
Tauškalas be Senso.
Nėra Argumentų.
Kova su Žiurkėmis.
Visi Gerai iškepėme.
Gydytojų Trustas.
Ten Ramiau, Negu Čia.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių
Dienraštis ,

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States..
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-3878 ,

Adams. ko- 
patiko turtin- 
redaktoriams.

Tūlas Phelps 
lumnistas, labai 
gosios spaudos 
Jis pirmutinis tikrai teisingai
ir gražiai supliekęs komuniz- 

& mą ir komunistus. Adams pa- 
* sakė:

V.j “Komunistas, pamatęs tur
tingą žmogų ir jo gražius na
mus, sušunka: Niekas nepri- 
.valo turėti tiek daug. Gi ka
pitalistas, matydamas, tą pa
tį, sako: Visi privalo turėt 
tiek pat.“

Taip apie komunistus ir ka
pitalistus.

O dabar apie komunizmą ir 
kapitalizmą. Adams sako:

“Komunizmas siekia tokios 
sistemos, kurioje 'būtų lygus 

z daiktų stokps paskaidymas, 
taip, jog ilgainiui nė vienas 
žmogus neturėtų nieko pakan
kamai. Gi kapitalizmas sten
giasi suteikti tiek daug, 
ilgainiui 
ko.“

visiems užtektų
jog 
vis-

tai paprastas kapita«
Jeigu

tai ko-

* Betgi
listų agento plepalas, 
kapitalizmas to siekia, 
dėl per šimtus metų gyvuoda
mas visų žmonių viskuo neap
rūpino? Jis turėjo pakanka
mai laiko ir progos. O apsi
dairykime, kiek visur neda- 
tekliaus, vargo, skurdo ir al
kio !

Kas pikčiausia ir tragingiau- 
’sia, tai kad ypač Amerikoje 
tyrime pakankamai techninių 
ir medžiaginių galimybių ap
rūpinimui visų žmonių tikrai 
gražiu, gerbūvingu, žmonišku 
gyvenimu. Bet jeigu to netu
rime, tai tik kaltas kapitaliž-

. Nežiūrint tos švenčiausios 
tiesos, tokie Adamsai užsimer
kia .ir tauškia nonsensus: gi- 

' na ir teisina tai, kas neapgi
nama ir nepateisinama.

Phelp Adanjs plepalai nėra 
joks argumentas prieš komu
nizmą, nei už kapitalizmu. 
Tikrų, protingų' argumentų 
nesiranda. -

\ Nęw Yorko miesto valdžia 
paskelbė karą žiurkėms ir pe
lėms. Jų priviso tiek, jog be
veik grūmoja miesto užkaria
vimu. Mūsų geri valdininkai 
ėmė ir gražiai žiurkes suskai
tė. Jų esą nei mažiau, nei 
daugiau, kaip penkiolika mi
lijonų — ant vieno žmogaus 
dvi žiurkės!

i Juokus padėjus į šalį, žiūr- 
ir pelės yra bjaurūs su*- 

Čvėrimai. Ant jų medžioklė 
vietoje. Apart laboratorijų 
bandymams, šitie sutvėrimai 
niekam kitam nereikalingi. > 

Taip atrodo? O gal su jo
mis apsidirbus, užklups kita 
kokia nelaimė, prie kurios mū
sų jos neprileidžia?

★ ★
• šiuos žodžius rašau pasken

dęs prakaite.' Tai penktadie
nio rytas. Tokius karščius 
mūsų miestas seniai buvo ma
tęs. Kai New Yorke gradus- 
ninkas persiverčia per šimtą 
laipsnių, tai* jau karščiai ne- 
svietiški.. Ir zkaršta ir dušnu.

Mums net sunku įsivaizduo
ti, kaip galinga yra Americ
an Medical Association. Tai 
tikras trustas. Daug kas jau 
būtų buvę Amerikos žAionių 
apžiūrėjimo ir gydymo srityje 
pfidaryta, jeigu tam nebūtų 
pasipriešinęs šis gydytojų trus-. 
įas. Ypatingai jis įžūliai ko
voja prieš įvedimą soėiahzuo- 
tos medicinos.

■**

Panaši padėtis yra Anglijoje 
ir jos kolonijose, štai’Austrą-’ 

iv Ii jos parlamentas nutarė me- 
y^liciną ir gydymą susocializuo- 
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Berlyno Darbininkai Sujudę
- - - c_

Berlin. — Karinė ameri
konų policija apšaudė auto
mobilį, kuriuom keturi So
vietų oficieriai važiavo per 
amerikinę Berlyno dalį. So-, 
vietų komendantas Berly
nui, generolas Aleksandras 
Kotikovas dėl to užprotes
tavo karinei amerikonų vy
riausybei. Jis nurodė,' kad 
tie sovietiniai oficieriai ne 
slaptai, bet viešai ir teisė
tai važiavo.

Amerikonai sako, jog so
vietinis automobilis kliudė 
ir sužeidė vienų jankių po
licininką. į

Tūkstančiai darbininkų 
vėl šturmavo miesto valdy
bos rūmus sovietinėje Ber
lyno dalyje. Įsiveržus vi
dun, komunistas miesto ta-
rybos narys Karlas Littke, 
reikalavo d e m o kratiniai 
perorganizuot miesto val
dybą ir šaukė darbininkus: 
“Geriau streikuokite, bet 
neimkite algos mokamos an
glų - amerikonų margėmis! 
Visos algos turi būti moka
mos sovietinėmis markė
mis.”

8,000 vokiečių darbininkų 
demonstravo ir amerikinėje 
Potsdamo aikštės dalyje. Jie 
protestdvo prieš ameriko
nus ir anglus, kurie “palai
ką juodosios rinkos šmugel- 
ninkus.” O tie jūodrinkiai 
nuolat veržiasi į sovietinę 
Berlyno sritį, z

Mirė Ch. E. Hughes, Buvęs 
Vyriausias Aukščiausio 
Teismo Teisėjas

, -- 5-----
Osterville, Mass.— Rug

pjūčio 27 d. mirė Charles 
E. Hughes, buvęs vyriausias 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausio Teismo teisėjas, 86 
metų amžiaus. Jį parbloškė 
širdies liga, įkuria jis nuo 
seniai sirgo. Hughes buvo 
vienuoliktas iš eilės vyriau
sias Aukščiausio Teismo 
teisėjas Amerikos istorijoje.

1916 m. Hughes buvo re- 
publikonų kandidatas prezi
dento vietai. Rinkimus prieš 
jį laimėjo demokratų kandi
datas Woodrow Wilsonas.

Hughes buvo baptistų ku
nigo sūnus. Kaipo kolegijų 
studentas, jis pasižymėjo 
gabumais, ypač literatūroje. 
Baigęs teisių skyrių Colum- 
bijos Universitete, ’ Hughes 
iš pradžios advokatavo, pa
skui leidosi į republikonų 
politiką. 1906 m. jis buvo iš
rinktas New Yorko valsti
jos gubernatorįhm. . ’

Toliau Huges buvo, vals
tybės sekretorius preziden
tų Hardingo-Coolidge’iaus 
valdžiose.

čechostovakija suėmė du 
kunigus ir 9 parapijomis, 
kurie padėjo valdžios prie
šams bėgti užsienin.

New York.— Henry Wal
lace ragino Ameriką duoti 
Izraelio Valstybei paskolą ir 
praleisti jai ginklus.

Šimtai darbininkų, jų žmonų ir vaikų pikietuoja American Mėsos Instituto centrą. 
Jų nešami plakatai šaukia: ‘/Nepirkite mėfeos, kol Jos kainos aukštos!” “Nutrauki

me žemyn mėsos kainas, išpūstai iki padangių!” ir tt.

Vkinė Jungtinių Tautų Taryba Priėmė Soviętų 
Pasiūlymų - N esikrailstyti į Ameriką

, Geneva, Šveic. — Kana
dos, Turkijos ir poros kitų 
šalių atstovai norėjo per
kelti Jungt. Tautų Ūkinę- 
Socialę Tarybą į Lake Suc
cess, New Yorko apylinkė-

Monarchistai Nužudė 
Dar 13 Graikų,,

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistai, pagal savo 
teismų sprendimus, praeitų 
ketvirtadięnį sušaudė dąr 
13 demokratinių graikų, 
kaip partizanų, rėmėjus.

Žymūs Piliečiai Ragina 
Įleisti Kun. Johnson? 
Į Jungtines Valstijas

Washington. — Trys žy- 
įmūs piliečiai, Amerikonų- 
Sovietų Dtaugiškumo Tary
bos delegatai, atėjo į valsty
bės (Įepartmentą ir reikąla- 
v.o duoti leidimą Amerikon 
atvykti -pažangiajam Angli
jos kunigui. Hewlęttui John- 
-p3A sojĮuauiy ‘inuB^op SOJ 
šonui, Canterbury’o kated- 
džia yra atmetus kun. 
Johnsono prašymą leist jam 
atsilankyti.; tai todėl, kad 
Johnsoną kvietė Ameriko
nų - Sovietų Draugiškumo 
Taryba. Mat,. generalis 
Jungt. Valstijų prokuroras, 
Tomas Clark andai paskel
bė šią tarybą kaip, girdi,, 
“neištikimą” Amerikai.

Nusišovė Turčius Mehleris, 
Kaltinamas Kaip Žmogžudis

Asbury Park', ;N. J. —Cio- 
naitiniame viešbutyje nusi
šovė Henry M. Btooką, tur
tingas, Šerų mekleris. Pirm 
keleto dienų buvo nužudy
tas Brookso bendras Joseph 
R, Watkins. Folfci ja ieško j o 
JBrookso kaip žmogžudžio. 
Watkins griežę t ai spirdavo 
Brooksą atmokėti skolas.

. • ____ ___ j_l_____
ORAS.—Dar būsią karš

ta. ;

Sugriuvo Francijos
Ministrų Kabinetas

Žlugo Marie Valdžia, Kuri Brangino Maistą ir Butus

je. Sovietų atstovas dr. Aru- 
tiunian tam pasipriešino. Ji
sai sakė: „ ' .
' — Skandališkai blogos są

lygos posėdžiams Lake Suc
cess tokioje.patalpoje, kaip 
orlaivių daržinė. New Yor
ko apylinkės oras netikęs 
nei vasarą nei žiemą. Be 
to, blogos ir politinės sąly
gos — juk niekur taip įžū
liai nekurstoma;karas, kaip

Amerikoje.
Arutiuniah todėl siūlė, 

kad Ūkinė - Socialė Taryba 
ir toliau pasiliktų Genevoj, 
Šveicarijoj. Pasiūlymas pri
imtas 11 balsų prieš 8.
............................ ■ t

Stabdomi Darbai dėl 
Plieno Stokos

_ I

Flint, Mich.—General Mo
tors automobilių korpęraci-

Paežius. — Francijos 
premjeras Andre Marie į- 
teikė prezidentui V. Aurio- 
lui rezignacijų (pasitrauki
mą iš valdžios). Dėl to su
griuvo ministrų kabinetas, 
sudarytas iš vadinamų “ra
dikalų”, socialistų, klerikalų 
ir kitų dešiniųjų. Marie mi
nistrų kabinėtas tik vienų 
mėnesį išsilaikė.

Marie valdžia iširo dėl jo 
ginčų su kitais ministrais. 
Jis reikalavo duoti dešinia
jam finansų ministrui Pau
liui Reynaudui diktatoriškų 
galių pertvarkyti valdinius 
finansus ir šalies ūkį.

Premjeras Marie ir Rey- 
naud siūlė pašalinti tūks
tančius valdžios tarnautojų 
ir darbininkų iš suvalsty
bintų pramonių, pakelti 
rendas butams-kambariams 
ir pabranginti duona ir pie
nų. ’

Per mėnesį premjero Ma
rie valdžios ypač aukštai 
pakilo maisto kainos. Darbi
ninkai dėl to ėmė masiniai 
demonstruoti ir streikuoti, 
reikalaudami atitinkamai 
pakelti alga‘s. Socialistai ir 
tūli kiti ministrai pabijojo,, 
kad tokia Marie-Reynaudo 
politika iššauks nesuvaldo
mų darbininkų bruzdėjimų. 
Todėl jie jr nesutiko toliau 
eiti tuo keliu.

Įvairių kraštų diplomatai 
Paryžiuje lemia, kad šis

francūzų ministrų kabineto • 
iširimas yra “rimčiausia po
karinė krizė Francijos val
džioj.”

(Kuomet Mlarie pirm mė
nesio organizavo ministrų 
kabinetų, jis atmetė’ komu
nistus, nors komunistai turi 
daugiau atstovų seime, ne
gu bet kuri .kita- pavienė 
partija.)

3 Ambasadoriai Ilgai 
Tarėsi su Molotovu

Maskva.— Jungtinių Val
stijų, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai savaitės gale 
tris valandas tarėsi su Mo
lotovu, Sovietų užsienio rei
kalų ministru. Pasitarime 
dalyvavo ir Andrius Višins
kis, Sovietų užsieninio mi
nistro pavaduotojas. Buvę 
svarstoma ypač sovietinių 
markių įvedimas ' visam 
Berlynui ir važiuotės atida
rymas per sovietinį ruožtą 
vakariniams talkininkams į 
Berlyną. >

United Press rašo:—Pa
tikimi tėmytojai teigia, kad 
lygi yra proga susitarti ar
ba nesusitarti. Busią ir 
daugiau pasitarimų.

GRAIKU PARTIZANU 
KOVA SMARKI-JA

Athenai, Graikija.,—- Mo- 
narchistų valdžia pasakojo, 
būk jos armija sunaikinus 
partizanų kariuomenę Gra- 
mmos kalnyne. Tačiaus par
tizanai išvystė dar platesnę 
kovą rytinėje, vidurinėje ir 
pietinėje Graikijoje. Jie an
tru kartu susprogdino ge
riamojo vandens įrengimus 
Kastorijoj, moharchistų ar
mijos centre, ir, be kitko, 
užėmė priemiestį r Aigiono,- 
Korintho jūrinės įlankos 
uosto. ■ (

ĮKALINTAS JAPONŲ 
EX - MINISTRAS

Tokio, Japonija. — Takeo 
Yžtnaka,A buvęs 1 Japonijos 
geležinkelių ministras, turi 
valgyklą, kur ėmė aukštas, 
juodosios rinkos kainas iš 
valgytojų. Už tai jis nuteis
tas 2 metus kalėti ir 700,- 
000 jenų . (2,592 ęlolerių) 
baudos sumokėti. ' ’

ja paleido 13,000 darbininkų 
vienai dienai; sako, pristigo 
plieno. (Daug plieno skiria
ma kariniams iieikalams.)

Kiek Lėšuoja Reikmenų 
Gabenimas Lėktuvais 
Vakariniu Berlynan

Washington. — Amerikai f Jokia

43 JUGOSLAVAI
NUSMERKTI MIRT

Belgrad, Jugoslavija. — 
Teismas Zagrebe, Kroatijoj, 
nusmerkė mirti 43 asmenis 
— 18 pakarti ir 25 sušau
dyti. Jie nusmerkti už tai, 
kad bendradarbiavę su na
ciais karo metu ir suokal- 
biavę nuverst Tito valdžią.

kasdien lėšuoja po 260 tūk
stančių dolerių gabenti lėk
tuvais maistą, anglį ir kitus 
reikmenis į amerikonų už
imtą vakarinę Berlyno da
lį. Tie reikmęnys oru siun-

INDONEZŲ PROTESTAS 
PRIEŠ ROLANDUS

Batavia, Java. — Indone
zijos Respublika Užprotes
tavo Jungt. Tautų tarpinin
kų komisijai, kad hblandai" 
užgrobė indonezų ligpnihę 
Batavijos mieste, \

—---—---- r—---

Berlyino miesto taryboje 
viso yra 130 narių, tame 
skaičiuje 26 komunistai.

i , ,' — ., ~u 4

London. — Anglai žada 
teisti 4 nacių generolus.

čiąmi muo birželio 26 d., 
kuomet -Šovįetai sustabdė 
vakariniams talkininkams 
važiavimą traukiniais ir au
tomobiliais per sovietinį 
ruožtą į Berlyną.

Amerikonai ir anglai kas
dien lėktuvais* įgabeną apie 
4,000 tonų maisto ir kitų 
daiktų į vakarinį Berlyną. 
Bet žiemos laiku turėtų at- 
lėkdinti po 8,000 tonų krovi
nių kasdien, nes reikėtų kur 
kas daugiau anglies vakari
niam Berlynui, turinčiam 
pustrečio miliono gyvento- 
jų- - 1

ČECHIJOS-SOVIETU 
PREKYBOS SUTARTIS

- . f
Praga. — čeęhoslovakija 

padarė prekybos sūtąrtį su 
Sovietų j Sąjunga. Prekyba 
bus vedama produktų bei 
(įlirbinių mainaik Bus apsi
keista 100 milionų dolerių 
vertės dirbiniais - produk
tais per metus.

Amerikos Delegatas Inte
lektualu Suvažiavime 
Stojo už Laisvę Visiem

Vroclav, 'Lenkija. — O. 
John Rogge, vienas ameri
kinių delegatų čionaitiniam 
pasauliniame inteligentijos 
suvažiavime, pareiškė: — 

valstybė, jokia politi
nė'partija neturi teisės dik
tuoti žmonėms, kaip jie pri
valo mąstyti.

Rogge yra Progresyvių 
Partijos kandidatas globo
jimų teisėjo vietai New 
Yorke.

Žymus sovietinis rašyto
jas Fadejevas kritikavo A- 
meriką už tai, kad ji deda
si “pasaulio policininku.” 
Jis peikė amerikinę kultūrą 
bendrai. Rogge nesutiko su 
Amerikos kultūros kritika.

Kita^ sovietinis rašytojas 
Uja Erenburgas smerkė A- 
merikos reakcininkus už ka
ro kurstymą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Sulaiko Estus, Kurie Valtim 
Atplaukė iš Švedijos

New York, — Ateivybės 
valdyba sulaikė 15 estų, 
kurie . valtim ' atplaukė iš 
Švedijos. Jie, kaip ir dauge
lis kitų fašistinių estų, buvd 
perplaukę į Švediją, kuo
met Sovietų armija vijo na
cius iš Estijos. Pirmiaus at
plaukusieji valtim toki es
tai buvo priimti į Jungtines 
Valstijas,

Tito Kaltina Vengriją 
Už “Sąmokslą”

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjero Tito valdžia pa
siuntė ilgą protesto 'notą 
Vengrijai; protestuoją, kad 
Vengrijos vyriausybė, gir
di, planuoja “nuversti Tito 
valdžią ir perimti Jugosla
viją į savo žinybą”. Tito y- 
pač kaltina komunistą Ven
grijos premjero pavaduoto
ją Matyą Rakosį, esą, kaip 
“sąmokslo” vadą prieš Ju
goslavijos valdžią. x

Jugoslavų valdovai praei
tą trečiadienį panašiai pro
testavo prieš Rumuniją; į- 
tarė, būk Rumunijos minis* 
teriai suokalbiauja nugriau
ti Tito valdžią.

MAISTAS SOVIETUOSE 
DIKČIAI ATPIGO

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog maistas So
vietų Sąjungoj žymiai atpi
go, kuomet Amerikoje ir ki
tuose kraštuose valgiai dar 
brangsta. Mėsos kaiha So
vietu šalyj sumažėjo 40 nuo-^ 
šimčių ir pieno 25 nuošim
čiais.



LAISVE
LITHUANIAN D AIL Y,,PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-8878

■ iA.

Mokyti Nemokšos *

President, GEORGE KURAITIS; Seek-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES.-
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

•.»* ... . i* n
..............1,1........     T

LIETUVĄ EINANTI
ŠVIESIU KELIU

Tokiąjsitikinimo yra Ar
gentinoje leidžiaiha lietuvių 
Vienybe. Jos supratimu, tik 
dabar lietuvių tautai plačiai 
atsidarė durys į visus lai
mingo gyvenimo polėkius. .

Vienybė rašo:

Amerikos Žmonės ir Kova su Infliacija
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo organas Tiesa ra

šo: t _ / ’
“Federalės valdžios apskaičiuotojai pripažįsta, kad nuo 

1945 metų iki 1947 metų korporacijų pelnai pakilo, abel- 
nai imant, apie 90 nuošimčių, o darbininkų algos,, tuo 
pačiu metu, pakilo tik 30 nuošimčių.

“1947 metais korporacijų pelnai pralenkia net karinius 
metus, kuriais korporacijos galėjo lengvai pasižerti mil
žiniškas pinigų krūvas. . x

“Tokie nesvietiški korporacijų pelnai, aišku, iškelia į- 
vairių reikmenų kainas į negirdėtą aukštumą.

• “Kadangi darbininkų algos, mažųjų farmerių ir biz
nierių įeigos nepakilo tiek, kiek korporacijų pelnai, tai 
paprastiems žmonėms pasidaro didelė problema, kaip iš
siversti.

“Federalė Rezervo Taryba pripažįsta, jog 28 visų Ame
rikos šeimų nuošimčiai šiuo metu išleidžia daugiau, negu 
jie turi įeigų. Vieni jų naudoja karo meto taupinius, o ku
rie tų taupinių neturi, tai skolon lenda vienokiu ar kito
kiu būdu.’ i

“Minima Taryba nurodo, kad iš kiekvieno šimto šeimų 
13 teturi įeigų mažiau kaip $1,000 į metus, o 18 šeimų 
padaro tarp $1,000 ir $2,000. Tai kaip šios šeimos gali 
žmoniškai pragyventi?
/‘Arba, jeigu vienas visų Amerikos šeimų trečdalis turi 

tik apie $40 į savaitę įplaukų, o J. V. Darbo Departmen- 
tas pripažįsta, kad žmoniškam šiuo metu pragyvenimui 
reikia apie $65 į savaitę, tai kaip tas trečdalis šeimų gali 
žmoniškai pragyventi?

“Argi galima tokią nesveiką padėtį pakęsti?
“Prez. Trumanas sušaukė specialę Kongreso sesiją, ku

ri turėjo ką nors daryti, kad pelnagrobius pažaboti, kai
nas sukontroliuoti. Bet ši Kongreso sesija nieko nedarė. 
Nėi demokratai, nei republikonai tuo visai nesirūpina. 
Tik Progresyvė Partija rimtai šį klausimą pastatė. Ji rei
kalauja pelnus sukontroliuoti, reikmenų kainas numa
žinti. ' •

“Paprasti žmonės atsisakydami pirkti mėsą, įsitrauk
dami kovon prieš aukštas maisto kainas, tam tikrais at
sitikimais, priverčia kai kurių reikmenų kainas laikinai 
nupiginti. I

“Bet to nepakanka. Piliečiai turėtų reikalauti savo įs- 
tatimdavių, savo vyriausybės, kad korporaciniai pelnai 
būtų sukontroliuoti, pelnų lupikai pažaboti, reikmenų 
kainos1 numažintos ir ant jų kontrolė uždėta. Kitaip, pa
liekant laisvas pelriagrobiams rankas, mes atsidursime į 
visai pavojingą padėtį; infliacija mus prives prie ekono
minės krizės.” . •

Įžengus Lietuvai į tarybinį 
socialistinį kelią iŠ ^Ūt pa
grindų pasikeitė visas jds gy
venimas ; tapo siitraūkyti 
pančiai neleidūsieji jai kilti 
kultūriniai, varžiusieji jos 
liaudies kūrybinę dvasią. At
sipalaidavus. nuo buržuazb 
nes priespaudos, per palygi
namai trumpą laiką Lietuva 
smarkiai pakilo. Pagerėjo 
ne tik materialęs ir' ekono
minės darbo žrtlonių sąlygos, 
bet smarkiai išaugo ir kultū^ 
rinė būklė. Tarybų Lietuvos 
liaudžiai naujoji \santvarkh 
plačiai Atskleidė' vartus į 
šviesą, į naudojimąsi visais 
mokslo ir kultūros atsieki- 
mais. Lietuvos miestus ir kai
mus apdengė tankus,švieti
mo įstaigų tinklas; mokyklo
se, gimnazijose, universite
tuose, technikumuose, biblio
tekose - skaityklose, žodžiu/ 
visame tarybiniame gyveni
me, kaip vaikai, taip jauni
mas ir subrendusieji godžiai 
semiasi mokslo, kultūrinasi.

Ir knygos, žurnalai, laik
raščiai, tie nepavaduojamai 
brangūs žmogaus apšVietos 
šaltiniai, Tarybinėje Lietuvos 
santvarkoje rado tikrįjį jų, 
įvertihimą. Jų platus pa
skleidimas plačiose darbo 
masėse, kaip miestų, taip it 
kaimų žmonėsd, pakeitė iš 
pat pagrindų Lietuvos kultū
rinę būklę.. Dabar Lietuvo
je, kaip knygos, taip moks
las, menas ir visi pažangos 
atsiekimai' nėra vien siauros 
parinktųjų grupes ‘privilegi
ja, dabar jais naudojasi'visa
liaudis, visi darbo žmonės, cecho viršininku. Bet jam rei- 
Nuo tamsios buržuažines kia mokytis. Direktorius atsi- 
priespaudos išlaisvįntas tary- vežė iš ministerijos komandų.

• binis lietuvis, visu pilnumu 
naudojasi žmogaus darbo ir 
proto sukuriamomis gėrybė
mis, pilnais plaučiais kvė
puoją, naujo gyvenimo oru ir 
visapusiškai kyla aukštyn.

Tik dabar,* tary^ln®Je sa.n“ 
tvarkoje, vykšia*tikrasis lie- 

• tuvių taftos atbudimas, atvė
rus vartus visai, liaudžiai, 
plačiosioms' Jūrbo masėms į 
kultūrinį tautinį kūrybos 
‘darbą. '

Dabar kultūrinis Lietuvos 
1 gyvenimas xjaų nėra uždary

tas siauruose tik savo tautos 
rėmuose; jis susiliejo su vi
sų tarybinių tautų kultūra, 
mokslu ir menu, išsiplėtė 
peržengdamas senuosius šiau
rūs rūbežius. Dabar Lietu
viškoji knyga, menas ir 
moksliniai atsiekimai pasie
kia plačiąsias visų tarybinių 
tautų dirbančiųjų mases, lie
tuvių autorių kūriniai išver
čiami į kitas kalbas; lietuvių 
menihihkai dalyvaują brolis^ 
kųjų tautų meno veikloje ir 
rodomi jų scertoje; lietuvių 
mokslininkai dalinasi su ki
tų tarybinių tautų mokslinin
kais įgytais žinojimais, išra
dimais ir visais atsiekimais. 
Taip pat irkitų tarybinių taii-

y.................. ...
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.tų geriausieji HteratŪYos kū
riniai bei mėno veikalai Lie
tuvoje • randa plačiausią dir
vą, lietuvių, liabdiš-šupažin- 
dinaTha .su jais kruopščiuose 
vertimuose. Didieji tarybi- 

v nių tautų proto milžinai pa
deda Lietuvos , žmonėms kil
ti ir kultūrėti.

Tarpe Lietuvos ir broliškų
jų tarybinių tautų užsimezgė 
nesutraukomi ryšiai. Plačio
sios Tarybų Sąjungos pagal
ba Lietuvai atsikurdinti ir ki
li, kaip ekonominiai, taip ir 
kultūriniai, yra milžiniška. 
Visuose naujojo Lietuvos gy
venimo pasireiškimuose ma
tosi toji pagalba. Bet tas 

•’ jokiu būdu nereiškia, kajd 
Liėtuva “neteko savo nėpri- 
•klausoihybės,7 k&d ji yra 
“rusinama,” kad “naikinama 
jos kultūra,” kaip’ tauškia 
Lietuvos šmeižikai. Anaiptol, 
tuo padedama iškilti mūsų 
tautai, budinama jos tautinė 
dvasia, praturtinama jos kul
tūra.

nuostabu man’ ir mi* ' 
kitų iš mūsų šalies

“—r—■——   — - ■ 1   —  

Lietuvos Žinios
Tai, ko anksčiau nežinojo 
Grumnickas

■ ' s. >

KAUNĄS. — Senas Kauno 
darbininkas Gwmnickas de
šimtį mėtų dirbo metalo apdir
bimo fabrike. Dešimt metų jis 
sukinėjosi tarp tų pačių maši
nų, pastatytų dar gerokai prieš 
jam čia Atėjus, duso tame pa
čiame tvankiame ir aprūkusia
me ceche. Dabar padėtis paki
tėjo,’ ypač vielos ceche, kūr 
dirba Grumnickas. Į fabriką 
atvežtdš. naujos, iki šiol nema
tytoj mašinos, kurios greitai 
montuojamos naujai pastaty
tom ceche. Praeis dar kelios 

pajėgumassavaitės ir “cecho 
keleriopai padidės.
* i 1

Drauge su įmone auga ir 
tarybinis darbininkas. Direkci
ja ' paskyrė drumnicką naujo

še ir daugiau naujienų.^ Išban
dytos ir davė sėkmingus rezul
tatus penkios naujos vinių ka
limo mašinos, pagamintos Sa-' 
ratovo “Spaliui — aštuoneri 
metai” vardo gamykloje. Tatai 
keturius kartus pajėgesnės 
staklės už ligi šiol buvusias. Iš 
viso gi ceche montuojama 20 
įvairių mašinų.

Varžtų ceche šią savaitę vy
ko dideli rekonstrukcijos dar
bai. Mašinos keliamos į naujas 
patalpas, jos sustatomos pasro
viui, o be to, prijungiamos prie 
individualių motorų. 20 motorų 
šią savaitę įmonė gavo iš “El
tos’’..fabriko. >

Indų skyriuje po eilės ban* 
dymų,‘kuriems; vadovavo buvęs 
darbininkas, o dąbar įmonės 
gamybos. . y irsi niekas ( Dimša, 
šią savaitę plačiai pradėtas 
naudoti naujas emaliavimo bū
das, kuris sutaupys deficitinę 
ir brangią medžiagą.

Labai 
lionams 
aukštųjų valdininkų ir įstaty
mų gamintojų Washingtone. 
Prezidentas, kohgresmanai, 
senatoriai, ministrai ir kiti — 
tai vis aukštus mokslus iję 
žmonės, per daugelį metų sa
vo sėdynėmis trynę universi
tetų ir kolegijų suolus, skai
to senus įstatymus ir gamina 
vis naujus: jie verčia milio- 
nines žmonių mases tūnos įsta
tymus pildyti, gi patys jų ne
supranta.

Pavyzdžiui, -išleistas Hartley 
įstatymas prieš' unijas, aišku, 
jog jis nekdnštitūcinis. žmo
nės jau baudžiami remiantis 
tuo įstatymu, o~ vienok dar nie
kas neįrodė, jog tas įstaty
mas sutinka su Jungtinių 
Valstijų konstitucija.

Vėliau7 kitas pahašUs artam, 
bet jdu daug žiauresnis—tie
siog fašistinis, Nixono gamin
tas įstatymui projektas, kuris 
mojosi panaikinti , visokias 
žmonėms laisves ir pačią res
publikos koftstituciją, o visgi 
tie žmonės (turtiriti galvas ant 
šavo pečių), vietoj pasmerkti 
atvirai he tik tą projektą, bet 
ir jo sumanytoją Nikortą, vis 
abejojo — gal ir nekohstitUci- 
nis, O' gal tik nekurie jo punk
tai nekon'stituciniai 
lio prokuroro 
nuomonė).

Štai jums 
Prokuroras — 
žinovas—nežino, kas nekonsti- 
tucinis.

Jeigu< taip, tai kam tada 
juos — tokius neišmanėlius— 
rinkti kongresan ir šenAtąn?

šalyje, yra iš darbininkų ir 
farmerių garta' prašilavinūsių 
žmonių, kurie labai aiškiai 
moka atskirti, kas. konstitucio- 
nališka, o kas ne. Reikia ti
kėtis, kad trečioji partija— 
liaudies partija—ir statys , to
kius žmones kandidatais kon- 
g^ėsan ir senatan rinkiminėse 
kampanijose. -

tiems unijų biurokratams ir ‘ei
liniams unijistams, tai gal jie 
susiprastų ir siislvieriiję stotų 
krūvon prieš šėlstantį reakci
nį imperialistinį kapitalą.

(genera-
Tom CIaYko

ir devintinės! 
teisių, įstatymų

ruotę. Grumnickas' drauge su 
trimis žmonėmis vyks į Maskvą 
bei Leningradą ir pasimokys 
pas įžymiuosius šalies metali- 
nirikus tobuliausios technikos.

.. . ši savaitė gamyboje atne-

New Yorko Miesto Majoras
Dabartinis New Yorko miesto majoras O’Dwyer buvo 

skaitomas pažangiu liberalu. Jis rinkimus laimėjo tik to
dėl, kad jo kandidatūrą karštai palaikė Amerikos Darbo 
Partija. Tos partijos nariai sušilę kalbino piliečius bal
suoti už poną O’Dwyer. Bet kaip šiais laikais daugybė 
kitų liberalų išsigimė į karštus reakcijonierius, tą patį 
kelią, atrodo, pasirinko ir mūšų didžiojo miesto majoras. 
Ir jo Visas proferesyviškumas pradeda nublukti. - i

Pirmutinis jo ton klaidingOn linkmėn žygis buvo, kai 
jis užsispyrusiai pravarė miesto važiuotės fėro pakė
limą nuo pepkių centų iki dešimties centų. Tai buvo smū
giu New Yorko žmonėms, tai buvo aiškus O‘Dwyer pasi
traukimas iš pirmiau laikytos pozicijos. Juk kai buvo 
rinkimai, O’Dwyer sudėjo iškilmingą pasižadėjimą nie
kados, kol bus majoru, neprileisti prie fėro pakėlimo.

Aišku, kad Amerikos Darbo Partija ir visos žmonių pa
žangiosios organizacijos nebegalėjo eiti išvien su majo
ru. Jos protestavo prieš fėro pakėlimą ir smerkė majo
rą už išdavimą žmonių interesų.

Pagaliau iškilo svarbus politinis klausimas. O’Dwyer 
yra vadas'New Yorko demokratų partijos, kuri vadinasi 
Tammany ^Uall partija. Tai klika politikierių, kurie-ka
daise, pilnai viešpatavo visam mieste. Kai jau žmonėms 
dasiėdė iki gyvojo k-ąulo, jie sukilo prieš tą kliką ir išsi
rinko miesto majoru LaGuardiją, Po LaGuardijos pasi
traukimo, remiami darbiečių, demokratai vėl laimėjo. Iš 
karto O’Dwyer buvo Tammany Hall klikos priešas, bėt 

‘paskutiniais laikais su ja susitaikė ir tapo jos įrankiu su- 
.grąžinti miesto valdžion politinę, korupciją. Artinasi 
rinkimai. Ponas O’Dwyer savo kandidatu į labai svarbią 
Surrogate Court vietą pastatė savo ištikimą klapčiuką 
Mullen. O Darbo Partija ton vieton nominavo žymų libe
ralą O. Johh Rogge. ? I

Majoras pamatė, kad jo kandidatas negali laimėti. Jis 
, pasišaukia telefonu Darbo Partijos pirmihinką kongres
meną Vito Marcantonio ir prašo ištraukti Rogge’kandi- 
datūrą. Už tai majoras žada karštai paremti paties Mhr- 
eantonio kandidatūrą šį rudenį. Ir toliau pareiškia, kad 
“ihes tryse (O’Dwyer, Manhattan pavieto prezidentas 
Rogers ir Marcantonio) šiame mieste daug ką padarysi
me.”

Tai buvo aiškus p. O’Dwyer pasiryžimas paveikti Mar
cantonio ir paversti Darbo Partiją savo politikos įran
kiu.-Ir kai Marcantonio atsisakė tą jo skymą priimti, 

u ' A L e.-

Popierio Fondas
Prie infliacijos prisidėjo 

dar ir karščiai apsunkmi- 
mui dienraščio Laisvės. Šią 
savaitę smarkiai suretėjo 
laiškai ir žymiai nuslūgo į- 
plaukds. . Karšta, žnionės 
darbų suvarginti, vakarais 
ilsisi; Natūralu, poilsis to
kiu oru yra būtinas reika
las.

Bet prie infliacijoj ir kar
ščių prisidėjo dar'viena bė
da. Popierio. išvežioto jai 
(trockrtianai) vis dar he- 
gauna reikalaujamo algos 
pakėlimo iš kompanijų ir 
gal turės streikuoti. Didžių
jų laikraščių firmos krau
nasi popierį į sandėlius ir 
ant šalygatvių. Pasiruošia ■ 
ilgai streiku varginti trok- 
manus. Jei kils streikas, ga
li būti ilgas. Reikėh ir Lais
vei turėti daugiau, popierio. 
Rėikes turi ekstra pinigų.

Buvo manyta, kad strei
kas prasidės su 1A rugsėjo: 
Dabar atidėtas neribotam 
laikui. Gali įvykti už savai
tės ar kiek Vėliau, jei kOiri- 
panijos neišpįldys darbinin
kų teisingų reikalhvimų. ■

IDel paramos dienraščiui 
mums rašo:

“Gerb*. Laisvės Adm.!
Šiame laiške randate mo

ney order sumoje $34.50, tai 
yra aukos. Laisvei, surink
tos Great Neck, N. Y., pik- 
nike\rugp/ 22 d., teiksitės 
priimti.

Čia taipgi randate kores
pondenciją, kurią prašau 
išspausdinti dienraštyje.

Draugiškai, P. Beeis.’
(Aukojusių/ vardus drg. 

Bečiš paduoda .korespon
dencijoje, tai čia jų nepa
kartoj anie.)

Saugiau finansinės, para
mos suteikė:

A. Kraujai is,
> Pawling, N. Y. . $3.00 

D. kajeckięnė,
Stamford, Conni

Josephine August, 
Brboklyn, N. Y.

3.00

Brooklyn, N. Y. 2.00 
Ačiuojartie už dovanas, ir 

norime atkreipti atydą tų, 
kurie dar beaukojote, kad 
malonėtumėte pasiskubinti. 
Diehraščio finansine padė
tis yra sunki, pagalba yra 
labai ireikaliriga.. ; -r

Laisvės Adittihistradja.

majoras neteko lygsvaros ir pareiškė, kad jis keršys, kad. 
jis tuojau išvys laukan visiis dąrbiečius iš valdžios'tar
nautojų sąstato. ' * į

Visą šitą purviną majoro politiką j Marcantonio iškėlė 
aikštėn. Tas, aišku, aąr į ^didesnį pasiutimą įvedė O’Dwy- 
erįi Jiš dabar plūsta ne tik Darbo 'Pąrtm * * J 
nuošius”, bęt ir CIO miesto1 tarybą. ? Pr:u 
organizacijas jis .dabar kovosiąs ilpetie&J

■ / j ■ -.y M ■'

erp Jis dabar plūsta ne tik Darbo Partiją, ne tik “raudo- 
fręį įr ęjQ jfaiesto’ tarybą. ? Prieš visas, tas

Jaunųjų Talentų Apžiūra
VJLNiUS. •— Tarybų Lietu

vos sostinėje dienas vyko; 
respublikinė ’ darbo rezervų 
mdkykli| ‘meninės ' saviveiklos 
apžiūra. Apžiūroje dalyvavo 
apie 1,000 jaunųjų ^atlikėjų— 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio, Ukmergės ir kitų 
miestų amatų ir geležinkeli
ninkų mokyklų auklėtiniai. 
Kolektyvai ir atskiri mokslei
viai išpildė’ dainas ir liaudies 
šokius, .deklamaciją ir tt. .

Liepos 6 dieną įvyko bai
giamasis jaunųjų. talentų ap
žiūros koncertas. Koncerte, 
dalyvavo geriausiai meninės 
saviveiklos atlikėjai, užėmu
sioj i apžiūroje pirmąją vietą. 
Koncertą atidarė Vilniaus ge
ležinkelininkų mokyklos Nr.11 
mitrus choras; vadovaujamas 
iŠarzdenio. Po to pąsirędė 
Kauno amatų indkyklos Nr. 
11 mergaičių choras, vadovau
jamas Raęevičiūtės, ir Šiaulių 
geležinkelininkų jmokfklos 
Nr. 4 berniukų choras, vado
vaujamas Pe i želi o.

Vilniaus amatų mokyklos 
Nr. 2 lietuvių liaudies instrū- 

, mentų orkestras,1 vadovauja
mas Kudirkos; atliko lietuvių 
liaudies dainas. Koncerte da
lyvavo Vilniaus. amatų moky
klos Nr. 5 liaudies instrumen
tų orkestras. Vilniaus gele
žinkelininkų mokyklos dūdų 
orkestras, , Ukmergės aniat’ų 
mokyklos Nr. 4 orkestras. Lie
tuvių liaudies šokiai buvo pa
rodyti Panevėžio amatų mo
kyklos Nr. s8 kplektyvo įr dat- 
bo rezervų respublikines val
dybos ansąžiblid;

Baigiamdjė koncerte dalyje 
pasirodę pl’bfėsbriauš Mar- 
tihoiyo vaddtVatifjamAš chėras.

MAŽEIKIAI, birželio 2^
Apie 80 žrnonįų dalyvavo Ma
žeikių apskrities švietimo dar
buotoj' ų pasitarime. Bendrą* 
susidomėjimą sukėlė Viekšnių 
valsčiau^ bibliotekos vedėjo 

. : yi ’ ■■■■

Milionai žmonių šiandien la
bai aiškiai mato, kaip įvai
rioj spalvos reakciohietiAi, 
visokie kukluksai ir fašista- 
palaikiaif rtiojasi sunaikinti 
unijas, sunaikinti kpnstituci- 
nes žmonių laisves, įvesti ša
ly fašistinę diktatūrą, o vis
gi darbo unijų seni vadai re
akcijai batlaižiauja. Tai di
džiausia darbininkų ’ nelaimė;

Gal būt darbihinkai ir dslr- 
bo‘unijų vadai neįstengia su
prasti, jog kapitalistų klasė 
rengia kilpas užnerti ant eili
nių .darbininku ir j u vadų ka
klo? ’ '

Gal būtų gerai, kad atsi
rastą gabių menininkų, artiš- 
tų-piešėją, kurie nupieštų tokį 
vaizdelį: Darbo žmonės vel
ka sUfnkią naštą ant savo pe
čių, kapitalistai su bizūnu— 
Hartley’o Nixono įstatymais— 
plaką ^velkančius darbininkus 
ir pirštu rodo unijų biurokra
tiniams yadahlš, kad šie bu
čiuotų kapitalistui batus; gi 
Wollai, GreehAi, • Dūbinskiai, 
Murray ir kiti atšikiąūpę, ap
silaižydami bučiuoja’ imperia
listams 'batus. ‘A

1 f Tokie paveikslėliai’ atviru
tėse būtų gerai išsiuntinėti

Geležinio pranešimas. ,Jis pa
pasakojo^ k£ip biblioteka pro- 
pagūoja tarybine knygą vals
tiečių tarpe. , .Cr .

Pasitarime apsvalrštytf kul
tūros-švietimo darbuotojų už
daviniai derliaus vAlyhib me
tu. ' / '• ' *

Kultūros Nan^ai Akifienėjfe
.5 MAŽEIKIAI, liepos 8 d.— 
Akmenės miestelyje, atidaryti 
Kultūros namai, kuriuose vei
kią gerai j rengia skaitykla 
čia jau plasįrodė pirmieji, lan
kytojai. Meninės saviveikloj 
ratelis ruošiasi pirmam pasiro
dymui klūbb šbėhojė. ' '

Kultūros namai aptarnaus 
AkhĮenės čemenlb gamyklos 
štatytojite ir Akmenės - vals- 
čiauB valstiečius. . .

Vieną vakarą iš darbo par
grįžę užsukau radiją, gir
džiu, kalba žmogus, jog Juo- / 
ząs Stalinas esąs nelaisvėje. 
MislihU sau, gal hhperisilistai 
pasišaukė Staliną į kokią nors 
konferenciją ir uždarė kokia
me kalėjime. Imperialistams 
negalima pasitikėti. Jie pa- 
gaUvi visus savo oponentus 
suvaryti į koncentracijos sto- 
vykias, nesidrovėtų n,et gyvus X 
sudeginti atomine ugnimi, bile °' 
tik turėtų liuosas rankas di
desniam pavergimui visos dir
bančiosios žmonijos. Taip 
senio vė j e yra buvę, kuomet 
skaitai praeities gadynių žmo
nių kovų istoriją..

Pasirodė, kad tą žinią svie
tui pranešė imperialistams ir 
fašistams pasivergęs žmogus 
buk Maskyoj, Komunistų par
tijos politbiuras laikąs Staliną 
nelaisvėje. Jam esą nebevalia 
nieko” kalbėti, jokios diploma
tijos Vesti.

Iki šiol buvo rėkiama ir be
protiškai šaukiama, jog Stali
nas didžiausias diktatnrius, jis 
ne tik Komunistų partiją vąL 
do, bet valdo visus Rusi j v
žmones; dar daugiau, jis vai- ♦ 
do Lenkiją, Bulgariją, Rumu
niją, Čekoslovakiją, Jugosla
viją, Mandžiuriją, Korėją, net 
Japonijos komunistai turį jo 
klausyti. Taip buVo įkalbėta 
visiems,v net lietiiviški svin
gai viai Naujienose-, Drauge, 
Darbininke, Keleivyje ir kit, 
buvo apglušįnti tokia neišpa* 
sakyta, tiesiog dieviška Štili- 
no galybe. Dabar gk atsirado 
sviete žmogus, kuris paskelbė 
žmonijos nuostabai, kad hė 
Stalinas didžiausias pasaulyje x 
diktatorius, bet Rusijos Ko
munistų partijos politbiuras.

^.Bęję, tas žmogus, tos nuo- 
stabibš navynos sumanytojai^’”*** 
išradėjas, labai daug išmokęs If j 
iš peklon pas velnius nudar
dėjusio Hitlerio. Hitleris 
anais laikais • suorganizavo 
ašį, kuri turėjo sunaikinti Ko- 
minterną. Kominterrto jau 
nėra, vietoje j d priviso vlsuo- 
sę žemės rutulio kaftipUosė 
kbmunistų, kurie energingai 
vykdo' gyvenimai kėmintetno 
‘principus. Dirbančioji liaudis 
ištisame pasaulyje masiniai 
pradėjo sekti komunistus' ir 
imti kur reikia net spėka iŠ 
kapitalistų Viėhą įio kitai ^6- 
zieijas. Wall Stryto kapitalas 
kaipo turtingiausias pasauly- w 
j e pasistatė sau tikslu—išnai
kinti iki Vienam visus komti- 
nistus ir pavedė savo ištiki
mam visų ginkluotų spėkų 
(įskaitant ir atominę bombą) 
komandieriui sudaryti ratą, t 
kurį Užmovus ant Hitlerio su-^. 
darytos ašies, sukant būtį 
galima išnaikinti visUs komu
nistes. Ratas jau sudarytas ii* 
užsuktas. Bilionai dolerių iŠ 
žniohių išplėštų' pinjgU pavi
dale taksų, nedartiokėtų dar
bininkams .(už darbą uždar
bių b, aukštomis kainomis ir 
kit. leidžiama be atodairos 
Graikijoj, Trakijoj, Vokieti
joj* Japonijoj, Korėjoj, Kini
joj, Italijoj, Persijoj ir kitur. 
Bėt ratas nesisuka taip, kaip 
jo vyriausias . komandieriiiė 
suplanavo.

komandierius įr leitenantai 
mano, kad ratan brukama pa; 
ga/iai, kad tuomi ratą sulau
žius. . Pradėta ieškoti sabo
tažu Inkų. Pradėta knistis 
žmonių galvose, ieškant sabo
tažo atomų. Išknaisiotos gal
vos Hollywoode mūviu akto
rių, • rašytojų, dabar knaišto- 
Jamos galvos įvairių buvusių 
prie Rooševelto ir dabartinių 
-ministrų, diplomatų ir jų dar
bininkų. Bet ieškomų tariamų 
šnipų nesurasta, p laikaš bėga 
neapsakomu greitumu ir arti
nasi Hitlerip likimo valanda 
visiems imperialistams ir jų 
koihandieriams..
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STREPTOMYCINAS IR DŽIOVA--Rašo Daktaras J. J. Raškiau čins

O

PATARIMAI PRIEŠ ŠIRDIES LIGAS, ARŠIAUSIAS GILTINES

I

apsivelia storokomis ir 
standriomis plęvėlėmis, per 
kurias streptomycinas sun
kiai persisėda ir menkai te
pasiekia įsibingėjusias bak
terijas. Be to; bakterijų 
gūžtose susidariusi' lyg ko
kia Varškė (nuo sugedusių 
aūdinių) dar labiau apsau
go bakterijas. Taipgi tos 
“varškės” rūkštumas per- 
muša streptomycino pajė
gumą arba bent jį žymiai 
sumažina.

Dėl šitokių priežasčių ir 
priseina vartot streptomyci- 
ną didelėmis dozėmis, chro
niškos džiovos nuotykiais, o 
tatai iššaukia negerus ir 
paVojingus susipainiojimus:

Daug laiškų ateina iš Lie
tuvos ir iš kitų Europos 
kraštų su prašymais gimi
nėms atsiųsti ' streptomyci
no. Laiškus rašo dažniausia 
patys džiovininkai, besigy- 
dą kur sanatorijoj. Girdė- 

būk streptomycinas —tai 
geriausias vaistas *nuo tu-.

* berkuliozės ligų.
Daug tokių patetiškų lai

škų persiunčia man gavę 
juos čia, Amerikoj, drau
gai — lietuviai, lenkai, uk? 
rainai, rusai. Prašo nuro
dymų, kaip ir kur galima 
būtų gauti to stebuklingojo 
štreptomycino, kad jie ga-- 
lėtų jo pasiųsti džiova ser
gantiems giminėms. Jau 
daug kam esu privačiai ra
šęs laiškus, o užklausimų 
vis ateina ir ateina. O ’čia 
laiko amžinai nėra — vis 
tą patį pakartot. Tai ir nu
sprendžiau parašyt straips- 

< Ą helį ir patalpint laikraštin, 
’ kad bet kas galėtų išsikirpti 

tą nurodymą ir pasiųsti 
. klausėjui.

Visuose, kiek man teko 
matyt, laiškuose džiovinin- ' 
kai deda visą viltį ant to 
stebuklingojo streptomyci
no. Deja, streptomycinas jo
kių stebuklų su džiova ne
daro. Geras tai yra vaistas 
nuo keleto ligų, kai kada 
kiek padeda ir džiovinin- 

• kui, bet toli gražu ne visada 
ir ne taip jau lengvai ir sli
džiai, kaip daugelis įsivaiz
duoja. , , I

(Strept&nycinap — tai ne 
penicilinas bendru ir plačiu 
savo naudingumu visokiose 
bakterinėse ligose. Strepto- 
mycinas sutrukdo tūlų ligctj 
bakterijų besiplėtimą ir 
duoda ligonio organizmui 
progos ligą pergalėt grei
čiau. Kai dėl tuberkuliozės 
bakterijų, tai jas sfc’epto- 
mycinas irgi truputi apstab- 
do, bet čia pasireiškia kele
tas negerumų. •

Streptomycinas nėra toks 
lengvutis vartot ir saugus 
vaistas, kaip kad penicili
nas. Streptomycinas dažnai 
pradeda gadint ligonio krau
ją, skaldo jo narvelius, su
erzina inkstus, kepenis ir 
padaro blogą odos uždegi
mą. Taip atsitinka, kai pri- 
seina ilgokai vartot strepto- 
Snycina ir didesnėmis dozė
mis. Kitas, dar rimtesnis 
negerumas: bakterijos —. 
džiovos bakterijos apsi
pranta su streptomycinu ir 
jo nebebijo, auga,sau, ple
čiasi ir bujoja, kaip ir nie
ko nebūta, nors tu to strep
tomycino leistum i organiz
mą (su adata) dažnai ir. po 
daug, net ir apnuodydamas 
patį ligonio organizmą, ga
dindamas jo kraują ir orga
nus. Ir vartot jis nelengva. 
Reikia' daug prityrimo ir 
daug atsargumo. Neprity
rusio, gydytojo rankose dau
giau padaro žalos, negu ge
ro. Be to, streptomycinas

Ydar vis tebėta brangus vais
tas.

Visos šitos aplinkybės ir 
tyrinėjimai ir prity/imai 
žymiai atšaldė, pirmą buvusį 
entuziazmą Amerikos gydy
tojų tarpe. ?o šiai dienai, 
nūomonė čia nusistovėjo to
kia. Streptomycinas Vra 
naudingas kai kuriqns džio
vos nuotikiams palengvinti,

Iki?'
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vos nuotikiams palengvinti, 
greta senoviniu gamtinių 

-—’—o metodžių: gero 
maisto, poilsio, , gero pro,

saulės, tūlų operacinių prie
monių, kaip tatai visur da
roma sanatorijose.

Streptomycinas tėra nau
dingas padėjėjas senoms, 
gamtiškoms džiovos gydy
mo priemonėms, ir tai tik 
kai kuriais džiovos atsitiki
mais, kai kuriose džiovos 
stadijose.

Streptomycinas lengviau 
įveikia džiovos bakterijas 
pradiniuose džiovos laips
niuose, koliai tos bakterijos 
tebėra jaunos ir neįgudę, 
neapaugę storomis plėvėly- 
tėmis, koliai Jos tebėra pli
kos ir jautrios'. Kai džiovos 
liga įsisenėja ir pasidaro 
chroniška, tai jos bakterijos

gadina kraują ir organus, 
nuodija organizmą ir atbu
kina pačių džiovos bakteri
jų jautrumą tam strepto- 
mycinui. Tai taip ir nesusi-' 
daro tokių dramatišk. rezul
tatų, kaip kad laboratorijų 
tyrinėjimuose.

Jei, sakysim, apkrėsti la
boratorijos gyvūnėlį džio
vos bakterijomis Ir paskui 
jam tuoj įšmirkšti periodiš
kai (su šmirkštu) strepto
mycino, tai gyvūnėlis atsi
gauna ir pergali ligą. Bet, 
jeigu leidi gyvuliukui ilgąi 
įsisirgti džiova, tai strepto-' 
mycmas ir jam mažai ką 
gero padaro. Su žmonėmis ’ 
džiovininkais chroniškuose

laipsniuose esti dar kebliau. 
Čia .džiovos bakterijos esti 
atkaklesnės ir atsparesnės.

O vėl — yra .tokių džio
vos bakterijų rūšių, kurios 
ir iš viso neboja streptomy- 
cino, kad ir pačioj ligos pra
džioj. Tarpe viso to, dauge
lis džiovos ligos nuotykių 
nuo streptomycino visai ne- 
palengvėja.

Imkime pačią paprastąją 
džiovos formą — plaučių 
tuberkuliozę, kaip dalykas 
ir eina beveik visuose gau
namuose iš Europos, iš Lie
tuvos laiškuose.

Streptomycinui nėra vie
tos bet kokiame aplamai 
plhųčių džiovos atsitikime.

Nėr ko vartot streptomyci
no tokiais plaučių džiovos 
nuotykiais, kurie sėkmingai 
pasiduoda įprastiniam sa
natorijos gydymui. Ir iš vi
so, — streptomycinas duoda 
geriausių pasėkų tiktai pa
čiose pirminėse plaučių 
džiovos stadijose, kol bakte
rijos tebėra šviežios, jau
nos, pejsibingėję ir neįsi- 
gargazėję ligoje. Džiovos 
pradžioje streptomycinas 
lengviau sueina į kontaktą 
su bakterijomis ir sulaiko 
jų plitimą, — tada ligonio 
organizmas greičiau gali ir 
pilniau atsigauti.

Su įsisenėjusių, chroniškų 
plaučių džiovos ligų formo-

Širdies ligos numarina 
tris kartus tiek amerikiečių, 
kaip vėžys, ir 10 sykių dau
giau, negu džiova. 1946 m. 
nuo širdies ligų mirė 588,- 
450 žmonių Jungt. Valstijo
se. Šiandien daugiau kaip 
3,700,000 amerikiečių serga 
širdies ligomis; dar kita 
tiek serga arterijų krauja
gyslių sukietėjimu ir per di
deliu kraujo spaudimu.

Tokius skaitmenis paduo
da Amerikiečių Draugija 
Kovai prieš Širdies ligas 
savo išleistoje knygelėje “1 
out of 3.”
NUOŠIRDŪS GYDYTOJO 

PATARIMAI
4 Žymus San Francisco 

daktaras Charles Miner 
Cooper pirm keleto metų 
parašė sekamąjį laišką vie
nam ligoniui, kurį širdies 
stapčiojimas buvo parbloš- 
kęs. Tas laiškas paplito po 
visą Galiforniją ir kitas va
karinės valstijas ir yra pla
čiai skaitomas, kaip “evan
gelija” širdies ligoniams. 
Laiške yra ir sveikiem nau
dingų patarimų.

LAIŠKAS
• ; V'-"

Gerbiamasis! • f
Neseniai tamsta buvai iš

tiktas širdies atakos, bet, 
matyt, puikiai atsigavai. Ta 
ataka turęjo būti įspėjimas, 
jog privalai gyventi taip, 
kad palengvintum darbą sa
vo širdžiai. Tačiaus tamsia 
vis dar per daug sverį ir 
valgai ir geri, kiek tik pa
geidauji. Tamsta vis dar 
įVerži savo jėgas veikimui

biznyje, dirbi ilgas valandas 
ir dažnai visu greitumu. 
Tamsta nesųvaldai savo 
greitų ir kartais gana smar
kių susijaudinimų. Tamsta 
uždedi savo širdžiai per 
daug sunkią naštą. Todėl 
tamsta vargsti nuo trumpo, 
sunkaus kvėpavimo ir kitų 
nesmagių reiškinių.

Tamsta ateini pas mane 
dėl patarimų, kaip esi ėjęs 
•pas kitus . gydytojus, gal 
tikėdamasis, kad aš galiu 
duoti vaistą, kurį vartoda
mas galėtum veikti ir elgtis 
taip, kaip ir pirmiau. Deja, 
tokio vaisto nėra.. Bet leisk 
man sužymėti taisykles, ku
rios labai daug tamstai pa
dės, jeigu per tam tikrą lai
kotarpį beveik pilnai pasil
sėsi fiziniai, protiniai ir 
jausminiai ir paskui sąži
ningai laikysis šių taisyk
lių: '

1. Tamsta privalai suma
žinti savo svorį, kad nor
maliai svertumei pagal savo 
aukšti, kūno sudėtį ir am
žių. Svoris turi būti maži
namas palengvėle, apribo
jant sau maistą ir palaips
niui (nesunkiai) mankšti
nantis, —. bet ne vadina-., 
mais lengvinančiais vais
tais'. Niekuomet, jokiame 
atsitikime nepersivalgyk, 
neapsunkink pilvo.

•2. Tamsta privalai susiau- 
rint fizinę savo veiklą ir 
sumažint jos greitį. Nebėgk 
traukinio, “pasigauti,” ne
skubėk lipdąmas laiptais 
aukštyn, nemėgink įbrukti 
automobilį į siaurutę vietą

jam pąstatyti; nevartok 
raumenų jėgos tiek, kiek 
tiktai galėtum. Vengk fizi
nio darbo tuojau po valgio, 
ir nedaryk nieko tokio, kas 
užimtų tamstai žadą arba 
apsunkintų kvėpavimą. Jei
gu bet kada pradedi tan
kiai, trumpai kvėpuoti arba 
pajunti veržiantį skausmą 
krūtinėje, atsigulk ir pasil
sėk.

3. Protiniais darbąis 
tamsta privalai užsiimti 
tiktai tąda, kad protas pa
silsėjęs ir vikrus, . bet per
traukti protinį darbą, kai 
tik pavargsti. :Tuo būdu 
tamsta galėsi geriausiai 
spręsti savo biznio klausi
mus, mažiausiai • įtempda-> 
m as savo jėgas.

• 4. Tamsta privalai paža
boti susijaudinimus. Aš ži
nau vieną ligonį, kurio 
kraujo spaudimas pašokda
vo 60 punktų aukštyn be
veik tuojau, ’kai tik jis 
smarkiai supykdavo. Taigi 
tamsta' suprasi, kaip toki 
sujaudinimai apsunkina šir
dį. Aš žinau, jog tamsta esi 
karšto, greito ūpo žmogus 
ir linkęs kaltinti kitus, ku
rie tamstą užrūstina. Ge
riau būtų, jeigu manytum, 
kad neprotingas tamstai 
dalykas susijaudinti. Taip 
mano gana daug žmonių. 
Didysis škotų chirurgas 
John Hunter, kentėdamas 
beveik nuo tokios pat ligos, 
kaip tamsta ir suprasda
mas, kaip toki sujaudini
mai kliudo širdį, sakė, kad 
Jo gyvybė yra rankose bile

rakalio, kuris užsimanytų 
jį erzinti. Net jis užmiršo, 
kad'.reikia susivaldyti, ir 
mirė nuo širdies sustojimo, 
kuomet buvo perpykęs. , '

Kada biznio klausimai 
pradeda tamstą varginti 
arba kada imi pykti, tai vi
sas sūliaunėk, sugležnėk. 
Tatai išblaškys kylančią vi
dujinę audrą.

5. Stengkis būti linksmas 
visose aplinkybėse. Deja, 
tamsta esi atmainingo ūpo 
žmogus ir kartais įpuoli j 
gana gilų nuliūdimą. Toks 
ūpas neduoda tinkamos 
energijos širdžiai zir krauja
gyslėms^ Gal tams,tai atro
do, kad Būti linksmu, kuo
met esi linkęs nuliūsti, yra 
lengviau pasakyti, negu pa
daryti. Aš norėčiau duoti 
tamstai patarimą: Kada 
tamstos jausmai nusmunka 
padugnėm, tai mąstyk apie 
kokį ypatingai smagų ir ge
rą sau atsitikimą bei paty
rimą. Tokia mintis dažnai 
pataisys tamstai ūpą.

Tamsta rūkydavai. Aš 
sakysiu tamstai visai susi
laikyti nuo rūkymo, nes esu 
įsitikinęs, jog taboka ken
kia žmonėms, kenčiantiems 
nuo širdies ir kraujagyslių 
gedimo.

Tamstos širdis šaukia sū- 
stabdyti visus darbus. Be 
to, ji prašosi visuomet lai
kyti ją liesame, smagiame, 
malonaus būdo žmoguje, 
kuris išmintingai, apribotų 
savo fizinius, protinius ir 
jausminius veiksmus.

Aš turiu tam tikrą skai-

čių pacijentų, kurių širdim 
prieš eilę metų atsitiko 
taip, kaip ir tamstos šird
žiai. Jie dar ir šiandien 
džiaugiasi gyvenimu ir at
lieka svarbų darbą. Tamsta 
taip pat gali pasiekti tokią 
būklę, jegu tik laikysies čia 
nurodomų taisyklių.

Metropolitan* Life 
Patarimai

Metropolitan . Gyvy bės 
Apdraudos kompanija savo 
knygelėje “Your Heart” sa
ko: ’

— Tūkstančiai žmonių 
su pažeistomis- širdimis 
gražiai, smagiai ir naudin
gai šiandien gyvena todėl, 
kad jie bendradarbiauja su 
savo gydytojais, duodami 
progą savo širdims. Kai ku
rie > turi progos net visai iš
gyti* '

Puikausiąs būdas pastoti 
kelią širdies ligai yra kas
met nueiti pas gydytoją, 
kad patikrintų širdies vei
kimą, ir kreiptis į jį, kai 
tik sykį ar daugiau pajun
tami ženklai, kurie gali būti 
arba nebūti širdies ligos 
ženklai. (Tegu daktaras ta
tai sprendžia.)

Jūsų gydytojas gali su
teikti galingų vaistų; jis ži
no ir naujų chirurgiškų 
veiksmų; bet jis negali jūsų 
gyvenimo už jus gyventi. 
Kaip ilgai ir kaip laimin
gai jūs gyvensite su pažeis
ta širdžia, tatai, galų gale, 
labiau ' priklauso nuo to, 
kaip jūs gyvenate, negu 
nuo .vaistų, kuriuos varto-

Atominiai Nuodai Padaro Kraujo Sistemą Kaip Negimusio Kūdikio
Atominės bombos sprogi

mas paskleidžia nematomus 
alfa, beta ir gamma spindu
lius, kurie ne tiktai kraują 
pagadina, bet taip sužaloja 
kaulų smegenis, kad jie per 
kelias iki keliolikos savaičių 
negali gaminti sveikų rau
donųjų ir baltųjų kraujo 
kūnelių. Tatai pranešė pul
kininkas dr. Elbert de 
Coursey, kalbėdamas Tarp
tautiniame Kraujo. Žinovų 
Draugijos suvažiavime Buf- 
falp jnieste, N. Y., praeitą 

fantradienį.
Atominės dulkės - spindu

liai nuvaro žmogaus kraujo 
sistemą atgal į tokį stovį, 
kokiame jo kraujas buvo 
kaip dar negimusio kūdikio, 
sakė daktaras de Coursey.

Dr. de Coursey buvo pa
ryš bendrosios komisijos,.

kuri tyrinėjo, kaip ameriko
nų išsprogdintos, atominės 
bombos palietė japonus Hį- 
rošimos ir Nagasaki miestų 
gyventojus.

Dr. de Coursey atrado to
kias atominių bombų pasek
mes:

Atominių spindulių, ištik
tos, kaulų smegenys bando 
atsigriebti ir Jš naujo ga
minti raudonuosius ir bal
tuosius kraujo kūgelius, bet 
nepajėgia, ir viėtbj krauja- 
kūriių gamina nesveikus 
narvelius, panašius į tūlų 
vėžio ligų celes. '
. Po atominės bombos, spro
gimo per keturias savaites 
darosi vis mažiau įr ma-- 
žiau’ limfocitų, < tai yra bal
tųjų-’krdujakūnių, kuriuos 
gamina limča'tiškos liaukos. 
Jeigu žmogus išlieka gyvas, ■

tai už 12 savaičių po bom
bos sprogimo atsigauna bal
tieji limfatiški kraujo kū
neliai.

Kiti baltieji kraujakūniai, 
gaminami kaulų smegenyse, 
menkėja ir nyksta taipgi 
per 4 savaites. Bet už 8 iki 
9 savaičių po> atdm-bombos 
sprogimo < atsigriebia baltų
jų '• kraujakūnių augimas 
kaulų ^smegenyse.

Raudonųjų • kraujo frutu- 
liųkų skaičius griežtai su
mažėja pirmojoj savaitėje’ 
po bombos sprogimo ir eina 
vis niažyn dar per 5 iki 7 
savaičių. Viso praeina 14 
savaičių; iki raudonieji 
kraujo kūneliai sugrįžta į 
normalų stovį.

Nuo , atominių nuodų- 
spindulių is pradžios pra
nyksta tie baltięji krauja- ■

kūniai, kuriuos kaulų sme
genys gamina. Tačiaus pa
silieka kraujuje kai kurie 
atsparesni narveliai (celės), 
vadihami histoblastai. Tai, 
yra jauni narveliai, kurie 
laikomi pirmatakais ir pra
dėtoj ais taipgi visų kitų 
kraujo kūnelių.

Šie narveliai - histoblas- 
tai daugėja, ir per 8 savai
tes visi kraujo smegenys už
sipildo .jaunomis kraujo ce
lėmis. Atrodytų gerai,' bet 
taip nėra. Nes tos kraujo 
celės kaulų smegenyse vis 
neauga ir nebręsta.'

Šiame atominės ligos laip
snyje reikia žmogui kartoti
nai įleidinėti sveiko svetimo 
kraujo iki trečio mėnesio po 
bombos sprogimo. Tik tada 
pradeda atsigriebti gami
nantieji kraują ligonio or-,

ganai ir ima bręsti celės 
kaulų sniegenyse.

N. M.

Automobiliai N. Y Valstijoj 
Užmušė 781 per Pusmetį •

Albany, N. Y. — Per pir
mąjį 1947 pusmetį automo
bilių nelaimėse New Yorko 
valstijoj buvo užmušta 807 
žmonės ir sužeista 53,031. 0 
šiemet per tą patį pusmetį 
automobilinėse n e 1 aimėse 
valstijoje žuvo 781 asmuo ir 
sužeista 51,426.

Princeton, N. J. — Polici
ja ieško, Šerų gemblerio 
Henry M. Brookso, kuris 
nužudė savo bendrą J. R. 
Watkinsą.

mis — streptomycinui dir
va pasidaro siaurutė ir 
bergždžia. Kur jau esti iš
gedusių plaučiuose skylių, 
tai nebėr ko nei užsidėt su 
streptomycinu. Dar blogiau, 
kai krūtinėj susidaro skys
čių bei pūlių (empyema, py- 
othorax). Streptomyciną čia. 
sutrukdo skysčių rūkštu
mas ir bakterijų įsigarga- 
žėjimas, storžieviškumas.

Kaip pirmiau minėjom, 
streptomycinas neretai pa
daro ligoniui pavojų, dar 
didesnių ir už pačią džiovą. 
Kai kada jis pakerta orga- 
nizrhą pastoviai ir nebeiš
gydomai. Mat, streptomyci- 
nas yra, palyginti, pusėtinai 
nuodingas, ypač vartojant. 
ilgą laiką — keletą mėnesių 
ir didesnėmis dozėmis.. 1

T *
Tarpe nuodingų -strepto

mycino poveikių esti tūlų 
nervų sugedimas, inkstų, 
kepenų, ir kitokių organų 
apsilpimas, kraujo gedimas, 
odos uždegimai ir vietiniai 
suerzinimai. Ausies mecha
nizmą streptomycinas daž
nai pagadina, girdimojo 
nervo galūnes sunaikina. 
Žmogus apkursta, galva 
jam sukasi, kvaišta, ausyąe 
skamba, ūžia. Ligonis past- 
daro kai kada alergiškas 
(liguistai jautrus) strepto
mycinui, gauna odos užde
gimą, kraujo gedimą ir t.t..

'Nelengva nustatyt# strep
tomycino dozė. Paprastai 
įleidžiama su adata džiovi* 
ninkui į raumenis po 1 mg. 
(miligramą) šviežiai ištar- 
pinto vaisto miltelių bei 
trupinėlių. .Streptomycino 
tirpinys reikia laikyt ant 
ledų, šaltai, nes jis greit 
genda ir nustoja savo veiks
mo. Geriau leisti tą paistą 
dukart į dieną, per mėnesį, 
du, tris mėnesius.

Jei per tą laiką pagerė
jimo nesimato, tai daugiau 
streptomycino vely nebe- 
vartot. Veikiausia džiovos 
bakterijos bus gavę apsi
prasti ir nebeboja strepto
mycino.

Vartojant streptomyciną, 
reikia kas kelios dienos ty
rinėt džiovininko kraują, 
ar dar nepradėjo jis gesti, 
ar nepradėjo vystytis kokia 
mažakraujingumo rūšis. At
seit, streptomyciną tegali
ma vartoti sanatorijose bei 
ligoninėse, kur- yra tam 
prityrę gydytojai.

Amerikoje džiovos ligose 
streptomycinas tebėra tyri- v 
nėjimo bei tikrinimo stadi
jose. Privatinėj praktikoj jo 
vartot negalima, pavojinga. 
Ligoninėse ir sanatorijose, 
su visais patogumais, strep
tomyciną vartoja gydytojai, 
bando ant tam tikrų džiovi
ninkų. Gal kada, laikui bė
gant, , pasiseks ištobulinti 
tinkamesnę streptomycino 
arba kokio panašaus tubek- 
liostatiško (tuberkuli o z ę 
stabdomo) preparato rūšį. 
Tada gal pasidarys lengviau 
ir tikriau ją naudoti džio
vos ligų nuotykiais. O, kol 
kas, yra keblumų ir yra ne? 
tikrumų.

Senos, įprastinės sanato
rijų džiovai gydyt metodės 
vis dar tebėra . pamatinės: 
geras, gamtiškas, negadin
tas maistas, vitaminų gau
sa, poilsis, oras, saulė, tūlos 
operacinės priemonės.

I

J
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\ — Lukterk! .•. . Tuščia. Iš karto pa
stebės ...

Klemansė kiekvieną rytą išeidavo su 
krepšeliu; atnešdavo duonos, vaisių, 
kartais mėsos. Su džiaugsmu ji gamino 
pietus; jai atrodė, katį ji lepina Žano ...

Klemansė pasakojo:
— Deviliai atvažiavo ir Russo su žmo

na. Kalba, kad daugelį grąžina. Devilis 
’ verkė, klausinėjo manęs: “Kaip komu

nistai? ...” Aš jam atšakiai!: “Komu
nistai pogrindyje. ,Ne'taip lengva suži
noti ... Bet jie ne tokie, kad pasiduo
tų .. y Ką aš galiu pasakyti? O jiems to 
maža. Jie kalba: “Kuo, mums dabar pa
sikliauti? ...” Su vokiečiais niekas ne
nori gyventi. Tu paimk dešros, dešra ge
ra. Sviesto nėra. Greitai nieko nebus. 
Vokiečiai viską išveža. Markių jie turi, 
kiek nori: spausdina ir dalina karei7 
viams. Aš mačiau, kaip pasiuntiniai iš
nešdavo dėžes!... Viską griebia — ka
vą, kojines, batelius. Tu valgyk geriau!

. Kas žino .. . Greitai ateis badas. O tau 
reikia daug sveikatos. Devilis teisingai 
pasakė: “Dabar visa viltis juose...’'

Kai kilo♦ panika, Denizai pasakė: “Tu 
pasiliksi, dirbsi Paryžiuje. Ryšius palai
kyk* per Gastoną.” Vokiečių atėjimo, iš
vakarėse Deniza nuėjo sakytu adresu. 
Duris atidarė užsiverkusi moteris, tarė: 
“Gastbną paėmė, o aš išeisiu pėsčia'...” 
Deniza apvaikščiojo visus draugus: na
mai užkalti. Išvažiavo? Arba slepiasi?

Pačiu baisiausiu dalyku jai-atrodė 
nieko neveikimas. Laikas slinko lėtai; 
naktį ji tiesiog norėjo sudaužyti sieninį 
laikrodį — tiksena, tiksena... Prausyk
loje varva vanduo — lašas po lašo...

Kur Mišo? Ji numirs ir nesužinos, 
kad jis gyvas, neišgirs “ir dar kaip!” Jie 
galėjo būti kartu, galėjo būti laimingi. 
Dabar nieko nebus, nei susitikimų, nei 
gyvenimo. Paryžiuje vokiečiai. Reikia po 
daugelį sykių kartoti tuos žodžius, kad 

"•patikėtum. O Mišo nėra. Gal jį užmušė.
Arba paėmė į nelaisvę... Kaip tat bai
su — pakliūti į jų rankas/ gyvam!. .. 
Jie paėmė į nelaisvę ištisas armijas...

Ilga atrodė birželio naktis, ir apkvai
šusi Deniza pusiaumigoj kartojo: “Mi
šo!... Mišo!. ..”

Staiga ji atsiminė: Klodas jai buvo 
sakęs, kad jį paliksią Paryžiuje. Reikia 
surasti Klodą. Deniza atsiminė adresą: 
ji buvo suradusi jam kambarį po gegu-

* žės pavojaus. Gal jis ten? ...
Klemansė ją apkabino, tartum reng

dama tolimai kelionei.
— Tu ryškiau nudažyk lūpas —• jie 

tokių neliečia ...
Teko pereiti miesto centrą. Pamačiusi 

pirmąjį vokietį Deniza pasitraukė atbu
la, vos neėmė bėgti. Koks šlykštus snu
kis ! O ant rankovės — svastika... Bet 
negalima būti- tokiai nervingai./ Dabar 
teks viską slėpti, dangstyti... Ji nuėjo ' 
toliau; galvojo viena: ras Klodą, pradės 
dirbti... z

Štai ir Bulvarai!. .. Deniza stengėsi 
nesižvalgyti, bet vis dėlto žvalgėsi. Di
džiulių kavinių terasose sėdėjo vokiečių 
karininkai su prostitutėmis. Moterys bu
vo apsirengusios, kaip paplūdimyje — 
basos kojos apmautos sandaletais, nagai 
nudažyti purpurine spalva. Juokėsi, gė
rė šampaną, sumušinėjo stiklais. Vitri
nose buvo išstatyti žodynai, kelionių va
dovai po Paryžių vokiečių kalba. ’ Pre
kiautojai siūlė kareiviams suvenirus — 
mažyčius Eifelio bokštelius, 1 segtukus, 
atvirutes su vaizdais, nepadorias foto
grafijas. Prekyba vyko gyvai. Frankus' 
keitė į markes. Laikraščių pardavėjai 
šūkalojo: “Matin”! ^Victoire”! ,

Deniza nupirko laikraštį, atskleidė: 
“Mūsų malonūs svečiai, neginčytina, • 
įvertino Paryžiaus ’ virtuvės švelnu-

> mą...” Ir skelbimas: “Baigiau du fa
kultetus. Kalbu vokiškai. Ieškau ofician
to vietos.” Ji numetė lapą.

Užimtame tuščiame mieste vyko įtar
tinas, tamsus lervų, kapinių vabalų gy
venimas. Buvo pardavinėjami paveiks
lai, marškiniai, šypsniai, garbės liku
čiai. Su pasibiaurėjimu Deniza kląusinė- 
jo save: “Ir tai — Paryžius? ...” Ji nu
ėjo iki kairiojo kranto; ilgai žingsniavo 
tuščiomis gatvėmis: s gatvės be žmonių 
atrodė kur kas ilgesnės. -

Užkerėtas miestas! Paliktų magazinų
* languose įprasti daiktai: kaklaraiščiai,

žaislai, taurės su cukrainiais. Skėtis, 
kaip senis, prisišliejęs prie užkaltų durų
— skėtį pamiršo. Balkone sudžiūvęs je- 
raminas. Narvelis, o jame negyva paukš
tė. Mieganti gražuolė, — pamanė Deni
za, atsiminė vaikiškos knygos payeiksliu-

• ką. Puošnūs fasadai, Ranesanso statulos, 
Liudvikų kolonos — anksčiau ji jų ne
pastebėdavo: minia užstodavo akmenis. 
O dabar akmens džiūgavo nugalėję žmo
nes.

Por-Rojalio bulvare kuprius žiūrinėjo 
medžių krūvą. Praėjo aklys, baksnoda
mas lazda. Prakibildavo šlubas paaug
lys. Visi luošieji, visi apsigimėliai išlin
do iš plyšių; jie negalėjo pasitraukti ir 
užgyveno miestą.

Žydėjo liepos. Kvepėjo nykia vasar- » 
viete. Lakstė išgąsdinti paukščiai —jie 
negalėjo priprasti prie motorų ūžimo: 
nuo ryto iki nakties viršum užkariauto 
miesto sukosi vokiečių lekavai; jie 
skraidė žemai, atrodė, tuojau nupilus 
stogus.

Tuščia... Ir staiga — žmonės! Grin
diniu ėjo pabėgėliai; ant rankų nešėsi 
pervargusius' miegančius vaikus. Prieš x 
savaitę jie buvo palikę miestą. Tada jų 
veiduose buvo siaubas ir viltis; jie klau
sinėjo, kuria gatve išeiti, keikė išdavi
kus, svajojo prasiveržti į gyvenimą, O 
dabar jie kiūtino, kaip kuinai į skerdyk
lą. Jie tiek buvo, pergyvenę per tas die
nas! Gulėjo kulkosvydžių ugnyje, laužė 
traukinius, verkė prie užnuodytų šuli
nių. Daugelis neteko artimųjų, ir‘visi 
nustojo vilties. Išeidami, jie nežinojo, 
kad Paryžius apsuptas. Priėję ligi Šatro, 
ligi Orleano, ligi Žijeno, jie pamatė vo
kiečius. Juos sustabdė, nuvarė atgal. Jie 
grįžo į gimtąjį miestą, kaip pagautas 
bėglys į kalėjimą. Ir motina, baimingai 
dairydamasi į vokiečius, šnibždėjo įsirė- 
kusiam vaikui: “Tyliau!...”

Ant sienos Deniza pamatė plakatą? 
vokiečių kareivis laiko vaiką; Jam su 
pasitikėjimu šypsosi moteris; parašyta: , 
“Štai Prancūzijos gyventojų globėjas!” 
O šalįmai senos teatro afišos skiautės: 
“Odeonas ... Premjera ...” “Sutramdyk 
mas atšakiosios” ..'. Vokiečio akys buvo 
žydrios ir blizgančios. Tos akys dabar iš 
visur žiūrėjo į Denizą. Ji nusisukdavo, 
akys vėl pasirodydavo; ji perėjo į kitą 
pusę —-tas pats ryškiai mėlynas ema
lis. Ir neištvėrusi Deniza suriko — akys, 
atsiskyrusios nuo sienos, ėjo priešais. 
Ji ne iš karto suprato, kad tai gyvas 
žmogus. O leitenantas žaismingai su- 
pliaukšėjo lūpomis.

Deniza išėjo į aveniu de Gobelen. Sau
lės atkaltoje stovėjo eilė — dvidešimt ar 
trisdešimt moterų. Paskui sujudo skare
lės, garbanos, rankinukai:

— Kareivių ieško!, ..
Moterys šoko į artimiausią namą, ir 

ant asfalto pasiliejo melsvas, skystas 
pienas. Policininkai išvedė iš tarpvartės 
jaunuolį. Jis buvo kareiviškomis kelnė
mis, mėlyna darbininko palaidine. Kaž- • 
kas šūktelėjo: .

Praleiskite motiną! , ' ...
Sopė (Denizai, pirmą akimirką pasi

rodė, kad tai Klemansė) priėjo prie ka
reivio, stipriai jį apkabino. Jis sukuždė-
• —- I /jo: '

— Sudie, mama! •. .
. Jį pastūmė į furgoną. Motina, apžvel
gusi sumišusius policininkus, rūsčiai pa- ‘ 
'sakė:

— Štai kam, vadinas, jūs dirbat!....
Ir vėl mėlynos emalinės akys* — geria 

konjaką, valgo dešras, kvatoja...
Deniza pasuko už kampo. Tai buvo’ 

skurdus kvartalas už Itali aikštės’ Na
mai tarsi nurengti — purvas, išsigimi-, 
mas; jų daugiau nepuošia nei minios 
triukšmas, nei margos vitrinos. Ant sūo- 
liukė seniukai lošia kortomis.. Moterys 
stovi pavartėse, ' pasirengusios dingti, ' 
kai tik pasirodys kareiviai. Bet vokiečiai 
čia neužsuka. '

Deniza paskambino. Tyla ... Kas ži
no? ... Paskutinėmis valandomis žmonės 
traukėsi prieš savo . valią, pasiduodami 
žingsnių ritmui, beprotiškam kitų norui
— ištrūkti, išeiti. O vėliau Klodą galėjo 
areštuoti — vokiečiai eina per namus... 
Deniza įsiklausė — nė krepšt... -

O Klodas /—laikydamas ranka skląs- 
4ą — skausmingai galvojo: štai ir atėjo! 
Neatidarė — dar laisvės valandėlė ;..

—- Tu!... *
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Kaip Kalinami
Mūsų Broliai ' >

Anuo kartu jau-tekb rašyti, 
kad nekaltai įkalintieji', fa
šistinių gaigalų įskųsti mūsų 
broliai ir seses jau aštuoni 
menesiai kaip vargsta be lais
ves,/ paskutiniuoju laiku vy
rai tapo ištremti į salą, atskir
ti toli nuo savo šeimų.

Laikraštyje “O, Popular” tū
pusiame straipshyje apie iš^ 
tremtuosius “Baisus užlaiky-, 
mas ištremtųjų į salą,” iš 14- 
7-1948, rašoma apie jų gyve
nimo sąlygas “Anchieta” salo,- 
je. Ten įrodoma, kad 15 sve
timšalių, kurie kaltinami esą 
“komunistiniais agentais,” gy
vena blogiausiose sąlygose, 
jie gyvęna uždaryti mažuose 
cementipiuose kambariukuose, 
2 metrų ir 20 cen£. ilgio ir 2 
metrų pločio, kurių sienos vi
sada drėgnos ir šlapios, iš 
kurių neišleidžia pakvėpuoti 
grynu oru, nes laukan išėji
mas uždraustas. Stasys Ko- 
'vas, kurio moteris mirė bū
nant kalėjime, negavo leidimo 
net atvykti, kad atidavus pa
skutinę pagarbą mirusiai žmo
nai. z »’ .

.Rusų stačiatikių kupigas Di- 
mitrio Tkačenko, išvilktas iŠ 
kunigo rūbų ir apvilktas kali
nio rūbais, trumpai apkirpta 
barzda ir jam neleidžiama 
laikyti religinių pamaldų.

Kalinių valgis labai pras
tas, ir mažai. Visi kaliniai la
bai išgeltę ir • suliesėję, jų 
Sveikata pavojuje. “Be to, 
laikraštis pastebi, kad “tie 
penkiolika svetimšalių yra gyj 
vi palaidoti. Jokio susisieki
mo su pasauliu 'neturi. Kas
dien esti kareivių formoje 
perkratinėjami. Visa jų gau
nama ir siunčiama korespon
dencija eina per griežtą ir 
žiaurią cenzūrą.” šeimų na
riams nėra galima juos ap
lankyti, nes- kelionė 'iki 

• hėtos salos, ten ir atgAl, 
ma virš keturfų dienų ir 
nuoja labai brangiai, kas

jokiu būdu

X.

vokacijomis ir panašiai.
Meš, demokratiniai Brazili

jos lietuviai, nėnuleiškime ran
kų ir veikime visi vieningai, 
kad užkirtus’kelią fašistinių 
lietuvių provokacijoms, skun
dams ir visai jų žalingai vei
klai. Darbuokimės, kad pa
gelbėjus nekaltai įkalintiems 
mūsų broliams, k*ad juos iš
laisvinus kuo greičiam

Dalgis.

Philadelphia, Pa
Tūlas laikas atgal buvo per 

dienraštį “Laisvę” pranešta, 
kad sužeista Paulina Bara
nauskiene ir randasi ligoninėj. 
Labai ačiū* visiems draugams 
ir draugėms, kurie, lanke ligo
ninėj ir namie, siuntė atviru
tes, gėles ir kitokias dovanas, 
suteikdami savo užuojautą.

Dabai’ turiu pranešti, kad 
mūsų brangi mamytė jau par
ėjo namo, nors dar nepasvei- 
kus, nes ranka dar vis įdėta į 
“cast’ą.7 ir nežinia kada galės 
atgaut spėką ir stot vėl prie 
darbo. Tačiau labai linksma, 
kad sugrįžo į namus.

Namų antrašas—9'00 W. So
merset St.

Duktė LoŪise.

Protestuoja Prieš 
Komunistų Areštus 

* * ‘

Pietinės Kalifornijos Slavų 
Taryba pasiuntė protesto Re
zoliuciją' prezidentui Truma- 
nui ir generaliam prokurorui 
Tom Clark, kurioje protestuo
ja prieš komunistų areštus.

Protestas sako, kad^ areštas 
19 komunistų vadų paneigia 
teises, kad tai yra pavojinga 
laisvei, ir kad komunistai 
areštuojami ^daugiau už tai, 
kad jie agresyviai ir ryžtin
gai koVoja prieš monopolinį 
kapitalą, prieš aukštas kainas 
ir didelį išnaudojimą, 6 ne už 
tai, kad jie būk prieš val
džią suokalbiavę. To suokal
bio Jiems neįrodyta.

Slavai taipgi smerkia užsie
nio politiką, kuri vieton eiti 
prie taikos užtikrinimo dau
giau stumia šalį prie naujo 
karo.

Rezoliuciją pasirašė tarybos 
prezfdentas Frank Petrovič ir 
sekretorius Kazimir T. No- 
wacki.

>•

» i

(Daugiau bus)

mi- 
uži- 
k ai- 
dar-

padėtyje to- 
japonai—fa-

bininkų šeimynai 
nėra prieinama.

- Visai kitokioje 
j e saloje gyvena
šistiniai nusikaltėliai, areštuo
ti karo laiku, veikusieji fa
šistinėje organizacijoje “Chin- 
do-Remei.” Jie yra laisvi sa
loje. Laisvai vaikšto po ją, 
laiveliais žuvauja ežere ar 
upėje, ir panašiai. Dalis jų 
dirba net kalėjimo raštinėje 
ar kituose lengvesniuosė užsi
ėmimuose.

Taip vargsta mūsų broliai 
/(lieku neprasikaltę šiai šaliai, 
o tuo tarpu biaurūs jos prie
šai toje pat saloje gyvena, 
kaip atostogas leisdami. Gi 
kiti, taip pat šios šalies prie
šai, nekaltų mūsų brolių įskun
dėjai lietuviški fašistai, švais
tosi mūsų kolonijoje ir ieško 
naujų aukų.

Jr^Mūsų sesių, likusių Sao 
Paulyje' “Viešame kalėjime,” 
padėtis nei kiek negeresnė. 
Jos užlaikomos tamsiose ir' 
drėgnose kamerose, . valgis 
duodamas tiek prastas, kad 
nūio jo 'dažnai serga vidurių 
liga, o kas valanda, kas mi
nutė jos jaučia žiaurių sargų 
varžymus ir persekiojimus.

Kiek geriau jos randasi už 
ištremtuosius tik tuo atžvil
giu, kad jų šeimos jas gali 
aplankyti ir retkarčiais įteikti 
ką nors iš valgio.' Taip gali 
žinoti apie Jų padėtį, sveika
tą ir pasikalbėti nors'trumpai.

Kultūros-Švietimo
Darbuotojų Pasitarimas
' ŠIAULIAI. — Įvyko apskri
ties klubų-skaityklų ir biblio
tekų . vedėjų pasitarirhAs-sefni- 
naras. Pranešimą apie kultū
ros-švietimo įstaigų uždavi
nius derliaus valymo metu 
padaiX Lietuvos KP (b) Šiau
lių apskrities komiteto sekre
torius propagandos reikalams 
Zubavičius. Pasitayimč buvo 
svarstytas taip pat klausimas 
dėl knygų ir periodinės Spau
dos platinimo kaime.

•.Nekaltai įkalintų brblių ir 
sesių kančios ir jų šeinių’ ne
laimės kaltė puolų, aut lietu-! 
yiškų fašistinių elementų: A." 
Polišaičio ir P. Ragažin^ko. 
P. R. A. L. Kongresas nie-i 
kuo neišstojo prieš šį kraštą 
ir jame dalyvavę areštuotieji 
mūšų kohg-i^sistai šiai šaliai 
niekuo neprasikalto. R. P. A. 
L. Kongreso sėkmingas praėji- 
mas ir jam pareikštas pla
čiausias Pietų Amerikos lietu
vių . pritarimas sudavė didelį 
smūgį lietūviškiešiemš • fašis
tams, už tai jie dabar ir /ker
šija, kur gali,, skundais, pro/

le rašo, kad komunizmas šiais 
rinkimų metais yra pati “cen
trinė tema” dėl abiejų kapita
listinių partijų — demokratų 
ir republikonų. Jie vieni ki
tus mėgins pergalėti savo rin
kimų kampanijos kalbose, mė
gins prifodyti balsuotojams, 
kaip jie “apsidirbo su komu
nistais,” atleisdami juos iš 
vietų valdžioje. Iš šito re
daktoriaus išsireiškimo gali
ma suprasti, kokie jie yra lais
vės mylėtojai.

f » 1

- Kiekvienam išsireiškime, 
kaip demokratai, taip republi- 
konai rėkia išsižioję,, kad jie
stovi už žodžio laisvę, u/ž.lais-Ak 
v^ politinių įsitikinimų, o kaip 
tik suranda, kad darbininkas, 
nors ir geriausiai atliekąs dar
bą savo vietoj, bet nepritariąs 
jų partijos politikai, tai ir eik 
laukan iš darbo.

Kokia gali būti žodžio lais
vė, jeigu žmogus turi prarast 
darbą tik už tai, kad jis ar Ji 
supranta kitaip negu demo
kratų ar f’ėpublikonų- vadai 
norėtų ?

Kodėl mės, Amerikos pi
liečiai, turėtume taip didžiuo
tis, kad pas mus yra laisvė ir 
demokratija, kuomet politiniai 
įsitikinimai taip varžomi ?
Jeigu tik už prigulėjimą prie' 
vienos ar kitos partijos ne^, 
tenka darbo, tai kokią laisvę A 
mes turime? Numirti badu 
netekę darbo ? <

Senas Losangelietis.

Devynių Mylių Pikieto -Linija
Jau 10 menesių kaip 1,- 

500 žemes ūkio , darbininkų 
DiGiorgro vaisių plantacijoj 
streikuoja. Kompanija atsisa
ko pripažinti uniją ir abelnai 
nesiskaito su darbininkų rei
kalavimais.

Keturios unijos čia tuęi pi- 
kieto linija apie plantaciją. 
Ta linija nusitęsia net devy
nias mylias ?pie visą 22,000 
akrų žemės plantaciją, kur 
eina streikas. \ /

Pastaruoju laiku konferen
cijoj 'tarpininkaujant Nation
al Labor Relations Boardui 
darbininkai laimėjo keliais 
punktais. Kompanija nenori 
skaitytis ir su NLRB patvar
kymais. Ji užsispyrus griauti 
uniją. ,

Darbininkai gerai laikosi, 
Pikieto' linija Nulaiko daugelį 
nuo darbo, nes kai kurie at
vyksta iš toliau nežinodami,, 
kad čia streikas eina. D.

Norwood, Mass

Piknikas būs toje pačioje vietoje, kur buvo, pernai

Ar Tai Žodžio Laisve?
Vienas kapitalistinis laikraš-, 

tis mūsų mieste savo editdria-

( ,, - <' i ■ -

Iš Visos apylinkės ir iš tolimesnių kolonijų traukite į Philadelphijos

PIKNIKĄ
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

a

KAUNAS. — Jonavos baldų 
fabrikas nuolat plečiamas, 
šiomis dienomis perduotas 
eksploatacijon baldų poliravi
mo cechas. Tatai įgalina įmo
nę gaminti pirmarūšius bal
dus. «

Staiga mirė Kazys Valma, 
58 metų amžiaus. Tik nese' 
niai dienraštyje Laisvėje bu
vau pranešęs apie' jo vedybas 
su EI. Brazdžiūniene ’(Viė* 
čiūte) ir įlinkėjau ilgo ir lai
mingo jiems gyvenimo.

Bet, matote, kad mano pa
geidavimai ųeįvyko. Mirtis jį 
išy^ė iš Jfyvųju tarpo. Ma
nau, kad velidmo gyvenimą 
darbus spaudoje apibūdins 
tie, kurie arčiau su juo susi
eidavo. Giminėms ir jo žmo
nai reiškiu užuojautą.

♦ ‘ ‘ Jaunas Senis

----------------

Philadelphia, Pa

Crescent Picnic Grounds
56 CORNELL AVENUE GLOUCESTER-HEIGHTS, N. J.

Gera Sale Šokiams. Gerą Muzika.
O . • »

. ’ *( • z ' < ' 1 \ •• ' '

Kadangi ant rytojaus bus Labor Day Švente, tai yra puiki proga atvykti bu
sais iš kitų miestų. Todėl atvažiuoja busai iš Brooklyn, Baltimore ir iš kitur.

Įvyks Sekmadienį ' 

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
- ■ 'i-- “

KELRODIS: Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), 
5 m^lips nuo Delaware River tilto. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant. vieno 
kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito/ Atlantic Gas stotis; čia pasukite po 
dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta. . . . • •; • ’ -

Kurie važiuosite busais, tai nup Market St. Ferry pain^kite p,o dešinei tyisą "No. 2 
Gloucester Heightš, kuris davės iki vietos.

Iš New Yorko, Elizabetho ir Newarko važiuokite Route No. 1 ir prie 3-Čio
Circle (ratd apsisukimo) tėmykite Route 130 ir sukitės po kairei. Davažiavę di
delę patiltu arti Cahideho laikykite? po kairei, nepaleiskite Route 130 ir tėmy- 
kite vietas, kaip aukščiau nurodyta.

4 pusi.—Laisv6i(Liberby, Lith. Daily)—' Pirm., Rugp. 3b, 1948



Deerbrook, Wis

ti

Montello, Mass.

išsi-

Žinios iš Lietuvos

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ir naujo karo kurstyto- 
pmokami, visiškai 

kraustė iš proto.

Iš Lietuvių Ūkininkų 
Kolonijos Wisconsine

LDS 116 kuopos susirinki
mas atsibuvo 8 d. rugpjūčio, 
pas draugus Lukus, farmoj, 
Brayant, Wis. Narių dalyva
vo beveik^ visi. Iš valdybos 
raportų pasirodė, kad kuopa 
turi ižde $37.90.
, Pikniko rengimo komisija 

išdavė raportą, kad pikni
kas įvyko 20 d. birželio, pas 
draugus Ornikiecius, farmoj, 
Merrill, Wis. Pelno liko $18.- 
54. '

Kadangi draugai Slančaus- 
kai apleidžia Deerbrook ir bu
vo kuopos valdyboj, tai reikė
jo išrinkti į jų vietą kitus. 
Vice-pirmininku išrinktas K. 
Pažarskas, nutarimų raštinin
ku Lillian Pažarskas, finansų 
raštininku Olga Getts.

Nutarta surengti draugam 
Slančauskam išleistuvių vaka-

rėlį pas K. ir'Lillian Pažars- 
kus, farmoj, 10 d. rugpjūčio.

Nutarta gauti daugiau na
rių į kuiopą. Sekantis susi
rinkimas nutarta laikyti pas 
K. ir Lillian Pažarskus.

' Susirinkimui užsibaigus 
draugai Lukai pavaišino visus 
skaniais valgiais iy gėrimais.
Slančauskų Išleistuvių 
Vakarėlis

Rugpjūčio 10 d. LDS 116 
kuopa buvo surengus vaka
rėlį pas K. ir Lillian Pažars
kus atsisveikinti su draugais 
Slančauskais, nes jie pardavė 
savų ūkį, apleidžia Deerbrook 
ir grįžta į Chicagą apsigyven
ti. Suširinko gražus būrys 
draugų ir draugių palinkėti 
jiems laimingo gyvenimo Chi
cago]. Buvo prirengta skanių 
valgių ir gėrimų. Buvo gra
žus keiskas su dviem raudo
nom rožėm ir atsisveikinimo 
žodžiais nuo LDS draugų, ir 
įteiktos dovanos po porą gra
žių pirštinių.

Jono Pažaisto 
Gimimo Diena /

Jonas ir Viktorija'turėjo 
vakacijas pas sūnų Kazimierą 
ir marčią Lillian, Deerbrook, 
Wis. Rugpiūčio 10 d. pripuo
lė Jono Pažarsko gimimo die
na sykiu su drgg. Šlančaus- 
kų išleistuvių vakarėliu, tai 
jo sūnus Kaz. Pažarskas at
nešė gražų “gimtadienio, keik- 
są.” ir visi susirinkę palinkė
jo jam, kad sulauktų dar 
daug gimtadienių. Pasišneku
čiavę, pasilinksminę skirstė- 
mės n*amo. J. Slfench.

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

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

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

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

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

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston .Point.

Liuosybės Choro vėliausias 
susirinkimas įvyko gegužės 
mėnesį. Į valdybą išrinkti vi
si pirmiau joje. buvę. 'Pirmi
ninkas yra Ed. Skliutas, už
rašų raštininkė Atilij’a . Oren
taitė, finansų rast. '— Helen 
Kondrat, kasieriuis—dSeta Pe- 
ttick. Visi jauno amžiaus ge
ri choriečiai.

'Liepos 18 d. choras tu|rėjo 

 

išvažiavimą į Silver maudy

 

nes. Kurie dalyvavo, tai 1/ikosi 

 

patenkinti. Tiesa, kaip /kurie 
perdaug buvo saulės 
čiūoti.

Vasarinės meno ha 
reikale nutarta leisti 
jaunuolę.
mė Aldona Wallen.

Metinis choro piknikas- įvyks 
Lietuvių Tautiško Namo Par
ke 4, 5 ir 6 dienomis rugsė
jo (Sept.). šeštadienį, 4 d. 
rugsėjo, bus judami paveiks
lai rodomi, žinoma, vakare. 
Gi 5 ir 6 d. bus piknikas. Bus' 
gera orkestrą ir dainų pro
grama abi dienas.

Geo. Shimaitis.

ubu-

yklos 
vįęną- 

Į mokyklą1' ajpsiė-

h
A

K

Keturi Lanier berniukai gyvena traileryje su savo mo
tina ir mažu broliuku nuo Atminimų Dienos potvynių 
Vanport, Oregon. Tai jau savaime varganas gyveni
mas, daugeliu atyejų blogesnis už europiečių išvietintų- 
jų (DP’s). Tačiau to neužteko. Ųž dviejų mėnesių po 

nelaimės, jiems pakele nuomas už tuos trailerius.

Naujasis Priverstinos 
Tarnybos Įstatymas

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ti. Bet kaip pradėjo įstatymą 
vykdyti gyveniman,' sukilo 
Britanijos Medicinos Susivieni
jimo Australijos skyrius. Ir 
viskas turėjo būti padėta į 
šalį.

Iš Europos sugrįžo guber
natoriaus Dewey patarėjas 
tarptautiniais reikalais, Fos
ter Dulles. Jis sako, kad šiuo 
tarpu Europoje politiniai daug 
ramiau, negu Amerikoje.

Su tuo galima sutikti, čio
nai raudonbaubizmas ir rau
donųjų raganų medžiojimas 
sukėlė tokią politinę isteriją, 
kokios visas , civilizuotas pa
saulis dar nebuvo matęs. Tū
li politikieriai, amunicijos ka
rai it; 
jų ’

Daugiau liaudies švietėjų
VILNIUS. — Pasibaigė eg

zaminai Vilniaus Pedagoginio 
Instituto neakivaizdiniame sky
riuje. Tuo pačiu metu vyksta 
ir aukštesniųjų kursų neaki
vaizdininkų užsiėmimai.

Netoli Vilniaus organizuoti 
mokytojų pasitobulinimo kur
sai, į kuriuos atvyko apie 
mokytojų.

200

mouldeRiai
Patyrę prie ten brass molds

Hollywood Novelty Co. 4
187 EAST BROADWAY, N. Y. C. M 

Telephone , GRamercy 5-0511
< . . , ... (20M)“/.
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SMARKUS VIESULAS J 
GAL KLIUDYS 
FLORIDĄ?

Miami, Florida. — Siau
tėja smarkus viesulas nuo 
Puerto Rico link Floridos. 
Dar nežinoma, ar jis kliu
dys Floridą, ar ne. Viesulas 
sukasi 100 mylių smarkumu 
per valandą ir pirmyn lin
kui Floridos varosi po 18 
mylių per valandą.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
jvyks rugsėjo 1, kaip 7 vai. vak., 
Liaudies name, 735 Fairmount Ave., 
Phila., Pa. Visi delegatai ir orga
nizacijų nariai, kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą; ir dar ku
rie neapsiėmę dirbti dienraščio 
“Laisvės”, piknike. Komisija mel
džia jus apsiimti, nes piknikas įvyks 
tik už 3 dienų po susirinkimo, o 
svečių atvažiuoja iš tokių miestų iš 
kurių dar mūsų rengiamam “Lais
vės” piknike nebuvo atsilankė, tad 
mes turime visus gražiai aptarnau
ti, o veikiausiai ir vietinių daugelis 
susirinks, nes tikėsis susitikti su pa- 
žįtamais ar giminėmis. Beje, pikni
kas įvyks toj pačioj vietoj, kur per
eitą metą buvo, — Crescent Picnic 
Grounds, Gloucester Heights, N. J.

.yaldyba (204-5)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) •

Laidotuvių
Direktorius

d.

Liūdesio valandoj kreip
kitės .prie manęs dieną ar 
naktį, '(J greit suteiksime 
modernišku patarnavimą., 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer-, 
inęninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.^ 

r 1*.

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110 \

August Gustas 
BELT AIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
< ' SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar Vainiką, , 
ko jūs reikalausite. k \ 

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

4.

P

Great Neck, N. Y.
Sekmadienį, tai yra 22 

rugpjūčio, įvyko bendras pik
nikas, kurį rengė vietinės lie
tuvių organizacijos. Piknikas 
buvo smagus ir pasekmingas. 
Turėjome žaislų — kaip tai, 
virvės traukimą, pypkių rūky
mo kontestą ir tt.

Puikią- kalbą pasakė D. M. 
Solomskas, ALDLD Centro se
kretorius. Kalbėjo apie atei
nančius šalies rinkimus ir ko
kią svarbią rolę lošia naujoji 
Progresyvių Partija, vadovau
jama Henry Wallace’o ir se
natoriaus Glen Taylbr’o. Tai
gi, vardan rengimo komiteto 
noriu pa^čiuoti visiems pikni
ko dalyviams, o ypatingai 
draugams ir draugėms ir sve
čiams iš tolimesnių kolonijų, 
D. M? šolomskui už kalbą, 
salės savininkui A. J. Kasmo- 
čiui už dovanas. Ačiū paren
gimo komitetui ir gaspadinėms 
už gražų ir sutartingą darbą, 
-o draugams ir draugėms už 
auką dienraščio Laisvės popie- 
ros fondui.

Aukavo sekamai: Nuo pa- 
sivaišinimo komiteto (liko puo 
alaus) $5.50. Paviehiąi auka
vo šios ypątos po $1.00: F. 
Krunkliai, W. J. Daniliavičiaiy 
V. Belkus, Draugas L. J. A, 
Ūrbaitis, M. Adomonis, J. Za- 
kaitis, J. Kupčinskas, Julia 
Laužadis,, M, šmagonėnė,' Ą. 
šmagorius, T. Vezdžiūriiehė, 
A. Gaškauskas, A. Vinickas; 
S. Bistrais, F. .fclaston, J. Ba
ranauskas, F. Lideikis, A. Gaš- 
kauskiehė, A. Bėčienė, O.:Kli- 
maitienė, K. Sabąlianškas, A. 
Simokaitis, J. Styra,/ E. Grū
dini A. Giedra, Mot. Urbo
nas, M. Kacinkeviaia ir P. 
Beeis. Viso suaukautA $34.50.v p.
—_— -------- - —i—

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

" Paul Gustas Funeral Home,
T inc.

354 MARGY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
, Škęfsai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LĄISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 
□►•d 1 ’ ''

5 J <1 ' * * z "

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

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

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N» Y. 

tfet ST. 2-8842

Aštuoniasdešimtas Kon
gresas pravedė pirmą tai
kos metu konskripcijos įsta
tymą Amerikos istorijoje.

Nekalbant apie politinę ir 
tarptautinę reikšmę, įstaty
mas liečia tūkstančius šei
mų šioje šalyje. . "

225,000 vyrų, apie 30,000 
per mėnesį, bus saukiama 
pirmais metais. Oro, Laivy
no ir Marinų Korpusai pri
pildė savo kvotas Savano
riais įstojimais, tai tik Ar
mija šauks vyrus po rugsė
jo 22 d. Nors dar neaišku, 
kaip viskas veiks, tikima, 
kad senesniųjų metų grupė 
bus šaukta pirmiau. Jeigu 
jų pašaukimas bus atidėtas, 
jie išaugs iš metų. Pirmieji 
bus nevedę vyrai be užlai
komų ,asmenų, ir kurie dir
ba nesvarbius darbus.

Didžiuma vyrų,, nuo 18 i- 
ki 26 m. amžiaus, gyvenan
tieji Jungt. Valstijose, pi
liečiai ir n e p i 1 ie
čiai, turi užsiregistruoti 
savo vietinėse “drafto” ta
rybose paskirtose dienose 
nuo rugp“. 30 d. iki rugsėjo 
18 d. Nariai ginkluotų jė
gų, Coast Guard, Viešos 
Sveikatos Tarnybos ir jų 
aktyvi rezervai, svetimi di
plomatai ir jų šeimos .ne
reikalaujama užsiregistruo
ti. :' ■ . \ "

, Nariai Tautinės Sargybos 
(National Guard) ir rezer
vai ir veteranai turi užsire
gistruoti, nors nebus šau
kiami. Klasifikuoti vetera
nai yra: visi, kurie tarnavo 
bet kuriose mūsų ginkluoto
se jėgose karo metu; visi, 
kurie ištarnavo Amerikos 
jėgose-mažiausia 90 dienų 
tarpe Pearl Uosto ir V-J 
Dienos; kurie ištarnavo 
prieš arba po karo per 12 
mėnesių; ir visi su.mažiau 
12 mėnesių taikos meto tar
nybos, kurie yra nariąį or
ganizuotų* rezervų vienetų.

Didžiuma ateivių ndratr 
to” metų, kurie gyvena 
Jungt. Valstijose, turi užsi
registruoti,. nors bus parū
pinama jiems išvengti pas
kyrimo. v
^Įstatynias atidės šaukimą 

nepurių grupių, vyrų svar
biose industrijose* ūkių 
darbininkų, vyresnių ROTO 
studentų, 'aukštesnių mb- 
kyklų studentams (pakol 
užbaigia) ir kolegijos stu
dentų .(iki pabaigiu). /

as- 
ne-'

Įstatymas padengia 
tuonioliktinius, nors jie 
bus šaukiami iki devynioli
kos metų. Dabar aštuonio- 
liktiniai gali savanoriai į- 
stoti dėl 12 mėn., vieton 21 
mėn. kaip'įstatymas parūpi
na, bet jie, turės būti nariai 
neaktyvaus rezervo arba 
per keturis metus rikiuoti 
organizuotoje rezervų vie
neto j e. Draftuoti vyrai turi 
eiti į organizuotų rezervų 
trims metams po aktyvios 
tarnybos.

Major General Lewis B. 
Hershey, kuris tarnavo ka- 
_re, vėl paskirtas viršininku 
Selective Service.

i Jis praneša, kad sistema 
seks karo meto konskripci- 
jų, bet mažesnėj skalėj. Ad
ministravimo! pareigūnai 
susidės iš vietinių priversti
nos- tarnybos,viršininkų ir 
valstijos direktorių, ku-. 
riuos gubernatoriai nomi
nuos, bet prezidentas pas
kirs.

Taikos meto armijos vete
ranai negali naudotis spe- 
ciale GI Bill of Rights. 
Šauktiems ir savanoriams 
darbo teisės garantuotos, 
jiegu jie įstarnavo nedau
giau kaip trejis metus gink
luotose jėgose. Darbo De- 
partmėnto Bureau of Vete
rans Re-employment Rights 

, paplės savo veikimų, kad 
įimti naujų veteranų grupę.

Nauji kareiviai turėš as
tuonias savaites pagrindi
nio lavinimo. Vėliau, di
džiuma vyrų bus pasiųsti į 
vienetus lavintis kovoms. 
Kiti bus pasiųsti į armijos, 
mokyklas techniki n i a m 
mokslui. '

Pagrindinis lavinimasis— 
40 valarfdų savaitėj astuo
nioms savaitėms, susidės iš 
ginklų kurso, militarines 
disciplinos, ir fizinio sustip
rinimo. ‘‘Troop - informa
tion” programa pridėta prie\ 
Šio* kurso parodyti naujam 
karęiviui, kpdėl -jis tarnau
ja, diskušuos vertę ir stan
dartus armijos ‘ lavinimo, 
bendradarbiavimų, n e g rų 
vyrų - jėgas armijoj,'armi
jos apšvietos programų ir 
tarptautinę padėtį.

ms.

Geriausia Skaitykla— 
Kolektyviniame Ūkyje

ŠILUTE. — Viena iš geriau
sių klubų-skaityklų apskrityje 
yra Šilmežių apylinkės “Sta
ck anovininko” kolektyviniame 
ūkyje. ' -

Kiekvieną lankytoją malo
niai nuteikia skoningai pa
puošta patalpa, minkšti bal
dai, užuolaidos, kilimai. Skai
tykloje dažnai rengiami pa
sikalbėjimai kolektyvinių ūkių 
statybos bei kitais klausimais, 
reguliariai gaunama spauda.

V. Stasiūnas.

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 .

J, 1 Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

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

Matthew 
BUYAUSKAS
■ Laidotuvių Direktorius

... I

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

" prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.,
, J ' y

Newark 5, N. J.
Tek MArket 2-8172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A.TAULĖY

Licensed Undertaker

231 Bedford Aventie
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. fcVergreen 8-9770
* . ’ -% I r- . A. * i 1
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Lietuvių Wallace for President Klubo Žinios

Salės

CENTRAL BROOKLYN

TONY’SUž Ką Majoras Pradėjo Raudoninti Darbiečius?

Valandos

SVEČIAI GĖLYNAI

Tel. EVergreen 4-8174
Peter KapisJcae

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDETelefonas Virginia 3-5397

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Valandos

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTONKiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas- visokių valgių

701 Grand StreetATDARA DI®N4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Telefonas STagg 2-2173282 UNION AVĖ
TeJ, EVergreen 4-9812

Unijos bokalai Neįsilei 
do Nerinktų Viršininkų

gai- 
kad

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis PasirinkimasAreštavo už Pelnimąsi 

Iš Stokos Narni]

Telefonų Suvedėjai 
Sugrįžo Darban

Vyturėlis Pasiruošia 
Šauniai Ateičiai

žymiai 
greitai

Brooklynietė Mrs. Rose Sa 
muels mirė nuo užgavimo gat 
vekariu.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIŠ

Lietuvių Wallace for 
President Klubo, 

Komitetas.

e-New 
sitęsia.

Sakė, gal iš 
ir daktarui

Turėsite 
bilietą.

dar po 
bendroje 

Nuomininkas 
pirm to pasita-

DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
k Iki Jums Jo Reikės

sako Marcan- 
majoras kalba apie 

Kokia veidmai- 
Kaip ironiška Mr. 

smerkti < mane

Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Western Electric darbinin- 
kaih suvedėjai telefono pri
imtuvų, Nsugrįžo darban ketvir
tadienį. Jie buvo išėję'trečia
dienį, firmoms per ilgai vilki
nant derybas. Jie sugrįžo ei
nant įsakymu CIO Communic
ation Equipment Workers Lo- 
Ralo 69-to prezidento William 
D. Barry.

Darbininkai buvo išėję savo 
valia, be unijos įsakymo, ir to 
išėjimo nevadino streiku—tik 
nedirbo ir, viskas. ,.

Dėl ko? 
Partijos 

pirmi- 
Vito 

pareiš- 
tokius

Kitiems rei 
Ir Gils Diržu

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

CIO Reikalavo Majoro 
Paremti Pieno 
Pilstytuvę

’ teisėjus, j it 
palaukti, ma 
manimi pasi

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

Paskilbusiame stygų ansam
blyje Vyturėlyje laukiama ko 
nors naujo, nepaprasto ir di
džio, su kuo Vyturėlis pasi
skelbs visuomenei netolimoje 
ateityje. Kol kas, karščių se
zonu, Vyturėlis prisiruošia 
praktikoms ir planuoti atei
nančio sezono veiklą. Lauki
te vėlesnių pranešimų Laisvė-

Steven Augustine & Frank Šąnko 
SAVININKAI

jo draugu.
draugiškumo
didatu į teikėjus Roggė’s, bet 
Rogers’o norimąjį pastatyti 
Mullen’ą.

šeštadienio rytą pavėsyje 
Laisyėk name, tebebuvo , 94 
laipsniai. A . <

* Iš Belgijos^ į New Yorką at
vežta 700 kelmų retai ran
damų orchids, vertinamų $15,- 
000 sumai. Juos pirmanuve- 
žė į kvarantiną Hobokene, pa
tikrinti, išgarinti, kąd neįvež- 
tų augmeninių gyvių ir ligų, 
paskiau eis į Babylon, L. I., 
gėlinyčias, o dar paskiau po
nioms ir panelėms krūtinę 
puošti. Orchids korsažas skai
tomas svarbia puošmena.

Miestavasis oro biuras ket
virtadienį buvęs pašauktas 
185,000 kartų norinčių žino
ti, kiek ištikro buvo laipsnių 
šilumos. Telefonų firmai ši
luma apsiiAokėjo.

Ar Jau Turite Bušo Bilietą į 
Philadelphijos Pikniką?

Piknikas Įvyks Sekmadieni, prieš Labor Day

Tą pasikalbėjimą, sako 
Marcahtonio, tuojau raportą- 
vau savo draugams darbiem 
čiams ir Herald-Tribune ko
respondentui Dennis -• Lynch, 
su prašymu neskelbti, jeigu 
majoras nesielgs pagal savd 
pagrąsinimą.

—Dabar 
tonio 
komunizmą 
nystė. . . 
O’Dwyer’iui 
kaipo sekėją stalinistinės lini

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DĄRBININKŲ ĮSTAIGA 

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

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prleinahios.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-3842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

Gustas Diržuvietis “ seniai 
nefeveikavo, Jam skaudėjo ko
jas,’ kaip kad daugeliui vy
rų —/ kojose išsiverčia krau
jagyslės. Tūliemš pagydo sų 
Įšvirkštimu (injection) tam 
tikrų gyduolių 
kia operacijos, 
vaičio negalėjo be peilio pa
gydyti.

Gus sirgo jau nuo 4 die
nos, liepos (July). Priklauso 
prie LDS 1 kuopos, Luther 
Martin Draugystės ir Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo. Ta
čiau nei į vieną nepasidavė 
pašalpos gauti. Anot jo, iš 
pradžių manęs, jog už kelių 
dienų bus geriau. Ųž ligoninę 
užmokėjo iš darbavietės gauta 
apdrauda $250, už operaciją 
dą'ktarui $150. 
darbavietės dar 
$50 pridės.

Diržuvietis jau 
gerėjęs;1 Linkime 
sveikti.

Įkyriai Kaitina J
Didžiajame Brookl 

Yorke kaitros' tel 
Penktadienį temperatūra bu
vo pasiekusi 98.8 laipsnius, 
gerokai prašoko seną rekordi
nę 91 laipsnio šilumą, l/uvusią 
1900 metų rugpjūčio 27-Tą?^-

Nors penktadienį oro- šilu
ma buvo žemesnė Už ketvir
tadienio, tačiau Vargiai galė
tum vadinti pakenčianiesne, 
kadangi jau per dvi dienas 
įšilę butai ir aplinkos mūrai, 
cementas net nakčia nebeatau-

šiemet Amerikoje gilmė nau
ja Progresyvių Partija, liau
dies partija, ' su Henry A. 
Wallace’u priešakyje.

Stodami su nauja partija ir 
su Henry A. Wallace’u, lietu
viai amerikiečiai, išvien su vi
sa progresyve visuomene, gins 
gražiausias savo tėvų tradici
jas: taiką, laisvę ir gerbūvį 
sau ir visai liaudžiai.

Republikonų ir demokratų 
partijos stumia mūsų kraštą j 
naują karą, Tos partijos, 
tarnaudamos militaristams ir 
Wall stryto monopolistiniam' 
kapitalui, skiria bilijonus į do
lerių ginklavimuisi, militkrina 
kraštą ir spnkina liaudies bui
tį, žemina Amerikos žmonių 
gyvenimo lygį.

štai kodėl amerikiečiai lie
tuviai, nepaisant kuriai poli

tinei partijai ligi šiol jie pri
klausė, šiemet turi stoti su 
nauja Progresyvių Partija ir 
Henry A. Wallace’u.

Šį antradienį įvyks Wallace 
for President Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Ateikite, prisi
rašykite ir susipažinkite su 
Progresyvių Partijos progra
ma, kuri, atvirai ir griebtai 
smerkdama republikonų-de- 
mokratų koalicijos pražūtingą 
politiką, siūlo Amerikos liaui- 
džiai programą, apimančią 
taiką; laisvę ir gerbūvį.

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klube, 2fe() 
Union Avė., Brooklyne. At
eikite ir atsiveškitę savo drau
gais. z

toliau p’asako- 
jog' majoras sakėsi .esąs 

Ir prašąs iš jo 
— nestatyti kan-

Šiomis dienomis didžiojo 
New Yorko spaudoje ir po vi
są šalį nuaidėjo žinia, jog 
New Yorko majoras O’Dwy
er išvadino darbiečius “raudo
nais.” Priedams, jis pagra
sinęs juos mesti iš miestavų 
darbų.

Piliečiai, be abejo, norėtų 
žinoti, už ką darbininkus ga
li mesti iš darbo bile kas, juo 
labfau, majoras. Reikėtų pasi
aiškinti. Bet kam aiškintis šią 
gadynę? Iš anksto paskelbei 
visus priešus raudonais ir 
baigta.

Progresyvius keistai i: 
liai nuteikė išgirdimas 
majoras, patsai buvęs darbiė- 
čių paremtas daugelyje žygių, 
nusileido iki to žemo įrankio 
—raudonbaubizmo.

Amerikos 'Darbo 
New Yorko Valstijos 
ninkas kongresmanas 
Marcantonio plačiame 
kime spaudai iškelia 
davinius-

Unįjų vadai taipgi nurodė,, 
kad 1946 m. buvo uždėta 1% 
ekstra “sales taksų”' tuo tiks
lu, kad nereikėtų f ė r o 
keltu Tačiau dabar ižde yra 
perteklius pinigų, tie specia
liai taksai tebepalaikomi ir fė- 
ras pakeltas, kas sudaro dide
lių sunkumų biednuomenei ir 
eiliniams' darbininkams prie 
dabartinio pabrangimo visko.
Progresyvių Partija 
Irgi Tarė Žodį

Progresyvių Partijos kampa
nijos vedėjas C. B. Baldwin 
pavadino “paikybe” majoro 
O’Dwyer bandymą aukštų 
kainų priežastį suversti ant 
progresyvių. Jis kaltino, kad 
heįsileidimu į City Hali varto
tojų delegacijos majoras pa
mėgdžioja gubernatorių Dew
ey, kuris neįsileido nuomi
ninkų vadų į valstijos seimelį.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Siųloma ' vietoje buvusio 
Tombs kalėjimo įrengti auto 
pastatymui vietą, tam išlei
džiant' $271,000.

' Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba smerkė majorą O’- 
Dwyerį už atsisakymą maty
tis su vartotojų delegacija 
praėjusį trečiadienį.

CIO taipgi pakartojo savo 
reikalavimą, kad majoras per
imtų miesto žinion pieno pils
tytuvę ir pardavinėtų pieną 
vartotojams žemesnėmis kai
nomis už pieno trustų imamas 

'kainas.

Delmar Martin, 70 metų, 
gyvenąs 1296 Pacific Street, 
Brooklyne, real estate broke
ris, kaltinamas, kad jis pelni- 
kavosi iŠ stokos namų.
r Martinui kaltinime sakoma, 
kad jis išnuomavęs 833 St. 
Marks Ave. apartmente butą 
už $51.75 per mėnesį nuomos, 
bet iŠ anksto išreikalavęs su
mokėti už 16 mėnesių taip va
dinamais “fonais” 
$23.25 už mėnesį 
sumoje . $372. 2
sumokėjo
ręs su distrikto prokuroro raš
tine, kuri Martiną areštavo 
tuojau po paėmimo pinigų.

Ka Tuomet Darė 
Maręantonio? >'

“Jam atsakiau kaip galėda
mas nąandagiai, kad įvertinu 
joxnora mums padėti, tačiau 
sutikti ■ negaliu. , Nepavykus 
mane užgerinti, bandė pagąs
dinti. Jis sakė, kad jis atims 
nuo darbiečių darbūs. Jam 
atsakiau, kad jis užkabins ne
kaltus žmones, kurie 1945 m. 
už jį lipinėjo laiptais. Ge
riausia atsimenu jo man at
sikirtimą: ‘Jie 1948 m. ne
lipinės laiptais prieš Mul
len’ą’.’;

Ir majoraiTjiadėjęs, jog nuo 
to laiko jisay prieš Marcanto- 
nio ir darbiečius kovos.

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

CIO reikalavo, kad majoras 
veiktų vartotojų labui, kas 
jam yra leista visuomenės 
sveikatai w pavojaus atsitikime. 
Jie priminė, kad jo pirmtakū- 
nas Fiorello H. LaGuardia 
pavartojo tą specialę jam 
duotą galią pavalgydinimui 
alkanųjų laike depresijos.
Upijistai Priminė 
Majorui ir Fčrą

Tarybos viršininkai James 
Durkin ir Saul Mills bendra
me lajške priminė ir reikalą 
atstęigti 5 centų .fėrą. Jie sa
ko, kad miesto pajamų kiekis 
buvo nedarokuofas. Kad dėl 
to nedarokavimo aįMe $100,- 
000,000 pajamų per metus 
buvo pakeltas fėras. Ir kad 
dabar, tikrai žinant, jog su
sidaro toks perviršis pajamų, 
galima sugrąžinti 5 centų fė-

grupių ir pavienių.
Iš. senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
® sudarau su ame- H rikoniškais. Rei-; 
fflkafui / esant ir 
^padidinu tokio; 
y dydžio, kokio pa- 
* i geidaujama. Tai-; 
. ‘pogi atmąliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

/ 512 Marion St., Brooklyn
Kampas Broadway lr Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

Parduoda naujas ir taiso 
• sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

^Television ir Radios.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street ' 

BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868 ;
9—12 ryte
1— 8 vakare • 

/ r ■ ‘ '■ 4
Penktadieniais uždaryta.

RUGSĖJO 5 SEPTEMBER
Ant rytojaus po pikniko Labor Day šventė:

progos pasilsėti; Tuojau įsigykite buso
BILIETAS $3.25 Į ABI PUSI

Bušai išeis 9 vai. iš ryto, nuo Laisvės
, .419 Lorimer St., Brooklyne.

Krautuvių darbininkų unijų 
keturi iš žymiausių lokalai at
sisakė įsileisti visašališkp uni
jos viršininko Wolchok’o at
siųstus lokAlams nerinktus 
viršininkus.

Už ką nori prašalinti iš
rinktuosius ?

Lokalų viršininkai atsisakė 
prisilaikyti Taft-Hartley nuo
statu, reikalaujančių viršinin
kams pasirašyti ausinę iš savo 
politinių pažvalgų, ..ar. jie esą 
komunistais. Eiliniai nariai 

t

savo viršininkus tame parėmė. 
Bosai d gi to pradėjo grasinti 
nesitarti su unija. Bet darbi
ninkai žino, jog jie gali gauti 
išpildymą savo reikalavimų ne 
iš bęsų malonės, tiktai savo 
vieningumu. Tad jie atsisakė 
nusigąsti. <

Bosams į talką atbėgo dešU 
nysis Wolchok’as, bet darbi
ninkai atsisakė ir jo klausyti. 
Wolchok ir jo paskirtieji “ad
ministratoriai,” negalėję už
imti lokaluose viršininkystes 
vietoje narių išrinktų viršinin
kų, grasina lokalus traukti į 
teismą.

Taft-Hartley įstatymas pa
gelbsti visokiems politiniams 
šarlatanams vergti, skaldyti ir 
valdyti unijas. Dėl to visi pa
dorūs žmonės- darbuojasi iš
rinkti. į kongresą pažangius, 
tikrai demokratiškus žmones, 
kurie panaikintų darbininkus 
vergiantį Taft-Hartley įstaty
mą.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Peter 
KAPISKAS

jos’po to, kai jis kartkartėmis 
yra prašęs iš manęs paramos 
ir ją gavęs.

Su tokiais pat prašymais į 
Marcantonio daug kartų krei
pėsi dabartinis Manhattan 
prezidentas Rogers ir daug 
J<artų tą paramą gavęs. Bet 
šia vasara Marcantonio atsi
sakė išpildyti prašymą statyti 
darbiečių kandidatu Mulleną, 
kadangi tokia buvo darbiečių 
valia, taip nutarta. Ir už tai 
Rogers taip pat grasinęs Marc- 
antonijui ir darbiečiams. O 
ir patsai Rogers 1945 metais 
tiktai per Marcantonio ir kitų 
darbiečių spaudimą į O’Dwy-- 
erį ir jo Tammany Hall bu
vo uždėtas ant baloto.
Pamatinės Nesutikimo
Pariežastys

Baigdamas, Marcantonio sa
vo pareiškime sako, kad pa
matinėmis majoro atakos ant 
darbiečių priežastiniis, greta 
kerštavimo už nenusileidimą 
dėl Mulįeno kandidatūros, y?a 
dar gilesnės. Jis sako, O’-> 
Dwyer taip karštai .išėjo prieš 
darbiečius dėl to, kad: ■

“Jis parsidavė real estate 
interesams ir pakėlė fčrą, kuo
met mes, Amerikos Darbo 
Partijos nariai, kovojome už 
išlaikymą 5 centų fėro. Kad 
mes remiame Mr, Wallačerą, 
kuris ištikro kovoja už že
mesnes kainas, už namus, 
prieš infliaciją, prieš taikos 
metu draftavimą mūsų jaunų 
žmonių, ųž civiles , laisves ir 
kitus žmonių gerovei klausi
mus, kuomet Mr. O’Dwyeyio 
parinktinis Mr. Truman apie 
tuos dalykus tiktai kalba, o. i ' ,, ,
remia reakciją ir atiminėja 
iš žmonių jų civiles teises.

“Mes esame pasiryžę stovėti 
didžiojoje kovoje, kuriai Mr. 
Wallace suteikia asmenybę. 
Ir ipes nenusileisime mūsų vi
suotinose pastangose atnešti 
taiką, demokratiją ir gausą 
Amerikos žmonėms. Lai žmo
nės sprendžia, kas juos?4šda-

Busas išeis nuo
Napoleono Leitos Krautuvės,! 56 Hudson Ave.

Buso tikietų centralbrooklyniečiai gali gauti pas 
Napoleoną Leitą, pas'J. Jušką, batų krautuvėje, 

187 Sands St., pas K. BenderĮ ir J. Žemaiti.

. BUSAS IŠEIS 8:30 IŠ RYTO
KAINA $3.25 ASMENIUI

Visi centralbrooklyniečiai yra prašomi tuojau 
įsigyti bilietus.

GYDYTOJAS :

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

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

į Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Kanados 
, 'Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr

• 411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džift- 
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulygo 

( Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Ko Majoras Prašė 
Iš Marcantonio? , 

“Antradienį, liepos
i sako Marcantonio savo pareiš
kime, “apie 3:30 man namie 
paskambino Mr. Rogers, Man
hattan prezidentas ir dabarti
nis Tammany Hali vadas. Jis 
man pakartojo dalį iš mudvie
jų asmeniško pasikalbėjimo 
diena anksčiau..: Kuomet 
nesutikau uždėti Mullen var
dą kandidatu 
paprašė manęs 
joras norįs su 
kalbėti.”

Marcantonio

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkasi ' . \' t
417 Lorimer street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
/ gražus pasirinkimas.
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