namo į Owaton
na, McCready telefonu pra
nešė apie tai savo koman- 
dieriams. Tada jie sūgrąži- 
no bombanešį į Wright 
Field aikštę.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

SI
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Sovietai Vėl Praleidžia

•i

GUMOS DARBININKAM 
PAKELTA ALGA

Akron, Ohio. — 33,000 
Firestone gumos kompani
jos darbininkų išgavo algos 
pakėlimą 11 centų valandai.

TIK ŽIAURIAUSI ŽMOG
ŽUDŽIAI BUS KĄRIAMI

ANGLIJOJE ’ ,
London. — Anglijos sei

mo lordų rūmas pasiprieši
no valdžios prižadui nieko 
nebausti ’ mirties bausme. 
Tad vidaus reikalų minist-

Anglu Traukinius Berlynan' I !‘.a® Chuter Pde k?r"
- » *• J ti tik npnnnrnsr.ni 7.iniirins

Berlin. — Karine Sovietų 
vvriausybe buvo sustab
džius visus prekinius trau
kinius iš vakarines Vokieti*- 
jos į Berlyną. Bet šeštadie
nį anglai susitarė su Sovie
tu pareigūnais, ir vėl trau
kiniai veža maista, anglį ir 
kitus reikmenis iš vakari
nės Vokietijos per sovietinį 
ruožtą i anglų - amerikonų 
kontroliuojamas Berlyno 
dalis.

Helsinki.— Suomija taip
gi pripažino Izraeliaus val
stybę’ Palestinoje.

ti tik nepaprastai žiaurius 
žmogžudžius, policininkų 
žudytojus ir moterų gala- 
bintojus per lytinius užpuo-. 
limus.

Paryžius.— Spėjama, kad 
Francijos seimas užgirs at
skiros vakarines Vokietijos 
valstybės steigimį. *

Pittsburgh. — Westing 
house Elektros Korporacija 
siūlosi pakelti savo darbi
ninkams algą 6 nuošimčiais. 
Jie reikalauja daugiau.

------ - v

Jeruzalė. — žydai kaltina 
arabus, o arabai žydus už 
paliaubų laužymą.
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Tamsiosios Dienos Organizuotų Darbininkų . 
Priešakyj.

Kalbėdamas muzikantų unijos suvažiavime Asbury 
Parke, N. J., tos unijos prezidentas James C. Petrillo 
tarp kitko pasakė:

, “Galimas daiktas, jog tik stipriosios darbo unijos 
tegalės išlikti nesudaužytomis, bet ir jų daugelis vaikš
čios’ su atkišta kepure prašydamos samdytojų išmal
dos...”

Tamsią, pavojingą ateitį, vadinasi, Petrillo pranašau
ja organizuotiems darbininkams.

Prieš kiek laiko panašią ateitį pranašavo tymsterių 
unijos prezidentas Dan Tobin. Savo aplinkraštyj, siunti
nėtame visiems tymsterių unijos lokalams, Tobin patarė 
atsisakyti streiko, pabrėždamas, jog sąlygos organizuo
tiems darbininkams pablogės...

Užeina naujas debesis, juodas ir gal būt su audro
mis .Samdytojai, naudodamiesi Taft-Hartley įstatymu, 
turėdami savo pusėje vyriausybės organus, ryžtasi duo
ti organizuotiems darbininkams smūgį po smūgio. Ligi 
.šiol beveik kiekvienas didesnis darbininkų streikas buvo 
arba pralaimėtas arba užsibaigė su mažu darbininkams 
laimėjimu.

Vyriausybė pasimojo neprileisti didesniam darbi
ninkų streikui pasireikšti. Šiuo metu, pavyzdžiui, anglia
kasių unijos vadai yra teismo priversti tūrtis su samdy
tojais, nori jie tartis ar nenori. Spėjama, jog valdžia nuo 
dabar bandys priversti kiekvienos didesnės pramonės 
darbininkus visokius nesusipratimus su samdytojais ati
duoti arbitracinei komisijai. Gi arbitracijos dažniausiai 
išsprendžia ginčą samdytojų naudai, o darbininkų nenau
dai.

Toki dienraščiai, kaip niūjorkiškis “Daily News”, 
viešai užgyrė *Tobino sumanymą nestreikuoti. Girdi, tai 
išmintingas patarimas, padarytas išmintingo unijos va
do!

Ten, kur velniai džiaugiasi, šventieji, sakoma, verkia! 
Ten, kur toks, kaip “Daily News”, entuziastiškai Tobiną 
garbina, unijistamš tėnka „susirūpinti.

Suminėjome tik dvi Unijas. O kaip gi su plieno dar
bininkų unija, viena didžiausiųjų, kuriai vadovauja Phi- | 
lip Murray?

Nuo algų pakėlimo reikalavimo, samdytojų paveik
ta, ši unija atsisakė. O kai dėl to, kad unijos nariai turė-
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KAS PER VIENI TIE , 
LIETUVOS “VADUO
TOJAI”?

Pabėgėlis kunigas Kru
pavičius, “Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to” pirmininkas, pasak ku
nigų Draugo (birž. 7*d.), 
šitaip išsireiškęs :

Šiame bare ne visa tvarko
je yra, brangieji broliai. Su 
dideliu skausmu širdyje, het 
ašara akyse, tektų pasakot, 
palietus tas ligas ir tuos liūd
nus reiškinius, kurie tenka 
man sutikt Lietuvos vadavi
mo darbe lietuvių eilėse. 
Perdaug turime šiaudadūšių, 
prisiinetėlių, apsileidėlių, sa
vanaudžių, nusiminėlių, ku
rie labai apsunkina Lietuvos 
vadavimo darbą. Nevienas 
savo dievuką-partiją, stiklelį, 
linksmybės valandėlę ir 1 kit. 
pastato aukščiau kaip Lietu
vos reikalą. Mūsų eiles rei
kia švarint; grybelį, kuris 
apsėdo daugelį mūsų brolių, 
naikinti su šaknimis.

* Kunigas Krupavičius yra 
tų šiaudadūšių ir savanau
džių karajius. Jam mažiau
sia rūpi Lietuvos likimas. 
Jeigu jis nors per nago juo
dymą mylėtų Lietuvą, tai' 
sėdėdamas Vokietijoje ne
virtų fašistinės smalos 
neterštų Lietuvos vardo.

minus, kad Dr. Devenis 1940 
metais buvo komunistų iš 
Lietuvos deportuotas į Sibi
rą it dideliu vargu, kaip A- 
merikos pilietis, ištrūko. Prie
lankumo komunistams, ro
dos, pas jį neturėtų būti. 
Tačiau, spauda savo sąžinės 
neperkratė, nuodėmių neiš
pažino ir, išrišimo negavusi, 
eina senuoju keliu. (Am.

Lietuvis, birž. 5 d.)

Iš šių . diskusijų matosi, 
kad lietuvių kalba leidžia
mieji fašistiniai laikraščiai, 
kaip Amerikos Lietuvis, 
Vienybė, Dirva ir kiti, ne
bepajėgia palaikyti skaity
tojus. Jie šalinasi ir priver
čia Sirvydą kalbėti apie 
“garbingą žuvimą.”

Amerikos Katalikai ir 
Mundt-Nixon Bilius

Kaip jie patars? Tie du vyrai tapo paskirti patarė
jais Economic Cooperation Administracijai, vykdyto
jai Marshall plano. Kairėje esantysis Clinton S. Gold
en, buvęs CIO viršininkas, jau buvo darbo klausimais 
patarėjas amerikiečiu pasiuntinybei Graikijoje, kur 
darbininkų galvos skaitomos pigiau kopūsto. Antruo

ju patarėju yra Bert Mark Jewell, buvęs AFL 
gelžkeliečių viršininku.

Lietuviai Amerikiečiai, 
Stokite Darban!

0*
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“ROKUNDA SUMENI- 
JOS” IR VYT. SIRVYDAS

Vyt. Sirvydas mano,, kad 
lietuvių fašistinė spauda y- 
ra gera ir jai taisytis ne
reikia. Girdi, “jį verčiau 
žus, negu sutiks išduoti 
žmoniškumo ir tėvynės ide
alus.”

Prie šio gilaus susijaudi
nimo Širvydą privedė jo 
geras vienmintis ir kamaro- 
tas Dr, Dęveųis su savo pa
reiškimu Vienybės kores

pondentui Rasteniui. Sirvy
das sako: “Daktaro nuomo-, 
ne, gal tik komunistiški lie
tuvių kalba leidžiamieji 
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tų pasirašyti anti-komunistinius afidėvitus, jie jų kol kas ! al iasciai sa^° s.<ai -V

Lietuviški klerikalai iš 
Draugo, Darbininko ir A- 
merikos pastoges sušilę a- 
gituoja už Mundt-Nixon Ei
lių. Jie taip sugadinti gyvu
liškos neapykantos komuni
stams, Jog tame Diliuje ne
mato pavojaus tiems pa
tiems katalikams.

Bet kitaip samprotauja 
tūli amerikiečiai katalikų 
vadai. Už pavyzdį galėtų 
patarnauti New Yorko mie
sto majoras O’Dwyer, kuris 
kaipo katalikas, tą Mundt 
Bilių pasmerkė. Dabar mus 
pasiekė anglų kalba “The 
Catholic Worker.” Jame už
tinkame labai įdomų pasisa
kymą dėl Mundt Biliaus. 
Savo .pareiškimą laikraštis 
pavadino “nauju užpuolimu 
ant civilinių laisvių.” Ir ra-

dar nesirašė, bet kreipėsi į teismą, kad jis išspręstų, ar 
jie turį rašytis. Žinoma, teisme tą-Tafto-Hartley skylių 
išbandyti nėra blogas dalykas. Bet tai ne viskas.

Šiandien vyriausias prieš organizuotus darbininkus 
klausimas stovi tokis: ar jie turį “tylėti ir dievą mylėti”, 
ar jie turį kovoti, kaip vyrai, — kovoti už savo princi
pą, už saVo teises?

Tiek CIO, tiek ADF lyderiai, su nedidelėmis išimti
mis, matyt, yra linkę viską daryti, kad sulaikius darbi
ninkus nuo kovos.

Tymsterių unijos prezidentas Tobin, pavyzdžiui, la
bai nepatenkintas angliakasių unijos valdyba, kam ji 
ryžtasi kovoti už angliakasių reikalus! Tobin smerkia 
Lewiso taktiką. Jam nepatinka ir geležinkeliečių brolijų 
ryžtingumas didesnėms algoms išsikovoti ir geresnėms 
darbo sąlygoms.

Tiek Murray, tiek Tobin, tiek kiti darbo unijų lyde
riai, atsisakydami kovoti prieš samdytojus, už didesnes 
savo unijų narių algas, neatsisako kovos “prieš komu
nizmu.” Visais pakampiais, viešai ir ne viešai, jie rūpi
nasi, kaip /‘apvalyti” savo unijas nuo “vidujinio priešo.” 
Gi tuo “vidujiniu priešu” jie skaito kiekvieną, kuris ne
sutinka su savo vadų migdomąja taktika.

Tamsiosios dienos Amerikos darbo unijoms grūmo
ja ne del to, kad darbininkai būtų bejėgiai ir nenorėtų 
kovoti, bet del to, kad jų vadovybės suklupo, pasiduoda
mos stambiojo kapitalo įtakai, Wall stryto įtakai.

Nūdieninė padėtis dabai panaši į 1920-1930 metus, 
kuomet gerai nusiteikę darbo unijų lyderiai migdė savo 
unijų narius ooolidgeTnio-hooverinio gerbūvio migdolais.

Tačiau jiems nepavyko visų narių užmigdyti ir tuo
met. ‘ '

Nepaisant visokių, kliūčių, šen ir ten.vyko darbininkų 
streikų, vadovaujamų progresyvių vadų — vyko kdVin- 
gų streikų. Kas neatsimena angliakasių streiko Pitts- 
burgho apylinkėje? Kas neatsimena Gastonijos, Passaico 
ir kt. streikų?

Panašiai, atrodo, bus ir šiuo metu. Nors “didieji va
dai” lenkiasi prieš samdytojų jėgą, eiliniai nariai ne vi
sur jų,klausys.

Esminė klaida, kurią Amerikos darbo unijų vado
vybė padąrė, mūsų nuomone, glūdi tame, kad jie atsisa
kė eiti iš wen su naująja partija, su progresyviu judėji
mu — politiniu judėjimu.

. Jei visos Amerikos darbo unijos būtų pasisakiusios 
už naująją^ partiją, jei jos būtų stojusios (oficialiai, ka
dangi neoficialiai šiuo metu daugybė unijistų remia nau
ją partiją ir jos judėjimą) su visa progresyve Amerikos 
visuomene, tai šiandien viskas kitaip eitųsi. Samdytojai 
ir vyriausybė būtų priversti skaitytis su darbo-unijomis,

maždaug patenkina. Kita 
mūsų spauda turiniu, sako, 
neduodanti ko skaitytojai 
tikisi.”

Nuo savęs jis priduria:
Jei tai]) būtų, daktaro 

sprendimas ,rodos, privalėjo 
visus mūsų “spaudininkus” 
sukelti, kaip sukėlė genero
lo Černiaus pareiškimas, 
būk naciai būtų visą tautą iš
žudė, o bolševikai tik pusę 
sunaikins. Ypatingai prisi-

“Mundt-Nixon komunis
tams kontroliuoti bilius, ku
rį neseniai priėmė Kongre
so Atstovų Rūmai, dabar 
randasi Senato rankose. Re
akciniai senatoriai, vado
vaujami senatoriaus Tafto, 
autoriaus išgarsėjusio anti- 
darbininkiško Tafto-Hart- 
ley įstatymo, reikalauja, 
kad šis bilius būtų tuojau 
Senato svarstomas.

“Bilius, kuris, sakoma, 
taikomas prieš Komunistų 
Partiją, tikrovėje yra di
džiausias šių laikų pavojus 
civilinei laisvei. Visų pirma 
bilius panaikina slapto bal
savimo teisę, reikalauda
mas, kad Komunistų Parti
jos nariai ir nariai ‘fronto’ 
organizacijų būtų suregis
truoti federalėje valdžioje. 
Teisėjas Holmes vienam 
sprendime prieš keletą me
tų paskelbė tokį principą, 
kad jeigu Amerikos balsuo
tojų dauguma pasirinktų 
proletariato diktatūrą, tai

tokia ir turėtų būti vai-, 
džios forma, kuri turėtų 
būti legališkai palaikoma 
šioje šalyje.'

“Komunistinėmis organi
zacijomis, jų tarpe ir fron
to organizacijomis, vadina
mos tokios organizacijos, 
kurios arba pilnai arba da
linai pritaria totalitarinių 
valdžių pažiūroms, sutinka 
su marksistinėmis doktri
nomis, su užsienio valdžia, 
arba su slaptu veikimu. La
bai galimas daiktas, kad 
katalikai abelnai, arba to
kie judėjimi, kaip žydų zio- 
nistų organizacijos, galėtų 
patekti po tuo apsklembi- 
mu.

“Iš biliaus punktų aišku, 
kad žodžio .ir- spaudos lais
vė, kaip ji yrą Amerikoje 
istoriniai suprantama, būtų 
uždrausta.

“Visa toji technika, kuri 
yra siūloma minėtam Di
liuje, yra tokia pat, kokia 
buvo panaudota naciškoje 
Vokietijoje ir fašistinėje I- 
falijoje. Tai tokiomis pat 
priemonėmis šiandien Ispa
nijos žmonės laikomi ver
guvėje. Šis. bilius grūmoja 
sunaikinimu visoms civili
nėms laisvėms, ir galės lais
vai reikšti savo mintis ir 
įsitikinimus tik tie žmonės, 
kurie sutinka su reakcine 
ideologija.’’

“The Catholic Worker” 
baigia savo pareiškimą:

“Mes raginame mūsų 
skaitytojus pareikšti pro
testą savo atstovams Kon
grese prieš šį naują pasikė
sinimą ant žmogaus laisvės 
ir didybės.”

Žinios iš

Jau matėte spaudoje Na- 
cionalio Lietuvių Wallace 
for President Komiteto pa
reiškimą. Tas pareiškimas 
kviečia visus demokratiniai 
susipratusius Amerikoj lie
tuvius tuojau stoti į prezi
dentinių rinkimų darbą.

1. Komitetas prašo tuojau
pradėti organizuoti lietuvių 
Wallace for President bal
suotojų klubus. ,

2. Į tuos klubus gali stoti 
abiejų lyčių piliečiai ir be 
skirtumo pažiūrų. Tų klu
bų tikslas turi būti, — dar
buotis iki sekančio rudens 
už H. Wallace ir Glen Tay
lor prezidentiniuose rinki
muose. *

3. Klubų darbas: skleisti 
literatūrą, rengti prakalbas, 
rinkti pinigus rinkimį kam
panijos varymui pirmyn.

Įstojimo į Wallace for 
President balsuotojų klubus 
kortelės jau gatavos ir tuo
jau reikalaukite, maždaug 
pažymėdami kiekį.

Blankos dėl pinigų rinki
mo irgi tuoj bus gatavos ir 
reikalaudami pažymėkite 
kiekį.

Nacionalis Lietuvių Wal
lace for President Komite
tas irgi greitu laiku išleis 
Wallace - Taylor lietuvių 
kalba brošiūrą, kuri parsi- 
duos po 5c, kurią turėsime 
plačiai paskleisti.

Dabar Nacionalis Lietu
vių Wallace for President 
Komitetas kviečia visas de
mokratiniai sus įpratusias 
draugijas, klubus ir pavie
nius žmones tuojau stoti ir 
pradėti tą taip labai svar
bų darbą.

Visais reikalais virš mi
nėtais klausimais kreipkitės 
pas raštininką J. W. Thom
son, 45-42 — 41st St. Long 
Island City 4, N. Y.

London. — Anglijk augi
na karines ligų bakterijas, 
kaip pranešė seimui jos ka
ro ministras A. V. Alexan- 
der.

Lietuvos

Vaikai unijistn, AFL Cooks, Pastry Cooks ir Assist
ants Unijos Lokalo 89-to narių, bando suminkštinti šir
dis skebv, einančių atimti darbą iš streikuojančių jų 
tėvų. Jų tėvai, puošnaus restaurano darbininkai New 

Yorke, daugelis teb*edirba už $33 algos sąvaitei.
Jie prašė pridėti algos po • $5 iki $15 savaitei.

su jų reikalavimais, Jokio “tamsiųjų, dienų” pavojaus 
šiandien organizuotiems darbininkaihs nebūtų.

Dar yra laiko tai padaryti!

Baigiami Riešės-Panerių Ply
tinės Mechanizavimo ir 

Elektrizavimo Darbai

Vyksta baigiamieji montavi
mo darbai naujai elektrifikuo
jamojoje ir mechanizuojamo
joje Riešės-Panerių plytinėje. 
Įrengtas elektros kioskas, pa
statyti ir prijungti 50 kilovat
am.]) erų galingumo transfor
matoriai. Pastatytas naujas 
agregatas, galis per pamainą 
pagaminti iki 12 tūkstančių 
plytų. Molio tiekimas, pasta
čius dvidešimties metrų ilgu
mo transporterį, mechanizuo
tas. Plytinėje yra naujas 80 
kilovatų galingumo elektromo- 
toras.

Šie nauji įrengimai įgalins 
pakelti Riešėę-Panerių plyti
nės gamybinį pajėgumą ir pa
vaduos daug darbo rankų.

Gegužės Pirmosios garbei 
mechanizuotoji plytinė paleis
ta eksploatacijon: Jos paga
mintos plytos bus naudojamos 
daugiausiai Vilniaus miesto 
statyboms.

3,105 Hektarai Naujo Miško
Palangos girjninkįjos dar

buotojų kreipimasis įsijungti j 
miškų želdinimo ’ darbus rado 
gyvą atgarsį tiek miškų ūkių 
darbuotojų, tiek kaimo ir 
miesto gyventojų tarpe. Ei
lėje respublikos vietų gyven
tojai masiškai išėjo į mišklf 
želdinimo darbus.

Per pirmąją miškų želdini-

' mo dekadą geriausių darbo 
rezultatų pasiekta Baisogalos 
miškų ūkio girininkijose, čia 
užvesti nauji miškai 266 hek
tarų plote. Tauragės miškų 
ūkyje apsodinta medeliais bei 
apsėta medžių sėklomis 227 
hektarai, Telšių miškų ūkyje 
•—263 hektarai, Mažeikių miš
kų ūkyje-:—290 h., Kazlų-Rū- 
dos miškų ūkyje—260 h.

Visoje respublikoje balan
džio 20 d. nauji miškai buvo 
užvesti 3,105 hektarų plote.

★ ★ ★
Pirmosios Durpes

PANEVĖŽYS. — Balandžio 
JO d. Panevėžio cukraus fa
briko Pavešėčių durpyne su
gaudė sirena, šaukianti visus 
durpyno dirbančiuosius į savo 
vietas.

Pirmosios į darbą stojo ma
šininko J. Maironio ir dešim
tininko A. Steponavičiaus bri
gados. Sudundėjo lokomobi- 
lis, sujudėjo agregato sąnariai, 
ir lynais’nubėgo pirmosios šių 
metų gamybos durpių lentelės. 
Tai buvo durpyno kolektyvi
ne dovana Gegužės Pirmosios 
garbei.

Praėjusiais metais A. Stepo
navičius dirbo durpių kasėjo 
darbą. Jis pernai visuomet 
savo darbo užduotis atlikdavo 
po 150%. Šiais ipetais jis pa
skirtas dešimtininko parei
goms. Drg. Steponavičius su 
savo brigada pasižadėjo pir-

AFL American Federation of 
Musicians prežidentas James 
C. Petrillo linksmai susitinka 
2,000 delegatų ir tėmytojų iš 
organizacijos 700 lokalų, su
važiavusių j atidarymą unijos 
51-mos konvencijos birželio 7į 

Asbury Park, N. J.

mauti durpyne ir žymiai vir
šyti gamybos planus.

šiais metais Pavešėčių dur
pyno kolektyvas numato pa
gaminti 200 tonų daugiau 
durpių, negu buvo iškasta 
praėjusiais metais. Durpynas 
aprūpintas pilnu dirbančiųjų 
sąstatu.

Gegužės Pirmosios garbei 
pasižadėta pilnutinai išvysty
ti darbą ir pradėti dirbti 
dviem pamainom.

Nauji Kolektyviniai Okiai
Susiorganizavo pirmas ko

lektyvinis ūkis Lazdijų apskri
tyje. Jo steigėjai — Veisėjų 
valsčiaus Dainoriškių kaimo 
priešakiniai darbo valstiečiai. 
Artelės nariai sparčiai vykdo 
pavasario sėją.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lath* Daily)-*Pirmad., Birž. 14, 1948
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DIDIEJI, GYVYBINIAI MOKSLININKO FILATOV O TRADIMAI
— Ir jūs ir kiti vadinate 

hnane optimistu, į viską 
žiūrinčiu iš gerosios pusės, 
— sako mokslininkas savo 
padėjėjui, — bet gydytojas 
negali ir neturi būti kito
kiu. Neslėpsiu nuo jūsų, 
įjog aš darau operacijas to
kiem, dėl kurių beveik ne
turiu vilties. Gamtai viskas 
galima, — kartoju aš sau... 
Dažnai aš.sakau neregiui: 
laukite, tikėkitės; mokslas 
smarkiai eina pirmyn. Ko 
šiandien mes nepajėgtu- 
mėm padaryti, rytoj gali 
tapti visai 'galimu dalyku... 
Nereikia to užmiršti, ger
biamasis.

Pats mokslininkas to ne
užmiršta.

— Man sunku atsisakyti 
ligoniui patarnauti, — sa
ko senelis rusų mokslinin
kas Filatovas, — ne visuo
met turiu jėgos pasakyti 
“ne.” Mano “ne” būtų nu- 
smerkimas; tas “ne” siūly- 

. tų amžiną tamsumos kalėji
mą, tūnojimą be saulės ir 
šviesos. Greičiau aš rizikuo
siu. Tegu iš šimto ligonių 
praregės bent 'vienas, tegu 
jis ir ne pilnai matys, tik 
iš dalies. Aš dėsiu visas pa
stangas dėl silpno šviesos 
pasirodymo jam, dėl mirgu
liuojančios ugnelės, vos nu
šviečiančios neregiui taką.

Susijaudinęs nelaimėmis 
tų, kuriems balzgana dėmė 
apvilko priekinę akies obuo
lio luobelę (rageną, kor- 
neą)^ir atėmė šviesą, jisai 
nenuilstamai ieško priemo
nės, kad galėtų suteikti ap
akusiam sveiką akies dalį 
vieton apsiniaukusios.

;— Yra pareiga, kuri ne
leidžia mums nei gyventi, 
nei mirti, —» sako jis, —

• mes galime tą pareigą tik
tai atlikti.

Ką ligonis turi daryti, 
kaip gyventi, kuomet akies 
luobelės priekis aptrauktas 
jam balzgana dėme? Ar jis 
tūri išsižadėti šviesos, sutik
ti su apakimu? Bet juk, 
apart užtemdžiusios jam 
pasaulį plėvelės, jo akis sa
vaime tebėra sveika. Gilusis 
vidujinis akies pamušalas, 

, retina yra nepažeista. Reti
na/ susidaranti iš regėjimo 
nervo galūnių, yra akies 
veidrodis; ji gali atspindėti 
visą pasaulį, rodyti jo vaiz
dus vieną po kito. Tebėra 
sveika akies vidaus medžia
ga; taipgi sveiki akies kris
taliukas (lens) ir rainelė 
(iris); nesužalotas ir lėliu
kės (vyziuko) veikimas. 
Tiktai priekyje akies rage
na, buvusioji permatoma, 
peršviečiama, kaip stiklas, 
tik ši paviršinė akies obuo
lio dalelė balzganu plėtmu 
aptraukta.

Vienintelė pagalba būtų 
gauti gyvo žmogaus sveiką 

z rageną ir įdėti ją apaku
siam. Bet kur ją gauti? Ar 
tankiai gi atsitinka, kad li
goninėj išimtų žmogui akį 
su tokia ragena,' kuri tiktų 
į kito žmogaus akį perso-

• dinti?
Gydytojai praeityje turė

davo su gailesčiu prisipa
žinti :

— Galima būtų sugrą
žint jums prarastą regėji- 

, mą, bet mes neturime rage
nos. Mes esame tokioje pa
dėtyje, kaip tapytojas, ku
ris neturi šepetuko, dažų ir 

•‘medžiagos, ant kurios galė
tų paveikslą tapyti.

Ištisos gydytojų kartos 
ieškojo išeities iš to keblu

mo ir vis nerado. Atrodė, 
kad viskas išbandyta, visi 
galimumai išsemti.

Bergždi Kitų Mėginimai 
Regėjimą Sugrąžinti 
Buvo bandoma išpjauti 

ūkanotą ragenos dalį (prieš 
lėliukę) ir jos vieton įdėti 
stikliuką bei kristalą. Kada 
tas nesilaikė, tai mėginta 
aukso rėmeliais aptverti 
stikliuką ar kristalą ir ta
da įstatyti į vietą, iš kurios 
nesveika ragena išimta.

Bet visi tokie bandymai 
veltui nuėjo — gamta jų 
nepakentė.'

Paskutinė viltis buvo im
ti lavonų akių ragenas ir 
prigydyti jas tokiems nere
giams. Daugelis darbavosi 
dėl tokių operacijų, bet be 
jokio pasisekimo. 0 ir kaip 
galima buvo tikėtis pasise
kimo? Gyvo žmogaus kūno 
audiniai, girdi, neprigyja 
kitam, tai kaip galėtų pri
gyti akies ragena ar kiti iš 
negyvėlio paimti audiniai? 
Dar nebuvo tokio atsitiki
mo, kad numirėlio oda ar 
raumenys galėtų tarnauti 
gyvam.

Tik Vienas Pavykęs 
Bandymas

Tarp tų, kurie ieškojo 
priemonių regėjimą sugrą
žinti apakusiem, buvo pran
cūzas mokslininkas, tyrinė
tojas ir akių gydytojas Ma
ži to. Jis kartą persodino ne
regiui negyvo gimusio kū
dikio rageną ir sugrąžino 
apakusiam regėjimą. Mėgi
no mokslininkas tą bandy
mą pakartoti, bet jau nepa
vyko. Bandė ir kiti, bet ne
pasisekė. Parbavosi Mažito 
bendralaikiai gydyt ojai, 
darbavosi jų ainiai, ir me
tė šalin bandymus, kaip 
bergždžią darbą.

t

Filatovas Surado Paslaptį
Ilgainiui rusų mokslinin

kas Filatovas smulkmeniš
kai susipažino su vienintele 
sėkminga Prancūzo Mažito 
padaryta operacija. Filato
vas pamatė vieną smulkme
ną, / kurios niekas kitas 
pirm jo nepastebėjo.

Sugalvojęs pavartoti ne
gyvo gimusio kūdikio rage
ną, Mažito paskyrė operaci
jai dieną. Nežinia kodėl, li
gonis paskirtą dieną neatė
jo, todėl operacija buvo ati
dėta. Kūdikio akies ragena 
tuo tarpu buvo laikoma šal- 
.dytuve su penkių laipsnių 
teųiperatūra virš nulio (pa
gal šimtalaipsnį, “lietuviš
ką” termometrą).

Visi kiti nekreipė dėme
sio į faktą, kad kūdikio ra
gena buvo laikoma šaldytu
ve. Tatai jiems atrodė nie
ko nereiškiąs dalykas. Bet 
Filatovas> susidomėjo 'tuo 
faktu. Jis statė sau klausi- 
mus: Gal šaldymas suvai-: 
dino tam tikrą vaidmenį? 
Gal kitos operacijos nepa
vyko todėl, kad ragena ne
buvo šaldoma pirm dedant 
ją į kito žmogaus akį? Kas 
gali užtikrinti, kad šaltis 
nepakeitė ragenos audinį? 
Gal šaltis iššaukė kokias 
naujas ypatybes ragenoje? 
Kodėl gi nepatikrinti, ar 
yra taip ar ne?

Nuspręsti dalyką patiki 
rinti buvo lengviau, negu 
surasti žmogų, kuris leistų^ 
si prigydyti numirėlio ra
geną, ar kokį kitą lavono 
audinį. Kas galėjo pasakys 
ti, kuo tokia operacija baig
sis?

Mokslininko Atsargumas if 
Drąsa

— Neskubėk tą klausimą 
išspręsti, — kuždėjo Filato- 
vui atsargumas. — Saugo
kis, kad neapkrėstum nere
gio akių, dėdamas į jas ne
gyvėlio, rageną. Taip leng
va pražudyt žmogaus orga
nizmą!

— Nieko baisaus, — at
sakė mokslininko pasitikė
jimas. — Per kelias valan
das po mirties ragena yra 
švari; negana to, ji dar gy
va.

— Mirtis atneša gedimą 
ir lavoninius nuodus, — 
ryžtingai priminė Filatovui 
atsargumas.

— Mirtis yra gamtinis 
gyvybės sankeleivis, — 
skambėjo mokslininkui vi
dujinis balsas. — Mirtis 
prasideda net pirm mūsų 
atsiradimo pasaulyje. Dar 
motinos gimtuvėje pradeda 
palaipsniui mirti kūdikio 
ragena ir plaukai, nors kū
dikis gimtų, rodosi, svei
kiausias. Sykiu su pirmuo
ju gimusio kūdikio atsidu
simu žūva buvusioji jo vie
ta (placenta), kuri . nese
niai buvo kūdikio organiz
mo dalis .. . Taip, tai taip, 
bet ragena negreitai nu
miršta! Jinai daugeliu va
landų ilgiau gyvena po to, 
kai raumenys ir nervai bū
na numirę ... Raumenys 
gyvena dar tūlą laiką po to, 
kada širdis nustojo tvaksė-

VEIKLIAUSIA MAŽAKRAUJYSTES GYDUOLE
• f

Skubime pranešti viltin
gą žinią kenčiantiems nuo 
mažakraujystės.. Tapo at
rastas ir išskirtas naujas 
vitaminas, vadinamas B-12, 
kuris pasirodo veikliausia 
gyduole nuo mažakraujys
tės. Bandymai paliudijo, 
kad šis vitaminas net ge
riau kraują gaivina, negu 
foliškoji • rūkštis (Folic 
ackl), kitas B rūšies vita
minas.

(Bent .viena pažangi 
brooklynietė dėkojo Įvairu
mų Skyriui už pirmąjį pra
nešimą apie foliškąją rūkš- 
tį, kuri buvo dar naujas 
vaistas. Ta žmona, kentėju
si nuo mažakraujystės, ga
vo iš gydytojo receptą dėl 
foliškosios rūkšties, sykiu 
su vitaminų komplektu ir 
svarbiaisiais mineralais. Šis 
receptas greitu laiku stebė
tinai pataisė jai sveikatą.)

B-12 vitaminui išskirti 
darbavosi Amerikos North
western Universiteto profe
sorius dr. Tom Spies ir ei
lė kitų medicinos moksli-

PARALYŽIAUS GYDYMAS MASAŽU, KARŠČIU IR MANKŠTA
Nors visokių/naujų vais

tų išrasta, bet senovinis 
masažas - braukymas ir 
kaitinimas geriausiai gydo 
suparalyžiuotus žmones. Ta
tai patirta Jungtinių Vals
tijų Laivyno\ Ligoninėje 
Philadelphijoje.)

Suparalyžiuotus jūreivius 
bei kareivius toje ligoninėje 
iš pradžios brauko, masa
žuoja, lempomis kaitina ir 
karštame vandenyje mau
do. Paskui ligonis turi, kiek 
tik pajėgia, mankštintis lo
voje, iki gali atsisėsti.

Po kelių savaičių jis yra 
palaipsniui p r a t i n amas 
vaikščioti, ir pradeda tuom, 
kad, sėdėdamas ’ ant lovos 
krašto, turi nuleisti * kojas 

ti. Numirėliai ilgai daf- pil
nai nemiršta. Kuomet lavo
ną leidžia į duobę, daugelis 
jo kūno audinių dar nėra 
numirę. Jeigu nupjautum 
tūlas jo kūno dalis, įdėtum 
į tinkamą maistingą skystį 
ir laikytum laboratorijoje 
tam tikroje temperatūroje, 
tos jo kūno dalys galėtų 
dar daugelį metų gyventi, 
nors- jos atskirtos nuo pa
ties orgapizmo . ..

Didis Atradimas ,
Po tokių apmąstymų,Ti- 

latovas paėmė rageną iš la
vono akies, išlaikė ją šaldy
tuve tris dienas ir tris nak
tis ir persodino apakusiam 
žmogui. . .

Taip buvo padarytas di
dis’ atradimas. Šaldymas 
nugalėjo mirties eigą, ne 
tiktai sulaikė ragenos miri
mą, bet'ir pakėlė jos gyvy
binį atsparumą.
šaldytos Lavono Ragenos 

“Stebuklai”
Kada iš anksto pašaldy- 

tos ragenos gabalėlį įdėjo į 
uždegimo apimtą akį, tai 
buvo pertrauktas vystyma
sis1 tokių rimtų ligų, kaip il
gametis keratitas (viršuti
nio akies obuolio apvalkalo 
įdegimas), trachoma, regė
jimo nervo gedimas ... Ma
žytis tos pašaldytos ragenos 
gabalėlis, įdėtas vieton iš
imtos aptemusios ragenos 
dalelės, gydė sykiu ir įvai
rias ligas.

ninku šioje šalyje ir Kubo
je. Tatai dr. Spies- aprašo 
paskutiniame numeryj žur
nalo The Southern Medical
Journal.

Visų pirma paduodama 
du pavyzdžiai, kaip vitami
nas B-12 pagelbėjo dviem 
Kubos žmonėms, sergan
tiems mažakraujyste, vadi
nama tropiškąja sprue.

Vienas 67 metų amžiaus 
kubietis jau 20 metų sirgo 
ta liga.

Už trijų dienų po to, kai 
jam ligoninėje buvo įleista 
į kraują 8 mikrogramai vi
tamino B-12, žmogus pasi
juto stipresnis, šeštą dieną 
jis suvalgė dvigubas porci
jas duodamo ligoniui mais
to. Nustojo jam skaudėt lie
žuvis ir žymiai pasitaisė vi
durių būklė. Ir tai tik po 
vienos minimos to vitamino 
dozos.

Kitas žmogus, 62 metų 
amžiaus, buvo taip nusilpęs 
dėl mažakraujystės, kad ne
galėjo dirbti. Per pustrečių 

i *

žemyn ir pasiekti grindis. 
Toliau ’ ligonis lavinamas 
truputį pastovėti ir žingsnį 
kita pažengti.

Kuomet jis sugeba jau 
pavaikščioti, tai turi gim
nastikuoti, pagal gydytojų 
nurodymus.

Apie tokio gydymo pa
sekmes raportuoja koman- 
dierius daktaras Ed.. W. 
Lowman, rašydamas Ame
rikos Gydytojų Susivieniji
mo Žurnale; sako:

Vienoje grupėje buvo 18 
ligonių, kuriem suparaly
žiuota viena kūno pusė po 
kraujo pratrūkimo į smege
nis. Tų paralitikų gydymas 
buvo, pradėtas už 2 iki 4 
savaičių nuo ligos pradžios.

Tuomi dar nesibaigė 
mokslininko Filatovo min
tis. Jisai sprendė, kad p'a- 
šaldytoj ragenoj, turbūt, 
atsiranda savotiškos me
džiagos, kurios; eidamos į 
kraują, daro galingą įtaką 
visam organizmui. Tokia
me atsitikime ir kiti kūno 
audiniai, palaikyti šaltyje 
ir prigydyti gyvam žmogui, 
pakels jo gyvybės jėgas, pa
didins jo gabumą atremti 
ligas.

'Tokiu būdu buvo padary
tas naujas žingsnis aukš
tyn į atrastąją gamtinę 
tiesą.
Pašaldytos Numirėlio Odos 

“Stebuklai”
Lavono oda, po jos pašal- 

dymo prisiūta prie gyvo kū
no audinių,, gydė įvairiau
sias žmogaus ligas. Dingo 
žarnų skauduliai, odos vė
žys, sužeidimų ir apdegimo 
randai; išgijo skaudūs ner
vų uždegimai, dusuliai, ger-( 
klės džiova ir daug kitų li
gų

Karšta mokslinio tyrinė
tojo širdis nerimo. Niekas 
negalėjo sustabdyti jo pa
siryžimo. Nei senatvės me
tai, nei nuovargis nesulai
kė jo nuo tolimesnio darbo.

Tradicinis Pasišventimas 
Mokslui

— Aš seku senovinį ru
sišką padavimą, — sako 
Filatovas, — būti ištikimu 
mokslui iki grabo. Garbin-

metų jis 70 svarų sumenkė
jo- . ")

Už trijų dienų po to, kai 
buvo 8 mikrogramai vita
mino B-12 įleista jam į 
kraują, sugrįžo šiam žmo
gui nors valgyti, šeštą die
ną dingo liežuvio skaudu
liai, ir jis jau su dideliu 
apetitu daug valgė.

(Žymėtina, jog mikrogra- 
mas yra labai mažytis kie
kis, tiktai tiek, kaip jeigu 
padalintumėm gramą į mi- 
lioną dalelių. O vienas 
svaras yra tiek, kaip 454 
gramai.)

Bedarant bandymus, tuo 
vitaminu buvo panašiai ste
bėtinai pagydyti ir 5 kiti 
mažakraujystės ligoniai.

Dr. Spies sako, reikės 
dar daug tyrimų, kad gali
ma būtų galutinai patik
rinti, kaip šis vitaminas il
gesniam laikui veikia. Be 
to, dar B-12 nėra daūgme- 
hiškai gaminamas, ir pra
eis tam tikras laikotarpis, 
iki galima bus vaistinėse jo 
gauti. N. M.

gasis mūsų tautietis Oppel, 
gulėdamas mirties patale, 
sužinojo, . kad studentam 
dar nebuvo duota pamokų 
kursas;apie operacijas karo 
lauke; todėl jis įsakė nu- 
vežt jį į universitetą ir, 
grumdamašis su mirtim, 
perskaitė studentam kursą 
'pamokų apie operacijų da
rymą mūšių lauke ... Mir
tinai sirgdamas, Pavlovas 
(garsiausias pasaulyje fi
ziologas) iki pat paskutinės 
gyvenimo minutės tėmijo ir 
studijavo savo ligos eigą, 
Lad galėtų kitiems pamoką 
palikti. Jis užrašinėjo ir 
apsvarstinėjo savo ligos 
reiškinius, tartum klinikoje 
ar laboratorijoje daryda
mas bandymą. Mirtis jam 
žiūrėjo tiesiog į akis, bet di
dysis rusų fiziologas nesu
dėjo tyrinėtojo įrankių ... 
Su tokiomis pat mintimis 
mirė ir kitas žymus mūsų 
mokslininkas Mečnikovas. 
“Atsiminkite savo prižadą, 
— mirdamas jis kuždėjo 
savo mokiniui. — “Padary
kite man skrodimą ir išstu
dijuokite mano žarnas. Ten 
slepiasi atsakymas į mūsų 
klausimą.”

Abu tiedu rusai moksli
ninkai net savo mirtyje 
matė mokslinį bandymą.
“Gyvybes Eleksiras” iš Pri

varginto Augalo
— Tiesos, pasireiškusios 

gyvūno organizme, — tarė 
sau Filatovas, — turbūt, 
pasirodys ir augaluose. 
Pamatiniai gyvybės įstaty
mai tie patys ir.gyvūnam 
ir augalam. Na, reikia pa
žiūrėti, kas išeis, jeigu pa
šaldys! me augalą — ar dėl 
to atsiras augalo celėse 
(narveliuosė) gydomosios 
medžiagos, kurios gins au
galą nuo mirties?

Filatovas palieka .lelijų 
veislės augalą aloe visai 
tamsioje patalpoje, ore su 
trijų laipsnių temperatūra 
virš nulio (pagal Centigra- 
dą, šimtalaipsnį. termomet
rą). Žali lapai negali be 
šviesos imti iš oro anglia- 
rūkštį (carbon dioxide), 
negali perdirbti ją į krak
molą ir tokiu būdu maitin
ti augala. Artinasi pragaiš
tis augalo' organizmui.

Tą kritišką augalui va
landą Filatovas ištraukia 
sultis iš augalo lapu ir įlei
džia jas į kraują kralikui, 
nuo kurio akies ragenos bu
vo nudrožtą paviršinė plė
velė.

Pradėjusio gaišti augalo 
•lapų sultys pasirodė “gy- 
vybės eleksiras,” Jos sutai
sė kralikui akį taip, lyg bū
tų jai prigydyta kito kra- 
liko ragena, pašaldyta per 
tam tikrą laiką.

Įleidus tokių aloe,augalo 
lapų sulčių . į sergančio 
žmogaus organizmą, sultys 
lygiai gydė ligonį...

Bandymai žemes ūkio 
Augalams

Filatovas giliai susidomi 
žemės ūkio augalų gyveni
mu. Jis duoda sau šitokį 
uždavinį: Reikia bandy
mais ištirti, kaip nepalan
kios gyvenimo sąlygos atsi
lieps į jaunučius sėklų dai
gus.

Jis padarė daug bandy
mų, kurie parodė štai ką; 
Kuomet augalas turi prisi
taikyti prie nepalankių są

Po 118 dienų gydymo,, dvy
lika ligonių jau galėjo pa
vaikščioti. Trijų kitų padė
tis aiškiai pagerėjo, ir tik
tai trims gydymas nieko 
nepadėjo.

Kitoje grupėje buvo 10 
paralyžiaus ligonių. 9 išmo
ko vaikščioti po 67 dienų 
gydymo, o dešimtas šiek 
tiek pasitaisė..

Svarbu, kad ligoniai, 
kiek tik pajėgia, stengtųsi 
vykdyti gydytojų nurody
mus. Gydytojai drąsina pa
ralitikus: “Jūs daugiau ga
lite, negu manote. Dėkite' 
geriausias pastangas, p 
gamta padės,jums atgauti 
sąnarių valdymą.”

(Tąsa 5-tam puslp.) 

lygų, tai jo fermentinės' 
(rūgstamosios) sultys pa
gerėja; taip atsitinka, kuo
met daigas turi augti per 
šaltame ore, nepatogiame 
dykumų klimate arba aukš
tosiose kalnų vietose.

Agurkų sėklos su tik ką 
prasikalusiomis šaknelėmis 
buvo padėtos ant drėgnos 
popieros ir laikomos netin
kamoj joms temperatūroj 
— vienas laipsnis virš nu
lio. Paskui tos sėklos l)uvo 
pasodintos žemėn ir jau 
veikliau augo, negu kitos 
sėklos, nepatyrusios tokio 
vargo.

Aptręšus žemę tamsoje 
palaikytais ir pašaldytais 
aloe augalo lapais, geriau 
'augo avižos.

Vienas žemės sklypelis 
buvo aplaistytas sultimis, 
•išsunktomis iš šviežių aloe, 
augalų' lapų, kurie nebuvo 
pašaldyti nei tamsoj laiky
ti. ’ •

Kitas žemės sklypelis bu
vo aplaistymas sultimis aloe 
lapų, kurie buvo pašaldyti 
ir tamsoj palaikyti. Ir avi
žos čia užaugo didesnės, 
buineshės ir gražesnės, ne-- 
gu pirmajame sklypelyje.

Bulvės taip pat greičiau 
ir gausingiau. augo sklype, 
aptręštame skysčiais iš pa- 
šaldytų aloe lapų, negu ki
tame sklype, kuris buvo ap- r 
laistytas šviežių aloe lapų 
skysčiais.

Sekamais metais tie ban
dymai buvo pakartoti ir pa
tvirtino tiesą, jog syvai iš’ 
pasaldytų ir tamsoj palak 
kytų aloe lapų geriau pa
deda dirvoje augti javams 
ir bulvėms, negu .syvai iš 
šviežių aloe lapų.

Kas yra ta slapta me
džiaga, kuri išsivysto šal
domame iki tam tikro laips
nio augale, kurią atrado 
Filatovas? Kokios atmainos 
įvyksta augalo celėse, kuo
met jis šaldomas?
Viso Atradimo Branduolys

Filatovas šitaip atsako į 
tuos klausimus:- '*

— Visai aišku, jog kuo
met augalui gręsia mirtis, 
tai įvyksta jame tam tikros 
vidujinės atmainos. Šaldy
mas vargina augalą ir tuo 
pačiu laiku neleidžia jam 
nugaišti. Tuo momentu iš . 
pačių augalo būtybės gel
mių išeina paskutinis šūvis 
kovoje už gyvybę — lašelis 
dar nežinomos mums me
džiagos. To lašelio jėga di
džiulė, ji veikia nepaprastu 
smarkumu: tas lašelis yra 
paskutinė mirštančios gy
vybės viltis (“paskutinis 
pasispardymas”).

Panašiai, taip pat dedasi 
dar nemirusiuose lavono or
ganuose — akyse, odoje, 
raumenyse ir kt., kuomet 
jie šaldomi. Nėrs pats or
ganizmas miręs, bet atski
ros jo dalys dar tęsia ko
vą už gyvybę ir išvysto la
šelį kitą tos stebėtinos me
džiagos, kapo paskutinį 
ginklą prieš mirtį. ,

Prigydytas žmogui gaba
lėlis šaldytos lavono akies 
ragenos arba jo odos skly
pelis siunčia tos medžiagos 
gyvybinius lašelius į krau
ją, telkia visas žmogaus or-' 
ganizmo jėgas ir taip gai
vina visą jo kūną.

(Sekant Pravdos straips
nį, pridėjus N. M. techni
nius paaiškinimus.)
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(Tąsa)
Gyveno čia tarnautojai, techni

kai, darbininkai. Visi butai buvo dviejų 
mažų kambariukų, ir visuose butuose 
toks pat gyvenimas: buvo keliamasi 
anksti, bėgama į metro; rytą devyniomis 
moterys vėdindavo matracus ir dulkin
davo kilimėlius; dvyliktą vaikai atbėg
davo iš mokyklų su žiursteliais, susitepę 
rašalu pirštus, sklisdavo margarino, ka
vos, svogūnų kvapas; pavakare plyšoda- 
vo. radijas; pusė astuonių valgydavo 
sriubą; vienuoliktą gesindavo šviesą ir 
užmigdavo.

Paskutinėmis dienomis radijas nenu
tildavo iki pusnakčiu; žmonės laukė bai
sių žinių. Ir štai dabar diktorius visus 
iš karto nuramino: karo nebus.

' / Pjeras ir Anjėsa pietavo. Išgirdęs 
/ pranešimą, Pjeras sustingo su šakute 

rankoje, po to pašoko, numetė servetėlę, 
nusikeikė. Anjesai viskas susimaišė: 
džiaugsmas, kad Pjero nešauks į karą, 
dargi nebus ir karo, nebus sugriautų na
mų, nužudytų vaikų, invalidų; džiaugs
mas ir nesuprantamas ilgesys — ji ne
sutiko su vyro nuomone,. bet jo sielvar
tas pasiekė ją, jis griaužė ją.

Kaip nepanašūs jie buvo vienas į an
trą ! Nenuorama, triukšmingas - Pjeras, 
kurio veidas viską išduoda. Pjeras, čia 
džiūgaująs, čia nusiminęs, ir Anjesa, 
susikaupusi, dar daugiau — užsidariusi, 
nenuolaidi, amžinai ieškanti vienintelės, 
absoliutinės tiesos, sveika, kupina džiu
gaus .motiniškumo ir paprastos kūniškos 
aistros. Jie gyveno darniai, audringai, 
bet trumpai pasibardami ir nuolat jaus
dami nesuardomą ryšį, kuris nepriklau
sė nuo jų supratimo ir jų valios. Kiek
vienas turėjo savo gyvenimą, savo dar- 

„ bą, savo įgeidžius. Anjesa įdėdavo į sa
vo darbą visą sielą; kiekvienas vaikutis 
jai buvo mįslingas trapus augalas, galįs 
žūti, išaugti, pražysti. Ji sakydavo: “Jie 
visi man, kaip Dudu.” Tai buvo netiesa: 
sūnų ji mylėjo aklai ir pavydulingai, 
gėrėdamosi jo pirmu švebeldžiavimu, jo 
balzgano aukso spalvos plaukais. Stip
resnė už šį jausmą buvo tik meilė Pje
rui, slepiama ne tik nuo jo, bet ir nuo 
pačios <avęs. Joje buvo gyvas mergaitės 
priešginumas; ji atsiduodavo jam, tarsi 

v pirmą kartą, lengvai riktelėdama iš nu
stebimo ir džiaugsmo. Ą

Jos kamputy buvo tuščia ir švaru, ji 
nemėgo daiktų. O ant Pjero stalo susi
rinko geologiniai klodai: pasiknisus bu
vo galima rasti įvairių, jo paties užmirš
tų įgeidžių pėdsakus.

Jiedu būtų galėję būti laimingi tam 
ankštam Briuno bulvaro bute, tarp mo- 

' kyklinių sąsiuvinių ir brėžinių, greta 
rausvojo, putliojo Dudu. Bet jie nebuvo 
laimingi. Kažkas pašalinis įsipainiojo į 

' jų gyvenimą. Anjesa seniai tai suprato: 
Didžiųjų Bulvarų kavinėje, kai juokau
dami kareiviai pasakojo apie artėjantį 
karą. Dvejus metus tęsėsi įtemptas lau
kimas. Jiems atrodė, kad tas gyvenimas 
laikinis, kad jie jį išnuomoja, kaip pa
keleivis kambarį viešbuty, vienai dienai. 
Kartą Anjesa pasakė: “Na štai, dar die
ną padovanojo...” Pjeras visa tai siejo 
su kova, su idėjomis, su vilties ir nusi
minimo karštlige. Bet veltui Anjesa mė
gindavo širdimi suprasti jo sujaudintas 
kalbas. Ypatingai ji išsiblaškė paskuti
nėmis savaitėmis. Ispanijos kare buvo 
kažkas žmogiška. Anjesa piktinosi, ma
tydama sugriauto Madrido fotografijas, 
nenoromis stebėdavosi internacionalinių 
brigadų heroizmu. Ji sakydavo Pjerui: 
“Tai ne mano ... Bet tai švarus reika
las?’ O žodiš “švarus” jai reiškė pagyri
mą. Tačiau dabar, kai viskas susimaišė, 

diplomatija ir jausmai, pacifizmas ir 
kailio mainymas, “Internacionalas” ir 
generalitetas, — ji susigūžė, nuščiuvo. 
Į mokyklą ateidavo užsiverkusios moti
nos. Artėjo nelaimė. Ir štai — trumpas 
pranešimas apie Miuncheno susitarimą. 
Karo nebus!...

— Pjerai, kiek žmonių šiuo metu 
džiaugiasi. Ir jie ... Tu manai, jie ki- 

Itaip pergyvena? ... Nagi pamiršk tu 
’ nors valandėlei savo politiką!

— Tu samprotauji, kaip Andre.
— Kodėl, kaip Andre? Kaip milijo

nai; Tu juos vadini “savininkais.” Ką 
ir besakyti, dabar tavo laikas ...

— Nesuprantu.
— Kitu laiku mes gyvename, dirba

me, auklėjame vaikus. O jūs, tai yra to- įl> ■

kie, kaip tu, jūs tai kenčiate ir vos be- 
pakenčiąte. Tuomet rašo storas knygas, 
tiesia kelius, atranda serumus. O dabar 
mes turime kęsti valią tokių, kaip tu. 
Aš kalbu ne apie idėjas, bet apie prigim
tį. Dabar visi pasiduoda vienam. O tai 
baisu... (

Jis nesiginčijo: paniuręs įsirausė į 
laikraščius; skaitė tai, kas dar rytą bu
vo gyvenimas ir staiga tapo istorija. O ji 
kankinosi. Ji suprato, kad niekas neišsi
sprendė. Kaip ilgai dabar atidėjo? Sa
vaitei? Metams? Ir kaip galima dalin
ti gyvenimą lašais? ...

Anjesa priėjo,prie Dudu. Jis ramiai 
miegojo. Ji mąstė: gyvenimas turi būti 
ilgas, labai ilgas. Išdygsta dantys, pas
kui jie iškris, juk tai tik pieniniai... 
Kaip galės gyventi Dudu? ... Nuo vie
nos mobilizacijos ligi kitos .Ji norėjo 
jį pabučiuoti, bet nesiryžo. Ėmė taisyti 
moksleivių sąsiuvinius. Tyla buvo sun
ki. Jau verčiau karktų radijas! Bet jį 
išjungė. Savaitei? Metams? Veltui mėgi
no Anjesa susikaupti, įsiskverbti į pras
tų vaikiškų sakinių prasmę. Gal dešimt 
kartų ji perskaitė: “Dėdė Fontenyje. turi 
triušių ir veršiukų.” Ji ėmė ilgėtis me
džių, tvarto šilimos, lėto gyvenimo — 
neskubėti, nelaukti, negalvoti...

Iškankintas savaičių jaudulio, nakti; 
nio darbo, susirinkimų, Pjeras užmigo. 
Juoda galva, anksti pražilusi, nusviro 
ant pilko laikraščio lapo. Lygus Pjero 
kvėpavimas nuramino Anjesą: nors tuo 
buvo jaučiama gyvybė. Ji nematė Pjero 
veido. O pakilusi — nulūžo pieštukas — 
ji riktelėjo: Pjero veidas atrodė kaip.nu
mirėlio — nė lašelio kraujo, sustingęs, 
tarsi sušalęs. Jis pabudo nuo jos riksmo, 
abejingai tarė “aha” ir vėl užmigo.
16 '

Liusjenui mobilizacija atrodė, kaip iš
gelbėjimas: nuo vasaros jo gyvenimas 
buvo pasidaręs vaiduokliškas. Įvyko tai, 
ko jis bijojo: kalbos apie persiskyrimą 
su tėvu pasiekė Žolijo; ir storulis, kuris 
seniai bodėjosi Liusjeno 'išdidumu, ati- 
daavė lenktynių rubriką savo sūnėnui. O 
kitų pajamų neturėjo. Liusjenas pažino 
badą, juodas apikakles, vakarus be papi
rosų. Jis išeidavo iš viešbučio pietų me
tu, kad šeimininkas, ir taip jau skersai 
žiūrėjęs į. netvarkingai mokantį gyven
toją, neatspėtų jį neturinti pinigų. Jis 
klaidžiodavo'tvankiomis gatvėmis; tera
sose žmonės valgydavo; Liūsjeną pykin
davo jų vaizdas: spėlioja iš kortelės, ką 
užsakyti, ragauja, maivosi, šypsosi; val
gių kvapas sukeldavo širdies pykimą. 
Paskui jis užklupdavo kokį nors bičiulį: 
literatą, arba nuolatinį Kultūros Namų 
svečią, arba Breteilio pasekėją, arba lo
šimo lindynių lankytoją. Liusjenas pas
kubomis sukurdavo istoriją: jis pamir
šęs namuose piniginę, arba nepatogu esą 
šiandien geisti egiptiškus svarus, ir, įžū
liai vaipydamasis, iškaulydavo penkias
dešimt frankų, kuriuos tuojau • praval- 
gydavo.

Kartą atėjo motinos laiškas: jį prane
šę, kad jos sveikata pablogėjusi, prašė 
Liūsjeną susitaikyti su tėvu. Valandėlę 
jam pagailo motinos; prisiminė savo 
vaikystę, kaip sirgo ’ škarletina, kartu 
pagailėjo ir savęs. Gal' būt, paklausyti 
motinos patarimo? Kiek gi reiks badauti 
ir žvejoti frankus!... Jis jau buvo pa
ėmęs .popierių, kad atsakytų į jausmin
gą laišką, bet suglamžė lapą. Ne ir ne! 
Aišku, ten švarus patalas ir trijų patie
kalų pietūs. Bet dėl jų jis nenusižemins. 
Jo tikėjimas Breteiliu buvo klaida. Tai 
klaida garbingo žmogaus. O tėvas ver
teiva, nustojęs sąžinės. Paskui, kaip 
nuobodu!... Vėl girdėti sentencijas: 
“Dirbk, ir tu visko pasieksi. Aš taip pat 
ne iš karto pasidariau ministras ...”

Retkarčiais Liusjenas prisimindavo 
Mušą, jos sumišimą paskutinio jų pasi
matymo vakarą. Jame buvo gyvas gai
lestis, nors jis to nesuvokė, vadindamas 
savo jausmus “sentimentalumu.” Muša 
keletą kartų rašė jam: maldavo atleisti, 
sakė, kad jai gyvenimas pasidaręs kok
tus. Jis skausmingai raukėsi ir draskė į 
smulkiausius skutelius violetinius laiš
kus. Paskui liovėsi atplėsinėjęs jos laiš
kus: kuriam galui? ... Padėti jai jis ne
galįs. Jis ir pats esąs'nelaimingas. O pa
sigailėjimo pasaulyje nesą: Anri mirė,. 
Žaneta jį pametė, Breteilis pasirodė esąs 
žemos rūšies politikierius?

(Bus daugiau)

Dvi gražuolės unijistes laiko kaspiną, kad AFL pre
zidentas Green galėtų ji perkirpti oficialiame atida
ryme unijinės žymės (union label) festivalio Milwau

kee mieste. Unijos žymė, sakė viršininkas, rodo 
industrini progresą.

ALDLD 2 Apskr. Piknikas Gerai Pavyko
Birželio 6 d. ALDLD 2-ra 

Apskritis turėjo savo metinį 
pikniką, Lindęn, N. J. Apskri
tis visados turi pasekmingus 
piknikus, tačiau, ’ šis tur būt 
bus vienas iš pasekmingiausių 
per keletą metų, ne tik mate
rialiai, ale ir įspūdžiais.

Gražusis parkas buvo gan 
pripildytas maišytos publikos— 
senimo ir jaunimo, ypatingai 
galime pasigirti jaunimu.

Bet kada prieiname prie dai- 
nų-muzikalės programos, tai 
čia jau įvyko kas tai tokio ne
paprasto ir stebėtinai jausmin
go, kas labai sužadino dauge
liui visus jų jausmus.

Pirmiausiai sudainavo sykiu 
abu chorai — Aido Choras iš 
Brooklyno ir Sietyno Choras iš 
Newarko, Jungtinių ' Valstijų 
ir Lietuvos himnus pagirtinai 
sklandžiai ir įspūdingai. Po to 
užtraukė kelias lietuviškas liau
diškas dainas. Jų dainavimas 
ir dainų skambusis taip ėjo ge
rai ir patraukiančiai, kad ne 
tik patys .nerangieji susirinko 
iš parko kampų pasiklausyti, 
ale net ii- iš gretimo miestavo 
parko tūli pradėjo lįsti per 
spragas pamatyti ir pasiklau
syti dainuojančių.

Po abiejų chorų, sudainavo 
vienas Sietyno Choras. Siety- 
niečių choras pasirodė skaitlin
gas, gerai Vlado Žuko išlavin
tas ir turtingas gerai skam
bančiais balsais, kas padare jų 
pasirodymą širdingai priimti
nu ir žavėjančiu.

Prakalbą pasakė Domininkas 
šolomskas. Jo kalba susidėjo 
iš aiškinimų apie reakcinę poli
tiką mūsų šalyje. Jis, iš tik- 
rųjų, vykusiai išdėstė ir nu
švietė, kaip mūsų šalies reakci
niai politikieriai mėgina pa
mėgdžioti fašistų “didvyrį” 
Hitlerį, mėgindami nuslopinti 
net ir mažiausią demokratiją ir 
suvaržyti darbo žmonių laisvę, 
išleisdami įstatymus, kaip pro- 
ponuojamą Mundt-Nixon. Jis 
vykusiai nurodinėjo, jog Ame
rikos dirbančioji liaudis nėra 
padaryta iš tokio molio, su ku
riuo reakcionieriai,monopolistai 
ir demokratinės žmonįų laisvės 
nekentėjai galėtų taip elgtis, 
kaip-jiems bile kada patinka.

Jis pastebėjo/ jog Amerikos 
demokratiniai žmonės liejo 
kraują dėl demokratijos ir lais
vės 1776 metais prieš Anglijos 
monarchistus, jie galvas guldė 
1865 . Ūž panaikinimą vergijos, 
jie susidėjo sykiu su Tarybų 
Sąjunga pereitame pasaulinia
me kare ir sunaikino demokra
tinės žmonijos priešą ir naikin
toją hitlerininkus - fašistus —■ 
tai jie nedaleis ir dabar nai
kinti darbo žmonių demokrati
nes teises šioj šaly. Jie jau tu
ri savo trečiąją partiją, su 
Henry Wallace priešaky, per 
kurią ateinančiuose prezidenti
niuose rinkimuose tęsia ir tęs 
kovą už demokratiją ir žmonių 
laisvę.

Sekė Brooklyno Aido Choras, 
vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus, Iš sykio buvo apgailes
tavimo, kaip iš pačių aidiečių, 
taip ir iš publikos: ot, negali 
aidiečiai ^susirinkti ir viskas. 
Tie, kurie susirenka, pastovi, 
pamato, kad jų tik saujelė ir 
vėl traukiasi ir skęsta publiko
je. Pagaliau susirinko ir pradė
jo sunkia širdžia . ..

Visi tikėjosi, kad niekas bus 
tik iš saujelės aidiečių, bet 
koks nusistebėjimas! , Jurgis 
paragino esamuosius dėti ge
riausias pastangas, taipgi pa
ragino ir savo sesutę Florence 
su armonika ir Frances Mase
lytę pianu stengtis gerai akom
panuoti choristams. Tūli net 
nustebę ’klausėsi, kaip gražiai 
ėjo dainavimas.

Padainavę porą dainelių fiai- 
diečiai skirstėsi. Bet publika 
jokiu būdu jų neleidžia, šaukia 
daugiau dainuoti. Vėl pradėjo. 
Padainavus vėl porą dainelių 
vieniems; Jurgis pradėjo diri
guoti ir pačią publiką liepė dai
nuoti. Dabar publika nei juste 
nejuto, kaip aidiečiai susiliejo 
su publika dainuodami.

Publika pajuto “apgauta.” 
Pradėjo vėl šaukti aidiečius, 
bet jų jau nebesugaudysi.

Idant patenkinus publiką 
dainomis, dainininkas Vasi
liauskas pasigriebia mikrofoną 
ir užtraukia dainelę. Jam bai
gus, prieina ir Petras Grabaus
kas ir į mikrofoną dainuoja

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJI IMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ ,
Puikiausias valgis, didelis, o ringas kambarys,'

> > arti maudynių. «

Mrs. Nellie Dauenhauer '
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave.

ir W. 42nd St. Išlipkite' Rosendale. Arba imkite J 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point. • , į

tZ

visiems’ jausmus dilginančią ir 
humorišką dainą “tumba, tum- 
ba, tumba.” Jam pritaria Ale- 
kas Velička ir Vasiliauskas. 
Su jais seka ir visa publika, 
sudarydami vieną didžiulį cho
rą iš šimto balsų. Jų daina’pa
sidaro taip jautri, taip garsi, 
kad, rodos, net svetainės stogas 
kilnojasi.

Nežinia, kaip būtų pasibaigę, 
jeigu Petras ir jo pagelbinin- 
kai nebūtų pabėgę. Išreikšti 
jiems dėkingumą tūli iš publi
kos Petrą net glėbyj nešė.

Tūli spaudė ranką apskri
ties pirmininkui ir chorų vedė
jams už tokią įspūdingą ir 
linksminančią dainų programą.

Tai buvo reginys, kurio il
gai, ilgai neužmiršiu.

Kaip buvo tikėtasi, žmonių 
buvo atvykusių ir iš gana ato
kiai.

ALDLD 2-ra Apskritis dik- 
čiai dėkinga tiems draugams ir 
draugėms, kurie taip rūpestin
gai dirbo piknike, stengdamie
si aprūpinti valgiu ir gėrimu 
mūsų svečius.

Dirbo šie draugai: Vertelie- 
nė, Mažiliehė, šolomskienė, Gil
man ienė, Vitartien4, Depsienė, 
Ambrozaitienė, Lideikienė, Ja
niūnas, Taras, Vilčinskas, Skai- 
rius, Vertelis, Vatisonas, Ski- 
paris.

Ignas Beeis iš Elizabetho pa
gamino kilbasas ir pristatė ki
tus valgius. Reikia pažymėti, 

.jog šiuo kart jis/iš tikrųjų, ga
vo komplimentų už gerai, ska
niai pagamintas kilbasas,

Tokios sueigos, tokie pikni
kai verčia norėti, kad jų dau
giau būtų.

' A. G.

Kaimas Atsistato
Akmenės valsčiaus Ke- 

turląukių kaimas iki pama
tų sudegintas vokiškųjų 
grobikų, vėl atsistatė. Išau
go dešimtys naujų gyvena
mųjų namų ir ūkinių pas
tatų.

Chinijos tautininkai gi
riasi, kad atmušę komunis< 
tus šantunge.

i i Mėnraščio Laisves
PIKNIKAI

į Įsitėmykite datas* ir vietas kur įvyksta
į mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY
Clinton Park,- Maspeth, L. L, N. Y.

| Bostono Apylinkė
Į MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY
I Vose Pavilion Park
į Ant rytojaus po šių piknikų-bus šventa, Neprigulmy- i 
I bes Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 
! į piknikus iš toliau.

PHILADELPHIA, PA.; RUGS. 5 SEPT
Į CRESCENT.PICNIC GROUNDS
į 56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

į WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept.
I Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd.
1 (Už Lakewood Ežero) 1

*** M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA
8634

M

TELEPHONE
STAGG 2-B04S

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

f

Laisniuotas Graborius
Liūdesio 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.
\ ■ _ _______

A
" 1 1 " 1 * " ... ............. ■■ ■- rhr ’-T'

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Pirmad., Širž. 14, 1948
B
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iN. S. Pittsburgh, Pa.
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jaunuolių

..valdyba stengiasi

KRISLAI

4?

pas Žmones
i
a

Mondeikienė

SKELBKITĖS LAISVĖJE-
tu-

MICHAEL MIIJVIOE

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE i
T

'J

su parko kompanija 
prastą žemę ant ge-

patiko nelai- 
laiptukų, su- 
Buvo ligoni- 
raiidasi na-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

T

kam- 
žmo-

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

-Ji

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

šeiminis 
lietelyje,

Pradžia

Carter lietelyje, 
viena lova <$4.25 
dviem gulėt lo- 
dviem atskirom

12 dieną Clevelande
Lietuvių Darbininkų

Sęimai
gyvenime

adminis- 
bėdavoti 
Visiems 
piknikai

dienraščiui 
ir dvasinė parama.

WHOLESALE AND RETAŲ- 
Beer, Wine, Liquor

Siuvimui 
Ik

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, Coun- 
to be consumed Off the

NOTICE 
GB 2436

the

ty

WORCESTER, MASS

ryte.

pa

M

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y.

>A

jau- 
ku- 
yra

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

“I felt swell! Now for a cup of coffee and 
some home-made cookies—I could have 
had milk, a cok^ or ice cream for the ask
ing. There’s really nothing to it—and I feel . 
easier now because my folks are protected, 
too. It pays to give blood!”

šejas, linki Griskėnams 
laimės ir ilgo gyvenimo.

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, paslvaišinimas bei parg. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

mo.
skanias vaišes ir

Taipgi dainavo vietinis 
nuolis Pranas Citavičius, 
ris jau keliais atvejais 
gražiai pasirodęs Bridgeport©
lietuviuose. '

LDS 8-tojo Seimo Įvykiai
Kaip, jau žinoma, LDS Sei 

m as 
Hotel

o pa- 
krau- 
O su- 

Tūkstančius

Kraujo bankas veikia taip, kaip pašalpinė draugija. Visi nariai moka duoklę, 
šalpą gauna tas, kam reikia. Tik šis kraujo plahas'siekia plačiau. . Davusysis 
jo gali reikale jo gauti nemokamai ne tik sau, bet ir savo šeimai ar draugui, 
sikuopus ištekliui ligoninės išgali duoti ir tiėms, kurio neišsimokėtų. 
jaunų rtiotinų išgelbsti nuo mirties' pferleidimli kraujo vieton prarasto laikė gimdymo.

“It’s easy to give blood! All I did was lie down and 
rest for ten minutes. The bottle, the rubber and the 
needle came wrapped in sterilized packets—as extra 
protection for me.”

BLOOD MAY SAVE YOUR LIFE! Kings Count? 
Hospital, New York City’s largest user of blood, re
ports a monthly average of 1,000 transfusions a month 
to mothers in and after childbirth, to accident victims, 
to patients suffering from many types of diseases. By

Cleveland, OKio

1 .

joining your fellow New Yorkers in our City’s first’ 
free blood program, you are helping others, while 
helping yourself. And as Miss Harriet Cotton of 
Brooklyn reported above—it’s easy to take this sim-j 
pie step to give your family vital protection.

ENROLL NOW AT ONE OF THESE TWO BLOOD DONOR CENTERS: '
IN MANHATTAN: 4 East 37th Street Phone: MUrray Hill 9-1000

IN BROOKLYN: 57 Willoughby Street ’Phone. MAin 4-6001 K

i

Įvyko Dvi Gražios Pramogos
Viena graži pramoga įvyko 

paminėjimui gerų Bridgeport© 
lietuvių Griškėnų 35 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga, ši pramoga įvyko ge
gužės 29 d., Lietuvių Kliubo 
salėje. Kadangi Griškėnai 
yra ramaus būdo ir draugiš
ki žmonės, todėl į šią pranąo- 
gą ą.tsilankė didelis būrys vie
tinių kaimynų ir draugų; taip
gi dalyvavo giminių iš Bostono 
ir kitų miestų.

Pramogos arba vakarienės 
laike vadovavo Griškėnų arti
mas kaimynas ir prietelius S. 
S. Tamošiūnas, pakviesdamas 
visą eilę svečių tarti žodį-kitą. 
Be abejpą visi linkėjo Griškė- 
nams laimingo ir ilgo, gyveni- 

Ačiavo Griškėnams už 
gėrimus.

du sūnus— 
Abu neve-

Griškėnai turi 
Walterį ir Johną. 
dę, pavyzdingi ir gražiai išau
klėti jaunuoliai, kurie aktyviai 
veikia vietinėse jaunuolių or
ganizacijose. Be to, John Griš- 
kėnas (Grash) yra plačiai ži
nomas kaipo gabus piešėjas, 
kurio piešiniai turėjo aukštą 
vertę Lietuvių Meno Sąjungos 
piešinių parodoje Brooklyne 
ir Chicagoje.

Kaip ir visi pramogos da-‘ 
lyviai, taip ir šių žodžių ra

dau g

Lietuviu Jaunu Vyrų 
Draugystės Vakarienė

Birželio 5 d. įvyko labai 
sėkminga Lietuvių Jaunų 
rų Draugystės vakarienė, 
vakarienė tai buvo atžymėji- 
mui minimos draugystės 4O’
ties metų gyvavimo sukakties. 
Apie šią vakarienę net keliais 
atvejais ir smulkmeniškai pa-> 
minėjo vietiniai angliški laik
raščiai. Taipgi vakarienėje 
dalyvavo žymūs miesto valdi
ninkai. Buvo pasižadėjęs da
lyvauti ir miesto majoras, ta- 
čiaųs, pasak vietinių laikraš-

* *7 ’ . -.g »• *

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funferal Home
84-02 Jamaica Avenue
, Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499___ •

čių, pereitomis dienomis ma
joro McLevy sveikata buvo 
kiek sušlubavus, ir tik šiomis 
dienomis majoras vėl.eina sa
vo pareigas “prie rašomosios 
deskos.” Taipgi dalyvavo vie
tiniai lietuviai kunigai bei 
šiaip žymūs biznieriai. Miesto 
valdininkai, kunigai ir kiti da
lyviai linkėjo daug gerų pa
sekmių Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugystei ir Kliubui.

Laike vakarienės turėta 
nors ir trumpa, bet gyva dai
nų programa: Čia dainavo 
jauna, bet talentinga ir datig 
žadanti dainininkė Dolores 
Petronytė, iš Brooklyn, N. Y. 
Apie ją daug komentarų ne
reikia minėti, nes ji pati dai
nuodama geriausiai save atsi- 
rekomenduoja.' Apie ją, kaipo 
gražiabalsę dainininkę, jau 
buvo plačiai rašyta lietuviš
kuose laikraščiuose.

Vakarienė buvusi pasekmin
ga ir gal pirmą kartą savo 
gyvavimo laikotarpiu čia da
lyvavo tiek žmonių.

Apie draugystės atsiradimą 
ir gyvavimą, veikiausiai, prisi
eis kitą kartą parašyti plačiau. 
Tuom kartu galima paminėti, 
kad ši draugystė turi savo 
gražią salę ir kliubą. žmo
nės į draugystę priklauso įvai
rių pažiūrų ir visi reikalai 
draugystės vedami gana pa
vyzdingai ir sutartinai.

Taigi minimas kliubas ir yra 
vienintelė Bridgeporto lietuvių 
įstaiga, kur lietuviai turi sa
lę, tinkamą vietą suėjimams. 
Svečiai, atvykę iš kitur, taip 
pat šiltai ir draugiškai priima
mi.

Tad geriausio pasisekimo 
šiai lietuviškai įstaigai—Lietu
vių Kliubui, 407 Lafayette St., 
Bridgeport, Conn.

♦ Vienas iš Dalyvių.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje' simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST;, 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-6172

August, Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.) - - /
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., tetefonuokite 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 
□►•to

' Naujai išdekoruota šermenų koplyčia/ kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be .ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega

prasidės liepos 12 d., 
Carter, 1012 Prospect 
(miesto centre), 10 vai.
Be seimo sesijų, kurios 

ir baigsis Carter Kotelyje, tu
rėsime visą eilę įvairių pra
mogų bei sueigų.

Liepos 11d. įvyks seimo de
legatų pasitikimo, piknikas 
MacKinnon darže, 2295 Green 
Rd. Tikimasi, jog tą dieną 
suvažiuos didžiuma delegatų 
bei svečių. Įsiįėmykite se
kamus nurodymus: Kurie pa
sirinksite nakvynes Carter Ko
telyje, važiuokite tiesiai į Ko
telį, 
sijos 
j ųms 
riais 
nuvykti į pikniko

Kitiems visiems 
sustoti LDS Kliube, 930 East 
79th St., arti St. Clair Ave. 
Ten jus pasitiks komisijos, na
rė E. Panzer ar Ella Stripei- 
kienė. Kurie būsite su savo
mis mašinomis, jums duos 
kelrodį, kaip nevykti į pikni
ką, o kurie be mašinų, pasi
rūpins, kad būtumėt, ten nu
vežti.

July 12 d., 7 vai. vakare, 
įvyks šeiminis koncertas, Sach- 
senheim svetainėj, 1406 East 
55th St. Programą pildys 
vietiniai Moterų ir Lyros miš7 
rūs chorai, solistai A. DeVetz- 
ko, P; Janulaitis, W. Ilege-. 
dorn, S. Kuzmickas iš She
nandoah, Pa.. Merginų Sexte- 
tas iš Detroit, Mich., ir dar 
gal vienas kitas iš delegatų 
tarpo. Akompanuos visai pro
gramai Aldona Vilkelis.

Prieš koncertą toj pačioj 
svetainėj -mūsų darbščiosios 
gaspadinės turės paruošusios I 
delegatams ir svečiams vaka- j 
rienę; jos užtikrina, kad bus 
skanesnė ir pigesnė, negu ! 
bpnt kokiame restaurane. To
dėl sesijoms užsidarius kvie-į 
čiarrie visus ant vakarienės, po 
kurios seks koncertas ir šo
kiai iki vėlumos. ■

July 13 d. •Jaunimo dieną,

Jus ten pasitiks komi- 
narė L. Keliat, p.adės 
susitvarkyti su kam ba

il- duos direktyvas, kaip 
vietą, 

patartina

LDŠ Merginų. Kliubas rengia 
Luncheon 1 P. M. Hotel Carter 
Lambda Delta Sigma delega
tams dovanai. Kiti svečiai tu
rės užsimokėti. 7 vai. vaka
re pietūs ir. šokiai Lake Shore 
Country Club, Lake Shore 
Blvd. & Eddy Rd., prie ežero. 
Rengia LDS 201 
kuopa.

July 14 d. įvyks 
bankietas Carter 
1012 Prospect Ave. 
7 vai. vakare.

July 15 d. ba’igsis seimas. 
Užsibaigus seimui turėsime ką 
tokio nepaprasto. Surpriz’ą 
pasakysime tik laikui atėjus.

Kambariai 
Kambarys su 
iki $4.75; su
va $6.25; su 
lovom $7.00. 
iki $20.00.

Kambariai
Mes darome surašus kamba

rių ir' taip pas žmones, todėl 
išrinktieji seimo delegatai tuoj 
kreipkitės žemiau paduotu 
antrašu, o mes' stengsimės 
jums parūpinti vietą seimo 
laikotarpiui. Rašydami pažy
mėkite, kur jūs norite 
bario—Kotelyje, ar z pas 
nes.

Seimo Komisijos Pirm.
J. ŽEBRYS. 

14639 Coit Rd. ' 
Cleveland 10, Ohio. .

PARALYŽIAUS 
GYDYMAS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
Brooklynietis Ch. B.

re jo -labai garankščiuotas 
kraujagysles vėnes blauzdo
se (varicose veins). Bijojo, 
kad kraujas gali staiga iš 
jų pratrūkti, bet nenorėjo 
pasiduoti operacijai. Tad 
sumanė žmogus kasdien pa
masažuoti i š s i v e rtusias 
gyslas. Praėjo keli mėne
siai, ir jis jau džiaugėsi — 
kraujagyslių garankščiavi- 
mas sumažėjo.

(Taigi braukymas - ma
sažas nėra toks “bobų iš- 
mislas,” kaipsakydavo tū
li vyrai Lietuvoje.)

, J. C. K.

Its Easy To Give Blood!

Remembering how blood saved so many lives 
during the war, I was happy to register in the 
Red Cross Civilian ■ Blood Donor Program, be
cause I had heard that blood is needed urgently 
now for thousands of peacetime uses.”

/

Pittsburgh© lietuviai turime 
nusipirkę tautiškas kapines, 
bet mųsų buvusi valdyba buvo 
nekokia. Dabartinė valdyba 
dirba .labai nuoširdžiai. Tai 
kapines jau turi gražaus ka
pitalo ir 
apmainė 
ros.

Dabar
kaip . galint pagražinti' kapi
nes, išvesti kelią. Bet dar ne
turime užtektinai kapitalo. 
Taigi, mes turėtumėm sukrus
ti visi i darbą, rengti pramo
gas ir pirkti Šerus..

North Sides Lietuvių Mo
terų Apšvictos Kliubo* susirin
kime, įvykusiame birželio 4- 
tą, draugei Mauragicnei įne
šus, visos narės nuoširdžiai 
pritarė. Matydamos tą svar
bų darbą, nutarė nupirkti 5 
Šerus ir veikti kapinių nau
dai.

Mūsų Ligonės
Kliubo nare E. 

labai serga.
E. K irstyki enę 

mė, nupuolė nuo 
silaužė nugarą, 
nėję, bet dabar 
muose.

S. Aglinskienė 
lę operaciją.

turėjo dide- 
Randasi Belle

vue Suburban Hospital.
Kam galima, malonėkite ap

lankyti, nes visos yra labai ge
ros ir draugiškos mūsų, kliu- 
bo .narės. • J. Karsok.

PASTABA
Šiai Pittsburgh© korespon

dencijai Laisvės Nr. 138 buvo 
uždėtas antgalvis St. Peters- 
burgh, Fla. Tatai buvo klai
da; todėl čia tą koresponden
ciją pakartojame po tikruo
ju jos antgalviu. Atsiprašo
me pittsburgiečius.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

Wallace Steigimo Kliubo susirin
kimas įvyks birželio 16 d., 735 Fair
mount Aye., 8 v. v. įvyks mūsų or
ganizacijų Laisvės skaitytojų' ir rė
mėjų susirinkimas, suorganizavimui 
Wallace Klubo. Bus prisiųsti geri 
kalbėtojai; gausime literatūros ir 
patarimus." DraUgai, būkime visi šia
me . susirinkime, sudarykime gerą 
publiką. — Kom. (139-140)

“The nurse tested my blood pressure, took two 
drops of blood from one finger. Then she passed 
me on to a doctor for a brief medical check. In 
just five minutes, I was ready to make' my first 
donation!”

W0D.

MERGINOS - MOTERYS
PATYRUSIOS REIKIA TUOJAU 

ant- reguliarių mašinų—prosyti, apsiūti padelkas ir guzikam kilpas, 
rpuoti ir padaryti siūles. Aplenkimui ir rankom siuvimui.

PRIE MISSES IR JAUNŲ MERGINŲ SUKNELIŲ 
SAVAITE APSKRITŲ METŲ DARBAS

Geros darbo sąlygos. Nauja Dirbtuvė
Kreipkitės

THE RUTLEY MFG. CORP., 
1626 CEDAR AVENUE, SCRANTON, PA.

_________________________________ (144)

OPERATORĖS
Patyrusios 

Prie Wilcox Gibbs Mašinos 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
HOWL1T MFG. CO.

252 MARION ST., BROOKLYN
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

nuoširdūs žmonelės palaipsniui 
kraštą atstato, gėrybes didina, 
gyvenimą gerina. Su vilčia ir 
pasitikiėjimu jię žiūri socialis- 
tinėn ateitin.

Jau visiems rytinių valstijų 
lietuviams reikia pagalvoti apie 
Laisvės piknikus Brooklyne ir 
Maynarde. Tos trejetas savai
čių greitai prašvilps ir išauš 
Liepos Ketvirtoji.

Šiemet mūsų didieji piknikai 
turėtų būti dar didesni ir vai
singesnį. Dienraščio 
tracija pradeda rimtai 
finansiniais reikalais, 
tenka susirūpinti. Šie 
bus svarbi, didelė 
finansinė

Liepos 
prasidės 
Susivienijimo Seimas, 
tokių organizacijų 
yrą svarbus įvykis.

Bet pastebėjau, kad daugelis 
kuopų nerenka delegatų. Tos 
kuopos daro didelę klaidą. Gal 
dar ne per vėlu ją pataisyti?

Tik skaitlingas, entuziastiš
kas seimas pakelia organizaci
jos ūpą ir sustiprina jos eiles, 
šis LDS seimas turėtų taip or
ganizacijai patarnauti.

•
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IJ. J. Kaškiaučius, M. D.t
580 Summer Avenue, f

Newark 4, N. J. T
HUmboldt 2-7964 |
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DAILYDĖS
' Patyrę. Nuolatinis darbas 

Geros darbo sąlygos.
Kreipkitės , .

Aircraft Upholstering - 
780 EAST 135TH ST.

Telephone MELROSE 5-4803

— ■ ............... ..
MISCELLANEOUS and .

Ornamental' Iron Detailer
An Excellent Position is available for R 
thoroughly experienced Miscellaneous and or
namental iroh detailer.

The |>erson we are seeking should have 
had :i long term, practical and diversified 
experience on the board, and should have 
such a broad knowledge of the subject as 
would enable him to work without super
vision. The position is in New Jersey with 
n highly reputable company which can offer 
the successful applicant a permanent con
nection under highly favorable terms.

Adress us in confidence 
ELIZABETH IRON WORKS

P. O. Box 360
Elizabeth, N. J.

■___________ • ___________ _________ 041)

S- s

NOTICE is hereby given that Licens No. 
GB 1083 has been issued to the undersigned 
to sell bee at etairl under Section 107 of 

j the Alcoholic Beverage^ Control Law at 71 
Lafayette Ave., Bordugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at
Alcoholic

999 Fulton St.,
of Kings, 

premises.
GEORGE WENDELKEN

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y<

VAKARIENĖ 85c
Iš'7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Stcven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 

‘ pas “Grėen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
' ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

_________ ________________________________ — .— --------------------- . i,.,.;. ,4 . .............

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.Daily)— Pirmad., Bitž. 14, 1
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Marininkai Įspėja Apie Filmos-Teatrai

Eisenhower Sako, Kad Jauniausių Lietuvių Rengiami
Turime Išlaikyti 
Taika Arba Pasitraukti

Šokiai Įvyks Birželio 20-tą
Jauniausių amerikiečių lie- j Jaunukai, jų .mokytojas 

tuvių organizacija — Lietuvių j Juozas Byronas ir visa moky- 
Kalbos Mokyklėlė — rengia! kielės komisija yra pasiruošę 
šokius-balių už savaitės sek- jus pasitikti su viskuo ge- 
madienį, birželio 20-tą. Jie , riaušių, kas jau galima esamo- 
bus naujame Lietuvių Kultu-j se sąlygose. Prašo visus’re
piniame Centre, 110-06 Atlan-Į zervuoti sau ir mękyklėlei 20- 
tic Ave., Richmond Hill.

dėl dide-j šokiams gros Jurgio Kaza- 
taūsų ša- kevičiaus
mes ne- 
nors bū-

tos vakarą. Palaikykime drau
gišką ryšį su jauniausiais, kad 

Įžanga jie užaugę jaustųsi draugovė-
75 centai. Prądžia 7:30. i je su mumis. ( R.

Kalbėdamas Brooklyn© Sun
day School Unijos 119-tos su
kakties minėjime generolas 
Dwight D. Eisenhower, dabar 
Columbia Universiteto prezi
dentas, sakė:

“Aš atėjau čionai 
lės tų vaikų svarbos 
lies ateičiai: Jeigu 
galime surasti kokio
do užtikrinti jiems, kad jiems 
nereikės išmaršuoti unifor

muotiems į kitą karą, vely už- 
leiskime tą darbą jiems.”

Su generolu reikia sutikti, 
kad vaikai, vaduo^amiesi pro
pagandos nesugadintu protu, 
mokėtų išvengti karo, išlaiky
ti taiką.

Vaikai neturi tikslo pelni-. 
kautis nei ką nors pavergti. 
Wall St rytas turi. Dėl to Wall Samrock. 
Stryto suaugusieji kursto ka
rus, ko nedarytu vaikai. Ma- 

v žesni už vaikus būtume ir vi
si mes, jeigu saujai Wall Stry
to valdovų leistume surengti 
dar vieną brolžudingą karą.

Meno-Mokslo Taryba Veikia
Sykiu Su Liaudimi

New York o valstijos Meno, 
Mokslų ir Profesijų Taryba 
savo pirmininku išrinko poe
tą Louis Untermeyer, iždinin
ku — teatrų statytoją Victor

go-

Paralyžiuoti Veteranai 
Reikalauja Namų

Kiti valdyboje, daugelio pro
fesinių organizacijų atstovai, 
išrinkti vice-pirmininkais. Jais 
yra: Dr. Edward Barsky, Le- 

; onard Bernstein, Howard 
i Fast, Jose Ferrer, Stanley 
j Fuller, dr. Elias Gordon, Mor
ton Gould, George Harrison, 
dr. George Hindes, Ira Hirsch- 
mann, E. McKnight Kauffer, 
Alan Lomax, Ray Lev, Cana
da Lee, Maxim Lieber, dr. 
Philip Morrison, Samuel A.

Į bendrą dar- 
atsiliepkime.

ketvirtadienio
Carnegie Hall,

Areštavo Miesto 
Tarybos Narį ir 
5 Kitus Asmenis

Miesto kaunsilmanas Eugene 
P. Connolly , ir penki kiti kal
bėtojai tapo pašaukti į teismą 
už vartojimą garsiakalbio 
protesto prieš Mundt Idilių de
monstracijoje prie Demokratų 
Nacionalio Klubo, 233 Madi
son Ave., New Yorke.

Prie demokratų klubo daly
vavo apie 1,500 demonstran-

Pavojų Keliauti Laivu 
Be Ekspertu Darbe

Brook lyno Paramount trečia 
savaitė rodo “The Big Clock” 
ir “Mr. Reckless.”

BAR & GRILL

New Yorko Paramount an- 
at-jtrą ir pąskutinę savaitę rodo 

Hazard,” komediją. Scenoje 
visur prie- asmenų veiksmai.

ve-! Neuburger, Abraham L. Po- 
teranų ratelinėse kedėse susi-! merantz, prof. Walter Rauten- 
kraustė į Grand Central stotį strauch, dr. Randolp Smith, 
pietų laiku praėjusį ketvirta-1 Raphael Soyer, Artie Shaw, 
dienį tikslu pademonstruoti Donald Ogden Stewart, Paul 
desperatišką jų padėtį dėl sto- 

! kos namų.
. Su jais išsikalbėjusiems, 

reiškusiems simpatijas žmo
nėms, šie veteranai aiškino, 
kad jiems reikia ne simpatijų, 
bet namu. Jeigu valdžia pa
gelbėtų jiems įsigyti jų padė
čiai atitinkamus namus, jie 
galėtų išeiti iš ligoniniu, galė
tų gyventi su savo šeimomis, I 
kaip ir visi žmonės. '

Pabėgusieji veteranai (me- 
dikališkoje kalboje vadinami 

, paraplegics) atsigabeno ir pe
ticijas, prašančias senato pri
imti bilių IIR 4244. Tuo 
trumpu laiku peticijas pasira
šė 7,500 asmenų.

Bilius HR 4244. jeigu taptų 
įstatymu, skirtų iš šalies iždo 
pusę sumos, reikalingos vete
ranams įsigyti namus, bet ne 
daugiau 10 tūkstančių dolerių.

Padėties žinovai sako, kad 
priėmimas to biliauS ne tik 
kad nesudarytų iždinei nuosto
lių, bet dar padėtų sutaupyti 

, V pinigų. Valdžia dabar pra
leidžia vieno tokio veterano 
išlaikymui ligoninėje dešimtį 
tūkstančių per vienus metus— 
$7,000 išmoka ligoninei, o 83,- 
.000 už specialius jam patar
navimus.

Paralyžiuotų Veteranų Są
junga, bendrai su Amerikos 
Architektų Institutu, suplana
vo tokius namus, kurie visa
pusiškai būtų pritaikyti 

’ “vaikščiojantiems” ratelinėse 
kedėse. Tokie namai, sako 
planuotojai, kainuotu apie 
$20,Q/)0. Tad duotasis vete
ranui desėtkas tūkstančių at
simokėtų valdžiai bėgiu vienų 
inetu. Veteranai galėtų kai 
ką užsidirbti ir turėti žmoniš
ką gyvenimą su šeima. •

Senatas teikėsi 18 iki 25 
metų jaunuolius apteikti draf- 
tu, paruošti juos naujam ka
rui. Del ko gi neturėtų pas- 
kiausiojo karo aukas, kelioli- 
ką šimtu ratelinėse kedėse gy-Midwood High School studen- 
Vėnanči'ų jaunų vyrų, aprūpin- ' tas, laimėjo $5,00 prizą už ge-: 
ti namais?. I riausį raštą apie Jungtinės

Tautas. Raštų buvo gauta iš 
dviejų tūkstančių vidurinių 

’ mokyklų po visą šalį.
Dovaną davusi organizacija 

i pasiūlė .ųim pasirinkti: kelio- 
jvyks Į nę Europon ar pinigais. Jis 

pasirinko pinigus, sakydamas, 
kad jie pagelbės jam eiti ko
legijom Jis jau pradėjęs 
rinkti medžiagą ir rašymui 
knygos.

Šimtas vyrų ir moterų

Strand.. Horace Titus.
Tarybos nariuose yra šimtai 

mokslo, dailės ir profesijų įžy
mybių. Taryba, kaipo organi
zacija, taipgi daugelis atskirų 
jos narių pagelbsti liaudies

] judėjimams, siekiantiems 
rovės ir taikos išlaikymo;

Paprasto darbo žmonės šiais 
laikais nėra vieniši, turi galin
gų talkininkų mokslininkuose, 
menini n k uose, prof esi j onal u o- 
se. Iš savo pusės mes, būda
mi už juos daug skaitlihgesni 
šalies gyventojai, suteikiame 

I jiems stiprybės atsiliepdami į 
! jų pašaukimą 
j bą. Visuomet 

Ateinančio 
vakarą, 17-tą,
New Yorke, mokslininkai, su 
garsiais mokslo daktarais 
Shapley ir Einstein priešaky
je, šaukia masinį mitingą už 
taiką. Atidėkime tą*vakarą 
tam gražiam ir be galo svar
biam pobūviui su šalies 
žvaigždėmis mokslininkais ir 
menininkais, išgirskime jų 
kalbas ir bendrą programą, 
kuo pasistiprinus bus lengviau 
darbuotis taikos sargyboje. •

Įžanga visiems prieinama, 
nuo 85 c. iki $1.80. Pradžia 
8 vai. Salė randasi prie 7th 
Avė. ir 57 th St., New Yorke.

Apie tiek pat demonstravo 
prie Republikonų Nacionalio 
Klubo, 54 W. 40th St. čia 
kalbėtojų nei demonstrantų i 
niekas nekliudė. Connolly! 
kalbėjo ^abiejuose mitinguose.

Miesto Tarybos narys Con-j 
nolly sako, kad pašaukimu į 
teismą politikieriai nori apeiti 
vyriausiojo teismo- nuosprendį, 
kuris patvarkė, jog vartojimas 
garsiakalbių politiniams mitin
gams gatvėse yra įstatymiš- 
kas-legalus, nereikalaująs po-, 
licijos leidimų.

Kiti gavusieji pašaukimus į 
teismą yra Civilių Teisių Kon
greso direktorius Joseph Cad- 
den United Office* and Pro
fessional Workers direktorius1 
Aaron Schneider ir Winifred 
Norman; New Yorko Apskri
ties" Darbo Partijos 
jas Harry Brown; 
miteto už Wallace 
kas James Gavin.

Prie republikonų klubo kal- 
.bėtojais buvo Al Bland iš Kai- 
liasiuvių Jungtinės Tarybos; 
Arthur Schutzer iš darbo par
tijos; Audley Moore iš Harle
mo Civilių Teisių Kongreso; 
Lillian Gates nuo komunistų 
partijos, ir. autorius Ben Field.

darbuoto-
Airių Ko-
pirminin-

Informuodami visuomenę, 
kad gal jie bus išmesti iš dar- 
Ifo kompanijų “lockoutu 
einantį antradienį, 15-tą bir
želio, marininkai
plaukose išdalino žmonėms la
pelius.

Lapeliai, užvadinti Unsafe, 
aiškina, kad samdytojai ban-1 , , .... , choslovakijos.do panaikinti samdymą peri/. T ... . .v ..... z . ... • i Inos, Indijos ir is kitųūmia (union hiring hall) ir- ; ’ ’ , . ,

. .. , m i Mokslo metu baigtuviųpabloginti sąlygas. Nurodo, _ v , v. . . ., . .. . ‘ . .. mes musu aukšteshiojokad tokiomis sąlygomis jie ne-: . 2 .*i- i- u- Y ■> i i-, + 'tuno įstaigose,gales dirbti. Ir kad del to 
yra galimybė, jog firmos šį 
antradienį, išsibaigus senojo 
kontrakto. laikui, bandys iš
mesti iš darbo patyrusius uni- 

ijistus, d laivus operuoti sko
bais. •

Be patyrusiu marininky lai
vai būtų nesaugūs jais keliau
ti, įspėja publiką, marininkai.

Pasiūlė po 2 Centus
Firmos pasiūlė pridėti tan- 

kerių įguloms mokesties po 
$5 mėnesiui, iš ko gautųsi po 
apie du centus valandai. Uni
jos valdybos didžiuma, vado
vaujama Joseph Currano, pa

staraisiais laikais linkusio su 
| kompanijomis gražiai sugy
venti nusileidimu joms visuo
se kompanijų reikalavimuose, 
pasiūlė priimti.

Unijos valdybos ’ mažuma 
'.su Ferdinand C. Smith prieš
akyje priešinasi priėmimui to
kio priedo. Įvykusiame eili
nių narių marininkų susirinki
me praėjusį ketvirtadienį, da
lyvaujant apie astuoniems 
šimtams marininkų, didelė 
didžiuma taipgi buvo priešin
gi valdybos didžiumos pasiūly
mui priimti bosų pasiūlymą.

Embassy Newsreel žiniškų 
j vaizdų yra iš Palestinos, če- 

Francijos, Ita- 
šalių. 
iškil- 
švie-

LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

AI.US

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

rR

rody- 
“Green 
Sceno-

Roxy Teatre pradėjo 
ti’ romantišką dramą 
Grass of Wyoming.” 
je teatro šokėjos, orkestras, su 
svečialis solistais.

Radio City Music Ball te- 
berodo tecbnispalvę muzika- 
lišką filmą “The Pirate.” Sce
noje taipgi pasilieka tas pats 
spektaklis “On the Beata.”

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN

Jaunuoliai Daug Žino 
Apie Politiką

Komunistai Šaukia 
Savo Konvenciją

Newyorkiete Mrs. Rose Al
bert užsimušė nukritusi ar nu
šokusi nuo stogo 6 aukštų na
mo, kur ji gyveno.

PAJIEŠKOJIMAI
Dvi moterys, dirbančios, jieško 

tuščio apartmento arbJk flioro, mies
te arba priemiestyje, tarpe maloriių 
teisingų žmonių. Jos esą dvi tykios, 
namus mylinčios moterys. Prašome 
rašyti lenkiškai arba angliškai:

S. M., Box 89, Bay Ridge P. O. 
Sta., Brooklyn, N. Y. (134-129)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais
Įtaisymais.

Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
! Kainos Prieinamas.
I 949-959 Willoughby Ave.
į - Tel STagg 2-8842

-—-—

į Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

i i'Oaronie ir Pritaikome Akinius
Stanley Teatre pradeda ro-1 

dyti “Razzia,” iš gyvenimo i 
Berlyne.

PARDAVIMAI
I

Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei
mynų, prie elevaterio stoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland St. Sto
tis. Kaina žema, neš turiu" greit par
duoti. Prašome kreiptis: A. S., 239 
Cleveland St., Brooklyn. N. Y. Tel. 
VI. 3-6970. Vakarais galite kreipi is: 
A. S., 222 
pirmų lubų

Pennsylvania Ave., ant 
iš fronto.
(137-139)

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais,
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE -*-RT**J

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

JŪSŲ AKYS

JŪSŲ BUITIS

New Yorko komunistų vals
tijinė konvencija šaukiama 
liepos 16-18-tą dienomis, New 
Yorke, kaip skelbia organiza
cijos pirmininkas Robert 
Thompson. Prasidės penkta
dienio vakarą, 16-tą, ir tęsis 
per ištisą dieną šeštadienį ir

filmą j sekmadienį.
Konvencijoms diskusijų pla- 

advokatas James ■ ną pateikė komunistų partijos 
centralinis komitetas savo re
zoliucijoje, atspausdintoje an
gliško darbininkų dienraščio 
sekmadieninėje laidoje gegu
žės 30-tą. Ją studijuoja, dis-

Praėjus, ketvirtadienį prie 
teisėjo Simon Silver buvo per- 
klausjnėjami jaunuoliai Ana
tole Beck. 18 metų, ir Julius 
Troup. Juos kaltino “netvar- 
kiame elgesyje” už pikietavi- 
mą Roxy-teatro gegužės 17-tą, 
kada ten buvo pradedama ro
dyti karą kurstanti 
“Iron Curtain.”

Policijos
Linskey klausinėjo Troup’o, ar 
jis žino, kas yra fašistas.

• —žinau,—atsakė jaunuolis. 
Tai toks asmuo, kuris neap
kenčia žmonijos ir tiki, kad
keli asmenys turėtų valdyti: kilsuoja viši, pradedant vieti- 
viską. į niais klubais-kuopomis. Ją

Po to Linskey' bandė jau- j diskusuos, prie jos naujus su- 
nuolio klausinėti, ką jis žinąs manymus, pataisas pasiūlys 
apie komunizmą, bet jaunuo- sekcijų ir apskričių konvenci- 
lių gynėjas Alfred Tanz tam jos. Valstijinė konvencija sa- 
pasipriešino. Linskey sakėsi! vo ruožtu tuos pasiūlymus 
norįs apie tai klausinėti, ka- i dar persijos, sugrupuos ir pa- 
dangi jie, “kaipo 18-kamečiai, j teiks visašališkai konvencijai, 
daug žino apie tarptautinius 
santykius.”

Atrodo, daug žinojimas pra
dės tapti įtarimu komunizme, 

į o vėplumas—čystata nuo ko
munizmo. Tikrai geras komu
nistams komplimentas.

Beck ir Troup tapo išteisin
ti. Prieš juos neturėjo įrody
mo, kad jie būtų prasikaltę. 
Kiti du, Jack Kallish ir Roy 
Kessluck, tapo nuteisti,

I bausmė panaikinta.
bet

įvyksiančiai vėliau.
Taip aptarti pasiūlymai-pla- 

nai liekasi komunistų įstaty
mu, privalomu visiems., na
riams iki sekamos konvencijos 
prisilaikyti, vykdyti, ginti, pa
gal jį planuoti savo kasdieni
nę veiklą partijoje ir masi
niuose judėjimuose.

Komunistų rezoliuciją dis- 
kusuoja ir jos priešai, priešų 
spauda, žinoma, išpašas iš 
tos rezoliucijos paskelbdama, 
savaip jas neva kritikuodama.

Gabus Jaunuolis
Lionel Epstein, 16 metų,

Naujieji dešimtis subway 
vagonų bus išbandyti aVit 
Flushing linijos. Diena dar 
nepaskelbta.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., \ Brooklyn 

Kampas Broadway Jr Stone Ave,, prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenniore 5-6191

tuvių, kitokių

W

SAUGOKITE JAS GERAI

Yds 55 kp. susirinkimas
birželio 15 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio Į 
salėje, 147 Thames St. Nariai daly
vaukite Šiame susirinkime, kurie 
dar neužsimokėjo.te, užsimokėkite 
susirinkime. Turime ir kitų svarbių 
reikalų aptarti. — P. Babarskas, 
sfckr. (139-140)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6Š68 

Valandos: j?“1!0"!®
x Į1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
. ....................................

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Natae

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter Kapislcas

Peter 
KAPISKAS

B. S. A. O.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.

830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
EV. 8-2123

Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Ankstos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUSBAR & GRILL

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
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Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikes

Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173 .




