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Labai plačiai Amerikoje pa- 

siskleidus. mintis, jog čionai 
beveik visi žmones kontroliuo
ja mūsų pramonės aparatą. 
Argi, sako, ne faktas, kad mi- 
lijonai žmonių turi prisipirkę 
visokių korporacijų šėrų ?

Bet tai gryniausia apgavys
tė.

Tas tiesa, kad keletas mili
jonų Amerikos žmonių turi 
įdėję'po tūkstantį kitą dolerių 
i korporacijas ir kompanijas, 

■ bet jų tie indėliai jokios kon
trolės neturi.

★ ★ ★
Paimkime milžiniškąją A- 

merican Telephone ir Tele
graph kompaniją. Keletas 
šimtų tūkstančių žmonių turi 
nusipirkę šios kompanijos šė
rų. Faktas yra, kad viduti
nis šios kompanijos šėrininkas 
teturi viso labo apie 30 šėrų, 
tai yra, už apie $4,500.

Kas gi kompaniją kontro
liuoja? Kontroliuoja tik ma- 

4 žytė saujelė stambių šėrinin
kų. Ją kontroliuoja trisdešimt 
šėrininkų, kurie kiekvienas tu
ri po apie 35,000 šėrų !

Tie smulkieji šėrininkai nie
ko nereiškia. Jie niekados 
nebalsuoja, jie niekados ne
lanko susirinkimų, jie net ne
žino, kas jų kompanijos di
rektoriais yla.

Ir taip eina per visą Ame
rikos ekonominį gyvenimą. 
Viskas yra “saugiose” stam
biojo kapitalo rankose.

★ ★★
Labai įdomu skaityti prane

šimus iš Lietuvos apie žemės 
ūkio kolektyvizaciją. To dar- 

-*;*hį>/yisa šalis imasi labai rim- 
tįk Vis daugiau ir daugiau 

r valstiečių savanoriškąi stoja į 
kolektyvus. Jiems gražiai pa- 

• gelbsti vyriausybė.
★ ★ ★

Kelias nelengvas. Vienoje 
kitoje vietoje bus nepasiseki
mų ir nusivylimų. Valstiečiai 
nėra aniolai. Su viena diena 
iš jų neišgaruos saumylišku- 
mas ir pavydas.

Bet kas nors kiek nusimano 
apie moderninio gyvenimo rei
kalus, kas nors per nago juo
dymą supranta progresą ir at
eitį, tas žino, jog tai vienin-( 
telis teisingas kelias . s

Kalbėjausi su lietuviais, ku
rie karo metu buvo Tarybų 
Sąjungos gilumoje ir dirbo 
kolektyvuose. Jie man sakė, 
kad gerai vedamas, darbštus 
kolektyvas yra tikras kiekvie- 
no valstiečio išganymas. Ir 
darbas( lengvas, ir gyvenimas 

w šviesus, kultūringas!
Pasitaiko, žinoma, prastai 

vedamų kolektyvų. Juose 
trūkumų daug. Bet tai kalti 
patys kolektyvo nariai.

★ ★ ★
Lietuvoje žemės ūkio per

organizavimas praeis daug 
greičiau ir lengviau. Juo la
biau, . kad Lietuvo’s kolekty- 
viečiai turės paramos ir pata
rimų iš kitų tarj'binių respu
blikų, kurios jau turi gražių 
patyrimų iš kolektyvinio že
mės apdirbimo. .

gį Kongresiniai “šnipų” me- 
™ džiotojai susilaukia protestų

ir pasmerkimo iš tokių šalti
nių, iš kurių to visiškai nesi
tikėjo. žmonės pradeda jais 
piktintis. Visiems aišku, kad 
jie šitą cirką pradėjo tik. tuo 
sumetimu, kad nukreipti žmo
nių dėmesį nuo Kongreso.

Užprotestavo ir pats prezi
dentas Trumanas. Jis pama
tė, kaip , jo visas planas, pa
tiektas Kongresui dėl suvaldy
mo infliacijos, tapo sužlugdy
tas tame kongresinių komisijų 
cirke apie “šnipus.”

4 (Pabaiga 5-tam pusi.)
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3 TALKININKAI 
VĖL TARIASI SU 
MOLOTOVU
Siūloma Pavest Sovietam 
Visą Berlyną Mainais?
Maskva.— Penktadienį va

kare Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ambasadoriai tris 
valandas tarėsi Kremliuje 
su Molotovu, Sovietų užsie
nio reikalų ministru. Lau
kiama dar naujų pokalbių 
su Molotovu bei Stalinu 
Maskvoj pirma, negu bus 
šaukiama keturių didžiųjų 
talkininkų užsieninių minis
trų konferencija dėl Berly
no ir visos Vokietijos klau
simų.

Pirmas trijų vakarinių 
talkininkų pasikalbėjimai 
su Stalinu ir Molotovu įvy
ko praeitą pirmadienį.

Anglijos, Amerikos ir 
Francijos ambasadoriai išė
jo smagūs ir viltingi iš pa
sitarimų su Molotovu penk
tadienį.

(Paryžius. — Eina kalbos 
tarp vakarinių valstybių 
diplomatų Franci jo j, kad a- 
merikonai, anglai ir francū- 
zai galėtų pasitraukti iš sa
vo kontroliuojamos vakari
nio Berlyno dalies ir palikti 
Sovietų žinybai visą miestą, 
jeigu Sovietai mainais už
leistų anglam - amerikonam 
tam tikrą vokiečių žemės 
sklypą į vakarus nuo Elbos 
upės.)

\ ----- “T“ 1 '

Graikijos Monarchistai 
Sakosi Vis Laimį

/

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų armijos ko
manda garsinosi, kad jie 
užėmę Assimohori ir kelias 
kitas pozicijas Grammos 
kalnuose, atmesdami parti
zanus atgal. Kartu monar
chistai pasakojo, kad, girdi, 
partizanų valdžios vadai 
“pabėgę” į artimąją Alba
nija.

GOLFO CAMPIJONAS MIRĖ 
KAIP PAVARGĖLIS

Hackensack, N. J..— Bu
vęs Golfo lošimo čampijo- 
nas Cyril Walker įsiprašė 
nakvynėn į policijos stotį, 
kaip benamis pavargėlis, ir 
naktį mirė. Jis buvo 56 me
tų amžiaus. Perdaug gerda
vo.

ORAS.—Būsią giedra.

Neamerikinis Komitetas Trukšmauja dėl Uraniumo Siuntimo Sovietam
Washington. — Kongres- 

manų Neamerikinės Veik
los Komitetas, rępublikonų 
vadovaujamas, kelia skan
dalą, kad prez. Roosevelto 
valdžia 11943-45 metais par
davus Sovietų Sąjungai apie 
1,720 svarų atominės ura- 
niumo medžiagos, pagal 
Lend-Lease (karinių pasko
lų) sutartį.

Republikonas kongresma- 
nas John McDowell kaltino 
ypač tūlą Naujosios Daly

Speciale kongreso sesija, kurią Trumanas sušaukė. Sesija baigiama be jokių 
svarbių nuosprendžiu, tik po išsisukinėjimo manevrų iš demokratų ir republikonų 

pusės lygiai.

Tennessee Reakcininkų 
Mašina Prakišo
Balsavimus

Nashville, Tenn.— Nomi
nacijų balsavimus Tennes
see valstijoj į gubernato
rius ir Jungt. Valstijų se
natorius laimėjo Nepartinė 
Geros Valdžios Sąjunga. 
Tapo nušluoti supuvusio de
mokratų E. H. Crumpo ma
šinos kandidatai. ,

Geros Valdžios Sąjungos 
kandidatai — Estes Kefau- 
ver į Senatą ir Gordon 
Browning į gubernatorius— 
gavo didelę balsų daugumą 

i prieš Crumpo šaikos poli
tikierius. Darbo unijos rė
mė Geros Valdžios kandida
tus. Reakcinė Crumpo ma
šina per 20 metų viešpatavo 
Tennessee.

Beskaitant balsus, įvyko 
kruvinų susikirtimų. Du 
žmonės nušauti ir 5 sužeis
ti. Pašaukta milicija malši
no riaušes ir atiminėjo gin
klus.

--------- e—.
Chicago. — Prieš mėsos 

pirikimą sustreikavo šeimi
ninkės Kansas City, Young- 
stowne, Ohio, ir eilėj kitų 
miestų, iki bus kaina nupi
ginta.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikinis teismas pasiun
tė kalėjiman 12 vokiečių, 
kurie padirbinėjo penkdole- 
rines.

New York. — Pasmuko 
žemyn Wall St. Šerai. ' 

bos valdžios kabineto narį 
(ministrą), kuris užgyręs 
uraniumo siuntimą į Sovie
tų Sąjungą. Pasak McDo- 
well’io,' 1945 metais buvę 
Sovietam suteikta ir 25 sva
rai grynai apvalyto uraniu
mo, iš kurio galima būtų 
tuojaus atomines bombas 
daryti. Ši gatava sprogsta
moji atominė medžiaga bu
vus pasiųsta Sovietų Sąjun
gai tik už' keleto mėnesių 
pirm to; kai amerikonų a-

PRIIMTAS SOVIETŲ 
PLANAS DĖL 
DUNOJAUS' Į

Belgrad, Jugoslavija. — 
Valstybių konferencija dėl 
Dunojaus upės naudojimo ir 
tvarkymo priėmė Sovietų 
atstovo Andriaus Višinskio 
pasiūlymą:

Tikrieji Dunojaus valdo
vai bus tie kraštai, kurių 
žemė su juom susisiekia. 
Dunojum galės plaukioti ir 
prekiniai Amerikos, Angli
jos ir Francijos laivai, bet 
nebus įleisti kariniai jų lai
vai.

Amerikos ir Anglijos at
stovai susilaikė nuo balsavi
mo. Francijos delegatas bal
savo prieš.

Austrija Padarė Prekybos 
Sutartį su Bizonija

Viena, Austrija. — Aust
rų valdžia pasirašė preky
bos sutartį su Bizonija, tai 
yra su anglų-amerikonų už
imta vakarine Vokietija.

Rytinė Austrijos sritis y- 
ra sovietų kontrolėje, o ki
tas jos dalis paskirai kont
roliuoja amerikonai, anglai 
ir francūzai.

Egitpo arabiškoji valdžia 
atsisako nuo tiesioginių tai
kos derybų su Izraelio val
stybe.

Ankara. — Turkijos val
džia tikisi ir daugiau eko
nominės paramos iš Ameri
kos, ne vien karinės.

tom-bomba sunaikino Japo
nijos miestą Hirošimą.

McDowell pasakojo, kad 
Kanados Radiumo ir Ura
niumo korporacija taipgi 
pardavus Sovietam 1,000 
svarų uraniumo rūdos. (Bet 
kanadiškės k o r poracijos 
viršininkai tatai užginčija.)

Neamerikinis Komitetas 
sakosi gavęs naują “sviet- 
ką” apie pasakišką tariamų 
“sovietinių šnipų ratelį” 
tarp buvusiųjų Roosevelto

Užsidarė Amerikos 
Komunistų Partijos 
Suvažiavimas

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos suva
žiavimas užbaigė savo dar
bą penktadienį vakare. Su
važiavimo priimta platfor
ma smerkia Trumano de
mokratų - republikonų ben
drą politiką, stumiančią 
linkui karo ir fašizmo. Sa
ko: “Amerikai’ negrumoja 
jokia užsieninė jėga. Jokia 
šalis. •- pasaulyje negalėtų 
mus užpulti. Kam tad kur
stoma ta karinė isterija 
prieš Sovietų Sąjungą?” A- 
bidvi senosios partijos kal
tos už brangenybę.

Nežiūrint pamatinių ide
ologinių ir tūlų kitų skirtu
mų, Komunistų Partija re
mia bendrą liaudies frontą, 
kurio jėgos telkiasi apie 
Progresyvių Partiją. Suva
žiavimas išrinko tuos pa
čius Wm. Z. Fosterį parti
jos pirmininku ir Eugene 
Dennisą sekretorium. Kiti 
10 Centro Komiteto narių 
irgi tie patys. Visi jie trau
kiami teisman neva už suo
kalbį “prievarta nuversti 
Amerikos valdžią.” Trylikta 
komiteto narė yra Elizabe- 
tha Gurley Flynn.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai ir anglai for
maliai atšaukė Sovietų da
lyvavimą tvarkyme didžios 
Farben chemikalų pramo
nės. \ 

valdininkų Washingtone.'
Tai bus naujas republiko

nų pasišokėjimas purvinti 
ron se veltiniu s demokratus 
ir teršti Wallace’o Progre- 
syvę Partiją.

Denver, Colo. — S. W. 
Shattuck uraniumo kompa
nijos' vedėjas S. Potter sa
kė, kad ji siuntė Sovietams 
uraniumo deguonies (ura
nium oxide) junginį su ar
mijos ir laivyno vadų žinia. 
Potter kartu pastebėjo, kad

KONGRESAS NUMĖTĖ J 
GURBĄ VISUS TIKRUS 
ŽMONIŲ REIKALUS
Republikonai-Demokratai Tyčia Gaišino Laiką; Užgyrė Tik 
Tuščius Bilius “Prieš Infliaciją, dėl Namą Statybos”

Washington. — Didžioji 
dauguma republikonų ir de
mokratų senatorių ir kongr 
resmanų dėjo pastangas tik 
tam, kad laiką sueikvotų. 
Vieni ir kiti gurban nume
tė svarbius siūlymus — nu
mušti kainas, įvesti kainų 
kontrolę, pakelti darbinin
kam privalomąją algą bent 
iki 75 centų valandai, padi
dinti senatvės pensijas, iš
leisti įstatymus dėl pilieti
nių teisių lygybės ir dėl gy
venamųjų namų statymo su 
šalies iždo paramą, ir t.t.

Bet abiejų partijų politi
kieriai bandė pasirodyti bal
suotojams, būk jie ką nors 
veikią dėl infliacijos-bran- 
genybės suvaldymo ir dėl 
gyvenamųjų namų statymo. 
Senatas todėl užgyrė silp
nutį, šešėlišką namų staty
bos bilių, kurį ir Kongreso 
Atstovų Rūmas priimsiąs. 
Šis bilius atmeta gyvenamų
jų namų statymą valdžios 
lėšomis ir skiria viso tiktai 
35 milionus dolerių pasko
loms dėl pigių namų staty
bos.

Kongreso Atstovų Rūmas 
atmetė bet kokią kainų kon
trolę ir užgyrė tiktai tokį 
monijantį bilių neva inflia-

Reikalauja Diktatūros 
Francijos Finansam

Paryžius. — Francijos fi
nansų ir šalies ūkio minis
tras Paul Ręynaud reikala
vo, kad seimas jam duotų 
diktatorišką galią pertvar
kyti valstybės finansus, e- 
są, kad Francija nežlugtų. 
Reynaud karo metu veikė 
kaip įsiveržusių nacių pa
taikūnas.

PERON IŠVIJO Iš SEIMO 
VISUS PRIEŠININKUS

Buenos Aires. — Diktato
riško valdovo Perono šali
ninkai pavarė vieną seimo 
narį, kuris kritikavo Pero
no politiką. Su juom išėjo ir 
41 kitas narys. Jie faktinai 
buvo išvyti.

Texas žibalo Kompanija 
pasiėmė $68,266,915 gryno 
pelno per pusmetį.

ta kompanija jau 30 metų 
gamina uraniumą ir laisvai 
pardavinėdavo jį pramonės 
reikalams.

(Uraniumas. nuo seniai 
vartojamas kaip priemaišas, 
gražiam stiklui daryti, indų 
palyvos spalvą dailinti, laik
rodžių numeriams ir rodyk
lėms piešti, taip kad tamso
je galima būtų matyti. Ka
ro metu uraniumas buvo 
reikalingas ypač lėktuvų ro
dyklėms nakties laiku.)

cijai sulaikyti:
Apribot paskolas iš bankų 

ir sutrumpint laiką išmoke- 
sčiams už perkamus daik
tus. Kongresmanai nutarė; 
jog žmogus, išmokesčiais 
pirkdamas tokius daiktus, 
kaip šaldytuvą, automobilį 
ar pečių, turi trečdalį kai
nos tuojau sumokėti ir per 
12 ar 13 mėnesių pilnai už-’ 
mokėti.

Didžiausia šios Kongreso 
sesijos veikla buvo jo ko
mitetų pučiami raudonieji 
muilo burbulai apie išgalvo
tus “sovietinius šnipus”, ne
va buvusius Roosevelto val
džioj. Klastingais riksmais 
prieš “raudonųjų pavojų” 
republikonai ir demokratai 
ryžosi ypač nubaidyti pilie
čius nuo balsavimo už Pro- 
gresyvės Partijos kandida
tus — Wallace į prezidentus 
ir senatorių Glen Taylorį į 
vice-prezidentus.

Čiang Kai-šekas Slepia 
Savo Partijos Turtus

Nanking, Chinija.—Keli 
tuzinai Kuomintango tau
tininkų partijos narių pa
reikalavo, kad čiang Kai- 
šekas, jos galva, viešai pa
skelbtų tos partijos turtus. 
Čiangas su savo švogeriais 
ir kitais giminėmis iki šiol 
buvo tikraisiais Kuomin
tango finansų savininkais.

Cologne, Vokietija. — Se
nas artilerijos sproginys už
mušė 7 vaikus. -

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pasėlių Aprobacija

VILNIUS. — Respublikos ta
rybiniuose ir individualiniuo
se valstiečių ūkiuose, o taip 
pat bandymų stočių, žemės 
ūkio mokyklų, MTS ir sėkli
ninkystės ūkiuose šiais metais 
bus atliekama pasėlių aproba
cija, tikslu atrinkti geriausią 
veislinę medžiagą. Aprobaci
jos darbai šiemet bus vykdo
mi daug didesniu mastu kaip 
praėjusiais metais. J šį darbą 
įtraukti 285 agronomai, ku
riems nuo birželio 21 dienos 
atidaromi kursai prie valsty
binės selekcijos stoties Dotnu
voje.

★ ★ ★
Naujos Pavyzdinės 
Parduotuvės Vilniuje

VILNIUS. — Neseniai Gedi
mino gatvėje Maisto Pramo
nės Ministerija atidarė pavyz
dinę duonos ir pyrago parduo
tuvę.

Šiuo metu Gedimino gatvė
je Nr. 15 įrengiama pavyzdi
nė konditerijos gaminių par
duotuvė. Jos patalpos > deko
ruojamos iš gipso lipdytais 
tautinio stiliaus ornamentais 
ir bareljefais. Lubos bus me
niškai išdekoruotos freskomis, 
papuoštos moderniškais elek
tros sietynais.
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Paskui Wall Strytą
Praėjusią savaitę New Yorko mieste užsidarė 85-toji 

New Yorko valstijos Amerikos Darbo Federacijos kon
vencija arba suvažiavimas.

New Yorko valstija — didžiausia gyventojais. New 
Yorko valstijoj darbininkų klasė yra organizuotiškiausia. 
Taigi ir ADF šioje valstijoje, palyginti, tvirta ir jos žodis 
daug reiškia bendroje Federacijoje, apimančioje visą 
kraštą.

Ką gi šis suvažiavimas nutarė naudingo darbininkų 
judėjimui ir visos šalies reikalams?

Visųpirmiausiai jis neįsileido 20 reguliariai išrinktų 
delegatų (išrinktų Federacijos lokalų) dėl to, kad jie 
“yra komunistai arba jiems pritariantieji.”

* Antra: suvažiavimas priėmė “pataisymą” prie savo 
konstitucijos, nusakantį, jog į ateities federacinius su
važiavimus komunistai neturį būti įsileisti, taipgi netu
rį teisės eiti jokių atsakomingų Federacijoje pareigų.

Tai svarbiausi suvažiavimo darbai, kuriais prezidentas 
Thomas Murray (pats gaunąs $12,000 per metus algos) 
labai didžiavosi!
- Ką gi šitie tarimai parodo?

Jie,būtent parodo, kad Federacija “velkasi uodegoje” 
Wall stryto. Ką Wall strytas nutaria, įsako, tą Federaci
jos vadai daro. Wall Strytas ir jo agentai šiuo metu siau
tėja prieš komunistus, tai ir Federacijos viršininkai daro

Nieko suvažiavimas netarė del aukštų kainų. Nieko 
netarė dėl siautėjimo reakcijos, dėl areštų, dėl naujo ka
ro ruošimo.

Suvažiavimui rūpėjo tik tai, kas rūpi darbininkų kla
sės priešams.

Ar galima už tai kaltinti eilinius ADF narius?
Žinoma, ne. Atsakomybė už visa tai, kas buvo šiame 

suvažiavime atlikta, krinta ant vadovų. Bet ateis laikas, 
kai prabils ir eiliniai nariai, ir tą žalą, kurią suvažiavi
mas atliko, atitaisys.

Žmogus, Kuriam Teko Būti Keturiuose 
Suvažiavimuose

Dienraščio Daily Worker skraidantysis korespondentas 
- Rob F. Hali šiemet dalyvavo keturių partijų suvažiavi

muose: republikonų, demokratų, pregresyvių ir komunis
tų.

Rašydamas apie juos, Mr. Hall šitaip apibūdina:
Republikonų partijos suvažiavimas buvo nuobodžiau

sias.
Demokratų partijos labiausiai sloginąs.
Progresyvių partijos — smagiausias, energiškiausias.
Komunistų partijos — pamokingiausias, suteikiąs dau

giausiai apšvietos. 1

- Kas Karą Pradės, Tas Pralaimės
Stambiosios spaudos bendradarbis, Walter Lippmann, 

aną dieną savo kolumnoje pateikė vieną įspėjantį (karo 
„ ruošėjams) dalyką: kuri šalis karą pradės, toji pralai

mės.
Lippmannas ima pavyzdžiu Vokietiją ir Japoniją, kurie- 

dvi pradėjo antrąjį pasaulinį karą. Abi kirto pirmus, pa- 
salingus smūgius. Bet abi pralaimėjo karą.
' Iš karto, kai jos karą pradėjo, atrodė, jog^jį laimės. 
Bet dalykai nėjo taip ,kaip agresoriai manė, kad eis.

Išvada iš to savaime išplaukia: kurie tretįjį karą pasa- 
lingai pradės, kirsdami užpultajam kad ir smarkų smū
gį, tiems lemta pralaimėti.

Šitaip sako ne koks komunistas, bet vienas žymiausių
jų republikonų dienraščio New York “Herald Tribune” 

I'., bendradarbių.
Taįgi apsižiūrėkit tie, kurie daug plepate apie atominės 

bombas ir jų svaidymus!
Pagalvokite, jei pajėgiate jūs, trečiojo pasaulinio karo 

troškėjai ir organizatoriai!
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Karas ir Busimieji Rinkimai
Dienraštis Vilnis rašo: . ' <
“William Z. Foster, Amerikos Komunistų Partijos pir

mininkas, kalbėdamas atidarant šios partijos konvenciją, 
New Yorke, pareiškė, jog svarbiausias šių metų rinkimų 
klausimas yra taika ar karas/Jisai sakė, kad ir demokra
tai ir republikonai veda imperializmo politiką, kuri tem
pia šalį į naują karą. Prie to abiejų senų partijų politika 
eina prie fašizmo Amerikoje.

“Fosteris ragino Amerikos žmones balsuoti už Progre
syvių Partijos kandidatus. Progresyvių Partija ir jos 
kandidatai — Wallace ir Taylor — duoda progą Ameri
kos žmonėms kovoti už taiką, prieš infliaciją, prieš fašiz
mą. .

“Fosteris nugynė paskalus, kad komunistai suorganiza
vo Progresyvių Partiją ir jie kontroliuoja ją. Ją suorga
nizavo platūs Amerikos žmonių sluoksniai, kuriuose ir 
komunistai veikia. Komunistai prisidėjo prie organizavi- 

/ mo, bet ne jie vieni ją suorganizavo ir jie nekontroliuo
ja jos.

, “Fosterio kalba transliuota per radiją ir pasiekė mi>

LINK TAIKOS 
AR KARO?

Chicagos dienraštis Vil
nis mano, kad pasaulinė si
tuacija yra pakrypus gero- 
jon pusėn, kad Anglijos, ir 
Francūzijos valdovus pavei
kė tų kraštų žmonių šeriti- 
mentas. Tačiau reikia budė
ti ir būti taikos sargyoje. 
Laikraštis rašo:

Pagaliau Ernest fievinas, 
kuris sekė WashingtonO po
litiką, buvo priverstas žmo
nių sentimento išstoti prieš 
pastarąją Amerikos notą ir 
keisti atsinešim^ link Tary
bų Sąjungos?

Prancūzai gi savo pasi
priešinimą tai politikai paro
do išstumdami laukan iš mi
nisterijos Georges Bidault.

Washingtonas, kaip ro
dos, norėjo toliau tęsti savo 
“griežtą politiką.” Mūsų už
sienio politiką kontroliuoja 
bankieriai ir generolai, o jie 
ne tik nebijo karo, bet karas 
jiems teikia daugiau pelno, 
daugiau garbės (genero
lams) kaip taika.
, Amerikos komercinė spau
da ir visi propagandos orga
nai begąsdindami kitus . ir 
patys Įsibaugino “Sovietų 
pavojaus.” Daūgelis žmo
nių čia gerokai suklaidinti. 
Kas kita su Francūzija ir 
Britanija.

Pastaruoju laiku dėl to pa
sireiškė skirtumas tarp Ame
rikos ir Francūzijos. su Bri
tanija atsinešime link TSRS 
Vokietijos klausimu. Ir, kaip 
rodos, einama prie geresnių 

Dėl to p. Kyh 
pavojus

santykių.
tvirtina, kad karo 
atslūgsta.

Washingtone, taip vadina
mas “konfidencialis laiškas” 
stambiam bizniui, ir visiems, 
kas sutinka mokėti už tą 
laišką, dar sako, kad dauge
lis mano, jog naujas karas 
gali Įvykti greit.

Taigi, nors tarptautinė si
tuacija pastaruoju laiku kaip 
ir pakrypo taikos link, naujo 
karo pavojuš dar tebėra. A- 
merikos užsienio politikos 
suplanuotojai ir vedėjai vis 
dar neatsižada to manymo, 
kad grūmojimais ir ginklų 
žvanginimais geriausia gali
ma priversti kitus priimti tą 
politiką.

. Gal būt dalykai pakitęs 
po- dabartinių - pasitarimų 
Maskvoje. Bet apsisaugoji
mui nuo karo reikia kovoti 
prieš karo kurstymą ir 
tytoj us.

Atrddo, kad prie to jau ei
nama. Paskutinės
Europos sostinių ir net iš 
Maskvos .ateina, kad ameri
kiečiai ir anglai kreipiasi Į 
Staliną reikalaudami su juo 
konferencijos, tartis dėl Ber
lyno ir, išviso, dėl Vokietijos 
politinės padėties.

Toksai reikalavimas Stali
nui savaime yra nusileidimas 
Rusijai. Tai jam didesnius ra
gus augina. Kuriam galam 
konferencija, kad klausimas 
ir be jos yra aiškus. Konfe
rencija tik prie kompromisų 
tegali privesti ir prie rusų ag
resinės politikos sustiprini
mo.

Draugas mąno, kad tuo
jau, kai kilo, dėl Berlyno 
nesusipratimas, reikėjo gin
klais veržtis ir pradėti ka
rą. Dabar jau mes būtume 
sūkuryje naujos skerdynės. 
Ir tai būtų didžiausias kle
rikalams džiaugsmas. Drau
gas sako: /,

“Kai keliai į Berlyną bu
vo užblokuoti, tuoj reikėjo 
nutraukti šū Maskva visus 
ekonominius ryšius. Į Ber
lynu jėga reikėjo kelius pra
kirsti. Ir tai, be jokios abe
jonės, būtiį pavykę padary
ti.”

Už tai Draugas mūsų di
plomatams negali dovanoti 
ir nedovanos. Jis šaukia: 
“Iš kurio punkto nežiūrėki
me j Berlyno problemą, pri
eisime prie vienos ir tos pa
čios išvados, kad santykiuo
se su Sovietų Rusija Jungti
nių Valstijų ir Didžiosios 
Britanijos politikams ir di
plomatams trūksta vyriškos 
drąsos (D., rugp. 3 d.).

Tuo patim išgąsčiu vir
pa ir Brooklyno Amerika. 
Ji irgi teigia, kad Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
atstovų misija pas Moloto
vą ir Staliną yra nauja 
“nuolaida” Sovietam. Ame
rika dejuoja:, 
s

“Tuo būdu sovietai vėl 
turės laiko tęsti nervų .ka
rą,’ vesti propagandą, kliu
dyti Marshallo plano vyk
dymą ir ruoštis ginkluotam 
susirėmimui.” (Am., rugp.

be apie gen. Černių.
Jei p? Juškys tariasi turįs 

teisę arba pagrindą kelti kal
tinimus, kylančius iš jo siau
rų pažiūrų, apskųstasis turi 
tokią pat teisę “pautinėti” sa
vo oponento marškinius. Kai 
kas mano, kad p. Juškio mar
škiniuose pavyktų surasti ir 
tokių dėmelių, kurios marški
nių savininkui būtų ne tik ne
malonios, bet galėtų priversti 
atsisveikinti su svetinga Ame
rika, jei tam tikros Įstaigos 
sužinotų p. Juškio gyvenimo 
istoriją tokia, kokia ji buvo. 
(V., liepos 30d.)
Susipyko kapitonas su 

generolu. Kapitonas Juškys 
prisimena nelabai šviesią 
generolo, Čeriaus praeitį. 
Duoda suprasti, kad Čer
nius nėra toks, kdkiUo jis 
dabar persistato.

Generolas supyksta' ant 
kapitono ir pasislėpęs po 
slapyvardžiu “Dangietis” 
šaukia: Kapitonai, užsida
ryk burną! Jei neužsidary
si jos, tai aš paskelbsiu vi
suomenei savo darbelius!

Puodas katilą vanoja!
O tas tik parodo, kad ge

nerolai ir kapitonai, susidė
ję su hitlerininkais ir išda
vę Lietuvos liaudį, puikiai 
žino vieni kitų ^mertelną- 
sias. nuodėmes, bet slepia 
nuo lietuvių tautos. Bet pa
laipsniui tie jų nusidėjimai 
iškils aikštėn. Turės iškilti. 
Jie vieni kitus išduos.

Washington. — Aplėkę 
“aplink žemės kamuolį”, su
grįžo du milžiniški Ameri
kos bombanešiai B-29. Tre
čia žuvo su 19 lakūnų ties 
Arabija.

Prezidento Trumano pareiškimas specialėje Kongreso 
Sesijoje, kad infliacija gali privesti šalį pHe baisios ne
laimės turi rimto"pagrindo. . x

Nei demokratų administracija, nei republikonų kon
gresas nededa jokių pastangų, kad ^sukontroliuoti kainų 
kilimą. Radio komentatoriai pranašauja vis dar kainų ž 
kilikus. Kasdien girdime pranešimus apie kainų pakili
mus ant vienų ar kitų daiktų. Ant kiek kainos kyla, ant 
tiek vis labiau spaudžia dienraštį Laisvę.

Atsišaukimas finansinės paramos aukomis padeda 
dienraščiui atsiginti. Už liepos menesį užsimokėti bilas 
jau turime ižde. Rugpjūčio mėnesiui turėsime sukelti bi
lų apmokėjimui. Mėnesinės dienraščio Laisvės’ išlaidos 
yra apie $9,000.

Rugpjūčio mėnuo gali būti daug sunkesnis, nes ne
sigirdi, kad būtų kur kas nors rengiama paramai dien
raščio Laisvės.

Šiom dienom finansinės paramos aukomis įteikė šie 
asmenys: • #

Geo. Shimaitis, iš Brockton, Mass.,* prisiuntė sukolek- 
tavęs nuo šių Laisvės patriotų:

Frank Čereška $5
J. Vaitaitis $5
Geo. Shimaitis $5
A. Skirmontas $2
A. Čerkasas $2
A. Kukaitienė $2
K. Beniulis $2
A. Orintas $2
A. Vasaris $2

. Elzbieta Steponauskienė $1
J. Vaitiekūnas $1
S. Visman $1.
July Blujienė $1.

Kiti paskiri asmenys aukavo:
P. Bokas, Waterbury, Conn. $5 

T<. Depsas, Brooklyn, N. Y. $3
x ‘ Pr. Ivaszkevičia, Coaldale, Pa. $3

> Anelė Poškienė, Cicero, III. $1
J. Miškeliūnas, Newark, N. J. $1
A. Bakevič, New Britain, Conn. $1.

Labai įvertiname jūsų, prieteliai, gražią paramą dien
raščiui, širdingai dėkojame už dovanas ir už jūsų rū
pestingą atsinešimą link dienraščio Laisvės. w

Geo. Shimaitis parinko ir prisiuntė aukų iš Montello, 
Mass. Sveikiname jus, George, už iniciatyvą ir už greitą 
pribuvimą į pagalbą.

Laisvės Administracija

Istorinė Henry A. Wallace Kalba, 
Sakyta Progresyvių Partijos Suvažiayii

kurs-

bi- 
Jie 

Kiek-

IŠSIGANDŲ TAIKOS 
PRAGIEDRULIŲ

Mūsų klerikalai labai 
jo pastovios taikos, 
trokšta naujo karo,
vienas žingsnis diplomatijo
je, kuriuo nors per colį bū
tų paeita link taikos ir ra<- 
mybės, erzina mūsų kuni
giją ir jos pastumdėlius.

Kas gi šiandien nesi
džiaugia, kad Maskvoje di
plomatų pasitarimai nobs 
jau 1 a i k inai sušvelnino 
tarptautinę s i t u a c i j ą? 
Džiaugiasi kiekvienas pa
dorus amerikietis, džiau
giasi kiekvienas dar neap- 
jakęs žmogus. Bet nesi
džiaugia Chicagos kunigų 
Draugas. Tam laikraščiui 
toks padėties palengvėji
mas įvaro baimę.

Draugas rašo:
Apie Berlyno krizę šioje 

vietoje esame rašę keletą kar
tų. Pačios krizės pradžioje 
numatėme-pavojų, kad vaka
rų demokratijos gali “su- 
minkštėci” ir padaryti naujų 
nuolaidų Sovietų Rusijai.

! Vadinasi, Amerikos su
pratimu, jokių pasitarimų 
ir susitarimų nereikėjo ir 
nereikia. Daug geriau bū
tų, i kad mūsų šalis tuojau 
paskelbtų karą Sovietams.

KAI PONAI NIAUJASI
Brooklyno Vienybėj skai

tome:
Naujienų 128 nr. (1948) 

buvęs Lietuvos kariuomenes 
kapitonas B. Juškys, “išuti- 
nėjęs” gen. Černiaus, buv. 
Lietuvos min. pirmininko, 
marškinius, paskelbė rezulta
tus. Pareiškimą ■ paskaičius, 
pasidaro graudu, kad buv. 
Lietuvos armijos kapitonas, 
buvęs tremtinys, kaip ir gen. 
Černius, dabar JAV gyvento
jas, kaip, ir gep. Černius, iš 
neaiškių motyvų, , lyg ir iš pa
vydo panoro pažeisti savo bu
vusio viršininko, karininko 
garbę. Laime, kad tas kėsini- 
maš nepasiekė tikslo, bet, 
priešingai, atidengė skundėjo 
dvasios ubagystę ir iššaukė 
pasipiktinimo bangą tremti
nių J;arpe, ypač tų, kurie ar
čiau pažįsta kapitoną B. Juš- 
kį -iš tų laikų, kada jis, kaipo 
repatrijantas, gyveno ir veikė 
Vokietijoje nuo 1941 m. pava
kario ' \ir karui pasibaigus 
tremtinių stovykloje Hanau. 
Tie žmonės galėtų apie p. B. 
Jūškį papasakoti įdomesnių 
dalykų negu p. Juškys paskel-

lionus Amerikos žmonių. •
“Šių metų prezidentiniai ir kongresiniai rinkimai tikrai 

yra neapsakomos svarbos. Nuo jų daug priklausys taika 
ar karas. Nuo jų daug priklausys, ar Amerikos fašistinis 
elementas užkars šios šalies žmonėms savo diktatūrą.”
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirmi^ Rugp. 9, 1948

r-*- i.

(Pabaiga).
Aš pasižadu įtraukti valdžion, pasi

rinkti kabineto nariais tokius žmones, 
kurių privatiniai interesai nekliudys, 
jiems dirbti visos tautos gerovei.

Aš pasižadu dėti visas pastangas, kad 
Jungtinių Tautų organizacija išaugtų į. 
tokį galingą instrumentą, kuris pajėg
tų taikiai išspręsti visus nesusipratimus, 
iškylančius tarpe įvairių valstybių.

Aš pasižadu pavartoti Jungtinių Val
stijų galią ir prestyžą, kad pagelbėti pa
saulio žmonėms — liaudžiai, ne saujelei 
išnaudotojų; teikti pagalbą kenčiančiai 
kolonijaliai liaudžiai lygiai taip, kaip ir 
nuo karo nukentėjusiems.

Aš pasižadu planuoti .taip atsargiai ir 
pagrindiniai mūsų produkcijos pajėgu
mą taikos meto produkcijai, kaip dabar 
yra planuojama karui. Didelis nuošim
tis tų 60 ‘ hiilionų, kurie šiandien, turi 
darbus, dirba karo įrankius ir jų dar
bas nėra nei šaliai naudingas, nei pa
stovus. Aš pasižadu padėti tą 60 milio- 

fcnų — ar daugiau darbo žmonių prie 
naudingo užsiėmimo, gaminant taikos 
produktus. Kiek darbininkų būtų galima 
pastatyti • prie namų statybos darbų, sta
tymui naujų mokyklų, tvenkinių irpra- 
yedimui naujų .vieškelių, hidroelektros 
stočių, ligoninių ir klinikų.

Aš pasižadu laikytis progresyvaus ka
pitalizmo programos, — programos, ku
ri apsaugos pirmyn besisiekiantį indivi-, 
dualą nuo monopolistinių ryklių, kuri 
mažąjį privatų biznį padarys tikrai' ne
priklausomų.

Aš pasižadu kovoti visomis išgalėmis 
tą biaurųjį smauglį Taft-Hartley anti- 
unijinį įstatymą su jo indžionkšinais ir 
vartojimu valdžios galios prieš unijas. 
Aš pasižadu surasti ir sunaikinti šaknis, 
kurios gimdo konfliktą tarpe darbinin
kų ir darbdavių. Sustiprinti mūsų demo
kratines organizacijas, atgaivinant pa
grindinius principus originalaus Nacio- 
nalio Darbo Santykių Akto ir prašalin
ti visas ekonomines ir pdlitines neteisy-* 
bes.

Aš pasižadu nepaliaujamai kovoti 
prieš žmogžudingąją politiką, kuri neda- 
leįdžia Kongrese pravesti teisingų įsta
tymų užtikrinimui, lygiui teisių negrams. 
To pasėkoje, šiandien gimęs negras kū-

dikis mirs dešimčia metų anksčiau,'ne
gu tuo pat laiku gimęs baltveidis.

Aš pasižadu sulaikyti infliaciją, su- 
stabdydamas “šaltąjį karą,” pažaboda
mas pelnagrobius ir monopolistus, su
laikydamas ' eikvojimą tautos turto, kąs 
įgalins mus įsigyti negirdėtą gausybę 
naudingų plataus vartojimo produktų.

Aš pasižadu pašalinti baimės slogutį 
iiuo mūsų senyvo amžiaus piliečių, kurie 

. paaukojo savo proto ir kūno jėgas Ame- 
’ rikai pastatyti, kad jiems už tai būtų 

atsilyginta ekonominiu saugumu, įgali
nančiu praleisti savo dienas ramiai, be 
rūpesties, tuo. parodant, kad jų triūsas 
yra įvertintas.

Aš pasižadu vykdyti šią programą, — 
ypatingai programą taikos, kas paliiio- 
suos milionus. mūsų jaunų vyrų nuo bai
mės ir rūpesčio. Tai įgalins juos planuo
ti sau ateitį, nešančią didžiausią naudą 
jiems ir visai tautai.

Aš pasižadu — kaip per visą savo gy
venimą, —- pravesti progresyvę agrikul
tūros programą, kuri užtikrins gausin- 
gesnį derlių ir pagerins pačių farmerių 
ir jų šeimų būklę.

Aš pasižadu sulaikyti baimes skelbė
jus, kurie nuodija žmonių protą savo iš
galvotu “raudonuoju pavojum?’ Ameri
kos liaudis pageidauja ir užsipelno dau
giau raudonos mėsos,' o ne “raudonojo 
pavojaus.” Milionai žino ir kiti rhilionai 
privalo žinoti, kad ne Kremlius ir ne 
komunistai pakėlė mūsų pieno kainą iki 
24 centų už kvortą ir mėsos svarą iki 
$1.30. »Štai, kur yra esminis dalykas!

Taip, aš pasižadėjau ir tikiu,, kad ir 
naujoji partija pasižadės naudojimui 
demokratinio proceso principui, idant 
visi žmonės galėtų naudotis moderninio 
mokslo vaisiais.
' Aš pasižadu ir pakartoju, jog nepri

imu talkds nei iš vieno, kuri praktikuo
ja neapykantą kitiems ir kuris siekiasi 
kitiems atimti pilietines teises; kas bent 
kaip kliudo piliečiams naudotis konstitu- 

* cijoje garantuota balsavimo teise ir kas 
Vartoja terorą ir prievartą savo anti-de- 
mokratiniams tikslams pasiekti.

Aš pasižadu priimti talką visų tų; ku
rie sutinka su čia išdėstyta taikos pro
grama, talką ir paramą visų, kurie tiki 
demokratija, (
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Aukšti Garsai ir Neutronai VAISTŲ GAMYBA SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Kaip Įrankiai prieš Vėžį

Washingtono Uni versite- prasti ginklai prieš vėžį, 
to medicinos profesoriai, 
fizikai ir elektros inžinie- branduolio dalelės, kuriose 
riai pagamino mašiną, kuri yra lygiai teigiamos pliu- 

. leis labai aukštus, žmogui 
negirdimus garsus, ir tais 
garsais mėgins naikinti vė
žio skaudulius. Aukštieji 
garsai bus nutaikyti vien 
tik į skaudulį, kad nekliu- • 
dytų sveikųjų kūno audinių, Californijos Universite- i vaistinės ir kaimuose 5,459 
kaip sako pastaeiusieji tą to medicinos profesoriaiJei-! vaistinės, o tolimose kai- 

masiną specialistai. __ J do i§ cikIotrono (atQmų ; miškose vietose dar 13,864
skaldymo mašinos) neutro- ;st°t.Ys_> kurios teikė žmonėms

(Neutronai yra atomo

Visos vaistinės (aptiekos) pagamina sovietinės daryk- žymėtina, kad jau 1930-31 
!Sovietų Sąjungoj priklauso^ 
; valstybei, ir jų reikalus ve
da išlavinti vaistininkai 
kaip valdžios pareigūnai.

Kiekvienas gydymo cent- 
| ras ir kiekviena ligoninė tur 
;ri sau valstybinę vaistinę. : v—v • i • — i •sinės ir neigiamos— minu

sinės elektros; dėl abiejų e- .Be to, yra vaistinės, kurios 
lektros rūšių lygsvaros jie aptarnauja gyventojus ben- 
tad ir vadinami “neutra-1 drai.
liaiš,” bepusiškais.) ; 1941 metų pradžioje So-

Dr. Robert S. StoAe ir I vietų miestuose buvo 4,373

Manoma, kad tie garsai 
sukels karštį, naikinantį vė
žio celes (narvelius), arba 
jie galėsią susprogdint tas 
ligos celes.

Jau pirm 6 metų Mary- 
lando Universiteto profeso
riai John C. Krantz ir 
Francis F. Beck įžiūrėjo ga
limybę naikinti vėžio celes 

4 negirdimais, aukštaisiais 
garsais. Bet dar 3 metai 
praėjo, kol buvo išrasta ma
šina tiem garsam nutaikyti 
siaurute srovele, kad ne
kenktų sveikoms kūno da
lims; ir tik dabar pradeda
mi bandymai tokiais gar
sais gydyti vėžio ligonius.
Neutronai Pasirodė Nekoks

Ginklas prieš Vėžį
Neutronai yra tinkama a- 

municija atomų branduo
liam skaldyti. Jie buvo pa

kartoti ir vėžio skauduliams 
bombarduot, bet pasirodė'
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, fi/AUJA GYDUOLE PRIEŠ 
KŪDIKIU PARALYŽIŲ

nūs 249 neišgydomiems ve- svarbiausius vaistus ir me-
žio ligoniams.

Pusaštunto nuošimčio li
gonių, kuriems buvo pavar- į 
toti neutronai, gyveno dar 
5 metus ar kiek ilgiau. Ir 
tik apie 5 nuošimčiai kitų 
ligonių, kuriem nebuvo lei
džiama neutronų, gyveno 5 
metus.

Tačiaus pasirodė, jog ne
utronai ne tik dalinai nai
kino vėžio skaudulius, bet 
žalojo ir sveikus kūno audi
nius, taip kad net suparaly
žiavo tūlus kūno organus.

Dėl to dar nėra atmesti 
neutronai, kaip pabūklas 
prieš vėžio ligą, Bus keičia
ma neutronų srovė ir ieško
ma taip apriboti jų veikmė, 
kad naikintu tik vėžio skau
dulius, bet’ nekliudytų svei
kųjų kūno dalių.

Daugelis tėvų, be abejo, • septynioms dešimtims žmo- 
susirūpinę, kaip apsaugoti 

• vaikus nuo kūdikių paraly
žiaus, kuomet ta liga dabar 
plinta vakarinėse valstijose 
.ir plačiau pradeda kliudyti 
rytines valstijas, — nors 
kūdikių paralyžius kartais 
paguldo ir suaugusį žmogų.

Kasdieninė spauda ir 
moksliniai žurnalai paskuti
niu laiku nuolat rašo apie 
daktarų bandymus surasti 
gyduolę nuo tos ligos (me- 
dikaliai vadinamos polio
myelitis).

Neseniai New Yorke įvy- 
1 ko ir tarptautinė gydytojų 

konferencija kovai prieš 
kūdikių paralyžių. Ameri
konai ir kitataučiai dakta
rai raportavo apie įvairius 
išbandytus vaistus, bet visi 
tie vaistai negali atremti 
nei sulaikyti paralyžiaus.

Naujoji Gyduolė
Konferencijai praėjus, 'ta

čiau, buvo paskelbtas atra
dimas naujos gyduolės, kuri 
žada daugiau vilties asme
nims, užkluptiems tos li
gos. Naujoji gyduolė, vadi
nama phenosulfazole arba 
Darvisul, jau tiek padėjo 

į kai kuriem kūdikių .paraly
žiaus -ligoniams, kad . jie 
vaikščioja, kaip rašo Scien
ce News Letter (liep. 31).*

Šią gyduolę pagamino Co- 
lumbijos Universiteto pro
fesorius dr. Murray San
ders ir aštuoni Lederle La
boratorijų chemikai. Visų 
pirma ji buvo išbandyta pe
lėms ir beždžionėms, susirg- 
dintoms kūdikių paraly
žium.. Kada pasirodė gera žmogus tuoj ėmė linksmin- 

( gyduolės veikmė gyvuliams,
i tai jinai buvo panaudota ir tubtas už girtą važiavimą.

2 Vaikai Išgeria Viso 68
Kvortas Vandens per Dieną

metais Sovietai pasigamino 
69 nuošimčius visų medika- 
lių instrumentų, dasipirkda- 
mi tiktai 31 nuošimtį iš už
sienio.'

Nors dar ir šiandien So
vietų Sąjunga įsigabena kai 
kuriuos sudėtingus specia
lius gydymo įrengimus iš 
užsienio, tačiau, supranta
ma, jog netrukus patys So
vietai pasigamins ir tuos į- 
rengimus bei instrumentus, 
— sako pasauliniai garsus 
medicinos istorikas, dakta
ras Henry E. Sigerist nau
joje svo knygoje “Medicine 
and Health in the Soviet 
Union.” N. M.

los, ir tik mažas gyduolių 
kiekis yra įgabenamas iš 
svetur.

Valdinės sveikatos įstai
gos kontroliuoja visus vais
tus, kaip savo šalyje gamin
tus, taip ir iš užsienio įga
bentus. Taigi žfnonės yra 
apsaugoti nuo daugybės ap- 
gavingų “liekarstvų”, ku
rios kapitalistiniuose kraš
tuose išliežią šimtus milio- 
nų dolerių iš lengvatikių.
Carinės Rusijos Atsilikimas 

Vaistais
Pirm sovietinės revoliuci

jos, Rusija įsigabendavo di
džiąją daugumą vaistų ( iš 
užsienio, apart tų, kuriuos 
kelios užsieniečių kompani
jos gamindavo pačioj Rusi
joj; daugiausiai tai buvo 
vokiečių kompanijos.

1912 m. Rusija pirko iš 
užsienio vaistų už i90,300,- 
000 rublių, o namie paga
mintų vaistų vertė siekė tik 
15,000,000 rublių.
Vaistų Gamybos Pakilimas 

Po ’Revoliucijos
Sovietų vyriausybė smar

kiai pavarė pirmyn vaistų 
gamybą, ir 1928 m. 88 nuo
šimčiai visų vaistų ■ buvo 
nafaie pagaminta; tik 12 
nuošimčių iš svetur įgaben
ta.

1934 m. Sovietų Sąjunga 
pasigamino jau 97 nuošim
čių vaistų ir tiktai 3 nuo
šimčius pirko , iš. užsienio. 
Iki Antrojo pasaulinio karo 
pradžios faktinai visi vais
tai buvo sovietiniai dirbi
niai. Be to, Sovietai jau 
daug parduodavo užsie
niams ' augaliriių savo vais
tų — santonino, valeriano 
šaknų ir kt. v

Karo Metu
Tik karo metu Sovietams 

prireikė didelių kiekių vai
stų iš užsienio, kuomet su
žeisti raudonarmiečiai buvo 
milionais skaitomi. Tada 
daugiausiai Amerika Sovie
tams suteikė vaistų ir trūk
stamų medikalių instrumen
tų, Lend-Lease fondo lėšo
mis. 

t

Karo metu reikėjo vaistų 
pagalbos iš Amerikos dar ir 
todėl, kad vokiečiai užėmė 
didelius sovietinius plotus, 
kur vaistai buvo gaminami, 
bei sunaikino daug tokių 

•' gamyklų užfrontėje. Tuo 
gali greičiausiai užsidegti— > kudu naciai numuse sovieti- 
tai “tikri gaisriniaiz spąs 
tai.”

dikalius prietaisus.
Didžiąją daugumą vaistų

Atsitikimai Žinovam
Kartais suklumpa ir savo 

amato bei profesijos žino
vai. Pavyzdžiui:

Passaic, N. J. — 19 mė
nesių kūdikis nurijo spilgu- 
tę ir buvo nuvežtas į ligoni
nę. Gydytojai ištyrė kūdikį 
X-spinduliais, pašaukė tė
vus ir pranešė, kad reikės 
operacijos spilgutei išimti. 
Tuo tarpu kūdikis sučiaudė 
ir iškosėjo spilgutę laukan.

Fargo, North Dakota. — 
Gerų vieškelių specialistai 
sušaukė savo suvažiavimą 
apsvarstyti, kaip kelius to
bulinti. Suvažiavimas turėjo 
būti atidėtas. Dauguma de
legatų - specialistų negalėjo 
laiku atvykti, nes keliai bu
vo per daug dumblini.

nių, kuriuos paralyžius par
bloškė.

Bent dalis tų žmonių bū
tų negalėję paeiti, jeigu ne 
naujasis vaistas (phenosul- 
fazole, Darvisul), kaip tvir
tina gydytojai. Jie sako:

Jeigu kūdikiu paralyžius 
jau būna sunaikinęs juda
mųjų nervų celes (narve
lius), tai ir šis vaistas ne
pajėgs jų* iš naujo ataugin
ti. Bet jis gali sulaikyti bak
terinius nuodus, kad nenai
kintų daugiau judamųjų 
nervų; tas vaistas taip pat 
gali apsaugoti ligonį nuo 
paralvžinės mirties.

Tačiaus reikės šį, vaistą 
dar šimtams ligonių patik
rinti pirma, negu bus gali
ma plačiai skelbti jo pasek- 
mingumą, kaip įspėjo mini
mi gydytojai.

Kartu tikimasi, kad phe- 
nosulfazole galės patarnaut 
ir prieš įvairias kitas bakte
rinių nuodų (virus) ligas, 
pradedant nuo paprastų 
slogų ir baigiant mieglige 
(moksliniai vadinama en
cephalitis).

Plačiai apie šią gyduolę 
bus pranešta New Yorko 
Mokslų Akademijos susirin-- 
kimui rugp. (August) 23 d.

N. M.

New Orleans, Louisiana.— 
Vienas žmogus čia buvo ži
nomas, kaip čampijonas 
paukščių balsam pamėgo 
džioti. Dieną, kada atsidarė 
paukščių medžioklės sezo
nas, jis nuėjo į pelkę ir su- 
kvaksėjo, kaip laukinė an
tis. Kitas medžiotojas buvo 
įtikintas, kad tai antis; pa
leido šruotų šūvį ir sužeidė 
per daug gerą paukščių pa
mėgdžiotoją.

Salt Lake City, Utah. — 
Susirinko saugios statybos 
žinovai ir svarstė, kaip na
mus statyti, kad galima bū
tų išvengt gaisru. Paskui jie 
apžiūrinėjo įvairius miesto 
pastatus ir atrado, jog cen
trinė ugniagesių stotis ir i 
viešosios apsaugos rūmai

Portland, Maine. —Buvo 
sušauktas metinis suvažia
vimas meistrų -• “plomerįų,” 
specialistų m e t a 1 i niams, 
vamzdžiams (paipoms) su
dėti namuose. Suvažiavimo 
atidarymas turėjo būti ati
dėtas 45 minutes, nes pavė
lavo tų 'meistrų sąjungos 
vicenirmininkas. Paskui jis 
pąaiškiho. kad prakiuro 
vamzdis jo skiepe.

Ar Žinai, Kad?
.• Kiekvienai ketvirtainei 
myliai žemės Jungtinėse 
Valstijose tenka vidutiniai 
tik po 48 žmones. Tankiau
siai apgyventa yra Rhode 
Island valstija — 719 žmo
nių ketvirtainei myliai. Po 
Rhode Island seka Massa
chusetts su 5(98 gyvento
jais myliai.

Kuomet aukštieji garsai, 
negirdimi plikai 'žmogaus 
ausiai, perleidžiami per tū
lų augalų sėklas, tai augalai 
greičiau auga. Tokius gar
sus padaro tam tikra maši
na. Perleidus tuos garsus 
per bulvių sėklas, bulvės 
viena savaite anksčiau pra
žydo ir davė iki 50 nuošim
čių daugiau derliaus.

Pernai amerikiečiai vidu
tiniai išgėrė po 18 ir pusę 
galiono alaus per metus. 
Daugiausia alaus išgerta 
Pennsylvanijoj — 33 galio
nai asmeniui per metus. Po 
Pennsylvanijos sekė Wis
consin valstija su 29 galio
nais asmeniui .

Springfield. Ohio. Vie
nas vyras per daugelį metų 
taip atsargiai vairavo auto
mobilį, kad niekuomet ne
kliudė nieko <kito. Miesto 
valdyba už tai suteikė jam 
dovaną, kaip saugiausiam 
vairuotojui., ? Nudžiu g ę s ,

tis, pasigėrė ir tapo areš-

Chicago. — Vienas moky
tojas .rodė studentams, kaip 
suteikti pirmąją pagalbą 
aptroškusiam žmogui, nus
tojusiam kvėpuoti, —• kaip 
dirbtiniai atgaivinti kvėpa
vimą. Berodvdamas, kaip 
tatai padaryti, nats mokyto
jas apalpo. Reikėjo pašauk
ti daktarą, kuris jį ir at
gaivino. H. T.

" nių vaistų patiekimą ko
kiais dviem trečdaliais. Bet 
pirmaisiai metais po karo 
Sovietai atkūrė vaistų ga
mybą iki 54 nuošimčių. O 
naujasiš penkmečio planas 
numato antra tiek didesnį 
vaistų pramonės išvystymą, 
negu pirm karo.
Vaistų ir Medikalių Instru

mentų Ministerija
1946 m. birželyje buvo į- 

steigta medikalės pramonės 
ministerija, kuri rūpinasi 
vaistų paruošimu, medika
lių instrurųentų daryklomis, 
ir laboratorijomis, ši minis
terija, bė kitko, įpareigota 
sparčiai išvystyl plačią pe- 
nicillino, streptomyčino, sul
fa vaistų' ir kitų naujovinių 
gyduolių gamyba. Moksli
ninkam ir technikam taipgi 
pavesta paruošti tokius chi
rurgijos instrumentus, ku
rių pirmiau nebuvo daroma 
Sovietų Sąjungoje. Tačiau

Baltimorėje, Md., du R. 
Wernerių vaikai serga ypa
tinga inkstų liga, dėl kurios 
turi .vienas ir kitas išgerti 
po 34 kvortas vandens per 
dieną. Taigi jiedu — Rober- 
tukas, 4 metų, ir Jacobukas, 
2 metų —. kasdien išgeria 
viso 68* kvortas vandens.

Niekas nežino jų ligos 
priežasties, ir daktarai ne
suranda jokio tam vaisto^ 
Gydytojai tik tiek gali pa
sakyti, kad tų vaikų inks
tai nepajėgia atlikti vieno iš 
svarbiųjų savo darbų — jų 
inkstai neįstengia pašalinti 
neorganinių druskų, esamų 
kraujyje ir kituose kūno 
skysčiuose, jeigu vaikai ne
išgeria po pusdevinto galio
no vandens per dieną vienas 
ir kitas.

Tokio vandens kiekio rei
kia, kad praskiestų neorga
nines druskas; tik tuomet 
inkstai sugeba jas pašalinti. 
O jeigu jie tiek neišgeria, 
tai tos druskos susikuopia 
vaikų organizme. Tuomet 
vaikus apima didelis karš
tis; jie pradeda vemti, šir
dys ima tankiai ir smarkiai, 
tvaksėti, ir vaikai apalps
ta, nustodami sąmonės.

Vienintelė gyduolė tuo
met — duoti jiems vandens. 
Ir kai tik vaikai pageria 
vandens, tuojau atsigauna;
----------------------------------------------------------------

po dviejų minučių Visas or
ganizmas vėl gerai veikia.

Tie vaikai nuo pat gimi
mo turėjo išgerti nepapras- . 
tai didelius kiekius vandens. 
Iš pradžios jie dažnai sun
kiai apsirgdavo, iki buvo 
pritaikytas vandens recep
tas. Dabar Robertukas ir \ 
Jacobukas patys gali van
dens pareikalauti arba pa
siimti, kuomet jaučia reika
lą; todėl jau retai kada Su
serga.

Šiaip abudu vaikai yra 
normalūs ir judrūs, kaip ir 
kiti to amžiaus berniukai. 
Jų gydytojai tikisi, kad to
liau tiedu vaikai išaugs 
keistąją savo ligą, ir tuomet 
gal nereikės tiek vandens 
maukti.

Lietuviška patarlė sako: 
“Per daug ir vandens ne
sveika.” Per didelis vandens 
gėrimas taip pat gali ap
sunkinti inkstuš. Tačiau sti
klas vandens kas valandą 
ne tik nekenktų, bet dau
geliui sveika būtų. Ne vie
nam pagerėjo sveikata, 
kuomet jis pradėjo gana 
vandens gerti. J. C. K.

---------- >-----
Washington. — Amerika 

siunčia dar 30 didžiausių, 
bombanešių B-29 į manev
rus Anglijoj ir vakarinėje 
Vokietijoj.

ATOMINES DUJOS-BAISUS 
ŽUDYMO ĮNAGIS

Neseniai sugrįžo Ameri
kon misionierius, kuris ver
tė krikščionybėn vieną lau
kinę Afrikos tautelę. Dan
gus tos pagoniškos tautelės 
kalba vadinasi “bingo”/ 
sako misioriierius.

Amerikos bažnyčių salėse 
dažnai ruošiama bingo lošis 
iš pinigų, bažnytiniams tik
slams.

Ar nepavadins kunigai tą ■ 
gemblerystę “dangišku lo- 
Išiu,” pritaikydami afrikinių 
pagonių kalbą?

Amerikos valdžia parda
vinėja atliekamus nuo karo 
daiktus, kurių pagaminimas 
lėšąvo $10,547,845,000. Už 
juos valdžia gaus $1,962,- 
804,000, tai yra, po 20 cen
tų už kiekvieną jiems išlei
stą dolerį. . A J. C.

Pasaulinės Demokratinio 
Jaunimo Sąjungos komite
tas dabar posėdžiauja Lon
done. Jis taipgi pasiuntė 
protestą Jungt. Valstijų 
valdžiai, kad ji neduoda lei
dimo amerikiečiams į Dar
bininkų Jaunuolių konfe
rencija Varšavoj rugp. 8-18 
d.

Manila. — Sugrįžę iš Chi- 
nijos inžinieriai sakė, kad 
jos saloj Hainane yra mil
žiniški nenaudojamos gele
žies klodai.

— Ateities kare bus var
tojamos ne tik atomų bom
bos, bet ir atominės dulkės 
bei dujos, — kaip aiškino 
dr. Stafford Warren spe^ 
cialiai susirinkusiems gydy
tojams Los Angeles mieste,’ 
Californijoj, praeitą savai
tę. — Nuodingomis radio- 
aktingomis atominėmis dul
kėmis bus apkrečiami žmo
nės, gyvuliai, maistas ir 
vanduo.

Daugelis žinovų tvirtina, 
kad, švirkščiant atomines 
dujas iš lėktuvų 
arba mėtant ato
minius “miltelius” tam tik
rose dėžėse j priešo žemę, 
galima būtų daugiau žalos 
padaryti, negu paleidžiant 
tuziną bombų į jo miestus.

Amerikonai mėgsta už
ginčyti, kad Sovietų Sąjun
ga turi atominių bombų. 
Bet amerikiniuose laikraš
čiuose ir žurnaluose ne kar
tą buvo spėjama, kad Sovie
tai jau gali turėt atominių 
dulkių, kurios lengviau ir 
pigiau pagaminamos, negu 
atomų bombos. Taigi ne vi
sai saugu būtų pradėti ato
minį karą prieš juos.

Dr. Št. Warren, vienas 
atominių Bombų Projekto 
pareigūnų, dėstė šimtui su
važiavusių valdinių ir pri
vačių daktarų, kaip reikės 
gydyti žmones, kuriuos su
žalos atom-bombos sprogi
mas arba apnuodys atomi
nės dulkės.
Ar Galima Išgydyti nito 

Atominių Nuodų?
Bet iš tikrųjų dar nesu

rasta jokios veiklios gyduo
lės prieš atom-bombos

šiukšles bei atomines dul
kes. Dar nėra jokios prie
monės atominiams nuodams 
ištraukti iš kūno.

Jau dveji metai su vir
šum praėjo, kai amerikonai 
išsprogdino dvi atomų bom
bas ties Bikini sala. Ten 
buvo ypač bandoma patirti, 
ką atominė bomba gali ka
ro laivam padaryti.

Atom-bombų dulkėmis ap
krėsti laivai dar ir šiandien 
“garuoja” atominiais nuo
dais, kiaurai persigėrusiais 
per plieną ir kitas laivų me
džiagas, nors buvo mėgina
ma plovimais ir visais ki
tais galimais būdais apvaly
ti tuos laivus nuo atkakliųjų 
nuodų. . .

Taip apkrėsti, du kariniai 
didlaiviai neseniai buvo pra
timuose nuskandinti oro ' 
bombomis, patrankų šovi
niais ir torpedomis. Atomi
niai užteršta laivų medžia
ga buvo pavojinga bet ku
riam kitam tikslui naudoti.

Jeigu žmogus ne per’daug 
kliudytas atominių dulkių « 
bei duju, tai galima jo gy
vybė tūlam laikui pratęsti, 
ileidžiant jam gana svetimo 
kraujo ir duodant ilgą po
ilsį, kaip rašė mokslinis 
amerikiečių žarnai. Science 
News Letter. Bet jokios tik
ros gyduolės nuo atominių 
nuodu dar nėra, pabrėžė tas 
žurnalas. J.C.K. /

College Park, Md.— Ma
ry lando Universitetas per 
keliolikos savaičių bandy- • 
mus studentam atrado, jog 
žuvis lygiai geras maistas 
kaip mėsa.

3 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Pirm., Rugp. 9, 1948
1 ' •
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Vertė K. BARTKUS

(Tąsa)
• Vidudienį iškilminga saulė aukštai 
pakilo viršum ramaus pasaulio: nei šū
vio, nei riksmo. Net sužeistieji nutilo, 
tarsi juos prislėgė tyla. Paskui sužeis
tuosius paguldė į sunkvežimius. Mišo 
perrišo ranką; jis atsisakė važiuoti. Lai
dojo mirusius. ®rė šiltą vandenį; jis 
dvokė skarda. Visus apėmė nusilpimas, 
lyg po sunkios ligos; norėjo šypsotis ir 
negalėjo: pamažu į sąmonę skverbėsi 
paprastas ir nuostabus dalykas — jie 
apgynė miestą.

Fabras priėjo prie Mišo, šnabžda:
— Narsuolis, Don-Kichotas! Kuo tu 

buvai Ispanijoje?
— Leitenantu.
— Pulkininkas už tai norėjo tave pa

sodinti. O aš. .. Šiandien, jei būtų mano 
valia, aš tave paskirčiau generolu. Tu, 
satyo, komunistas? Juokinga istorija!... 
Mat, kokie jūs!...

Fabras nusišluostė akis ir įsisiurbė į 
romo butelį.

— Pamėginsiu susisiekti su štabu. 
Reikia juos nudžiuginti...

Jis išgirdo tą patį abejingą balsą. Va
kar jam sakė: “Laikykitės bet kuria kai
na.” Šiandien išklausė ir atsakė: “Tems
tant palikite miestą.” Jis riktelėjo: “Ko
dėl?” — “Pergrupavimas . . .” Ir Fab
ras, numetęs-ragelį, sukeikė:
— Generolas? ... Vėdaras jis, o ne ge
nerolas I...

Mišo sako draugams:
— Išdavikai! Išduoda šalį...
Visi suprato, žino, tyli.
Sudie, frezavimo staklės! Sudie, auk

sinis rotušės liūte! Sudie, mieloji mote
rie — ji turi mėlyną kavinuką, sergan
čią motiną ir užguitas beprotės akis! 
Mišo niūriai žingsniuoja dulkėtu keliu
— tai ilgas kelia. Ir tai — pasitraukimo 
kelias. Šiandie vidudieny, kaitroje ir ty
loje, jam pasivaideno pergalė ... Ir jos 
akys buvo kaip tos moters su kavinu
ku... Sudie, svajone!...
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Vakare Paryžius atrodė lyg kurtus 
miškas'f užgeso net mėlynosios lemputės. 
Praeivius sulaikinėjo: tikrino dokumen
tus. Kalbėjo apie šnipus, apie parašiuti
ninkus. Šerš-Midi gatvėje suėmė raišąjį 
pieno parduotuvės šeimininką: tvirtino, 
kad jis davęs lėktuvams ženklus. Prisie
kinėjo, kad Paryžiuje esą keturiasdešimt 
tūkstančių persirengusių vokiečių karei
vių. Mandelis įsakė areštuoti tris “išti
kimuosius,” pas juos rado itališkų adre
sų ir Paryžiaus planą su pažymėtomis 
zenitinių patrankų stovėjimo vietomis. 
Breteilis pasipiktino: “Areštuojate sąži
ningus prancūzus!” Kitą rytą “ištiki
muosius” paleido. Breteilio žmona verkė: 
“Jie ateis čia!...” .Breteilis atsakė: 
“Melskis! Kas žino, gal maršalas Pete- 
nas išgelbės Prancūziją ...”

Gatvėse pasirodė pabėgėliai. Sumišę 
jie bastėsi apie stotį. Jie žiūrėjo į pary
žiečius tuščiomis, niek*o netnatančiomis 
akimis. Gyvo miesto triukšmas nepasie
kė jų. Bergždžiai signalizavo šoferiai, 
keikėsi — bėgantieji negirdėjo, tarsi jų 
ausis būtų užgulę kiti, baisesni garsai.

Išankintos moterys sėsdavosi ant ša
ligatvių; praeiviai apstodavo jas, žiūri
nėdavo, klausinėdavo — iš kur? Karas 
paryžiečiams atrodė be galo tolimas: 
laikraščiai rašė apie mūšius už poliari
nės juostos. Tik pabėgėliai atnešė neri
mą; jie šnabždėjo: “Vokiečiai... Žu
do ... Vos ištrukome ...” Ir policija vai
kė smalsuolius — kuriam galui klausy
tis neįtikėtinų baisenybių?

Atsargesni žmonės, važiavo pas gimi
nes į provinciją. Kiti vis dar tebedirbo, 
prekiavo, pramogavo. Spauda svarstė: 
ar reikia atidaryti kabare, uždarytas 
pirmomis pavojaus dienomis? Seniai ra
mino jaunuolius: “Nuvys, kaip keturio
liktaisiais .. .”

‘Viaras netikėjo nei Peteno genijum, 
nei Veigano linija, pei stebuklu. Jis bu
vo susirūpinęs savo kolekcijos pokavimu. 
Nuo ankstyvo ryto jo bute tauškėjo plak
tukai. Ateidavo ir išeidavo darbininkai. 
Tik paveikslų likimas dabar rūpėjo Via- 
rui. Švelniai palydėdavo jis kiekvieną 
drobę, grimztančią į dėžės tamsą. Pas
kui abejingai peržiūrėdavo laikraščius. 
Jis suprato, jog viskas pralošta, ir jam 
buvo nuobodu stebėti epilogą.

Prie nuobodulio prisidėjo pyktis. Via- 
ro akyse, dažniausiai melancholiškose ir

lipšniose, dabar-plieskėsi pykčio ugnelės. 
Jam neleido ramiai baigti sunkų gyveni
mą!... Jis nežinojo, ką kaltinti, ir ne
kentė visur vokiečių ir Daladje, Tessa 
ir komunistų, anglų ir negabių generolų.

Praeidamas pro užkaltas dėžes, jis 
galvojo apie ateitį; Kas atsitiks jo name
liui Avalone? Matė palapinę, apraizgytą 
glicinijų, saulės dėmių žaidimą vaiskiai 
rudame smėlyje. Paryžius žuvo. Bet jei 
vokiečiai eis toliau? ... Ne, to negali 
būti! Atiduos Paryžių, įleis trim dienom 
vokiečius — teks patenkinti jų prūsišką 
savimeilę, o paskui pasirašys taiką. Ga
lų gale Elzas-Lotaringija — kamuolys, 
jis mėtomas. Dvidešimčiai ar keturias
dešimčiai metų Strasburgas taps vokiš
kas. Užtat bus taika! Bet baimė nepra
ėjo. 0 kas bus, jei Čerčilis privers Reino 
kariauti ir žlugus Paryžiui? Dabar mes 
anglų dominija. Taip galvodamas, Via
ras kosėjo ir piktai žiūrėjo į savo lioka
jų, į darbininkus — kas jiems? ... Dir
ba, vagia, linksminasi...

Pamatęs Tessa, jis palinksmėjo: nu
džiugo, kad Tessa pavargęs, nesiskutęs. 
Atseit, ir jam prasta!... Ką gi, tegu 
srebia!

Tessa pradėjo sensacija:
— Kai mes priėmėme į kabinetą mar

šalą Peteną, manėme, kad tuo išrišime 
visus ginčytinus klausimus. Tačiau būk
lė kiekvieną dieną darosi sudėtingesnė. 
Aš privalau tau pranešti baisią naujie
ną: Belgijos karalius kapituliavo. — 
Tessa įsisiurbė akimis į Viarą; tas abe
jingai šluostinėjo pensne stikliukus. — 
Jis netgi neįspėjo generolo Blanšaro. Ar
mijos padėtis'tragiška. Tu supranti, kas 
per niekšybė? Jo tėvą, Albertą, vadino 
“karaliumi riteriu,” o Leopoldas įeis is
torijon, .kaip klastos įsikūnijimas.'

Viaras ramiai atsakė:
— Karalius saviškai teisus. Kas jam 

liko daryti? Tam tikromis aplinkybėmis 
kapituliacija yra heroizmo aktas.

— O ar tu pagalvojai, kokias sąlygas 
mums padiktuotų Hitleris, jei mes pa
rodytume tokį “heroizmą”? Jis gali pa
reikalauti Elzaso. Jis gali net Lilį oku
puoti.

— Reikėjo anksčiau galvoti. Aš neno
riu būti priekabus. Bet tu nieko nedarei, 
kad išvengtum sutriuškinimo. Aš tave 
įspėjau pusmetį prieš karą, kad Daladje 
visiškai nepopuliarus. Jūs be mūšio ati
davėte visas pozicijas. Pralaimėjimas 
buvo paruoštas dar Minuchene. 0 tu tuo
met įėjai į kabinetą.

— Kurį tu, ne pro šalį pasakius, rė- 
mei. Ir be to, kalbant apie sutriuškini
mo priežastis, tenka prisiminti trisde
šimt šeštųjų metų streikus, keturiasde
šimties valandų savaitę ... Kas sugriovė, 
pramonę? O Ispaniją? ..: Bliumas su
kiršino prieš mus Musolinį. Jūs supyki
no! Franką, paskui ir Frankui laimėti 
padėjote. Sunku ką nors beprasmiškes- 
nio ir sugalvoti.

Tesąa rėkė: išsiveržė paskutinių dvie
jų savaičių susijaudinimas. Viaras kal
bėjo trukčiodamas; duslus balsas buvo 
panašus į lojimą. Ilgai jie kaltino vienas 
antrą; prisiminė parlamentines intrigas, 
neapgalvotas deklaracijas, balsavimus. 
Tesša atsituokejo pirmasis: . -

— Be reikalo mes baramės! Vis tai
nervai... O laikas baisus, reikia susi
jungti. Aš atvykau pasiūlyti tau įeiti į 
kabinetą. Reino ruošia siurprizą. Minis
trų krizė padarytų, blogo įspūdžio užsie
niui, todėl mes nutarėme viską atlikti 
šeimyniškai. Pirmiausia reikia išmesti 
Daladje. Tas asilas vos nepražudė Pran
cūzijos. Numatyti ir 'kiti pakeitimai. Pa
sitrauks Saro. Kviečia Bodueną, Pruvo. 
Tai veiklūs žmonės. O tu mums brangus, 
kaip tautos sąžinė. Ir paskui tu — lai
das, kad su mumis darbininkų klasė.

Viaras pašaipiai nusišypsojo: jį laiko 
paprastuoliu! Įeiti vyriausybėn kapitu
liacijos Išvakarėse! Tas reikštų susikom
promituoti, išbraukti penkiasdešimt rųe- 
tų kovos dėl idealų. Kuriam galui? Kad 
Tessa pasakytų: “Ir Viaras pasirašė...” 
Ne, čia jis nelįs! ,

— Dėkoju tau ir Reino. Aš sujaudin
tas, labai sujaudintas. Bet į kabinetą aš 
neisiu. Mano partija jau atstovaujama 
vyriausybėje. Niekas nedrįs sakyti, k,ad 
socialistai vengia atsakomybės. O deši
nieji. manęs nepakęs. Net ir Anglijoje 
geriau vertins ką nors jaunesnį. Aš bū
čiau tiktai balastas.

(Bus daugiau)

Žinios iš Lietuvos
Gausi Repatriantų Grupe
Atvyko i Vilnių *

VILNIUS. — Po to, kai bu
vo paskelbtas Tarybų Socialis-
tinių Respublikų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos Prezidi
umo nutarimas del pilietybės 
suteikimo buvusiojo Klaipė
dos krašto gyventojams — lie
tuviams, karo metu atsidūru- 
siems Vokietijoje ir kituose 
•kraštuose, į savo mylimąjį 
pajūrį pradėjo grįžti' seni 
Klaipėdos krašto gyventojai. 
Vakarinėse Vokietijos zonose 
jie sunkiai vargo, dirbdami 
tik už maista vokiečiu buo
žėms, arba be atlyginimo, vo
kiškųjų “arbeitsamtų” varo
mi. Į perkeltųjų asmenų sto
vyklas buvusio Klaipėdos 
krašto lietuvių nepriėmė. Tik 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
suteikė galimumą šiems žmo
nėms, grįžus tėvynėn, pradė
ti naują gyvenimą. Pajutę 
per kelis metus, kokie pyra
gai svetimose žemėse, tėvy
nėn gausiai grįžta ir kiti lie
tuviai. šiais metais kas mė
nesį į Vilnių atvykdavo po 2-3 
didelius transportus tėvynėn 
sugrįžusiųjų lietuvių.

Š. m. birželio mėn 14 d. į 
Vilnių atvyko 214 lietuvių— 
repatriantų transportas, šia
me transporte ypač daug su
grįžusiųjų iš anglų zonos. Jie 
atvyko su visa savo manta, 
gyvuliais, darbo įrankiais, ma
šinomis. Šiuo transportu tė
vynėn grįžo ir išvyko į savo 
gimtąsias vietas šios repatri
antų šeimos: Ona Kryžienė, 
Ona Konradienė su vaikais, 
Urtė Ciliauskienė, Agota Tu- 
nikaitienė, Julija šostakienė 
su vaikais, Martynas Bružas 
su šeima, Augustas Andriulis 
su šeima, Adomas Povilais, 
Mykolas Juška- ^u vaikais, 
Jurgis Kuršaitis su šeima, 
Adelė Endziulaitienė su šei
ma, Ona Jakumaitienė ir kiti.

Visi grįžusieji repatriantai 
kupini džiaugsmo, kad, paga
liau, po ilgų klajojimų sveti
muose kraštuose 'jie vėl savo 
tėvynėje.

★ ★ ★ 
Kovoje už Aukštą Derlių

JONIŠKĖLIS, birž. 10.—Jo
niškėlio. tarybinio ūkio lauko 
darbininkai pasiaukojančiai 
kovoja dėl jų prisiimtų įsipar
eigojimų. Jie skiria ypatingą 
dėmesį pasėliams nuo piktžo
lių ir kenkėjų apsaugoti. Iki 
šiol* tarybiniame ūkyje išra
vėta 112 hektarų pasėlių. 
Aukšto derliaus grandys, va
dovaujamos grandini n k o 
Venckaus ir MJtigailos, jau 
baigė' antrąjį' vasarinių- kvie
čių ' pasėlių ravėjimą. Visi 
grūdinių kultūrų pasėliai gra
žiai atrodo ir žada šimtapūdį 
derliu, v

Dabartiniu metu aukštų 
derlių grandies nariai pradėjo 
technikinių . kultūrų pasėlių 
ravėjimo ir kitus priežiūros 
darbus. Per pirmąsias dienas 
nuravėta ir mineralinėmis trą
šomis patręšta 8 hektarai cu
krinių runkelių pasėlių.

Miestas Keičia Savo Veidą
PRIENAI. — Kovų su vo

kiškaisiais grobikais metu 
Prienai smarkiai nukentėjo.

/

Dabar sparčiai vyksta mies
to atstatymo darbai: gatvės, 
švarinamos,, apsodinamos me
deliais. Miesto centras —- 
Laisvės aikštė sutvarkyta. Vie
toj seniau buvusios nešvarios 
turgavietės dabar įrengta po-^ 
ilsio vieta.

Šakių Apskrities Kolektyvinių 
Ūkių KJubuosė'-Skaityklose-
ŠAKIAI.—šakių apskrityje 

s.yra 9 kolektyviniai ūkiai, ku
riuose įsteigti kfabai-skaity- 
klos. Geriausiai veikia “Per
galės” kolektyvinio ūkio klu
bas—skaitykla (vedėjas Oren- 
tas) ir “Kovo 8-tosios” kolek
tyvinio ; ūkio klubas-skaitykla 
(vedėjas Murauskienė),. Pa
rinktos tinkamos patalpos 
skaitykloms. Prie klubų-skai- 
tykių yra sudarytos tarybos iš 
vietos kolektyvinio ūkio vals
tiečių. Klubai-skaityklos ap
rūpinti naujausia literatūra.

\ • A
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Visuose šakių apskrityje 
veikiančiuose kolektyviniuose 
ūkiuose*organizuoti gyvulinin
kystės- ir žemdirbystės rate-
liai, kuriuose iš viso dalyvau
ja ,69 asm.\ Rateliuose skaito
mos paskaitos apie gyvulinin
kystę ir žemdirbystę. Paskai
tas skaito apskrities agrono
mai, agrotechnikai ir zootech
nikai. •

Koksagizas Lietuvoje
VILNIUS. — 18 respublikos 

apskričių pradedama auginti 
nauja Lietuvoje kultūra — 
koksagizas. Lietuvos TSR 
žemės Ūkio Ministerijos dar
buotojai, kartu su Visasąjun
ginio kaučukinių augalų insti
tuto moksliniu bendradarbiu 
Palovenko atliko tyrimus, ku
rie parodė, jog koksagizo au
ginimo sąlygos Lietuvoje — 
tiek klimatinės, tiek dirvože
mio — yra geros. Jau šį ru
denį mineralais turtinguose 
dirvožemiuose bus sodinama
koksagizo sėkla. Durpyniiyuo- 
se dirvožemiuose koksagizas 
bus sodinamas ankstyvą pava
sari.

Plečiamas Malūnas
ŠIAULIAI. — Elektros ener

giją Pakruojaus apylinkei tei
kia Pakruojaus malūnas. Prie 
jo veikia lentpiūvė ir baldų 
dirbtuvė. , Praėjusiais metais 
buvo pastatytas mūrinis trijų 
aukštų korpas, kuriame įreng
tos 2 poros automatinių val- 
cų staklių.

Šiuo metu malūne baigiama 
įrengti gelžbetoniniai silosai. 
Juose tilps iki 70 tonų grūdų, 
kurie iš silosų, elevatoriaus 
vamzdžiais mechaniškai bus 
paduodami bet kuriam malū
no cechui. Lygiagrečiai su 
šiais darbais vykdomi mecha
ninių dirbtuvių įrengimo dar
bai. Naujame pastate bus taip 
pat įrengtos mechaninės dirb
tuvės.

Autobusų Susisiekimas Vilniuj
Respublikos sostinėje, Ge

dimino gatve, atidaryta nauja 
autobusų susisiekimo linija 
žvėrynas - Mokslų Akademija. 
Jąja kursuoja šią savaitę gau
ti puošnūs daugiaviečiai “ZIZ- 
154” tipo elektrobusai.

Per dvejus metus mieste 
darytos penkios autobusų 
sisiekimo linijos; o taip
viena kurortinė, bendro 30 ki
lometrų ilgio.

ati- 
su- 
pat

Apskrities Korespondentų 
Pasitarimas

VILKAVIŠKIS. — Įvykusia
me apskrities korespondentų 
pasitarime dalyvavo apskrities 
darbininkai - valstiečiai kores
pondentai ir sieninių laikraš
čių redaktoriai.

Apskrities laikraščio “Per
galė” darbuotojai nagrinėjo 
korespondentų darbą, pasida
lino su jais patyrimu. Pa
sitarime buvo; iškelti “Perga
lės” laikraščio trūkumai, ap
svarstytos priemonės jiems pa
šalinti.

\

Broad Brook, Conn.
f

Gal kitų kolonijų lietuviams 
nežinoma, kad mūsų kolonija, 
tai agrikultūros kolonija — 
ūkininkai. Mes taipgi progre
syviai. lietuviai, skaitome lietu
vių liaudies dienraštį Laisvę.

Broad Brook ir Windsor, 
Conn, plati kolonija ir daug 
lietuvių. Mes 100 nuošimčių 
su Amerikos Progresyvių Par
tija ; su Wallace ir Taylor.

Mes subruzdu dalyvauti rug
pjūčio (Aug.) 15 d. Conn, lie
tuvių išvažiavime, kuris įvyks 
lietuvių parke, Lighthouse 
Grove Park, East Hartford, 
Conn.., prie Glastonbury line.

Mes sužinojome, kad bus 
graži < programa: dainos, muzi
ka, šokiai. Bus geri prakalbi- 
ninkai:1 Christina Stanislovai- 
tienė, D. M. šolomskas ir kfti. 
Dainuos Laisvės ir Vilijos 
Chorai, — tai mūs mylimiausi 
chorai.

Ligi pasimatymo.
Broad Brook- 
Windsor Pilietis.

ti|,įį.ilmi)ilĮi

Amerikos Darbo Federacijos vadu grupė, po to, kai jie 
buvo priimti Popiežiaus Romoje. Iš kairės j dešinę: 

Luigi Antonini, Jay Lovestone ir David Dubinski.
Moterys nepažymėtos.

Du Didieji 
PIKNIKAI

DARBO DIENOS ŠVENTĖJE ĮVYKSTA DU 
DIDELI PIKNIKAI PARAMAI

Dienraščio Laisves
Tiedu piknikai įvyks sekmadienį

RUGSĖJO - SEPT. 5
PH1LADEM0JE ir WATERBURY JE
Tai svarbūs įvykiai rytams. Jau laikas samdy

tis busus ir rengtis vykimui į vieną ar antrą iš 
šių paslinksminimų. '■ -VUJ-

Philadelphia, Pa.
Piknikas bus toje pačioje vietoje, kur pernai 

buvo.
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave. Gloucester Heights, N. J 
BU^ MUZIKA ŠOKIAMS IR BUS ĮVAIRIŲ 

UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ

Waterbury, Conn
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd

(Už Lakewood Ežero)

TAIPGI IR ČIA BUS MUZIKA IR PASIVAI- 
ŠINIMAM SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI

Visi rūpinkimės, kad šiedu piknikai pavyktų, 
kad mūsų dienraštis gautų iš jų pelno.

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Rugp. 9, 1948



CLEVELANDO ŽINIOS
DAUGIAU DARBO 
TOKIEMS REIKALAMS

Gyvename labai svarbiu mo
mentu. Tarptautinė padėtis 
banguoja. Naujo karo pavo
jus daugelį baugina. Inflia
cija grūmoja ekonominiu kri
zių Net ir prezidento Truma- 
no ekonominiai ekspertai įspė
jo Kongresą, kad ekonominis 
krizis “ne .už mylių.” Jis ga
li greit ateiti.

Dabar ypač svarbu daugiau 
veikti.

Dabar ypač svarbu savą, 
pažangiąją spaudą labiau 
plėsti, kad juo daugiau žmo
nių gautų tikresnį supratimą 
šių dienų situacijos.

Mes clevelandiečiai ruošia
mės prie spaudos pikniko, ku
rį rengia Draugijų Sąryšis 
rugpiūčio 15, Buvusiam Ma
ciūtės Darže.

Ruoškimės prie šio pikniko 
nepaprastai. Dirbkime, kad 
juo daugiau žmonių sutrau
kus, kaip iki šiol neesame dir
bę. Kur tik ką sutinkame, 
kalbinkime juos į pikniką.

I

Piknikas duoda gerą progą 
savo spaudą pakelti, bet tik 
tada ta proga bus, jei dirbsi
me, kad piknikas būtų juo 
geriau pavykęs.

Mūsų spauda remia Henry 
Wallace ir sen. Glen Taylor 
kandidatūras. Juo labiau spau
dą paremsime, tuo geresnė pa
rama bus ir Progresyvių Par
tijos kandidatams, visam pro
gresyviam judėjimui.

Girdėjau, kad vieton L. 
Prūseikos kalbės V. Andru
lis, kuris jau geras laikas nė
ra mūsų mieste kalbėjęs. Ji
sai daug veikia progresyviame 
judėjime dėl Wallace ir Tay
lor. Jis mums pasakys daug 
svarbių ir naudingų dalykų.

Sudarykime gerą ir įdo
mią programą, su kviesk ime 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE 
i *

Valgykite Pietus pas 
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĘ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas Į

BELTAIRE FLORIST i
-. 1

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas i
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |

(kamp. 68th St.) iI
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų Į 

ir tt., telefonuokite į
'' SHoreroad 8-9330 * į

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 1 
ko jūs reikalausite. 1

Specialistai Pritaikymui i
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į 

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

--     ■ ■ M W—W   M     --  -  --  - --  - --  -  --  - --  ----- -- " • " "4’ 
4.,—
' . i
n Paul Gustas Funeral Home, ■

INC. I

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. I 
Skersai gatvės nuo Armory * 1

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS !
, 'Telefonuokite dieną ar naktį b

EVer green 7-4774 n

N

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 11 
h kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. ' 1

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 1 
h šlavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

w—«i—m—u—————

ne vien Clevelando, bet ir 
apylinkės progresyvius lietu
vius, tuomet piknikas gerai 
pavyks, atliksime gerą darbą.

Spaudos piknikai yrk svar
bus organizacinis darbas. Tai 
svarbi pareiga kiekvienam pa- 
žangiečiui pačiam dalyvauti ir 
kitus pakviesti. Nuo mūsų 
spaudos daug priklauso mūsų 
organizacijų augimas ir abel- 
nai judėjimas.

Taigi, rugpiūčio (August) 
15 visi būkime buvusiam Ma- 
čiutos darže. Rep.

Bridgeport, Conn.
Kaip jau žinoma, kad iCon- 

nectiko LDS ir LLD apskritys 
rengia šaunų pikniką rugpjū
čio- August 15 d., Hartford, 
Conn., arba, geriau sakant, 
Glastonbury. Kad hartfordie- 
čiai visuomet suruošia gerą 
programą, taipgi ir gerą aptar
navimą teikia atsilankiusiems, 
dėl to visuomet suvažiuoja gra
žaus svietelio iš arti ir toli. To
dėl ir mes, bridgeportiečiai, 
rengiamės net su keliais busais 
atvažiuoti.

Čia noriu priminti, kad no-
Tintieji važiuoti busu ant virš 
minėto išvažiavimo, nesi vėluo
kite užsisakyti vietą buse, ne
laukite paskutinių dienų. Ka
dangi, daug ukvatninkų randa
si, tai gali vietos pritrūkti. 
Užsisakykite per A. Ragušką, 
P. Baranauską, M. Valacką, J. 
Mockaitį arba Charles Barolis, 
Lietuvių Klube. Galite telefo- 
nuoti: 5-2381.

Bušai išeis nuo Lietuvių Sa
lės 12 vai. dieną. Kelionė į abi’ 
puses (round trip) $2.

J. J. Mockaitis,
1367 Pembroke St., 
Bridgeport, Conn.

13 angliakasių buvo užmušti kasyklos sprogime King’s 
firmos kasyklose, prie Princeton, Ind. Čia matome 

angliakasius nešant savo užmuštų draugų lavonus.

PHILADELPHIA, PA. T

Rugpjūčio 4 dieną įvyko Vei- LLD 10 kuopos veikiantis ko-
kiančiojo Komiteto susirinki
mas. Vyriausiai buvo kalbama 
apie dienraščio Laisvės pikni
ką, kuris įvyks 5 d. rugsėjo.. 
Mums blogai yra su darbinin
kais.

Iš pranešimų pasirodo, kad 
pikniką turėsime gerą, suva
žiuos busais daug draugi] ir 
draugių iš kolonijų, taipgi prie 
šio pikniko smarkiai rengiasi ir 
Philadelphijos publika, reiškia, 
turės būti ir daug darbo pik
nike.

Mes, philapdelphiečiai, šį 
kartą manome, sumušime visų 
pirmesnių piknikų rekordus, 

zkas dėl jo skaitlingumo. Todėl,

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 

.pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių r 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik už $1.

Tai yra gražios VoezL 
' jos patys geriausi rinki

niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite poeto 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų ‘ PA
VASARIU GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kosime.

Tik už vieną dolerį jūs 
Įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne
siuose.

Užsakymus prašome 
siųsti šiuom antrašu: 
LAISVĖ, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram1 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, oringas 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 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

mitetas instruktavo d. R. Mer
kį, kad sušauktų visos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 6-tos ap
skrities kuopų atstovus į susi
rinkimą geresniam pasiruoši
mui.

šis susirinkimas įvyks ket-
virtadienį, 12 d. rugpjūčio, 8 
vai. vakare, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., Phila. Čia 
bus galutinai sutvarkyta Lais
vės pikniko reikalai. Piknike 
dalyviai bus aprūpinti skaniu 
maistu ir tinkamu gėrimu.

Svečių laukiame iš Newarko, 
Elizabetho, Baltimore, Bayon
ne, Paterson, Harrison, Linden, 
Brooklyn© ir daugelio kitų ko
lonijų. Taipgi, kviečiami visi 
atsilankyti į šį susirinkimą, 
kurie gali vienaip ar kitaip pa
gelbėti pikniko pasekmingumui.

Trakimas.

Nepažino Savo Vaikų
Kuomet Asmar Elio, sena 

perse, praeitos savaitės pabai
goje atskrido iš Irano į New 
Yorką, Idlewild aerodrome 
jos laukė sūnus Ephiram ir 
dvi dukterys. Vienok Asmar 
saVo vaikų nepažino. Ji jų 
nematė per 40 metų, kuomet 
jie kai maži vaikai buvo iš
siųsti pas gimines į Ameriką.

Asmar per keliolika minu
čių nenorėjo tikėti, kad tai jos 
vaikai, nes jie net persiškai 
beveik nekalbėjo. Prisiėjo 
jai net rodyti ‘ dokumentus. 
Asmar pagaliau pripažino, 
kad tai jos vaikai, bet nero
dė jokio linksmumo, sakyda
ma, kad jie perdaug “suajme- 
rikonėję.” .

PAJIEŠKOJIMAI
, Aš, Ona Račkaitytč, pajic.škau 
Zuzanos Vaitekaitytės, nuo Sere
džiaus miestelio. Prašau jos atsiliep
ti, arba kas žinote kur ji yra, .pra
nešti man, už ką būsiu dėkinga. 
Mrs. Anna Mitkus, 759 Bergen St., 
Newark 8, N. -J. (186-188)

Pajieškau trijų seserų, Monikos, 
Agotos ir Karuses. Po tėvais Jaš- 
kauckaitės. / Jos išvyko j Š. Ameri
ką (J. V.) prieš pirmąjį karą. Iš 
Lietuvos paeina nuo Gražiohių kai
mo, Radviliškio valsč., Šiaulių Aps. 
Viena ištekėjus už Jurgio Zobiela, 
antra už Povilo Bačkulio o trečia 
tai neatsimenu vyro pavardės. Pra
šau jų atsiliepti, arba kas žino; kur 
jos dabar yra pranešti man, už ką 
būsiu dėkingas. — * J. Onaitis, 
39 Havelock St., Toronto, Ont., 
Canada. x (184-187)

Los Angeles, Cal.
Piknikas su Pietais ir Žaislais

LLD 145 kuopa duos links
mą pikniką sekmadienį, rugp.- 
Aug. 15 d. Arroyo Seco Parke, 
arti North Ave. 60‘.

Bus duodami skanūs pietūs 
apie 1 vai. dieną, vėliau bus 
žaislų, dovanų ir draugiški pa
simatymai bei pasikalbėjimai 
su svečiais ir draugais. Todėl, 
visus —■. jaunus ir senus — 
kviečiame dalyvauti piknike ir 
linksmai praleisti laiką. Tikie- 
tus galima gauti pas visus įžy
mesnius narius, malonėkite įsi
gyti iš anksto — tik $1.25.

Privažiuoti galima Figueroa 
busu ir išlipti ant N. Avė. 60 
ir eiti į rytus iki tilto.

Pikniko pradžia nuo 10 vai. 
ryte.

LDS Delegatų Parė
Rugpj. 1 d. įvyko skaitlingas 

susiėjimas svečių, vietinių sim- 
patikų ir LDS 205 ir 35 kuo
pų narių. Parę surengė dviejų 
kuopų komisijos dėl pasitikimo 
LDS Seimo delegatų, kad iš
girsti jų raportus ir įspūdžius 
iš LDS Seimo. Parė buvo pri
rengta puošniai, su gyvų gėlių 
vainikais ir buvo geri užkan
džiai.

Delegatai davė labai gerus 
pareiškimus Seimo svarbumo, 
kad tikrai buvo kuo gėrėtis su

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby Riven that License ' No. 
GB 2428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WILLIAM EHLERS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1325 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN

NOTICE is hereby given that License No. 
C 270 has been issued to the undersigned 
io sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1880 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP TRETOLA
dba Parkway Beer Distributors ,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1608 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house''to house at retail 
107 of the Alcoholic Beverage. Control Law 
at 482 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. z

SADIE' FELDMAN & ALWYN BARNETT 
/ __________________ ;
NOTICE is hereby given that License No. 
E 512 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

CARLO J. FRANCO 
Cail’s Home Deliv. Service 

947 Liberty Avenue

Notice Is hereby given that License 
Nu inner GB 1203a has been issued to 
the undersigned to sell beer at retail 
under the .Alcoholic Beverage Control 
Law at 9b 1'Ttth Avenue, City of . 
New York, County of Kings, lor oil’ 
premises consumption.

UY’S DAIRY & GROCERY
95 Fifth Avenue

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the following license has been issued 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law to the undersigned, pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re- x 
tall for on premises consumption at' 
<410-12 Ave. H., City of New York, 
County of Kings, License No. EB-71.

KATHERINE ZANDER

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the following license has been issued 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law to the undersigned, .pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re
tail for on -premises .consumption at 
1147 Broadway, City of New York, 
County of Kings, License No. EB-72.

EMIL JUNKy

NOTICE IS HEREBY- GIVEN that 
the following license has been issued 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law to the, undersigned, pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re
tail for on premises consumption at 
2(74 Smith Street, City of New York, 
County of Kings, License No. EB-731.

 EVA KANE

Notice .is licreby^jTven ithat License 
Number GB 1752 has been issued to 
the undersigned to sell beer at retail 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law at 556 - Oth Avenue, City of 
New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

JAREMBINSKY BROS.
.556-6th Avenue

jų pareiškimais. Tvarką vedė 
d. G. Mokslaveckaitė ir d. Us- 
ton. C. Beržinis visus palinks
mino. Alvinas.

Nusišovė Medžiokliniu 
Šautuvu

Bronxo parko botaniško so
do prižiūrėtojas Harold J. 
Wilson nusišovė medžiokliniu 
šautuvu. Jis šautuvą priri
šo tarp dviejų geležinių 
vamzdžių, nutiesė virvę nuo 
gaiduko, stojo prieš šautuvą ir 
patraukė virvutę. Kulka pa
taikė jam tiesiai į širdį.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

' LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 
rugp. 11 d.. 8 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Visi nariai dalyvaukite ir iš
klausykite raportą delegatės iš 8-to 
Seimo, kuris įvyks birželio mėn. 
Yra visiem labai svarbu žinoti ką 
nutarė Seime ir kokius pakeitimus 
padarė dėlei Susivienijimo. — P. 
Walantiene. (186-187)

. ELIZABETH, N. J.
Rugp. 11 d., įvyks LDS 33 kp. su

sirinkimas, 408 Court St., 8 v. v. 
Draugai dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. Bus daug Kas aptarti. 
— B. M., sekr. (186-187)

WATERBURY^ CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 11 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti, yra svar
bių reikalų aptarti, Kaip tai, rengi
mas Laisvės pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 5 d., reikės daug nutarti 
tame reikale. Taipgi dar yra ir na
rių, kurie nepasimokėjo duoklių, bū
kite taip geri, pasimokėkite. Atsi
veskite ir naujų narių. — Fin. Rast.

(186-187)

NEW JERSEY VALSTIJOS 
LAISVĖS PIKNIKAS

LDS 3-čia Apskr. rengia pikniką, 
nuo kurio pelnas skiriamas Laisvės 
popierio fondui. Piknikas įvyks rug
sėjo 19 d. (Sept. 19th), Vaičionio 
Parke, Cranford, N. J. Rengėjai 
prašo New Jersey valstijos miestų 
tą dieną nieko nerengti ir kviečia 
visus dalyvauti šiame piknike. '

Nėra priežasties kodėl mes nega
lėtume turėti čia didelį savo dien
raščiui pikniką. Visi žinome, kad 
dienraščiui yra sunku atsilaikyti 
prieš infliaciją. Būtinai reikalinga 
pagalba parengimais ir aukomis. 
Tdd pasistengkime visi, kad šis pik
nikas pavyktų.—Rengėjai. (184-186)

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
. JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770
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! Egzaminuojant Akis, į 
i Rašome Receptas i 
į Darome ir Pritaikome Akinius į

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the following license has been Issued 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law to the undersigned, .pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re
tail for on premises consumption at 
9320 Avenue L, City of New York, 
County of Kings, License No. EB-129.
.. . JANE E? WILLIAMS

Notice A hereby given that1 License 
Number GB 7148 has been tissued to 
the upderslgned to sell beer at retail 
under the Alcoholic Beverage Control 
Law at 200 Lawrence Ave., City of 
New York, County, of Kings, for off 

•premises consumption.
CHARLES JAEGER 
200 Lawrence Avenue

Notioe is hereby given that License 
Number GB 2272 has been issued to 
the undersigned to sell beer at retail 
under the Alcoholic Beverage Control 
Litw at 353 17th Street, City of 
New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

JOHN <fc PETER CUTILLO
■ 353 17th Street

NOTICE IS HEREBY GIVJEN that 
the following license has been iss.ued 
under the AlcohollWBeverage Control 
Law to the undersigned, pursuant to 
said law, to sell cider and beer at re
tail for on premises consumption at; 
5101-7111 Avenue, City of New York, 
County of Kings, License No. EB-921.

ANTON BOUR
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Labai galimas daiktas, kad 
šis kongresmanų Šurnas jiems 
patiems skaudžiai atsirūgs. 
Juk žmonės gajvoja. Kai at
eis rinkimai, tie žmones tiems 
kongresmanams gali pasaky
ti : Laukan!

Tėvynės redaktorius Vasi
liauskas sušilęs stengiasi iuL 
ti savo patronui ir menševikų 
pbpiežiui Grigaičiui. Kiekvie- ' 
nam Tėvynės numeryje jis no- . 
ri visam svietui įrodyti, jog 
jis,’ kaip ir jo mokytojas, ga
li labai piktai meluoti.

štai jis ir vėl šaukią, kad 
mes, laisviečiai, visus pabėgė
lius vadiną žmogžudžiais ir. 
kriminalistais. Juk tai begė
diškas melas.

Ne kartą, bet šimtus kar
tų mes esame nurodę, kad 
tarpe pabėgėlių yra daug ne
nusikaltusių žmonių. Juk tik 
už tai mes tuos, kurie atvyks
ta Amerikon, kviečiame stoti 
į lietuviškas organizacijas, į 
darbo -unijas, kovoti sykiu su 
visais Amerikos darbininkais 
už savo kasdieninius reikalus, 
būti susipratusiais, pažangiais 
žmonėmis.

Tai puikiai žino ir brolis 
Vasil. Bet savo Tėvynės skai
tytojus jis kas savaitė maiti
na tuo pačiu iš piršto išlauž
tu prasimanymu, kad būk mes 
tarpe pabėgėlių nedarą jokio 
skirtumo.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

^150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

i

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Pirm-, Rugp. 9, 1948



3-čios Avė. Susisiekimo 
Streikas Vėl Išvengtas

Išsilaisvinęs Negras Sako, 
Kad Jis Negrįš į Pietus

Atidėjo Suimtą Harlemo 
ALP Vadu Klausinėjimą

Oppenheimo Streikieriai 
Laimi Punktus Teisme

Jungtinių Tautų Rūmų Statyba 
Būsiahti Pradėta Šį Rudenį

400 Operos Samdinių 
Atleista iš Darbo

teismo teisėjas 
nusprendė, kad 

departmentinės

Vyriausio
Diksteinas
Oppenheimo 
krautuvės streikieriai turi tei
sę krautuvę pikietuoti. Krau
tuvės savininkai teigė teisme, 
kąd CIO unija neturi teisės 
pikietuoti, nes ji neatstovauja 

• samdinių. Girdi, • dauguma 
samdinių balsavo už AFL uni
ją. CIO krautuvės darbinin
kų unija, betgi, atsako, kad 
taip nėra. Vienintelis būdas, 
kuriuomi AFL kompanijos re
miama unija laimėjo, yra to- 

t dėl, kad CIO nebuvo ant ba
loto. O jos nebuvo ant- balo
to, nes viršininkai nepasirašė 
anti-komunistiniu pareiškimų, 
kaip to reikalauja Tafto-Hart- 
ley įstatymas. CIO unija teis
me laimėjo dar kelius punk
tus. Keli teisiami pikietai, ku
rie buvo kaltinami streiklau
žių užpuolime, buvo išteisinti. 
Pasirodė, kad kaltinimai bu
vo paimti iš melagingų spau
dos pranešimų. Patys streik
laužiai pripažino, kad užpuo
limų ant jų nebuvo. Vėliau 
vienas streiklaužys, išeidamas 
iš teismo, pareiškė, kad skųsti 
pikietus jį ragino keli laikraš
tininkai, kad sudaryti “sensa
ciją.”

Po to, kaip kongresas pa
tvirtino $65,000,000 paskolą 
Jungtinėms Tautoms jų pa
statui, tų rūmų statyba pra
sideda dar šį rudenį. JTO pa- 
locius bus pastatytas‘‘Manhat- 
tano centre,, netoli East River. 
Jau keli blokai apvalyti ir 
spalio mėnesį bus pradėta 
kasti pamatus.

Dėl tų rūmų statybos, kaip 
yra žinoma, kongrese ėjo aš
trūs ginčai. » Izoliacioništai 
nenorėjo, kad paskola būtų ! tai rūmai bus pabaigti po 
suteikta, nes jie sakė, kad i dviejų metų, ir Jungtinės Tau- 
JTO visvien ilgai nesilaikys, j tos galės veikti savame pasta- 
Vienok. izoliacionistai nelaį- j te. Dabar JTO darbas labai 
mėjo. Paskola Jungtinių Tau-j apsunkintas, nes Lake Suc- 
tų Organizacijai bus įteikta; cess’e darbo sąlygos sename 
per privatinius bankus. Pir-'fabriko pastate labai nepato- 
moji suma, $25,000,000, visai i gios.

artimu laiku turi pasiekti JTO 
iždą, ir tuojau darbai prasi
dės.

Apart pačios Jungtinių Tau
tų Organizacijos prie šios sta
tybos rišasi ir New Yorko 
miestas. Miestas neprisidės 
prie pačių rūmų, bet darys 
pakaitas aplinkinėse gatvėse, 
kitaip sutvarkys susisiekimą ir 
tt. Apskaičiuojama, kad mies
tas tam reikalui išleis apie 
$20,000,000.

Jeigu statyba gerai seksis, 
bus pabaigti po

Vaikai Norėjo Žaidimo 
Aikštelių,™  Pikietavo

Mokytojai Reikalauja 
Pakelti Jiems Algas

25 Newarko berniukai, tarp 
11 ir 13 metų amžiaus, šian
dien gali didžiuotis esą lai
mėtojais. Praeitos savaites 
pabaigoje jie parodė, kad ne 
vien streikieriai gali laimėti 
pikietavimu, bet ir vaikučiai, 
reikalaudami žaidimo aikšte
lių. Tie 25 berniukai pikieta
vo miesto rotušę su parašais, 
kuriuose buvo sakoma, kad 
vaikai neturi pakankamai žai
dimo aikštelių, kad jie turi 
žaisti ant dulkėtų įkaitintų 
šaligatvių, kad vaikai žai
džia gatvėse, kur eina pavo

jingas susisiekimas.
Viešo saugumo komisronie- 

i rius R. Keenan išėjo ir kalbė- 
. jo į vaikus. Jis jiems primi
nė, kad jis pats yra kilęs iš 
“neturtingų basų šešto wardo 
vaikų.” Bet pikietai tuomi 

' nepasitenkino. Jie reikalavo 
asmuoyra ’didžiausio pasaulio I ^rto pažado Vėliau Keęnan

O’Dwyerio Sesuo Atvyko iš 
Airijos, su Ja Jos Sūnus

Pereitos savaitės pabaigoje 
ant laivo Washington atvyko 
New Yorko miesto majoro se
suo Mrs. Mary Durkan. Ji ! 
atvyko iš Airijos, kur pats O’- į 
Dwyeris yra gimęs. O’Dwy- 
erio sesuo čia pasiliks kelius! 
mėnesius.’ Airijoje ji yra mo-1J _ 
kytoja Mayo apskrityje. Ji pa
reiškė, kad ten O’Dwyerio 
vardas yra populiarus ir visi 
didžiuojasi, kad airiu kilmės •

miesto viršininku. Su Mrs. 
Durkan atvyko jos 18 metų 
sūnus Frank.

5,000 Stebėjo Idlewild 
Aerodromo Orinę Parodų

išėjo ir pareiškė, kad miesto 
majoras tvirtai pasiryžęs už
tikrinti, kad šeštame warde 
bus įrengtos bent kelios dides
nės vaikų žaidimo aikštelės.

Vaikai atsakė. kad jeigu 
pažadas nebus išpildytas, jie 
grįš, 
iriais

grįš su, dar skaitlinges- 
pikietais.

pa- 
pra-

Mokytojų Unija (CIO) 
reiškė, kad ji šį rudenį 
dės plačią akciją už algų pa
kėlimą mokytojams pradžios 
ir vidurinėse mokyklose. Uni
ja nurodo, kad mokytojų al
gos yra nepaprastai žemos, ir 
kad prie dabartinių infliacinių 
kainų jie visai negali išsivers
ti. Dauguma mokytojų yra 
priversti rasti sau darbo va
karais, kad gauti daugiau jei
gu. Tūkstančiai mokytojų 
dirba vakarais kaip 'bartende- 
riai, kasieriai ir tt. Bet tas 
lab.ai trukdo mokytojų darbui, 
sako unijos. Mokytojai turi 
namie peržiūrėti mokinių dar
bus, prirengti paskaitas ir pa
mokas. Bet jie to negali tin
kamai padaryti, jeigu vakare LaGuardios aerodrome muiti- 
dar turi kitą tarnybą.

Nurodoma, kad vidutinė 
pradžios mokyklos mokytojo 
alga yra dar žemesnė už pa
prasto darbininko. Unija rei
kalauja, kad algos būtų ne
mažesnės kaip $4,000 per me
tus. kas daugumoje atsitikimų 
•reiškia apie $1,500 pakėlimas.

Kaip sako mokytojų unija, 
sunkiausia atsakomybė už to
kią sunkią mokytojų padėtį 
krinta ant gubernatoriaus 
Dewey, kuris pakartotinai ci
niškai pareiškė, kad mokyto
jai gali išsiversti dabartinėmis 
algomis.

Muzikos Artistų Unijos (A. 
F. L.) prezidentas L. Tibbet 
praneša, kad Mtropolitan 
operos kompanija įteikė atlei
dimo pranešimus 400 daini
ninkų, muzikų, choristų ir ki
tų samdinių.

Pranešimai buvo įteikti vi
siems samdiniams su pažy
mėjimu, kad jie negali tikė
tis dhrbo per ateinantį sezoną. 
Kaip jau buvo pranešta, Me
tropolitan opera New Yorke 
turi (piniginių sunkenybių ir 
turėdama beveik $250,000 
deficitą nesitiki turėti šiais 
metais sezoną.

Muzikos Artistų Unija, vie
nok, pareiškė, kad ji pasitiki 
New'Yorko muzikos mėgėjų 
duosnumu. Manoma, kad at
siras pakankamai muzikos 
mylėtojų, kurie paaukos ar 
paskolins Metropolitans pa
kankamą sumą. Ir manoma, 
kad pagalba gali ateiti ne 
vibn iš paties New Yorko. bet 
iš visos šalies, nes šeštadie
niais Metropolitan programa 
yra transliuojama per radiją 
visai šaliai ir tos programos 
klausosi milionai.

Dvi Moterys Yra Kaltinamos 
Tarptautiniame Šmugelyje
. Federalė prisaikintųjd teisė
jų taryba praeitos savaitės 
pabaigoje įsakė suimti dvi 
moteris, kurios yra kaltina
mos tarptautiniame brangak- 
menų šmugelyje. Viena jų 
belgė tremtinė, tūla Mrs. He
len Lust, kita yra Fanny Kell
er. Jos atvyko oro keliu iš 
Europos ir j ii čemodanuose

šeštadienį, bet 
majoro O’Dwyerio 

bent laikinai ati-

turėjo prasidėti 
kompanija atsakė

Trečiosios Avė. susisiekimo 
streikas, kuris turėjo apimti 
iškeltuosius traukinius ir au
tobusus, buvo išvengtas. Strei
kas turėjo prasidėti trečią va
landą ryto 
greiti
žingsniai ji 
dėjo.

Streikas 
dėl to, kad
iš darbo 152 samdinius. Unija 
reikalavo, kad jie būtų vėl 
priimti darban. Unija laimė
jo: kompanija prižadėjo besą
lyginiai juos vėl priimti dar
ban. Kompanija taipgi pasi
žadėjo "pakelti algas 24 cen
tais į valandą. Tai buvo-svar
biausi darbininkų » reikalavi
mai.

Streiku grasinusieji darbi
ninkai priklauso prie 
transporto unijos.

CIO

Long Beach Streikas
Long Beach (L. T.) autobusų 

šoferių ir konduktorių strei
kas dar tęsiasi. Streikas pra
sidėjo ketvirtadienį, kelios 
dienos po to, kai pasibaigė 
kontraktas. Streikieriai rei
kalauja, kad praeitą žiemą 
sumažintos algos vėl būtų pa
keltos, ir kad būtų atmokėta 
pridėtinė suma kiekvienam 
darbininkui už per sumažini
mą prarastas algas.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

; BROOKLYN I
LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA
! Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-!
1 Trintu \7ncfiixnn Ciicivirt Irimu tt 1

metų ne
iš South 
pagaliau 

Jis dabar lankosi 
po to, kai 27 mė-. 

sėdėjo New

35,000 asmenų penktadienį 
stebėjo besitęsiančią oro paro
dą Idlewild aerodrome. Tai 
buvo bendra Brooklyno ir Sta
ten Islando diena, 
no viršininkas 
proga pribuvo 
helikopteriu, 
skrido iš vieno 
rodromo.

Brookly- 
Cashmore ta 
į aerodromą 

kuriuomi jis 
Brooklyno ae- 

rodronąo. Parodoje dalyvavo 
Amerikos karinės aviacijos 29 
didieji bombonešiai, jet-orlai- 
viai ir taipgi keli britų kari
niai lėktuvai. •

Idlewild 
skaitomas 
ciniu 
pasaulyje, 
konkuruoja 
Guardios lauku.

aim- 
5th 

Mirė

aerodromas yra 
didžiausiu komer- 

oro susisiekimo centru 
Tuo atžvilgiu jis 
su gretimu La-

John Dumblis, 64 m. 
žiaus. Gyveno 142 No. 
St., Brooklyn, N. Y. 
rugp. 7 d., Šv. Antano ligoni
nėje. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks rugp. 10 d., Kal
varijos kapinėse. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną Magda
leną.

Velionis taipgi buvo plačiai 
žinomas brodklyniečiams. Jis 
per daugelį metų buvo a rudes 
biznyje Northside apylinkėje.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Brooklyn iečiai!
VAŽIUOKIME J PHILADĘLPHIJOS 

PIKNIKĄ! j

Yra pasamdyti 3 busai važiavimui į philadel- 
phiečių rengiamą Laisves paramai pikniką. Tuo
jau įsigykite busų tikietus.

Piknikas įvyks rugsėjo-Sept. 5 d., ant ryto
jaus, bus Labor Day švente. Turėsite progos pa
silsėti, kad ir vėliau sugrįšite.

Busai išeis 9:30 vai. ryto. Iš Parko grįš 7:30 
v-vw

KAINA $3.25 Į ABI PUSI
Kiekvienais metais turime' keblumų su pasivė

linusiais Įsigyti bilietus. Paskutinę dieną subėga 
norinčių važiuoti. Nedarykite tos klaidos šiemet. 
Įsigykite bilietus iš anksto. Tuojau kreipkitės į 
Laisvės raštinę ir nusipirkite buso bilietą.

ninkai rado $263,480 vertes 
bran gak menų.

Apie tų moterų šmugeliavi- 
mą New Yorko muitininkams 
pranešė iš Londono iždo de
partment agentas, prie Ame
rikos konsulato S. J. Kenne
dy. Aerodrome jų atvykstan
čių laukė ne vien muitininkai, 
bet ir FBI bei iždo depart
ment agentai.

Abi turėjo brangakmenis 
paslėpusios tarp dubeltavų če
modanų dugną.

AFL Konvencija Baigta, 
Veik Jokių Pažangesniu 
Tarimą Nebuvo Priimta

New Yorko valstijos Ameri
kos Darbo Federacijos kon
vencija buvo baigta praeitos 
savaitės pabaigoje, ir beveik 
jokių pro-darbiirinkiškų nuta
rimų nebuvo priimta. Kon
vencijos pradžioje nac. pre
zidentas Greenas kalbėjo ir 
ragino, kad būtų veikiama 
prieš kongreso ir senato na
rius, kurie rįmė Tafto-Hart- 
ley įstatymą. Vienok, nors 
Greeno kalba buvo aploduota, 
konvencijos rezoliucijose nie
ko apie kovą prieš reakcinin
kus nesakoma. Daugiausia 
koncentruotasi ant kovos prieš 
raudonuosius. Thomas Mur
ray buvo perrinktas preziden
tu. Savo kalboje jis gyrė 
kredencialų komisiją, kuri ne
priėmė 20 delegatų, kaltintų 
“komunizme.” t

Vienintelis šviesesnis punk
tas konvencijoje' buvo protes
tas prieš pažangaus žurnalo 
“Nation” draudimą New Yor
ko mokyklose. Tas nutarimas 
buvo priimtas vienbalsiai.

Kaip sako stebėtojai, 
gatai nerodė mažiausio 
domėjimo konvencijos 
Prieš kiekvieną posėdį
gatus beveik jėįa reikėjo rink
ti iš aplinkinių barų ir tempti 
salėn.

dele- 
susi- 
eiga. 
dele-

Rumunija ir Bulgarija už
darė anglų - amerikonų- 
francūzų mokyklas.

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt 
Puikus steičius su naujausiais 

įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos.
949-959 Willoughby Ave.

Tel STagg 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada nogite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
»

Tel. EVergreen 4-9612

John Colier, 29 
gras,' kuris pabėgo 
Carol i n os kalėjimo, 
laisvas. Jis dabar 
New ark e, 
nesftis sėdėjo New Jersey 
Essex apskrities kalėjime.

Colier pabėgo iš Carolines 
kalėjimo, nes ten negrai yra 
varomi dirbti 
darbus pelkėse 
kaliniai 
Per visą 
laikomas 
Carolinos 
jį išduoti, 
tinamas $11 pavogime.

Praeitą savaitę N. J. guber
natorius įsakė jį išlaisvinti, it 
taipgi nedeportuoti į Caroli
na. Newarko CIO taryba pa-, 
reiškė, kad ji rasiant dėl jo 
ddrbo kur nors šiaurėje, kad 
jam nereikėtų grįžti į Caroli
na. Colier pareiškė, kad jis 
į Carolina negrįžtų prie jokių 
aplinkybių.

nepakeliamus 
nes negrai 

laikomi pančiuose, 
laiką, kai jis buvo 
N. J. kalėjime, iš 
plaukė reikalavimai 

Ten jis buvo kal-

ELEKTRA UŽMUŠĖ
A. La Versa, elektristas, bu

vo užmuštas, kuomet jis palie
tė elektrifikuotą vielą Van 
Nest geležinkelio mazge. Jis 
krito negyvas vietoje.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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 Ir Stone Ave., prie 
Chnuneey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. "

! Valandos: die"om. ;
į 6—8 vakarais E

? Ir Pagal Pasitarimais.' ■ F 
? Telefonas EVergreen 4-0203 Č
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TONY’S dL
UP-TO-DATE T

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas , 

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Harry G. An- 
kad jis atidėjo 
19-tos dienos 
Harlemo ALP

Darbo Partijos)
Jie bu- „

Magistratas 
draws pranešė, 
iki rugpiūčio 
penkių suimtų 
(Amerikos 
vadų apklausinėjimą, 
vo suimti praeitą trečiadienį 
už “netvarkingą užsilaiky
mą.” Suėmimas buvo praves
tas po to, kai policija juos 
bandė apstumdyti išeinančius 
iš mitingo, kuris vyko 1549 
Madison Ave. Suimtieji ALP 
vadai, Manuel Medina, Frap- 
cisco Achilla, S. Quintana, Al
bert Martinez ir Jesus Lores 
visi yra gerai žinomi Harle
mo puerto-rikiečiams ir ki
tiems ispaniškai kalbantiems 
New Yorko darbininkams.

Žudikas Rastas Pamišėliu
Harold J. Wilson, kuris 

Washington Heights apylinkė
je užmušė Mrs. Frieda Frank, 
daktarų buvo rastas nenorma
liu. Jis pasiųstas Beacono ne
normalių kriminalistų ligoni
nėn.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: įl— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

NIIIIII1IIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIMHI1IWHM

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

Ozone Bark 16, L. L, N.‘

Telefonas Virginia 3-5391

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik-!; 
teliai, ligonių kambariui reikme- / 
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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