
“Fašistinė Kalė.”
Meilė žmogžudžiams. >
Sūnus Žuvo, Tėvą Depor

tuos. •
Arklai ir Akėčios Išeis iš 

Mados.
“Mokslinio Socializmo

Šimtmetis.”
Rašo A. BIMBA

The New York Times sako, 
kad mūsų teismas vokietę II- 
se Koch buvo pripažinę^ “am
žinai suniekšėjusia, pasiutusia 
fašistine kale.” Vienok mūsų 
karinė valdžia Vokietijoj jai 
amžino kalėjimo bausmę pa
keitė keturių metų kalėjimu.

O štai kita panaši, gal dar 
baisesnė amerikiečiams 
jiena.

nau- 
Tie patys mūsų kari

ninkai, su generolu Clay pryš- 
akyje, pakeičia mirties baus
mę penkių metų kalėjimu 
Ludwigui Merzui, kuris pripa
žintas kaltu nužudyme šimto 
keturiolikos amerikiečių ka
rių ! Šis fašistinis šuo buvo 
Hitlerio armijos vieno vieneto 
komandierium ir suimtus, ne
laisvėn amerikiečius ant vie
tos sušaudė. Ludwig Merz 
pilnon laisvėn išeis 1949 me
tais !

Taip praneša New York 
L Post Home News rugs. 28 die-

Bet štai kita pusė medalio. 
Prieš keletą desėtkų metų A- 
merikon atvažiavo jaunas vy
ras vardu Benjamin Saltzman. 
Čia jis apsiženijo, susilaukė 
šeimos, sunkiai dirbo ir šiaip 
taip vertėsi. Užėjo Antrasis 
Pasaulinis Karas. Valdžia 
draftavo jo sūnų Isidore Saltz
man. Isidore pas tėvą nebesu
grįžo, nes karo laukuose žu
vo. žuvo kaipo didvyris, kaip 
kiti šimtai tūkstančių jaunų- 
amerikiečių, kaip ir tie 114 
jaunuolių, kuriuos paimtus ka
ro nelaisvėn nužudė Ludwig 
-Merz.. ;

? y
Ph

■ Bėgo dienos, bėgo mėnesiai, 
prabėgo net trys metai po to 
karo. Užėjo gadynė nesvietiš
kos meilės naciams ir fašis
tams. Kiekvienas, kuris atsi
sako Merzus ir Kochus mylėti, 
automatiškai valdžios • akyse 
tampa raudonuoju.

Ton kategorijon, matyt, pa
teko ir Isidore tėvas Benja
min Saltzman. Rugsėjo 28 
dieną jį sureštavo ir įtraukė 
į deportuojamųjų sąrašą.

Kas gi sakė, kad laikai ne- 
besikqjčia? Kas gi sakė, kad 
amerikiečių pralietas kraujas 
kovoje su fašizmu nebuvo 
veltui? Kas gi sakė, kad ne
ateis laikai, kuomet Hitleris 
ir Mussolinis nebus paskelbti 
kapitalizmo šventaisiais?
1 Ludwig Merz, nužudytojas 
IfA amerikiečių, pasmerktas 
pakorimui, paleidžiamas lais
vėn, o Benjamin>Saltzman, 
sunkiu darbu užauginęs myli
mą sūnų ir paaukojęs^ kovai 
prieš Merz ir visus panašius 
žvėris žmogaus kailyje, paso
dintas už grotų!

paduoda 
gauto iš 
sakoma : 

mes tuojau

Juozas Tysliava 
ištrauką iš laiško, 

•Lietuvos, kuriame
“Žinai, mielasis, 
tikimės eiti< i kolchozus. Tuo
met plūgą 'ir 'akėčias trauks 
motorinės mašinos, nereikės 
patiems tampyti...” (V., rugs. 
29 d.) 4

IŠ to Tysliava padaro išva
dą, kąd Lietuvos valstiečiams 
būsią “kaput.” Argi ne bai
su, kad plūgus ir ąkėčias pra
dės traukti motorinės Triašiu 
noą? Argi ne baisu, kad Lie
tuvos ūkininkui nebereikės 
pūslėtomis rankomis nuo pa
tamsio iki patamsio dirbti ir 
skursti ?

Nežinau, kuo. Tysliava lai
ko savo gazietos skaitytojas, 
kuomet jis tokiais dalykais 
bando juos atšaldyti linkui 
Lietuvos. Juk kiekvienas svėi- 

i tik paste 
(Tąa* S-me posl.) .

- uetuvos. juk Kie 
Jffio proto žmogus
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GENEROLAS de GAULLE PRAŠOSI 
Į FRANCUOS DIKTATORIUS
Žada Sutriuškinti Streikus, Sumegsti Artimus Ryšius 
Franko, Paversti Franciją Karo Centru prieš Sovietus

Paryžius.— Gen. de Gaul
le, naujojo fašistinio judė
jimo vadas Franfcijoj, pasa
kojo korespondentams, kad 
šalis “grimsta vis gilyn ir 
gilyn į anarchiją.” De Gau
lle reikalavo pastatyti jį pa
ti prezidentu (diktato
rium) ; tad jis, girdi, “su
tvarkytų” dalykus.

De Gaulle sakė, kad jis 
ištaškytų visuotinus strei
kus, kurie esą komunistų į- 
kvėpti; panaujintų pilnus 
diplomatinius ir prekybi
nius ryšius su Ispanijos 
Franko fašistų valdžia ir 
padarytų Franciją kariniu

RUMUNIJA DIKČIAI 
NUPIGINO REIKMENIS

Bucharest. — Rumunijos 
vyriausybė 20 iki 50 nuo
šimčių nupigino maistą, a- 
valus ir drabužius. Nupigi- 
nimai galimi todėl, kad sėk
mingai dirba suvalstybinta 
pramonė ir pertvarkytas 
kis.

u-

UŽDRAUSTI GINKLAI 
HONDURIEčIAMS

Honduras— šios central- 
amerikinės respublikos val
džia uždraudė piliečiams 
bet kokius ginklus nešioti: 
bijo riaušių ateinančiuose 
prezidento rinkimuose.

NUSKENDO DEVYNI
New York. — Susidūrus 

traukliui. (tugboat) su pre
kinių laivu Hudson upeje, 
nuskendo laivukas; žuvo 9 
žmonės; išgelbėta 6.

DEWEY ATNEŠTŲ KRI- 
ZI, SAKO TRUMANAS

Charleston, W. Va. — 
Prez. Trumanas įspėjo, kad 
jeigu republikonas Dewey 
būtų išrinktas prezidentu, 
tai šalis būtų panardinta į 
naują tragišką krizį.

Anglies Kompanija Įveda 
Pensijas Raštininkams '

Lansford, Pa. —: Lehigh 
anglies kompanija šutiko į- 
vesti pensijas savo raštinin
kams - tarnautojams, su
laukusiems 65 metų am
žiaus ir dirbusiems kompa
nijai bent 20 metų. Tokiems 
ketina mokėti po $100 per 
mėnesį.

Penicillino Dulkės
Gydančios Slogas

Chicago, — Amerikos Gy
dytojų Susivienijimo žurna
las rašo, kad penicillino dul
kių įkv^pavimas padeda gy
dyti slogas, bronchitą ir vei
do kiaurymių įdegimą. Ban
dymuose penicillino dulkės 
išgydę 42 nuošimčius slogų.

Kalėjimas Policininkui už 
Pačios Užmušimą

. Paterson, N. J. — Polici
ninkas Timothy J. Dono
hue, praeito kdro veteranas, 
tapo nuteistas 20 iki 30 me
tų kalėti nž savo pačios už
mušimą. , 4

t
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su

vakarinės Europos centru 
prieš Sovietų Sąjungą.

De Gaulle gyrėsi turįs 
pusantro miliono narių savo 
partijoj, kuri vadinasi 
“Francūzų' Tautos Sąskry
džiu.” Jis pasakojo, kad jei
gu būtų laukiama regulia
rių seimo rinkimų dėl val
džios pakeitimo, tai būtų 
jau “per vėlu”, nes komu
nistai' tuo tarpu galėtų įsi
vyrauti.

Iš generolo de Gaulle pa
reiškimų buvo suprantama, 
kad jis svajoja apie respub
likos valdžios nuvertimą per 
fašistinį sukilimą.

Pablogėjo Padėtis 
Palestitioje

Paryžius.—Paaštrėjo san
tykiai tarp • Izraelio valsty
bės ir arabų Palestinoje, 
kaip pranešė Jungtinių tau
tų tarpininkas dr. Ralph J. 
Bunche ir Amerikos konsu
las J. J. MacDonald, paliau
bų komisijos galvą Jeruza
lėje. Abudu labiau kaltina 
žydus, negu ąrabus, ir 
skundžiasi, jog Izraelio va
dai niekinančiai elgiasi su 
Jungt. Tautų tarpininkais.

Negalima Teist “Šnipy ” 
Sako Kongr. McDowell

Washington. — Kongresi
nis medžiotojas neva Sovie
tų atominių šnipų, kongres- 
manas J. McDowell, Neame
rikinės Veiklos Komiteto 
Veikiantysis pirmininkas, 
sakė, jog negalima bus vie
šai teisti “daugelio nužiūri
mų Sovietų atominių šni
pų”; esą, teisme galėtų aik
štėn iškilti dar daugiau ka
rinių Amerikos slaptybių. 
Todėl reikėsią palaukt, iki 
bus pakeistos teismų tai
syklės, kad galima būtų vi
sai slaptai teisti “šnipus.”

Chinų komunistai naiki
na apsuptus činhsiene tau
tininkus.

SENATORIUS GRŪMOJA 
SOVIETAM ATOM-BOMBA

WWW If MMA; ■'■Wfl .
'*!'*•*. . ■ ...Mwwr w

CIO United Public Workers nariai pikietuoja New 
Yorkę Labdarybės Departmcnto raštinę. Jie piktai 
protestuoja prieš komi^ionieriaus Raymond Hilliard’o 
kerštavimą 53 darbininkartis- Hilliard neseniai papai-, 
kino darbininkų skundų komitetą. ' O buvusius to ko
miteto narius ir kitus unijistus, reikalavusius prašalinti 
darbe blogumus ir sugrąžinti skundų komitetą, nubau
dė suspendavimais, įvairiais atėmimais teisių ir pini- 
giškąi, nustūmimu unijistų j žemesnius laipsnius, o tuo 

x - patimi nukertant ir algas.

J. Valstijų Advokatas Skundžia 
Raudonbaubj Kongresmaną

. New York. — Jungtinių 
Valstijų advokatas John F. 
X. McGohey pašaukė teis
man republikoną kongres
maną Johną' -^McDov/ellįv 
kongresinio Neamerikinės 
Veiklos komiteto vadą, iš 
Washingtono. Vąldinis ad
vokatas McGohey kaltina 
McDowellį kaip .šmeižiką.

McDowell spalių 1 d. vie-, 
šai pareiškė, būk valdžios 
advokataiMcGohey taip su
taisė bylą prieš 12 Komuni-, 
stų Partijos vadų, kad teis
mas atrastų juos nekaltais. 
Pasak McDowellio, kaltini
me prieš komunistų vadus 
buvę “tyčia palikta daug

skylių” jiems be bausmės 
prasprukti. ’

Federalis prisaikdintųjų 
teismas New Yorke atei
nantį ketviftą^Įenį pradės 
bylą priėš Komunistų Par
tijos pirmininką Wm. Z. 
Fosterį ir kitus vadus. Jie 
kaltinami kaip tos partijos 
veikėjai, o partija apšaukta 
“sąmokslu nuv.e'rsti Jungti
nių Valstijų valdžią jėga ir 
prievarta.” Taigi komunis
tę vadai bus teisiami /kaip 
“sąmokslininkai.”

McGohey griežtai užgin
čijo raudonbaubio kongres- 
mano McDowellio tvirtini
mą ir pašaukė į tardymą 
tame teisme.'

Grįžta John F. Dulles--- 
Duos Patarimus Dewey’ui

Chinu Tautininkai Nužudė 
Tariamą Komunistą

SOVIETAI PASIŪLĖ JUNGI. TAUTOM 
UŽDRAUST ATOMINIUS GINKLUS
Višinskis Tvirtina, kad Amerikos. Peršama Tarptautinė 
Atomų Jėgos Kontrolė Yra Trustas Pasauliui Pavergti

Paryžius. — Sovietų de
legacija Jungt. Tautų sei
mui įteikė pasiūlymą — už
draust atominių ginklų var
tojimą, sustabdyt atominių 
bombų gaminimą, sunaikint 
jau gatavas atomų bombas 
ir sudaryt Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos žinyboje 
komisiją, kuri kontroliuotų 
atominę gamybą įvairiuose 
kraštuose.

Sovietinės delegacijos va
das Andrius Višinskis 
griežtai atmetė Amerikos, 
planąx dėl atominės _ jėgos 
kontroliavimo pas aulyje, 
vadindamas tą planą monu.

Urmu Dirba Atom- 
Bombų Medžiagą

Chicago. — David E. Li- 
lienthal, • valdinės Atomų 
Jėgos Komisijos pirminin
kas, su pasigėrėjimu prane
šė, kad Amerika jau daug- 
meniškat gamina sprogsta
mąją atomrbombų medžia
gą plutoniumą iš mišraus 
uraniumo. Kalbėdamas biz
nio vadų pokilyje, Lilienthal 
sakė, dabar atominė me
džiaga taip urmu gamina
ma, kaip ir kiti fabrikiniai 
dirbiniai.

De Gaulle Peršasi į 
Vakarų Komandierius

J

Washington. — Demok
ratas senatorius J. O.. East
land ragino Amerikos val
džią perspėti Sovietus, kad 
jeigu jie d^ir neatidarys 
amerikonams yažiuotes į 
Berlyną, tai. amerikonai nu
mes atominę bombą į vieną 
Sovietų didmiestį. f

Geležinkeliai Reikalauja 
Dar Pakelti Kainas

Washington. ■ Geležin
kelių kompanijos prašė val
dinę prekybos komisiją,’ kad 
leistų dar 8 nuošimčiais, pa
kelti kainas krovinių išve- 
žiojimui. Tai būtų jau ke
lintas , tų kainų pakėlimas 
nuo karo laiko.

. Paryžius.. — Šiomis die
nomis grįš Amerikon John 
F. Dulles, x .vienas ameriki
nių delegatų Jtmgt. Tautų 
seime. Tomas Dęwey, re- 
publikonų kandidatas į pre
zidentus, kvietė Dullesą, 
kad duotų jam patarimus. 
Dulles yra ir. prezidento 
Trumano patarėjas užsieni
nei politikai.

Išsprogdinta Bomba Kubos 
Komunistų Centrė

Havana, Kuba.' — “Neži-‘ 
nia kas” užtaisė bombą, ku
ri apardė Kubos Korpūnis- 
tų Partijos raštinę Havanos 
priemiestyje.

Vladivostok. — Jau užda
rytas čįonaitinis Amerikos 
konsulatas, kaip. reikalavo 
Sovietai, uždarydami s&vo 
konsulatus Jungtinėse Val
stijose. '

- Mirė garsusisMaskva.
rusų dramos artistas Vasi- 
lius I. Kačalovas, 73 metų. 
Sovietų ministrų taryba 
pareiškė velioniui giliausią 
pagarbą.

N6w York.-— Sirloin stei- 
kas čia atpigo riuo $1.11 iki 
$1.05 svarui. .

Šanghai, Chinija. '—r Tau
tininkų valdžia sušaudė 
Wan Hsiao-oho,' mjesto e- 
lektros kompanijos tarnau
toją. Teismas nusmerkė jį, 
kaip tariamą komunistą 
pasakojo, kad Wan ir jo 
bendrai sutartinai gadinę 
elektros Tabriko įrengimus. 
To fabriko savininkai yra 
amerikonai; ■ \

JAPONIŠKI VABALAI
naikina Derlius

Trenton, N. J. —Japoniš
ki vabalai (Japanese beet
les) šieipet sunaikino dau
giau derlių New Jersey val
stijoj, negu pernai, v .

—  " -— ■

Louisville, Ky. Prezid. 
Trumanas kaltino republi- 
konų vadovaujamą Nacio- 
nalį Fabrikantų Susivieniji
mą už nesvietišką kainų iš- 
pūtimą;

1 Varšava. — Gerai užde
rėjo grūdai Lenkijoj; todėl 
bus panaikinta duonos ra- 
cionavimo. kortelės.

. Paryžius.' — Fašistinis 
francūzų generolas Charles 
de Gaulle pyksta, kad anglų 
feldmaršalas Montgomery 
paskirtas komandierium va
karinių Europos šalių*bloko. 
Į tą priešsovietinį karinį 
bloką susidėjo Anglija, 
Franci ja, Belgiją, Holandi- 
ja ir Lukseinburgas. Gen. 
de Gaulle užreiškė, jog 
francūzas — suprantama, 
jis pats — turėtų koman
duoti tų penkių kraštų ar
mijas. De Gaulle sakė, “Eu
ropa turės bųti apginta iš 
Franci jos, o nė iš Londono.”

ČECHOSLOVAKIJOS 
PENKMEČIO PLANAS

Praga. — čečhoslovakijos 
seimas užgyrė valdinį penk
mečio planą — pakelti fab
rikinę gamybą 57 nuošim
čiais ir žemės ūkį 16 nuo
šimčių. 0 mašinų statyba 
planuojama pakelti net 300 
nuošimčių perduos 5 metus.

Calif. Teismas Leidžia 
NegTu-Baltuju Vedybas

Lemont, Ill
J'
laboratorija už 60 milionų

Lemont, Ill. — Statoma 
nauja atominių medžiagų j i. ... 5* j i _*.• •. 'Jkmt sL. iii■ 3.11,23
dolerių.

San Francisco.— Califor
nia os valstijos aukščiausias 
teismas panaikino 1850 m. į- 
statymą, uždraudusį vedy
bas tarp baltųjų ir negrų. 
Teismas 4 balsais prieš 3 
nusprendė, jog tas įstaty
mas laužo šalies Konstitucir 
fe-

Įspėja, Kad Ne Vien Ame- i 
rika Turi Atominių Ginklų

Savo kalboje penktadienį 
jis tvirtino, kad Amerika - 
klaidingai įsivaizduoja, būk 
tiktai ji viena turi atomines 
bombas; amerikonų .planas 
dėl atominės jėgos pasauly- 
lyje siekia tik kitose šalyse 
slopinti atominės jėgos iš
vystymą, kuomet Amerika 
gamins sau vis daugiau ato
minių bombų be kontrolės.

Višinskis pabrėžė, jog A- 
merika jau neturi atominės 
jėgos monopolio. Jisai sa
kė: : , ■■■' t f ■ -X . ‘ t

Tai būtų Tiktai Amerikos 
Agentūra

— Tokia tarptautinė ato
mų jėgos kontrolė, kokią a- 
merikonai siūlo, būtų tiktai * 
Amerikos agentūra. Tąi bū
tų milžiniškas monopolinis . 
tarptautinis Amerikos trus
tas, kuris pasisavintų visas 
atomines medžiagas, visas 
atomines daryklas ir visas 
pramones, kurios turėtų bet 
kokio,ryšio su atominės jė
gos gamyba visuose kraš
tuose. Amerikonai su 
t a k i.a kontrole ga
lėtų* užkarti savo diktatūrą,, 
visai svarbiajai kitų Šalių 
pramonei. v

Amerika priešinasi siūly
mui tuoj uždrausti'atominių 
bombų vartojimą todėl, kad 
ji naudoja ths bombas ki
tiems kraštams gąsdinti, 
kad priverktų ; juos vergiš
kai pksiduoti amerikonų po
litikai.

Kartu Amerika pavojin
gai klysta, įsivaizduodama, • J 
būk vien tik ji turi atominę. ' 
jėgą ir atomų rbombą.
Smerkia Trumano Atominį 

“Progresą”
Višinskis smerkė, prez. 

Trumaną, kuris gėrėjosi 
nauju “progresu” atominės 
1-X XX XZVX Lx XX XX 4- « 1 X X X/XZX XX • Y T x X < /V ’*!
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bomboj tobulinime; Višins- 
kis tęsė;
i — Mum sakoma; jog ato^ 
minė bbmba užmušė • apie 
150,000 žmonių "Hirosimoj 
x(Japonijoj). Matyt, Jungt|f 
hių Valstijų prezidentas va
dina progresu faktą, jog 
atom-bomba dabar užmuš 
gal pusę miliono įmonių. 
Tai amerikinės rūšies prog- 
resas, kuris iš tikrųjų yra J 
baisiausia gėda. '

^>1

£

Tūkstančiai Klausosi 
Wallace’o Prakalbų
• Houston, Texas. — Dau
giau kaip 4,OQO baltųjų ir 
negrų susirinko į "mitingą, 
kur kalbėjo Henry Wallace, 
Progresyvių Partijos kandi
datas į prezidentus. Pana
šiai sekasi jo prakalbos ir 
kituose Texas miestuose. 5

New York. — Metropolį^® 
tan apdraudos kompanija 
praneša, jog per p&skuti- * 
nius 15 metų sumažėjo mo- * 
terų mirimai nuo vėžio 11 
nuošimčių. • 

• ' 1,- ..... —

ORAS.—Veši giedra.

tara
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0 Laimėjo Jie Tik Pis...
Vilnies redaktorius L. Pruseika rašo:
“Tąrybjninkų trijulė (Šimutis, Vaidyla, Grigaitis) 

nudūmė Pittsburghan. Zuja ir zuja.
“Pįttsburghe jie kuždėsis su bėgliais iš Čechoslovaki- 

jos, Lenkijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Vengrijos. Bėg
liai, matote, sudarę savo rūšies ‘internacionalą.’
/ “Ar tik neteks jiems kada nors nuzylioti pas Čiang

“Vėlioms Juozas Baltrušaitis turėjo tam žodelį — 
‘pandemonija.’

“Žiopli žmoneliai Chicagoje, New Yorke ir kitur auko
ja tai -tarybai ir padengia tų komivojazerų išlaidas.

“Jų zyliojimas tęsiasi nuo 1940 metų. Vadinasi, jau 
aštuoni metai, kaip ponai tarybininkai zylioja, kepa re
zoliucijas, rašo memorandumus, mezginėja kontaktus ir 
kelia kačių koncertus.
; “O laimėjo jie, viso labo, tik piš.”

. Nepateisinamas Pasiteisinimas
Tarybų Sąjunga ir vėl pasiūlė Amerikai, kad abidvi 

šalys be delsimo ištrauktų iš Korėjos visas ginkluotas jė- 
gąs. Į’egul ten žmonės patys dabar tvarko sąvo reikalus. 
Svetimos armijos yra didelė našta.

Ęet ir vėl iš mūsų pusės gautas atsakymas: “Nįeko 
panašaus nebus.” Vadinasi, mūsų armija pasiliks Korė
joje. Sunku pasakyti, ką tokiam atsitikime darys Tarybų 
Sąjunga. Galimas daiktas, kad ir jos armija ten turės pa-; 
sįmcti

Našta Korėjos žmonėms, bereikalingos išlaidos Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos žmonėms!

Mūsų vyriausybė sako, kad mūsų armijos pasilikimas 
Korėjoje arba pasitraukimas iš jos yra tapęs Jungtinių 
Tąutų reikalu. Tegul Jungtinės Tautos sprendžia. Betgi 
kiekvienas mažas vaikas dabar jau žino, kad Jungtinės 
Tąutos neišeis prieš Jungtines Valstijas. Kaip mūsų se
kretorius Marshall padiktuos, taip Jungtinės Tautos nu
tars. Mūsų šalies kapitalo galybė yra viską nustelbus.

'Todėl musų vyriausypČŠ'pasiteisinimas, kad ji viską 
paveda Jungtinėms Tautoms, nėra joks pasiteisinimas. 
Tai tik pasislėpimas nuo svieto akių.

Pasitraukimas iš Korėjos būtų naudingas Amerikos 
žmonėms žygis. Taip reikia į tą reikalą žiūrėti. Buvo sa
kytą, kad iš tęn mūsų armija galės pasitraukti, kai pie
tinėje Korėjoje,.kurią mes turime okupavę, mūsų globo
je susidarys “demokratinė valdžia.” Dabąr tokia yal- 
džia yra sudaryta. Viętoj ano pažado laikytis, Truma- 

'nas ir Marshall išdirbo naują planą mūsų armijos pali
kimui Korėjoje. '

Naujas Provokacinis Žygis
* Iš Londono praneša, kad jau galutinai susidarė taip 
vadinama “Vakarinės Europos*Sąjunga?’ Kaip ir buvo 
manyta, toji sąjunga yra grynas anglų padaras ir pa
silieka anglų imperializmo įrankiu? Kad tai dabar vi
siems aiškuį tai pargdo paskyrimas anglų maršalo Mont- 
gųmery tos unijos karinių jėgų vyriausiu komandierium.

-Toji “Vakarinės Europos Sąjunga” turės apvienytą 
militarinę jėgą ir vieną karinį štabą. Tą armiją apgink
luos, finansuos ir palaikys Jungtinės Valstijos, nes Fran- 
cūsiįa, Ąnglija, Belgija ir kitos mažytės šalys' yra visiš
ką! subankrutavusios.

Tos ąpvienytos armijos misija skelbiama viešai: ji bus 
atkreiptą prieš rytinę Europą, o pirmoje vietoje — prieš 
Tarybų Sąjungą. Tai grynai provokatoriškas žygis. Tai 
dar vienas atviras žygis pasiruošime prie naujo pasauli
nio karo.

Paryžiuje eina Jungtinių 
Tautų organizacijos Trečio
ji Sesija — Suvažiavimas. 
Kas ten darosi, prie ko ši 
organizacija eina, tai labai 
sunku suprasti iš komerci
nes spaudos *ir radijo ko
mentatorių. Dabar mūsų 
šalyje viskas naudojama 
kurstymui prie karo, prieš 
Tarybų Sąjungą, prieš de
mokratinius ir pažangius 
piliečius, tam reikalui nau
doja ir Jungtinių Tautų se
siją.'

Skaitom:, “Skundas prieš 
Sovietų Rusiją” ... “Sovie
tų Rusija Pašaukta Teis
man” . .. “Visas Pasaulis 
prieš Sovietus,’/, ir tam pa
našius antgalvius. Berlyno 
klausimas, kuris yra dali
mi Vokietijos klausimo, ten 
iškeltas.

Žinoma, Berlyno klausi
mas nebus išrištas Jungti
nių Tautų organizacijos 
sesijoje todėl, J<ad ta orga
nizacija yra ne tam sutver
ta. Gi antra, negalima iš
rišti Berlyno klausimo tuo 
pat kartu, kada , Anglija, 
Frahcija ir Jungtinės Vals
tijos laužo. susitarimą Vo
kietijos reikale, kuris buvo 
padarytas Krymo ir Pots
damo konferencijose. Gi 
anglo-amerikiečiai politikai 
laužo tą susitarimą, nes jie 
dabar eina prieš visą ve- 
Jionio Roosevelto politiką ir 
skaito, kad Kryme ir Pots
dame “Amerika ir Anglija 
padarė klaidą.”
Kas Laukia Jungtinių Tau

tų Orgąnizaci j ą ?
Ši organizącija buvo su

tverta siekiant’ to, kad ji 
apjungtų visas pasaulio 
valstybes, ir kad joje būtų 
taikos keliu išrišami tarpe 
valstybių nesutikimai.

Bet didžiosios kapitalisti
nės valstybės' šią organiza
ciją iš taikos įrankio paver
tė į »savo politikos įrankį, 
Jau per Pirmąją Sesiją, ku
ri įvyko San Francisco, 
1945 metais, į šią organi
zaciją nebuvo įsileista L^n- 
kija. Ten dalyvavo įvairios 
mažiukes valstybėlės —• 
Anglijos ir Jungtinių Vals-

tijų kolonijos su sprendžia- . 
mu balsu, bet Lenkijos ne
priėmė. Tik vėliau Lenkija 
buvo priimta.

Jau tas parodė, k^td tur
čiams nerūpi sutraukti vi
sas valstybes į Jungtines 
Tautas, kad jiem rūpi turė
ti kuo daugiausiai atstovų 
nuo mavo kolonijų ir pusiau 
kolonijų, nuo paklusnių ma
žų valstybėlių, kad balsuo
jant pravaryti sau patinka
mus tarimus.

Vėliau atsisakyta priim
ti atstovus nuo tarybinių 
respublikų, kaip tai, Tary
bų Lietuvos ir kitų. Kodėl? 
Todėl, girdi, kad Lietuva, 
Latvija, Estija, ir kitos ta
rybinės ‘ respublikos . “nėra 
pilnai nepriklausomus,” kad 
jos yra dalimi Tarybų Są
jungoj

Tas tiesa, kad jos yra da
limi Tarybų Sąjungos, bet 
tai tada negalėtų būti pri
imtos į Jungtines Tautas ir 
Anglijos kolonijos, kaip tai,. 
Australija, Indija, Kanada, 
Naujoji Zelandija, Jungti
nė Pietų Afrika, nes jos 
yra taip pat nepilnai savi- 
stoVės. Taipgi ir Filipinai, 
Haiti Jr eile kitų šalių, ku
rios yra Jungtinių Valstijų 
kolonijos.

Vėliau atsisakyta priimti 
ir Mongolijos Liaudies Res
publiką. Kodėl? Prieš ją 
buvo iškelta apkaltinimas, 
kad ji taip pat “nėra pilnai 
nepriklausoma.” Ta šalis 
padėjo mums sumušti Japo
nijos imperialistus, gal iš
gelbėjo šimtus tūkstančių 
amerikiečių; gyvasčių, bet 
mūsų diplpnįątai; atsisakė 
ją priimti j taikos organi
zaciją! ‘ ' /

Ir po šiai dienai į Jung
tines Tautas nepriimta Al-- 
hanij a, Bulgari j a, Rumuni- 
ja, Vengrija ir Suomija.

Kodėl? Todėl, kad, sako, 
“šios šalys buvo karo laiku 
Hitlerio talkininkės.” Bet 
tie, kurie kelią šį liaudies 
demokratiškoms šalims ap
kaltinimą, pilnai stoja už 
Italijos priėinimą. Gi Itali
ja buvo stipriausia Hitlerio 
talkininkė.- -Čia jau aišku; 
kad šias šalis nenori priim-

ti ~ne todėl, kad jos buvo 
Hitlerio talkininkes, bet to
dėl, kad ponai britai ir mū
sų šalies politikai nesitiki 
jų atstovų balsus gauti.

- Pasaulis Suskaldytas
Anglijos ir Amerikos po

litika atvedė' prie faktiško 
pasaulio suskaldymo ir prie 
silpnumo Jungtinių Tautų 
organizapiją.

į;* Trečjosios Partijos Kandidatai
Nuo pat savo susiorganizavimo Progresyvių Partija 

pareiškė, kad ji neturi jokio tikslo pakenkti tiems senųjų 
partijų kandidataųis, kurie yra pažangūs. Tegul žmogus 
kandidatuos' Demokratų Partijos tikietu, arba Republi- 
konų Partijos tikietu, jeigu jis yra darbais įrodęs savo 
progresyviškumą, liberaliznją, naujoji partija jo kan7 
didatūrą parems, prieš jį savo kandidato nestatys, arba 
kur ftus pastatytas, jį ištrauks^

• Tuo protingu principu remdamosi, naujoji partija šio
mis dienomis! ištraukė įvairiose valstijose riet t^yliką sa
vo .kandidatų. Pavyzdžiui, ji ištraukė savo kandidatą 
M in neboto j, kur demokratų tikietu kandidatuoja pažan
gus Minneapolio miesto majoras Humphrey prieš reak
cinį republi korių kandidatą Bali.

Connecticut valstijoje demokratai turi į gubernatorius 
pastatę gan pažangų žmogų Chester Bowles. Čia progre- 
sistai nėstątys sdvo /kamfiUato. .’Galifę.rnijbjė progresistąi 
nutarė paremti demokratų kandidatę H^elŽn Douglas. Ir 
taip višoje eilėje kitų-vietų naujoji partija parems pa
žangius kandidatus senųjų partijų įlkietu, kad nesuskąl- 
džius balsų ir nedavus progos prašliaužti reakcijonie-

Progresyvių7 Partijos rinkimų kampanijos vedėjas 
Baldwin sako, kad viso labo1 tiktai apie 100 naujosios

i 
ii*
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Francijos prezidentas Vindent Auriol -pasveikina Jung. 
tinių Tautų delegatus .atsidąrapt ŲN generaljafrn

■ ,seimui Paryžiuje. '
** * . • -I • t * .4 V . • •» f • , ' ■ z ‘ ’’ ■' , *

partijos-’kandidatų į Kongreso Atstovų Butą ir tik vie4 
nuolika kandidatų į Senatą pasiliks ant baloto. Beveik 
Visose tose vietose abiejų jseųųjų partijų kandidatai yra 
Vieno ir to paties rėakcįjoniškp plauko žmonės. Balsuo
tojams ten nebūtų, jokios progos 'pasjša&ti ųž ‘^pažahįą 
ir žmonių gerovę, jeigu PyogresyVių Partija neturėtų iš
stačius savo kandidatų. Y; • ‘ J

organizapiją. Kaip susitari
mų reikale anglo-saksai sto
ja .tik už tuos punktus, ku
rie jiems naudingi, ir at
meta tuos, kurie “jų buvo 
klaida,” kurie jiems nenau
dingi, taip ir Jungtinių 
Tautų organizacijoj jie da-’ 
ro.
/ *

Jiems jau negera ir Jung
tinių Tautų organizacijos 
konstitucija. Jie, apeidami 
taisykles, įsteigė Balkanų 
Komisiją,, Korėjos Komisi
ją, taipgi “Mažąjį Seimelį.” 
Jie kiekvienoje sesijoje su
organizuoja k a m p a n iją 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
"reikalauja panaikinti “ve
to,” tai yra, tą taisyklę, 
kuri Saugumo Taryboje 
reikalauja vieningo balsavi
mo Penkių Didžiųjų: Angli
jos, Franci jos, Chinijos, 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų. Jie nori, kad 
užtektų paprastos .balsų di
džiumos. Aišku, kad suno
kia taisykle negali sutikti 
nei Tarybų Sąjunga, nei 
Lenkija, Čechoslovakija, nei 
bęnt kuri liaudies demokra
tinė respublika.

Kaip gi sudaryta ta ka
pitalistinių valstybių di
džiuma J ungtinių Tautų 
organizaci jo j ? Pirma, J un- 
gtinės -Valstijos yra suorga
nizavę Amerikos visas Ži
ną valstybę į savo rūšies są
jungą. Jos visos laikosi vie
ningai. Antra, Anglija tu
ri savo kolonijas šioj Orga
nizacijoj, kaip nepriklauso
mas valstybes — Kanadą, 
Australiją, Naująją Zelan
diją, Apvienytą Pietų Afri
ką, Egiptą, Indiją, Iraką 
ir kitas. Francija taip pat 
turi savo pusiau - kolonijų 
atstovus. Na, kaip balsuoja 
Anglijos, Francijoš ir Jun
gtinių. Valstijų atstovai, 
taip balsuoja tų kolonijų ir 
pusiau1 - kolonijų atstovai. 
Prie to, negąli kitaip bal
suoti tokios pirštinės vals
tybėlės, kaip kad Luksen- 
bųrgas, Islandija^ Liberija, 
Lebanonas, nes jos faktiš
kai yra Anglijos ir Ameri
kos kolonijos.

Trečia, į Jungtines Tau
tas nepriima Albanijos, Bul
garijos, Rumunijos, Veng
rijos, Suomijos ir Mongoli
jos Liaudies Respublikų. 
Šios valstybės bendrai turi 
virš 40,000,000 gyvėntojų. 
Šios šešios valstybės turi 
daugiau gyventojų, negu į 
daiktą, sudėjus-: Luksenbur- 
gas, . Co§ta Rięo, Dominiko
nų Respublika, Ecuadorius, 
EI šalvadorius, Guatemala, 
Haiti,' Hondūras, Irakas, 
Lebanonas, Liberija, Nau
joji Zejandija, Nicaragua, 
Norvegija,' Panama, Para- 
guajus, 'Saudi Arabija, Si
rija, Urųguajus, Graikija, 
Yemen ir Islandija. Reiš
kia, šešios nepriimtos vals
tybės, kurių nepriima Ang
lija ir Jungtinės Valštijos 
su savo pasekėjais, turi 
daugiau gyventojų, negu 
21-na valstybė Jungtinėse 
Tautose.

O kokią tė.isę 'turi Kini
jos žmonių vardu kalbėti 
gėhėH)io ęiang Kąi-šeko at
stovai? Juk MaridžUrija su

45,000,000 žmonių yra at-1 lys greičiau užgydys kar<^ 
skira valstybė. Kinijos ko- i 
munistų ir Liaudies Išlais
vinimo Armijos yra’ išva
duota plotai, kurie turi ar- , 
ti 200,000,000 gyventojų.

Tą pat atrasime ir. su at
stovais Egipto. Jie eina su 
Anglijos .politikieriais, kuo
met Egipte žmonės kruviną 
kovą veda prieš anglus. Ką 
gali kalbėti Graikijos žmo
nių vardu karališkas atsto
vas, kuomet Graikijoj jau 
trys metai reakcininkai su 
užsienio armijomis negali 
padiktuoti savo valios grai
kų liaudžiai!

Taigi, Jungtinių Tautų 
organizacija nėra tas, kam 
ji buvo įkurta. Ir jos vado
vaujanti organai nesirūpi
na, kad padaryti nutarimai 
būtų pravesti gyvenimam 
Juk buvo nutarta; kad visos 
šalys, kurias įeina į Jungti-’ 
nes Tautas, turi nutraukti 
diplomatinius ryšius^ su Is
panijos fašistų valdžia. Po 
to nutarimo Britanija ir 
Jungtinės Valstijos dar 
daugiau susisėbravo su fa
šisto Franco režimu.

Jie Bijosi Taikos
Mokslininkas Gennadius 

Fišas pareiškė: “Anglijos 
ir Amerikos imperialistai 
bijosi ne Tarybų Sąjungos 
ta'nkų, bet traktorių.” Jo 
tvirtinimą paremia Truma- 
no politika. Juk viskas da- 
rortia, kad ne tik iš mūsų 
šalies, bet ir tų, kurios 
gauna Marshall© Plano 
“pagalbą,” jokia mašina ne
būtų išvežta į Tarybų Są
jungą, Lenkiją Rumuniją, 
Vengriją, ’Bulgariją ir ki
tas liaudies demokratines 
respublikas. Kodėl? Todėl, 
kad bijosi, kad su užsienio 
mašinerijos pagalba tos ša-

žaizdas.
Tarybų"/Sąjungos atsto

vai Jungtinių Tautų sesijo
je pasiūlė, kad eiti prie už
draudimo atominių bombų 
ir įvairių bakterijų naudo
jimo karo laiku. Tenka čia 
pastebėti, kad , Jungtinių 
Tautų Seimas dar 1946 me
tais iš principo pasmerkė 
atomines bombas, kaip ag
resijos įrankius ir reikala
vo nud jų atsisakyti. Sovie
tų atstovai pasiūlė, kad 
penkios didžiosios valstybės 
į metus laiko sunaikintų 
vieną trečdalį dabar turi 
vieną trečdalį dabar turimo

Pasiūlymai geri. Jie veda į, 
prie nuėmimo nuo žmonių 
pečių baisios karo naštos ir 
Jungtinėse Valstijose.

Bet ar šie pasiūlymai bus 
priimti? Nereikia to lauk
ti! Tuojau buvo iškeltas 
prieš Tarybų Sąjungą kal
tinimas Berlyno klausimu. 
Mr. Bevinas, Anglijos im
perializmo vadas, pasakė 
žiaurią, grūmojančią kalbą 
Sovietams. Tas visa daro
ma, 'kad užmušti Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą, kad 
neleisti / Jungtinių Tautų 
organizacijai pasitarnauti 
taikos reikalams.

Iš Washington©' rašo Mr. i , 
James Reston, kad Trutha-V, 
no ir Dewey šalininkai vi- 
sai nenusiminę būtų, jeigu 
Jungtinių Tautų organiza
cija suskiltų. Jų nuomone, 
anglo-saksų blokas tada dar 
laisviau galėtų vesti didesnį 
apsiginklavimą. Gi' apsigin
klavimas yra pasiruošimas 
karui.

Tokiose .sąlygose vyksta 
Jungtinių Tautų organiza-

i cijos'Trečioji Sesija.
• v Valstiečio Sūnus.

Gausus

TRAKŲ BURIUTOJŲ 
PERGALĖ

Trakai, VII. 20 d. 
77 sportininkų būrys tris die
nas kovojo dėl geriausio Tary
bų Lietuvos buriuotojo vardo. 
Galvės ežere vienas paskui kitą 
vyko užplaukimai, suteikę per
galę trakiečiams. Respublikos 
čempiono vardą iškovojo bu
riuotojas Karpavičius, antruo
ju liko Veršelis, trečiuoju — 
klaipėdietis Rudys. \

Moterų grupėje i^spublikos 
čempiono vardą Iškovojo Mar
cinkevičienė (Klaipėda).

SOCIALISTINĖS LENKTY
NĖS—LAIMĖJIMŲ LAIDAS
Joniškis, liepos 23 'd. —So

cialistinių lenktynių dėka, Ga- 
taučių tarybinio ūkio kolekty
vas trumpu laiku ir aukštame 
agrotechnikos lygyje įvykdė sė
jos planą visuose 7 tarybinio 
ūkio skyriuose. Daugelis dir
bančiųjų parodė gilaus sąmo- 
ningumę .pavyzdžius. Traktori
ninkai Glinskis ir Valiulis pa
tys iš laužo atremontavo trak
torius ir su jais dabar sėkmin
gai įvykdė normą po 120-130%. 
Pasiaukojančiai dirba 9 aukš
tojo derliaus grandžių nariai. 
Ūkio komunistai su grandinin- 
kais organizuoja pokalbius, pla
čiai supažindina juos su vy
riausybės įsakais dėl apdovano
jimų užz aukštų derlių gavimą.

Alfonso Vaineikio vadovau
jama aukšto- derliaus, grandis 
pilnutinąi pasirengė derliaus 
nuėmimui, kurį pradės dar šią 
savaitę. Simurinąp, Glazačioyas 
klabėjosi su kitų skyrių gran- 
dihinkais ir pastarieji ėmėsi 
šio darbo. Taip pat ir centri
nio skyriaus aukštojo lierliąus 
grandis, vadovaujama Kurano- 
vo, kovojanti už 18 dvigubų 
centnerių iš kiekvieno ha, kas
dien stebi Vis artėjančią rugia- 
piūtę. .

Laiku ir be nuęstolių nuiniti 
Šių metų gausų derlių, tai atsa* 
lankiausias tarj^įhio ūkio 
davinys.

čia sistemingai- leidžiamame

dėr-sienlaikraštyje “Už gausų 
lių” gvildenami derliaus 
mimo klausimai. Visuose 
riuose komunistai per susirin
kimus aptarė derliaus nuėmimo 
klausimus. Oolitinis - masinis 
darbas apima kiekvieną briga
dą, darbininką, visas vietas, 
kur sprendžiamas derliaus nuė- 
mirpo, kūlimo ir duonos paruo
šų klausimas. O vaisiai mato
mi. Paruošta darbui 10 kerta
mųjų, 15 arklinių grėblių, su
tvarkytos kitos derliaus nuėmi
mo priemonės. Iš anksto pri
tvirtintos mašinos darbinin
kams, sudaryti jų maršrutai ir 
planai. S. Laurinaitis.
RITMINGAI DIRBDAMI .

PRADĖJO PUSMETĮ
Mažeikiai, VII, 6 d. — Dau

gumas miesto n įmonių žymiai 
viršijo birželio mėn. gamybines Y 
užduotis. Baldų fabriko kolek-.y 
tyvas įvykdė birželio mėnesį 
164 proc. mėnesinio plano. Pus
mečio planas (buvo čia prašok- ' 
tas pusantro karto. 118 proc. 
mėnesines užduoties įvykdė ke
ramikos gaminių fabrikas, 114 
proc. užduoties atliko pram- 
kombinato įmonė. >

Ritmingai dirbdamos pradė
jo tos. įmones antrąjį pusmetį. 
Nuo pirmųjų, liepos mėnesio 
dienų paros užduotis čia šiste-t 
mingai viršijama.
BIBLIOTEKININKAI KELIA 

SAVO KVALIFikĄiČijĄ
Mažeikiai, liepos 23 d,—-čįą, 

įvyko valsčių bibliotekų vedėjų 1 
seminaras. Mieštp bibliotekos 
vedėja Straupytė padare pra- • 
nešimą apie dajrbą biblioteko* 
je: knygų apskaitą, jų klasifi
kaciją* ir ’tt. Pranešimą apie 
bibliotekų ir klubų - skaityklų 
uždavinius derliaus nuėmimo 
ir paruošų ‘kampanijos metu 
padarė apskrities vykdomojo 
komiteto kultūros - švietimo 
darbo skyriaus vedėjas Rupei
ka. ’ V. Petreika.

Gauk naują skaitytoją Lais- 
vėi! Nęišsisukinėk nuo savo 
pareigų apsvietos darbui.

sky.

1

.......... ........... . . - - -
2 pusi.-—LaisVė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmi,. Spalių 4, 1948
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Garsus buvo rusų pulka- 
vedis Suvorovas, sykiu ir 

j eilinių kareivių draugas. 
... .Kuomet rusai, Su voro vo va

dovybėje, sumušdavo tur- 
kus, lenkus, vokiečius ar 

x Napoleono francūzus, jok Napoleono francūzus, 
pavydninkai sakydavo: 
. — Tai tik “giliukis.’

Suvorovas kartais atsa
kydavo :

— Bet, susimildami, pri
pažinkite bent kiek ir pro
to.
Bandymai Užginčyti Moks

linį Sovietų Protą
Amerikiniai imperialis

tai paskutiniais laikais ban
do užginčyti bet kokį moks
linį Sovietų - rusų protą.

Kai sovietiniai moksli
ninkai padaro naują svarbų 
atradimą, tai komerciniai 
Amerikos laikraščiai ir ra
dijai mėgina tatai užtylė

jo O jeigu nepasiseka to 
^užslėpti, tada sako: — Be

laisviai vokiečiai moksli
ninkai tatai Sovietams iš
rado.

Rakietiniai Lėktuvai
Dar tik pirm kelių sa

vaičių toki amerikonai spė
liojo, kad Sovietai neturį 
iOkietinių lėktuvų. Bet kuo
met, minint sovietinę oro 
jėgtj dieną, rakietiniai lėk
tuvai “beveik garso greitu
mu” skraidė virš-Maskvos, 
kaip pranešė tenąitiniai 
amerikonų korespondentai, 
tai gazietninkai ir .radijo 

x ^politikieriai Amerikoj ture-: 
jau gatavą “išaiškini- 

mą.” Girdi: — Vokiečiai 
tuos lėktuvus Sovietams iš
rado. i

.Tačiau visam pasauliui 
žinoma, kad jau karo metu 
Sovietai vartojo “katiušas” 
ir kitus rakietinius pabūk
lus, kurių ir vokiečiai 
paspėjo nusikopijuoti.

Atominė Bomba
Amerikiniai Sovietų 

kintojai ir karo kurstytojai 
iki šiol skelbė savo laikraš
čiuose ir žurnaluose, ' kad 
Sovietai ♦ neturį atominės 
ixjmbos, ir daf, girdi, 5 iki 
10 metų praeisią, iki rusai 

atomų bombą

mokslininkų, inžinierių ir 
mechanikų, kuriuos ameri
konai susigabeno iš Vokie
tijos? '

Tuos vokiečius ameriko
nai naudoją ypač kaipo ra- 
kietinių lėktuvų ir robot- 
bombų specialistus. Bet 
pats Amerikos oro jėgų mi
nistras Symingtonas nese
niai pripažino, kad išliko 
gyvas tik vienas iš.jankių 
lakūnų, kurie mėgino ra- 
kietiniais lėktuvais skristi 
taip, greitai, kaip garsas, 
arba dar smarkiau.
Rusų Atradimai Chemijoj 

ir Atomikoj
Niekindami rusus, politi

kieriai slepia nuo amerikie
čių dauguomenės ilgą eilę 
rusiškų - Sovietinių atradi
mų atominėje srityje.

Rusų mokslininkas Men
delejevas (gyvenęs 1834-

1907 m.) pagamino perio- 
idinę cheminių elementų 
lentelę ateičiai. Toje lente
lėje jis nurodė daug naujų 
elementų,, kurie dar turės 
būti atrasti, ir gana tikrai 
sužymėjo atominius svorius 
tų elementų, kurie bus atei
tyje surasti.

Mendelejevas savo lente
lėje numatė ir paženklino 
taipgi tokius sprogstamo
sios atominės medžiagos 
elementus, kaip uranium.

Rusas mokslininkas Alek-^ 
sandras Gamovas daugiau 
kaip pirm 10 metų išdėstė, 
kokiu būdu mažytė atominė 
dalelė neutronas gali su
skaldyti šimtus kartų dides
nį už save atomą. Tas Ga- 
movo atradimas.vadinamas 
atominio rezonanso teorija.

, Synchrotrono Išradėjas
Sovietinis atomistas Vek-

sleris prieš dvejus metus 
išrado ir Sovietų. Mokslų 
Akademijos žurnale aprašė, 
kaip pastatyt synchrotroną, 
smarkiausią atomų skaldy
mo mašiną. Vekslerio išra
dimą pažymėjo ir moksliniai 
amerikonų žurnalai — Sci
ence News Letter, Science 
ir kt. Kartu jie pranešė, 
jog ir vienas amerikinis 
mokslininkas “apie tą patį 
laiką” 'išrado synchrotroną, 
girdi, visai- savarankiškai, 
nieko nežinodamas apie 
pirmesnį Vekslerio išradi
mą ... .

Pasauliniai Spinduliai, 
Mesonai, Neutrinai *

Mokslinėje 'Amerikos li
teratūroje pirm karo ir lai
ke karo buvo pripažinta, 
jog Sovietų mokslininkai 
viršijo visus kitus kaipo ty
rinėtojai. visatinių (kosmi-

*nių) spindulių, skaldančių 
oro atomus ir smarkesnių 
už bet kokį atomą ar sudė
tines atomo daleles — pro
tonus, neutronus, * elektro
dus. Buvo pripažinta ru
sams moksliniai nuopelnai 
ir tyrinėjimuose mesbnų —- 
pasaulinių spindulių dale
lių.

New Yorko Times’o moks
linio skyriaus vedėjas Wal- 
demar Kaempffert . pirm 
poros metų pripažino, jog 
sovietinis mokslininkas Iva
nenko pirmas numatė ir 
neutrino, pačią smulkiausią 
pasaulinio spindulio dale
lytę, tokią smarkią, kad ji 
galėtų kiaurai »perlėkti "per 
200 tūkstančių bilionų my
lių švino. '

• — Neutrino p r i p akini
mas reikalingas, ka‘d gali
ma būtų išaiškint atomų

veikimą, — rašė tuomet 
Waldemar Kaetnpffert:

(Reikia nesumaišyt neut
rino su neutronu. Neutro
nas, atominio branduolio 
daleė, yra daugybę sykiij 
didesnis už neutrino.)

Dabar Skirtingas Laikas
■ Tai buvo skirtingas lai
kas, kuomet amerikinė 
spauda rašydavo apie “šio
kius tokius” Sovietų moks
lininkų nuopelnus ir atomi
nėje srityje. Tuomet dar 
nebuvo kurstomas toks ka
rinis įkarštis prieš Sovietų 
Sąjungą; kaip dabar.

Kas kita vėliau, kaip ,rau- 
donbaubiams reikėjo drą
sinti karan eilinius ameri
kiečius pasakojimais, būk 
Sovietai patys dar ilgai ne
galėsią pasigaminti atomi
nių pabūklų ar kitų naujo- 
vinių karo įrankių. *

Kaip Maisto Kaitinimas Naikina Apsaugą nuo Vidurių Skaudulių
Yra vitaminas U, kuris 

apsaugo žiurkes nuo vidu
rių skaudulių (olserių). 
Tatai įrodė bandymais 
Stanford Universiteto me
dicinos mokslininkai, Palo 
Alto mieste, Californijoj. ,

To vitamino yra žaliuose 
kopūstuose, salotose, paša
riniame augale alfalfoje ir 
šviežiame piene, žalių kiau
šinių tryniuose, kviečių sė
lenose, soy* pupose, alyvų 
aliejuje ir kepenų taukuo
se.

Bet tų maisto produktų 
virimas bei kepimas sunai-

kiną visą ar beveik visą vi
taminą U, saugantį skilvį 
ir žarnas nuo skaudulių.
. Tą faktą parodė sekamie
ji bandymai:

Buvo paimta dvi žiurkių 
grupės, po lygų skaičių vie
noje ir antroje. Vieną ir ki
ta grupė žiurkių buvo še
riama lygiai tokiais pat ėde
siais. Abiejų grupių maiste 
buvo vitamino U, bet tiktai 
su tokiu skirtumu:

Pirmoji žiurkių grupė bu
vo šeriama tiktai virintais 
ėdesiais, ir 90 nuošimčių šių

žiurkių gavo žarnų bei skil
vio skaudulius.

Antroji žiurkių grupė bu
vo maitinama tais pačiais, 
bet ne virintais maisto pro
duktais ,ir 75 nuošimčiai šių 
žiurkių buvo apsaugotos 
nuo vidurių skaudulių; tik 
25 nuošimčiai .šios grupės 
žiurkių gavo vidurių skau
dulius.

Kitas bandymas parode 
dar didesnį skirtumą:

yiena žiurkių grupe buvo 
maitinama ėdalais, kurių 
vitaminas U buvo kaitinimu 
sunaikintas. 87 nuošimčiai

šių žiurkių susirgo vidurių 
skauduliais ir padvėsė, ir 
tik dvi išliko gyvos.

Kitai žiurkių grupei buvo 
duodama tas pats maistas, 
bet ne virintas, ir dar buvo 
pridėta žalių daržovių, ža
lių kiaušinių trynių ir kitų 
maisto dalykų, turinčių aps
čiai vitamino U. Ir visos 
žiurkės šioje grupėje išliko 
sveikos ir gyvos, be jokių 
skilvio ar žarnų skaudulių.

Profesorius Gariiett Cha-rroiesonus uamett una- Kart 
ney, tų tyrimų vadas, dėl to galu 
sa^o:

ne-

nie-

K
: bent vieną 

pasigaminsią.
v'* Bet atominis Kanados 
*fiHe n e r olas • McNaughton,

* ^praeitą ketvirtadienį kalbė
damas politiniame Jungti
nių Tautų seimo komitete 
Paryžiuje, truputį pagadi
no melodiją k » giedantiems:

; “Sovietai- neturi atominės
* • bombos,' neturi!”

Gen. McNaughton garbi- 
.z no naująsias Amerikos

į atom-bombas; tvirtino, kad
J jos “10 kartų smarkesnės,

negu tos, kurios sunaikino 
Japonijos miestus Hiroši- 

K mą ir Nagasakį.” Tačiaus
> jis pripažino, kad Sovietų
r Sąjunga “gal jau turi^ato-

minę bombą, nors ir silp- 
? neshę, kaip Amerikos ...

Tai Esą “Išvogti Sekretai”
Čia vėl paskubėjo ameri

kiniai gazietninkai ir “radi- 
jušai” su savo paaiškini
mu. Girdi: — Jeigu rusaį 
turi atom-bombą, tai suim
ti vokiečiai mokslininkai 
jiems išrado...

Ką Gero 1,000 Vokiečių 
Amerikai Išrado?

Bet kodėl tie aiškintojai 
nepasako, ką gero Ameri- 
;kai išrado 1,000 vokiečių 
rakietinių ir kitų karinių

&

Sovietiniai Išradimai Esą 
“Amerikos Sekretai” - 

Tie pasakojimai, tačiaus, 
jau pradeda maišytis su iš- 
gąsčiais, jog senaisiais me- 
lais negalima bus užmušt jgĮ 
faktų. Tad griebiamasi į ’ 
naujų melų, ir republiko- / 
nas kortgresmanas McDow- 
ell, vadovaująs Neameriki
nės Veiklos Komiteto na
rys Washingtone, praeitą 
ketvirtadienį suriko: — So- } : 
vietiniai šnipai išvogė daug 
mūsų atominių sekretų! Jie '

— Tai yra faktas, jog 
kaitinimas greitai sunaiki
na vitaminą U,- veikiantį 
prieš vidurių skaudulius. 
Taigi iškyla klausimas: Gal 
todėl vis daugiau žmonių 
serga vidurių skauduliais, 
kad jie minta virtais - kep
tais valgiais ir per mažai 
vartoja žalių, nekaitintų 
maisto produktų?

Dar reikės ilgai, atydžiai 
tėmyti ligonius, ypač tuos, 
kuriems vidurių skauduliai 
kartojasi, kad galima būtų 

' įtinai išspręsti šį klausi
mą. N, M.

Keista Hyderabado “Daktarystė” — Driežais, Perlaįs, Siera ir Kt
Hyderabado “daktarai” 

nežino ir nepripažįsta nau
jų, mokslinių gyduolių. Li
gonius jie gydo tiktai keis
tais vaistais, kuriuos buvo 
išgalvoję senoviniai mongo
lai, persai, egiptėnai, indu- 
sai, arabai ir kiti.

Hyderabadas yfa maho
metonų valdoma kunigaikš
tija viduryj Indijos.

Kunigaikštijos sostinėje 
Hyderabade yra didelė Uų- 
ani ligoninė, kuri gydymui 
vartoja sudžiovintus ir su* 
trintus driežus, žvėrių or
ganus, sumaltus perlus, 
aukso miltelius, įvairiausias 
žoles, šaknis ir pasakiškas 
buizas.

Tai ligoninei yra nežino
mi nei penicillinas, nei sulfa 
vaistai, nei jokios kitos 
mokslinės gyduolės, kurias 
Amerika ir Eufopa vartoja.

Hyderabado ligoni nės 
viršininkas Falurrahman 
Chan sakė atėjusiam ame
rikonui laikraštininkui Ro
bertui Brarisonui:

— Geriausia gyduolė yra 
“jawahrir muhra.”

Tai yra savotiška košė. Į 
banginio (velioribos) tau
kus ir Vyriškų briedžio 
liaukų skystį' įmaišyta mil
teliai sutrintų perlų, aukso, 
sidabro, emeraldų ir rubinų 
brangakmenių. Tos “lie- 
karstvos” šaukštukas lėšuo
ja 65 dolerius, ir, tik • tur
čiai tegali ją vartoti.

Ligoninės viršininkas 
Chan pastebėjo:

— Ale, tai puiki gyduolė 
nuo Širdies ligų-.

Pigesnis ir dažniau var
tojamas vaistas yra smųl*

kiai sutrinti perlai ir auk
so milteliai, sumaišyti su 
siera ir medum.

— Tai yra abelnas stip- 
rylas, — paaiškino Chan. 
— Jis ligoniams labai pa
tinka ir lėšuoja tik 30 cen
tų šaukštui. Tai pamatinė 
mūsų gyduolė.

Kaip Trejos Devynerios
. Chan tęsė:

— Ši perlų, aukso, sieros 
ir medaus košė yra vaistas 
nuo džiovos, įsisenėjusio 
reumatizmo, nuo smegenų 
nusilpimo, dusulio, kvėpavi
mo organų uždegimo, nuo
maro, slogų ir kaipo gyduo
lė prarastam lytiniam vy
riškumui sugrąžinti.

v “Aptieka”
Ligoninės vaistinė pana-

ši į didžiulę virtuvę ir skal
byklą. Katiluose kunkuliuo
ja visokiausių “liekarstvų” 
mišiniai, iš kaitinamų skys
čių švilpia garai per indų 
kakliukus, bilda grūstuvai; 
girgžda trintuvai, smulkin
dami įvairius ! akmenėlius, 
gyvulių ragus, nagus, džio
vintas žoles, visokių žvėrių 
organus ir' 1.1. ■ i *.

Ant lentynų sukrautos 
-------------- L—----------------

ĮRODOMA, jog ne pats alkoholis gadina kepenis
Nuo seniai buvo tvirtina

ma, kad, alkoholizmas iš
šaukia kepenų (jaknų) su
gedimą, vadinamą cirrhosį. 
Gydytojai ir apdraudos 
kompanijos iki paskutinių 
laikų skelbė nuomonę, kad 
per didelis alkoholio gėri
mas esąs tokios 'kepenų li
gos priežast’is. Bet neseniai 
padaryti tyrimai sumušė tą 
tvirtinimą.

Pasirodė, kad tikzpas vie
ną iš 12 alkoholikų išsivys
to kepenų cirrhosis— tai 
yra chroniškas kepenų už
degimas, kur nyksta svei
kos jų dalys, o jų vietą už
ima dyki, kieti jungiamieji 
audiniai.

Tyrimai įrodė, jog pusė 
visų sergančiųjų ta li'ga nie
kuomet neragavo alkoholio.

Bandymas šunims
Be'kitko, alkoholis buvo 

išbandytas šunims. Kuomet 
jiems duota dideli alkoholio 
kiekiai, tatai erzino šunų 
kepenis, bet cirrhosis nepa
sirodė. ;

Paskui buvo . išbandytas 
prastas* maistas. Tada šunų

kepenyse^ atsirado uždegi
mas ir sukietėjimas (cirrho
sis) be jokio alkoholio.’Taip 
šunų kepenys gedo ypač 
tuomet, kai maiste nebuvo 
B vitaminų / ir proteinų, 
nors tiems šunims neduota 
alkoholio nė pauostyti.

. Po tų patyrimų buvo pa
daryta žmonėms pritaikoma 
išvada, jog alkoholikam 
kartais sugenda kepenys ne 
nuo paties alkoholio, bet dėl 
nedavalgymo ir blogos mi
tybos.

Daugelis „alkoholikų, kaip 
žinoma, 'greičiau puolasi 
prie degtinės ar kito alko
holinio gėrimo, negu tprie 
maisto. Jie taip užsiėmę gė
rimu, kad.neranda laiko pa
valgyti, arba persigėrimas 
panaikina patį valgio norą. 
Kada reikia truputį prąsL 
blaivyti, toki gėrikai daž
nai griebiasi kavos puodu
ko, o nė mėsos ir duonos. 
Tuo tarpu jie faktinai ba
dauja.

retai kada išgydoma. Bet li- 
,gos pradžioje galima ją su
turėti, kad toliau negadin
tų kepenų, jeigu . tinkamai 
gydoma, ypač maistu.

Pirmieji tokio kepenų ge
dimo ženklai neaiškūs. Su
mažėja žmogui noras valgy
ti. Pavalgius, jaučiama iš
pūtimas arba nesmagus 
sunkumas. Kituose šios li
gos atsitikimuose žmonės 
jaučia koktumą ir eina lie- 
syn, rodos, be jokios prie
žasties.

Tolčsnį kepenų gedimą 
galima- ’sulaikyti stipriu 
maistu, kuriame yra daug 
proteinų (mėsos, kiaušinių, 
pieno, žuvies) ir angliavan- 
džių • (karbohydratų) — 
duonos, įvairių kitų grūdi
nių valgių, bulvių ir t.t. 
; Prie tokio gausaus maisto 
naudinga pridęti ir tūlų 
ąmino rūgščių (iš kurių su
sideda proteinai), ypač cho
lino, methianino ir cystino

sutriušusios, parudavusios,- 
pelyjančios, senovinės “me
dicinos” knygos. Stiklinėse 
ir buteliuose laikomi jau 
gatavi vaistai su užrašais:
Džiovinti Driežai “Vyrišku

mui Atgaivinti”
Perlų ir emeraldų milte

liai “nuo cukraligės.” Džio
vinti, sumalti driežai “dėl 
vyriškumo atgavimo.” Tū
lų žvėrių organai “nuo ma
žakraujystės ir prieš nupli
kimą.? Brangakmenio rubi- 
no milteliai “širdžiai' ir 
smegenims sustiprint.” Ro
žių vanduo “viduriams gy
dyti.” ' , X /

Ligoninės v i r š i ninkas 
Chan aiškino amerikonui:

.— Mes čia jokiais burtais 
negydome. Mes vartojame 
tik daktariškus sekretus, 
kurie per amžius grąžino 
žmonėms sveikatą. Mes pa
tys kartais negalėtume iš
aiškinti, kodėl mūsų vais
tai gydo. Ale jie jau per iš
tisus šimtmečius gydė.

Mokslinis amerikietis ar 
europietis gydytojas, 
čiau, pasakytų: ,

— Hyderabado vaistai iš 
tikrųjų yra burtai ir prie
tarai. Jeigu hyderabadietis 
išgyja,tai nė nuo tokių “vai
stų,” bet nepaisant jų.

ta-

Gamtininkas W. T. Hor
naday rašo: — Trukšmin- 
giailsiuš žvėris priešą! grei- ya 1 _ 1 •• • fl •

Trukšmin-

taip pat išgavo dar bent 
100 didžiausių .karinių 
Amerikos slaptybių — apie 
rakietinių lėktuvų statymą, 
apie radaro įrengimus ir 
kt. • • ■

Naujieji kariniai Sovietų 
išradimai 
priskaitomi 
belaisviams, 
gresmanų 
Veiklos Komitetas skleidžia 
naujus spėliojimus, kad So
vietai, girdi, naudodami 
amerikinius v sekretus, galė
ję pasigaminti atominių pa
būklų ir kitų naujovinių 
ginklų.

Kas Neamerikiniam Kt>- 
mitetui įkvėpė šį naują an
tifoną^? Gal Kanados ato- 
mistas generolas McNaugh
ton, kuris Jungt. Tautų 
seime Paryžiuje “daleido,” > 
kad Sovietai jau gali turėti J , 
atominių bombų?

: . 1Neamerikinio Komiteto 
čia nenori prtat=^'~n 

žinti Sovietams moksL..^.. 
proto. Jie šneka, būk rusai, 
tik vartodami “išgautus 
amerikinius sekretus,” ga
lėję tokius dalykus pasiga- 
minti. k

Paskalai, Pletkai, Lšmislai, .
Ne Faktai

Generalis Jungt. Valsti- 
jų prokuroras Tomas Clark 
praeitą savaitę pareiškė, $ 
jog įtarimai prieš vadina- ’ 
mus atominius -Sovietų šni- ‘ 
pus yra tik pletkai, gandai, ” 
paskalai ir išmislai.

Neamerikinis Komitetas 
per savo vadą McDowellį iš <3 
karto pagrūmojo išmesti ir 
nubausti Clarką, jeigu jis 
nepatrauks teisman tariam • 
mųjų šnipų. Bet ant ryto- 
jaus pasirodė, jog ir pats 
McDowell netiki savo paša- ’* 
komis apie “sovietinių šni- 
pų išgautas” karines slap
tybes.-Todėl praeitą penk- 
tadienį jis jau nukalbėjo,. 
kad negalima būsią teisti . 
šnipių nes pačiame teisme 
galėtų būti neišvengiamai 
atidengti dar ir kitf kari- 
niai Amerikos sekretai...

Ši McDowell’io kalba Iš 
tikrųjų yra prisipažinimas,^ 
jog Neamerikinės Veiklos • **
Komitetas neturi jokių įro- , 
dymų prieš savo išsapnuo
tus “sovietinius šnipus.” •

Taip karo kurstytojai, \ 
Sovietų niekintojai klampo
ja iš vienos nesąmonės į ki- 
tą, mėgindami užginčyti 
mokslinius ir techninius M 
Sovietų žmonių gabumus.

Panašiai darė ir Hitleris Y
su savo “žinovais,” neigda7 ‘
mr sovietinius gabumus, iki 
Sovietai davė Jienjs mirtiną 
pamoką.

neseniai buvo - 
tik vokiečiams 
Dabar gi kon- g

Neamerikinės

Gydymas Maistu
Cirrhosis yra' kebli kepe

nų liga. Kartą įsigalėjus, ji

(Brewer’s yeast) suteikia 
ne tik šių amino rūkščių, 
bet ir svarbiųjų B. vitami
nu. . ' N. M.

na. Tyliausios žvėrių veislės 
ilgiausiai išlieka.

ti savo kaimyno pajėgumo.
• j.a. k.

3 pusi.--Laišve (Liberty, Lith. Daily)--Pirm., Spalių 4, 1948



pirmą kartą pana-

balsuokime , už

dar

d. Cleveland;

zmo

Vienas iš jų yra roselandie

— Mūsų 
bendras

nue 
pasi

Sutikote?
Taip, —

.Varšava 
sandėlio gaisrą Osuchowe

UIS Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 41W

— Šioje 
inžinie-

kurie stoja už darbo žmonių 
klasę, už unijų teises, už taiką, 
prieš karą, 
trečios partijos kandidatus.

Prakalbose Buvusi

py ruožas pilnas tirštai prirašytų gyni 
me stovinčių divizijų ir brigadų nume

ko, šitas nenusivokiąs stebėtojas turėtų 
pasiekti pačias divizijas, kurios taisyk
lingais raudonais pusračiais buvo pažy
mėtos žemėlapy.

Atsitraukiančios iš toli, iš anapus Do- 
<io, dviejų mėnesių mūšiuose iškamuotos,

telefonu tų divizijų ir brigadų vadams, 
jis nuspręstų, kad užtenka vien tiksliai 
/įvykdyti visus šiuos įsakymus - 
sisekimas; be abejo, užtikrintas

geriausiu atveju bebuvo batalijonaiš.r. 
Štabuosę, artilerijos pulkuose, medsan- 
batuose (Medicinos sanitarinis batalijo- 
nas. — Vert.) buvo dar gana daug žmo
nių, bet šaulių kuopose ir batalijonuose 
buvo skaičiuojamas kiekvienas kovotojas. 
Paskutinėmis dienomis iš štabų ir užnu- 
garinių dalių paėmė visus, kurie nebuvo 
ten būtini. Sanitarai; telefonistai, virė
jai, chemikai, pasiuntiniai perėjo pulkų 
vadų žinion- ir iš būtinumo pasidarė pės
tininkais. Bet nors armijos štabo virši
ninkas, žiūrėdamas į ^emėlapį, puikiai 
žinojo, kad nė viena jo divizijų jau nebe 
divizija ir net nebe pulkas, vienok ruo
žų dydis, kuriuos jie užėmė, kaip ir anks
čiau, reikalavo, kad jų pečius slėgtų tas, 
būtent, karinis uždavinys, kuris turėtų

Nežiūrint atakų ant streikuojančių Standard Oil Co 
aliejaus perdirbimo darbininkų Richmond, Cal., Ch 
Wanger sū savo kačiuke tebepikietuoja. Trys Kalifor
nijos AFL unijų centrai pasižadėjo kooperuoti si 

streikuojančiais CIO Oil Workers International 
Unijos nariais.

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

Monroe County Wallace for 
President Komitetas buvo- su
rengęs masines prakalbas Ed
gerton Parko sporto arenoje. 
Kalbėtojais buvo Henry A. 
Wallace, Progresyvių Partijos 
kandidatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentus; Leo Krzycki, 
buvęs amalgameitų unijos vice
prezidentu, ir kongresmanas 
Vito Marcantonio.

Visi kalbėtojai buvo pasitik
ti su didžiausiu džiaugsmu, per 
kelias minutes skambėjo šauks
mai ir rankų plojimai. Publi
kos buvo apie 2,700, labai ra
miai užsilaikė, visiems prakal
bos patiko. Aukų surinkta virš 
$2,000.

Miesto policija Wallace’o mi
tingui davė gerą apsaugą. Bu
vo garsinta laikraščiuose ir 
per radio, kad bus areštuoti, 
jei kas drįstų pagelti ranką 
prieš kandidatą ar triukšmauti. 
Buvo uždrausta į areną neštis 
bundulius, turėjo prie durų pa
rodyti, ką nešasi. Net Mr. Wal
lace pagyrė mūsų miesto polici
ją už draugiškumą. Tūli policis- 
tai aukojo Wallace’o radio fon-

Laisvės redaktorius Rojus 
Mizara yra maršrūte. Jis kal
bės sekamose vietose:

Spalių 5 dieną Rockford, 
tjl., Viking Club salėj, 704— 
7th st. Pradžia 7:30 v. vak.

Spalių 6 d. vėl Chicagoje*— 
Ciceroj. Lietuvių Liuo^ybės sa
lėj. Pradžia >30, v. vak;/

Spalių 7 dieną Grand Ra
pids, Mich., Lietuvos Sūnų- 
Dukterų salėj,' 1057 Hamilton 
avė. Pradžia 7:30 v. vak.

Spalių 8 ir 9 dieną Detroite, 
Mich.

Spalių 
Ohio.
' Spalių 11 dieną Rochester, 
N. Y.

, (Tąsa)

Miestas degė. Jis degė naktį, visą ki
tą dieną ir visą kitą naktį.

Trečią dieną, kai gaisras apmažėjo, 
Stalingrade rados; tas ypatingai slogus 
degėsių kvapas, kuris paskui taip ir li
kosi jame per visus apgulos mėnesius. 
Perdegusios geležies, apanglėjusio me
džio ir sugruzdusių plytų kvapai susi
maišė į kažką vieną svaiginantį, sunkų 
ir gaižų. Suodys ir pelenai greitai nusė
do ant žemės, bet vos tik pūsteldavo nuo 
Volgos net lengviausias vėjas, tuojau

Girdėjosi žmonės kalbant, 
kad jiems Wallace labai pati
ko, žada balsuoti už jį. Tai la
bai geras ženklas. Pirm to 
daug žmonių buvo laikraščių ir 
radio išgązdinti, būk Wallace 
eeąs 'komunistas, kad viską no
rįs nuo žmonių atimti. Išgirdę 
jo kalbą, • žmonės dabar visai 
gerai apie Wallace’ą mąsto. 
Taigi, draugai ū draugės, bal-

’ Ant didelės ir plokščios Mamajevo 
kurgano kalvos, per kokį kilometrą nuo 
priešakinių linijų, žeminėse ir apkasuo
se įsikūrė armijos štabas. Vokiečiai su
stabdė puolimus, arba atidėję juos iki 
tamsos, arba iš viso nutarę pasilsėti. Bet 
visa padėtis, o ypač Joji tyla, pranašavo 
greitąją veržlų puolimą

— Papietautumėte,

nūs, 
apie 
gerų 
Zald 
reikia rūpintis ne tik skaityto
jų gavimu, bet ir finansų su
kėlimu. Parengimais ir auko
mis, jis sakė, turėsime sukelti 
bent $10,000.

“Vilnies” jauniausius ben
dradarbius pristatė kalbėt 01- 
gą Juodaičiūtę -— Martin.

Malonu buvo išgirsti trum
pus pareiškimus, kuriuos pa
darė V. Yotka, Nellie de Shaaf, 
Al Klaud, Frances • Yurgell, 
Stella Mock, iš Rockford.

Visi jie yra geri ir darbštūs 
dienraščio patriotai.

Bet tuomi dar nepasibaigė 
kalbėjusių eilė. Trumpai, bet 
draugiškai išsireiškė apie “Vil
nies” reikalus ' J. Stanley, L. 
Jonikas,. Ig. Lapinskas, J. Klas- 
tauskas, Yuris ir Slančauskas, 
nesenai sugrąžęs iš Wisconsino, 
kur turėjo farmą.

Su L. Prūseika užsibaigė 
kalbėtojų listas. Jis apeliavo į 
vjjsus, kad kuo nors prisidėtų 
prie vajaus — kas skaitytoją, 
kas aukomis, kas šėrų pasipir- 
kimu. \

Nekurstė iš veikliųjų vajįnin
ku; dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, negalėjo dalyvauti 
šiame smagiame pažmonyje,

' Prieš karą armijos vadas, tur būt, nu
sijuoktų, jeigu jam būtų pasakę, kad at
eis diena, kada visas judomas rezervas, 
kurį jis turės savo žinioje, susidės iš tri
jų šiiritų žmonių. O tuo tarpu šiandien 
tai buvo kaip tik taip... Keletas šimtų 
automatininkų, pasodintų į dvidešimt 
sunkvežimių, — tai buvo visa, ką jis 
kritišku prasilaužimo momentu galėjo 
skubiai permesti iš vieno miesto galo į

ilgai sudegintų gatvių, ir tada atrodė, 
kad mieste vėl pilna dūmų.

Vokiečiai tęsė savo bombardavimus, 
ir Stalingrade tai vienur, tai kitur su
liepsnodavo nauji, jau nieko, tarp kitko, 
nebestebiną-gaisrai. Palyginti, jie pa
prastai greit baigdavosi, nes, sudeginusi 

'keletą naujų namų, ugnis greit prieidavo 
iki anksčiau sudegusių gatvių ir, neras
dama sau maisto, pati savaime užgesda
vo.

Bet miestas buvo toks didžiulis, jog 
kame nors visad kas nors degdavę, ir per 

1 keletą dienų visi priprato prie tos pasto
vios pašvaistės, kaip prie būtinos nak
ties peizažo dalies.

Dešimtą parą nuo gaisro pradžios vo
kiečiai priėjo tiek arti, jog jų sviediniai 
bei minos ėmė vis dažniau sproginėti ne 
tik pakraščiuosse, bet ir miesto centre.

Dvidešimt pirmą parą šiauriau mies
to* vokiečiai jau priėjo Volgą, piečiau — 
prie jos artinos.

Kanonada, prasidėjusi septintą ryto, 
nenutrūko iki saulėlydžio. Atėjo tasai 
kovos momentas, kai nenusivokiąs žmo- 

; gus, patekęs į armijos štabą, galėjo pa- 
falvoti, jog viskas eina gerai ir kad 

iekvienu atveju besiginantieji vis dar 
turi itin daug jėgų. Pažiūrėjęs į štabinį 
miė&to žemėlapį, kuriame buvo atžymė
tas kariuomenės1 išdėštyinas, ir pama-

Kaip Chicagos Vilniečiai 
Darbuosis Vajuje

šeštadienio vakare Vilnies 
svetainėn susirinko pusėtinai 
daug vajininkų ir, šiaip jau 
draugų; kurie, paprastai, dar
buojasi Vilnies parengimuose. 
Buvo jaunų lietuvių, kurie yra 
angliško skyriaus bendradar
biai. Juos^ sukvietė to skyriaus 
redaktorė Olga Juodąičiūtė - 
Martin.

Vakarienė buvo skani. Buvo 
ir alučio . ir kai ko stipresnio. 
Kai pasibaigė pasisotinimas, 
prasidėjo programa, kurią ve
dė A. Maziliauskas, direktorių 
pirmininkas.

Daugiausia buvo kalbėta 
apie Vilnies reikalus ir vajų, 
kuris prasideda pirmą dieną 
spalių, \isokiu Ibuvo pareikšta 
minčių ir padaryta gražių pa
sižadėjimų. Kalbėjo ir jaunimo 
atstovai 
šiose sueigose., Jiems, beje, bu
vo įteiktos dovanėlės — auksi
niai ženkliukai su užrašu “Vil
nis.” ’

Kalbėtojų sąrašas, kaip ma
tysite, buyo ilgas. Pirmiausia 
pirmininkaujantis pristatė di

rektorių sekretorių J. Jokubfcą. 
Iš eilės sekė V. Andrulis, ku
ris savo kalboj apibudino tarp
tautinę padėtį, progresyvių jė
gų darbą ir užduotį Ameriko
je, pažymėdamas, kad šiemeti
nis vajus reikės pravesti pa
sunkėjusiose sąlygose.

Iš eilės kalbėjo M. Klimas, 
svečias iš rytų, St. .Vėšys, pasa
kęs kiek ilgesnę kalbą, K. Abe- 
kienė, pasižadėjusi smarkiai 
^darbuotis šiame vajuje, A. 
Dočkienė,- kuri taip pat dar
buosis vajuje, kaip ir praeity
je darbavosi.

Zald, “Vilnies” gaspado- 
padaręs trumpą raportą 
“Vilnies” reikalus, davė 
patarimų vajininkams. M. 
priminė, kad šiame vajuj

lis likimas1
Prietemoje skubiai priėjo adjutantas.
—Iš kairiojo kranto nuo. Bobrovo atvy

ko, — pasakė jis. Iš jo balso buvo žymu, 
kad jis Čion bėgte bėgo ir užduso.

— Kur jie? — kirčiuodamas paklau
sė, Matvejevas. i

— Su manimi. Drauge majore! — 
pašaukė adjutantas.

Šalia jo išaūgo jau sunkiai tamsoje 
įžiūrima aukšta figūra.

— paklausė Matvejevas. 
pasakė majoras J3utį« 

kome. Pulkininkas Bobrovas įsakė pra
nešti, kad jis pasitikęs ir tuoj pradės 
perkėlimą. • •

{Bus daugiau) /

OBELIŲ VALSČIAUS “( 
GŪŽĖS PIRMOSIOS” KO 

LEKTYVINIS ŪKIS, 
e

Obeliai, liepos 23 d 
artelė nėra didelė — 
valdomos žemės plutas sudaro 
tik apie 150 hektarų, tame 
skaičiuje 100 hektarų dirba
mos. šeimų gausumu ji irgi ne
pasižymi — vos devynios.

Pavasarį su geru kaupu vir
šijome sėjos planą. Išėjome va
sarojum 40 hektarų. Mums šia
me. darbe didelę paramą sutei
kė Rokiškio MTS. Visi pagrin
diniai darbai buvo atlikti’trak
toriais.-Pas mus veikia pirkia- 
skaitykla, turinti gausią biblio
teką. Joje daugiau kaip 400 
politinių, agrotechniskų ir gro
žinės literatūros knygų. Labai 
dažnai valstiečiai susirenka 
prie radijo aparato.

Per paskutinį ’laiką ūkyje 
suorganizavome visas tris pa
grindines gyvulininkystės fer
mas : pienininkystės, kiaulinin
kystės ir avininkystės. Bendras 
jose laikomų gyvulių skaičius 
sudaro 49 galvas, neskaitant 
arklių. Visi artelės nariai turi 
savo sodybinius sklypus, laiko 
po vieną arba; po dvi karves, 
kiaulių, avių, paukščių. Rūpi
namės įsigyti bičių. Reikia ma
nyti, kad ir tai mums pavyks 
pasiekti, kaip visa kita padarė* 
me.

Artelės nariai nesigaili jėgų, 
kad diena iš* dienos stiprėtų 
mūsų kolektyvinis ūkįs ir tuo 
pačiu kiltų visų gerovė. Aš no
riu papasakoti apie porą tokių 
mūsų kolektyvo žmonių, štai 
buvęs vidutinis' valstietis Juo
zas Sirvydas. Jis vienas pavyz
dingiausių artelės narių. Darb* 
štūs ir kiti jo šeimos nariai. 
Pavyzdžiui, jo sūnus Antanas 
šienapiūtėje vienas pats nuplo
vė 35 ha pievų. Gerai dirba ir 
kitas jo sūnus — Jonas.1 Vals
tietis Smolenskas seniau netu
rėjo savo namų. Dabar kolekty
viniame ūkyje savo nuoširdžiu 
darbu jis pasidarė vienas iš 
įžymiausių žmonių.

Gerai dirba in kiti ūkio 
nes.

Dabar vyksta derliaus 
mimas. Mes tam stropiai 
rengėme. Nuimsime javus b< 
jokių nuostolių ir pasistengsi- 
me vieni iš pirmųjų visoje ap 
skrityje atlikti valstybines grū 
dų prievoles. i

4. Janušonis, 
ūkio pirmininkas.

ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ 
TECHNOLOGIJOS 
SPECIALYBĖ
‘ Vilnius, liepos 23 d. 
specialybėje ruošiami 
riai technologai lengva j ai pra
monei* Greta bendrų studijų 
čia skaitomi šie specialūs kur
sai : odų ir kailių technologija, 
tekstilės cheminė technologija, 
gumos technologija, ■ medžio 
cheminė technologija. Suderk 
napaai su- studento _> pasirinktu 
dirbti di^lomoniu projektu ir 
numatoma pasirinkti specialy
be, jis, būdamas iV-tame ir 
V-tame kurse, atlieka pirmau- 
|ančk>de lengvosios ' pramonės- 
įmonėse 8 savaičių specialiąją

ti tiek pat laiko priešdiplominę 
gamybinę praktiką.

Baigęs organinių medžiagų1 
technologijos specialybę, gali 
dirbti odų ar kailių pramonėje, 
gumos, celiuliozės, popieriaus 
fabrikuose, gamybos ar techno- 
cheminės kontrolės inžinie
rium, o taip pat* tekstilės fab-t 
rike dažymo ir aparatūros ce
cho inžinieriumi. > ' • 

/X-

Minėta lengvosios pramonės 
sritis mūsų respublikoje žy
miau išvystyta, nei kita pra
monė ir turi geras sąlygas to
limesniam vystymuisi.

Turime visą eilę tekstilės, 
odų, popieriaus fabrikų, vieną 
gumos fabriką ir celiuliozės fa
briką. Daugumas šių įmonių 
bazuojasi žemės ūkio žaliavo
mis, kurių gamybai plečiantis, 
plėsis ir su jomis surišta pra
monė. Jau šiame penkmetyje 
vyksta žymus tekstilės, odų, 
gumos ir popieriaus pramonės 
išplėtimas.
\ . YPtof. A. Purenąs,

" LTSR Mokslų Akademijos 
tikrasis narys.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

tis F. Puodžiūnas.
Ignas Lapinskas geriausia 

pasakė: Man jau netoli 80 me- 
tų, bet aš taip pat padėsiu va
jininkams.

Kiekvieno vilniečio šūkis turi 
būti šis: kuo nors prisidėti, 
kad vajus pasisektų visu šimtu 
nuošimčių. Vilnietis, i

LAIKU PARENGTI MOKYK 
LAS NAUJIEMS MOKSLO 

METAMS
Vilnius.—Liepos 19 d. 

ko III-j i Vilniaus miesto 
bo žmonių deputatų" Tarybos 
I-jo sušaukimo sesija.

Pranešimą “Apie 1947-48 
mokslo metų pabaigą ir pasi
rengimą naujiems mokslo me
tams” padarė Vilniaus miesto 
švietimo skyriaus vedėjas de
putatas Ribačiauskas.

Pranešėjas nurodo^ kad žy
mūs darbai yra atlikti atku
riant -bei išvystant Vilniaus 
mokyklų tinklą. Pirmomis iš
vadavimo dienomis buvęs 28 
miesto pradinių mokyklų tink-^ 
las išaugo iki 44 mokyklų. Be 
to atidarytos 2 'naujos progim
nazijos, 2 darbininkų-valstiečių 
jaunimo gimnazijos, veikia 6 
gimnazijos. 1947 metais Vib 
niaus miesto mokyklose mokėsi 
11,393 mokiniai.

Didelis darbas atliktas at- bet jie jau pradėjo darbą 
statant sugriautus mokyklinius 
pastatus.' Jau atstatyta ir ka
pitališkai atremontuota 13 mo
kyklų.

Žymiai pagerėjo mokymg - 
auklėjimo darbas. Išleidžiamuo
sius egzaminus 40% visų moki
nių baigė su: gerais ir labai ge
rais pažymiais.
Jai lodo, kad daugumas Vib 

niaus mokytojų sąžiningai vyk
dė, partijos ir vyriausybės jiems 
patikėtas'dideles ir' atsakingas 
jaunosios kartos > auklėjimo-mo- 
kymo pareigas. Gerai dirbo Sa
lomėjos Nėries vardo gimnazi
jos mokytojai Sakavičiūtė ir 
Šeputis, penktos gimnazijos 
mokytojai- Januševičiųs ir Klu- 
čevskis, . - antros - progimnazijos 
mokytoja Sačko ir, kiti.

Pagerėjo taip pat ir pedago
ginių kadrų idėjinis-politinis 
lygis. Pereitais metais veikė 15 
politinio lavinimosi ratelių, ku
riuos lankė 325 mokytojai; 78 
pedagogai mokėsi Vakariniame 
Marksizmo'- Leninizmo Univer
sitete. . '' ’ ' ■

tantas, vargu prasisprausdamas į mažu
tę žeminę, kurioje prie lempos ties že
mėlapiu sėdėjo štabo viršininkas ir Ka
rinės Tarybos narys. Jiedu pasižiūrėjo 
vienas į kitą, paskui į žemėlapį, paskui 
vėLvienas į kitą. Jei adjutantas nebūtų 
priminęs, kad reikia papietauti, jie gal 
būtų, ties žemėlapiu prasėdėję dar valan
dą, nes jie vieni težinojo, kiek iš tikrų
jų padėtis buvo pavojinga. Nors viskas, 
ką reikėjo ir ką galėjo padaryti, buvo 
jau numatyta, ir armijos vadas pats iš
važiavo į divizija^ patikrinti savo įsaky
mų vykdymo, bet nuo žemėlapio vis dėl
to sunku buvo atitrūkti, — taip norėjo
si šitame išgrafuotame popieriaus lape 
surasti dar kokias nors naujas, nebūtas 
galimybes. 1 ,

— Na, ką gi, pietauti — tai pietauti,
— pasakė Karinės Tarybos narys Mat
vejevas, žmogus linksmas, mėgstąs gyve
nimą ir gerai pavalgyti tais atvejais, ka
da jis štabo kibždėjime vis’•.dėlto atsimin
davo valgį. i

Jiedu išėjo laukan. Pradėjo vos vos 
temti. Apačioje, kurgano dešinėje, pra
žybsėjo minos, ypatingai pastebimos švi
ninio dangaus fone.

Vokiečiai rengėsi nakties metui, leis
dami į urą pirmąsias baltas raketas^, pa
žyminčias, kaip paprastai, naktį jų prie
kines linijas.

Per Mamajevo kurganą ėjo vadinama
sis Žaliasis žiedas, kuriuo kadaise taip 
didžiavosi stalingradiečiai. Jį sumanė 
trisdešimtaisiais metais stalingradiečiai 
komjaunuoliai ir per dešimtį metų ap
supo savo iki tol dulkėtą ir . tvankų mies
tą visa juosta jaunų sodų, parkų ir bul
varų; Mamajevo kurgano viršūnė buvo 
taip pat tvarkingai apsodinta šachmatų 
tvarka išdėstytomis plonutėmis dešimt
metėmis liepelėmis.

Matvejevas apsižvalgė. Toks malonus 
buvo šisai šiltas rudens vakaras, taip 
nelauktai pasidarė tylu aplinkui, taip 
kvepėjo paskutiniu vasaros gaivumu 
pradėjusios geltonuoti lieputės, kad jam 
pasirodė tiesiog nesąmonė sėdėti tokį va
karą vieninteliame čionykščiame pastate
— pusiau sugriautoje pirkelėje, kurioje 
buvo valgykla.

— Štai ką, — pasakė jis adjutantui,
— tu pasakyk, kad stalą išneštų čionai, 
pietausime po liepomis.

Iš virtuvės išnešė klibakojį stalą, ap
dengė staltiese ir pastatė prie jo suolus.

— Na, ką gi, generole, sėdam, — ta
rė, Matvejevas štabo viršininkui. — Se
niai mudu sode po liepelėmis bepietavo- 
me ir vargu ar greit vėl teks. .

Ir jis atsigręžė į sudegusį miestą... 
Adjutantas atnešė arbatą stiklinėmis.
— O prisimeni, generole, — pasakė 

Matvejevas, — kaip buvo Sokolriikuose, 
prie labirinto: taip pat tarsi apkarpytų 
alyvų narvelis, ir kiekviename staliukąs 
ir suoleliai. Ir virdulį paduodavo. Ten 
daugiausiai šeimomis atvažiuodavo.

— Na, ir uodų gi ten buvo, — tarė 
nelinkęs į lyriką generolas, — ne tai, kas 
čia.

— Taip, bet užtat, čia nėra virdulio,
— pasakė Matvejevas.

— Užtat ir uodų nėra, — atkakliai 
atsakė generolas.

— Bet labirintas ten tikrai buvo gra
žus, išlįst sunku. *

Mątvejevas pažiūrėjo per petį žemyn 
į dunksantį už jo miestą ir nesąmonin
gai nusišypsojo.

— Labirintas... ,
Apačioje susibėgo, skirstėsi ir pynėsi 

eibės gatvių, kuriose turės išsispręsti 
daugelio žmonių likimas ir vienas dide
lis likimas— armijos likimas.

Parašė K. Simonovas s Vertė J. Tornau

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA : —s—



DETROITO ŽINIOS

52% 
mūsų

d,aly- 
visas 
arba

Bus jau 
metų laiko, 
tas veikalas 
pen Here.,” 
gis dabar

Visi, už ė j,uj rudeniniam se
zonui, pradėkite lankyti sąvo 
draugijų ir klubų susirinkimus 
ękaitlingiąu. Tikiuosi, kad tą 
atliksite. Politicos.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių ,

•ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Paul Gustas Funeral Home,

'V

DETROITQ DIENYNAS

Su ’mūsų Amerikos demo
kratija blogi pipirai. Repde- 
mai pastoviai burnoj a apie 
demokratiją iš vienos pusės, 
bet gyvenime taį elgiasi prie
šingai. . Apie 10 milionų ne
grų Amerikos piliečių neturi 
teisės balsuoti.

Net ir pati sostinė, Wash
ington, D. C., laiko savo gy
ventojus už vergus, neduodant 
teisės dalyvauti rinkimuose. 
Amerikoj gimę, bet neturi pi
lietinių teisių.

Pasibaigė vįsų didžiųjų par
tijų suvažiavimai Michigan 
valstijoj. *

Pr.ogresyvė Partija išėjo Su 
aiškiu programų prješ karą, 
priverstiną karinį tarnavimą, 
.prieš varžymą darbo klasės.

Skirtingai padaryta demo
kratų ir republikonų suvažia
vimuose. *

Demokratai nors žodžiais 
pasisakė prieš Hartley-Taft 
įstatymą, bet, žinomų, to ne
pildys, praeitis tą liudija.

RepųbĮikonai tai ant tiek 
atviri, kad jie mato reikalą 
dar daugiau suvaržyti darbo 
klasę.

Nelaimė, kad darbo klasė 
neleidžia save apgaudinėti.

“Tuos, kuriuos dievai nori 
sunaikinti, pirma padaro juos 
bepročiais,” sako senovės pa
tarlė. •

Taip lygiai darosi ir čia. 
Nuo pat viršūnės valdančios 
klasės Wall Stryto, Washing- 
tono pareigūnų, kurie randasi 
įtekmėje jų ir einant žemyn 
iki paprasčiausio šuns gaudy
tojo, visi randasi užsukti, kaip 
koks aparatas, prieš progresą 
ir už karą.
1 Jų laikraščiai, radijas ir vi
sos organizacijos vienodai už- 
šriubuotos tik į vieną pusę— 
prieš komunistus, prieš TSRS.

daugiau dešimts 
kada buvo išleis- 
“It Can Not Hap- 
Bet gyvenimo bė- 
parodo, kad tas>

Shickelgruberio - Hitlerio pla
nas pilnai įkūnijamas.

Pirmutinės atakos daroma; 
kad sunaikinti Komunistų 
Partiją į* komunistus. Tai 
Hitlerio žygiai. Hartley-Taft 
biliūs paims už pakarpos or
ganizuotus darbininkus, kas 
jau atliekama dabar, bet po 
rinkimų tai bus viskas ^paleista 
visu smarkumu — bus sudiev 
unijoms, ačiū veidmainiškų 
vadų godumui.

Eg^nuojam Alus, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tei. ST. 2-8342

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

ir

LITU ANICASQU ARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI '
** f ■ ' ♦

PUIKIAUSIA LIETUVI^ RESTAURACIJA BROOKLYNE '

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y* 
Tel. EVergreen 4-9612

BELT AIRE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas ;

6762 FOURTH AVE., .BROOKLYN 20, N. Y.
(kamp. ,68th St.) ' i

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt, telefonuokite - t

. ' SHoreroad 8-9330 ,
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai^ Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankieta'ms ' 
Užsakymus taipgi galima priduoti , per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.z

Pas mus, Detroite, daugelis 
ttą s u p r a n ,t a^Pto^syveš. 
Partijos pareigūnai, ir narši ir 
maža mažunia UĮlijbš Vadų |ą 
'Persekiojimą permato; \

Po vadovyste Ciyil' Rights. 
Congress, konferencijoj,^ lai
kyto j rugsėjo .24 d., 'kurioj 
dalyvavo daug ’Progresyvės' 
Parti jos, veikėjų, unijos vedė
jų ir kunigų (atleiskit, ne ka
talikai), tie kunigai nutarė, 
kad pravesti kuo plačiausį 
darbą pasipriešinimui priėŠ 
areštus komunistų vadų ir pa
naikinimą ' Komunistų Parti
jas. ' . ; . ‘ ■-

Reikės sukelti du šimtai ir 
penkiasdešimts tūkstančių do
lerių vedimui tos' kovos. Ant 
vietos buvo sukelta viršaus 4 
tūkstančiai dplerių dėt pradė
jimo šios kovos. ' l „

Šiuomi atsikreipiame į' vislūs 
skaitytojus, kad kiekvienas at
eitų į pagalbą finansiniai ir 
moraliai.

Neatsisakykite duoti tiek, 
kiek išgalite, kūodaugiausiai, 
nes dabar svarbu, vėliau kad 
netektų, gailėtis, kad buvo 
duota “permažai ir pervėlai.”

Yes, “It’s Happening He
re.”

f-ČJ.

Sulaikykite tą žvėrišką vagi! 'Koks baisūnas! 
Atiminėja nuo kačių niaistą!”*

B®
fMMįlO«. iT'.a :r.

!<$!$

KRISLAI
(Tąsa 5-me pusl.> 

džiaugs, išgirdęs, kad Lietuvos 
žeinės ūkis yra .perorganizuo
jamas socialistiniais pagrin
dais, kad pagaliau žemę ars ir 
akės, javus pjaus ir kuls mo
derniška mašina, o ne primity- 
vis arklas ir medinės akėčios, 
dalgis ir spragilas.

Nejaugi Vienybės redakto
rius nėra matęs, kaip šioje 
šalyje žemė yra apdirbama? 
Pasiūlyk Illinojaus, Indianos, 
Minnesotos bei -Wisconsino 
farmeriui lietuvišką arklą ir 
spragilą, jis tave paskaitys iš 
beprotnamio ištrūkusiu žmo
gumi.

Taip, arklai ir spragilai pa
sitrauks, užleis vietą, maši
noms ii; Lietuvoje. Gal jų pa
siges, dėl jų gal gailiai apsi
verks mūsų x Tysliavos, bet 
Lietuvos ūkininkams, bet vi
sai Lietuvai, visiems jos žmo
nėms išauš tikrai nauja, švie
si, graži ir, laiminga gadynė.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

I 4 Jffi t y t !
PATYRUSIOS 
OPERATORES 

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ

J. H. MFG. CO. INC.

Harborside Bldg., Unit No. 1, 4-to»

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SMILTIM SVEITČJĄI 
vientik' patyrę tęsikrbipkite dirbti prie television '

Nuolatinis Darbas
DERIO WOODCRAFT .CO. 

16 TIFFANY PJLACfc 
BROOKLYN. N. Y.

(Crossto’wn U-olley iki Kane St.)

i f

Rašau šiandien, kada pa
sibaigia mūsų visi tyro oro iš
važiavimai.. Nuo dabar pra
sidės darbas svetainėse. Rei
kia kuoplačiausiai visiems įsi
siūbuoti į einamą kovą.

Spalio 9 dieną bus išleistu
vės Carl Winter iš Detroito į 
New Yorką, kur spalio 15 
dieną prasidės komunistų va
dų teismas. Vėliau bus pra
nešta, kokioj vietoj įvyks. Lie
tuviai neturėtų pamiršti ten 
dalyvauti, turėtų pasiimti už 
užduotį kuo plačiausiai 
vauti, palikdami šalę 
ypatiškas sueigas-pares 
pinaklius.

Nebūkime vieni iš tų 
silpnapročių, kuriuos
medikaliai gydytojai nurodo 
iš ko Jungtinių Valstijų gy
ventoja? susideda.

CLEVELANDO ŽINIOS

sakė 
per 

vieni 
Abie- 
dirba

Krųgerius ir taip pralinksmino 
ją, kad ji negalinti atsidžiaug- 

linksma ir

(girdėtis, kad bus surengta 
Rojui Mizarai prakalbos spa
lio 10 dieną, jeigu galės su
sitvarkyti su Cleveland u.

' Progresyvės Partijos Lietu
vių Klubas negali gadinti ei
namą darbo kovos už civileš 
teises ir rengti prieš svarbes
nius parengimus.

Iki šioNpas mus tas buvo 
plačiai praktikuojama, neat-' 
kreipiant atydos į svarbius, vi
są kraštą liečiančius įvjkiuį.

Jeigu negalės šį sykį mū
sų laiko prisilaikyti, tąi atei
tyje Progresyvės Partijos Lie
tuvių Klubas turės Vistiek pa- 
rengimų pelitiniams tikslams.

Worcester, Mass.
, Naujosios Anglijos ALDLD 1 

7-to Apskričio Kuopų 
ir;Nariu Atydąi, ;

Mūsų ALDLD 7-to Apskri
čio metinė kęnferenciją įvyks 
spalių (Oct.) 31 dieną, 11 yal. 
iš ryto, 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

- 'Laiškai jau pasiųsti kuopom 
kviečiant . išrinkti delegatus 
atstovauti jų kuopas konferen
cijoj. Konferencija bus tur
tingesnė ir smagesnė, jeigu 
bus išrinkta pilna atštoyytyė.

D. LUKIENe, 
Apskr. Sekr.

Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, _kltokių grupių ir pavienių..

15 genų padarau 
naujus paveiks
lus ir krająvus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tįpklo: 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 1 
įvairiom spalvom.!

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Jr Stone Avė., prie' 
Chauncey St., Broadway Line.

W. CHėtandre 5-6191 " :i

854 MĄRCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y, 
l x Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTĄS GRABORIŲS
. Telefonuokite, dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

U u kambariai sermehim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šęimom sūlyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Paul Robeson Dainavo prie 
Dirbtuvių

Rugsėjo 21 d. Paul RobesOn, 
garsusis negras dainininkas, 
paliko gilų .įspūdį dirbančiąja! 
liaudžiai, kada jis čia maršrū- 
tavo su dainom prie dirbtuvių 
vartų. Jis pradėjo prie Ameri
can Steel & Wire Co. Cuyahoga 
Works, E. 44th St. ir Harvard 
Ave., paskui prie Aluminum 
Co. of America, 2210 Harw’d 
Ave. Jis ten Rainavo ir 
prakalbas darbininkams 
pakaitų valandas, kada 
einą į darbą, kiti išeiną, 
jose minėtose įmonėse
daug jo rasės darbininkų.

Tą užbaigęs Robeson nuvyko 
į jo rasės apgyventas apylin
kės, kaip taiSt. ir Cen
tral Avė., vėliau ant E. 40th St. 
ir toliau ąrit 90th ir Quincy 
Ave. ir ant i. 105th Št. ir 
Westchester Ave., užbaigda
mas ant 153rd St. ir Florida 
Avenue.

Wallace buvo Glevelande -

Henry Wallace lėktuvu atvy
ko į Cleyelandą iš Toledo, Ohio, 
ir turėjo susirinkimą su Pro
gresyvių Partijos veikėjais, 
kur apkalbėjo svarbius rinkimų 
kampanijos reikalus, turėjo 
pasikalbėjimą ir su laikrašti
ninkais.

Wallace pribuvo į Clevelan- 
dą kaip 10:55 ryte, tokiu būdu 
jam buvo apie 7 valandos lai-, 
ko. Automobiliurm važiuojant 
būtų neturėjęs tiek laiko.

Iš Clevelando išvažiavo į 
,Youngstown, Erie gelžkeliu 
taip vadinamam “New Free
dom Train.” Skaitlįngaš būrys 
Wallace pasekėjų ir Progresy
vių Partijos veikėjų kartu va
žiavo į Youngstown. -Kartu ya- 
liaVo ir grupe dainininkų,- ku
rių ’ tąrpe buvo ir Paul Robe
son, ir dainavo Wallace kam
panijai pritaikytas dainas.

Iš Youngstown visi sugfįš į 
Clevelandą ir turės platesnius 
pasikalbėjimus su veikėjais, 
šeštadienį Wallace apleis Cleve
landą orlaiviu tolesniam savo 
maršrūtui.

Reikia pasakyti, kad šį sykį 
Press’as ne ignoravo, betzsąži-> 

minkai perstatė tą visą nųoti- 
kį. Mat daug Press’d skaityto
jų yra pasipiktinę jo raštais, 
nes jis yra vienpusiškas ir sa
vo editorialais ' ijeiną prieš 
žmonių laisvę ir demdkrątines 
teises, kuriąs .konstitucija ga
rantuoja visiems piliečiams. 
Drauge Nepamiršta ir Dękoja

brąugė' KrĮinklevičienė H( (Kru
ger) sakė, jog ji visą laiką ma
niusi, kad ji yrą pamirštą vi
sų, bet dabar, jiai sėrgant, ir 
tjk ką po .operacijas, ‘draugės 
kliubieifes įįbai gražiai ją ap
lankė ir? dar . surengė phlinks-, 
toinimųi parakę ąu doyąn#lėm. 
Jai nežinant praėjusios savai
tės antradienį susirinko pas

ti, jai buvo taip 
šmagu.
- Draugė Krųger 
surprizo padarymą 
dėlę padėką 'kliubietėnjis. Ji yra 
labai užsiganėdinusi tokia at
jauta ir tas jai priduoda dau
giau energijos. Ji pasveikus 
žada dar daugiau dirbti mote
rų kliubui. Ji pageidauja, kad 
ir kitos sergančios kliubietės 
būtų taip aplankomos, nes, sa
ko, mūsų čia nedaug liko, tai 
turime viena -kitą atjausti ir 
lankyti, kad nebūtų taip ilgu, 
kada sergam. Drauge Kruger 
taria didelį ačiū kliubietėmš.

nori už tą 
išreikšti di-

Dienraštis Vilnią išleido bro
šiūrą “Mokslinio Socializmo 
Šimtmetis ir Dabartis.” Tai 
atžymėjimui šimto metų su
kakties nuo pasirodymo “Ko
munistų Manifesto,” Markso 
ir Engelso parašytų. Ją rei
kia gauti ir perskaityti. Ypa
tingai dabar, kai visur turčių 
klasės moksliniam socializ
mui bei komunizmui skelbia 
kryžiaus karą, kiekvienam 
pravartu lųsipažinti su socia
lizmo4 tėvų mokymais.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinklihas 
jvyks spalių 6 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi de
legatai ir organizacijų nariai nepa
mirškite dalyvauti, nes turime tris 
labai svarbius klausimus apsvarstyt, 
kurių jokiu būdu ant toliaus atidė
liot negalima, prie to išgirsite Ir 
apie “Laisvės” pikniko pasėknies. — 
Valdyba. (233-234).

(Rcmklte savo vajininkus gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų.) t

MONTELLO, MASS.
Metinis piknikas, įvyks spalių 3 

d., Liet. Taut. Pąrke, Keswick Rd. 
Dainuos Liuosybės Choras vad. E. J. 
Sugar, bus puiki muzika ir gerų 
kalintojų. Prie įžangos piliete bus 
duodama dovanos: 1-ma $10; 2-ra 
$5; 3-čia $£50 ir 4-ta $2.50. Kvie
čiame višus dalyvauti. Rengėjai ~ 
LLD ,7-ta Apskritis.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquoi

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1868 hhs been issued to the undersigned 
.to sell wine and ' liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Tjaw at 286 Ridgewood Avė., Borough 
of Brooklyn, County of Rings, to be con
sumed off the premises. '

DANIEL. KOLBA 
dba Kolba Wines & Liquors

NOTICE is hereby given that License No.’. 
GB 14462 ha» been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevelage Control Law at 
2923 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE ABBATE

Mattliew 
BIZAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja ui 

prieinamą atlyginimą, i

1

Iš LDPD Susirinkimo
Rugsėjo 15 d. atsibuvo L.D.P. 

Draugijos neskaitlingas susi- 
rinkipas. Tai negerai, kad mū
sų draugijos nariai nedalyvau
ja susirinkimuose ir nesirūpina 
apie draugijos reikalus. Kada 
prisieina svarstyti kokius nau
jus sumanymus ar tai -draugi
jos ar visuomenės gerovei ir ką 
nors nutarti, tai kurie nedaly
vauja susirinkime, po susirin
kimo reiškia nepasitenkinimą, 
kad draugijoj priimta kokis 
naujas sumanymas. O kas ne
leidžia visiems nariams daly
vauti ir svarstyti bendrai rei
kalus? Būtų sveikiau draugijai 
ir visiems nariams.

Praėjusiam susirinkime Cle- 
velando Draugijų Sąryšio dele
gatai raportavo, kad Sąryšio 
susirinkime nutapė, kad Sąry
šis prisidėtų prie LDS namo 
įrengimo. Namas yra jau nu
pirktas. L. D. P. Draugijos su
sirinkime nubalsavo prisidėti 
prie to kilnaus darbo^ Tai pa
girtinas tarifnas. Clevelando 
pažangios draugijos turės kuf 
susirinkimus laikyti ir bus vi> 
siems kur sueiti visokiais rei
kalais. , •

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

. <*►

Modemiškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST„
Newark 5, N. J*

Tel. MArket 2-5172

i

4J

žilas ‘Petras.

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

C .'Newark 4, N. J. j
< HUniboldt 2-7964

s

GERIPIĘTC8!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop
* -• ■ L"’ X a ■ > *

Frank Domikaitis v ,
Savininkas >

417 Lorimer Street 1 
• Laisvas Name

Brooklyn, N. Y. .

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių jr piėiiihiM-valgių 
gražus pasirinkimas.

Tel. EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y./

5 ppsl.---Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Spalių 4,

i 
*

■



taryba

Telefonas Virginia 3-5397

Pilnėtuos Teismabuti

EVergreen 4-9266

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskad

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y<701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173
Valandos

Telefoną* EVergreen 6-0847

Kryžiavos Uniją 
Už Pikietavimą

Nušovė Žmoną 
Pats Nusišovė

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Pirmas Parengimas i 
Menine Programa 
Liberty Auditorijoje

Italijos Laive Rado 
Daug Narkotiką

LietuviųVyrąBowling
Lyga Loš Ketvirta
dienių Vakarais

Samujel 
nuteisė

Auditorijos Skaityklai 
Reikia Anglišką Knygą

Moteriškė su 128-niais 
Tūkstančiais Doleriu 
Juosmenyje

Pal'eMSveikatos 
Kultūros Darbą

NAMAI ANT PARDAVIMO
8 ŠEIMŲ—$5,000. Wjlliamsburge. 
Trijų aukštų mūrinis namas. Be 
šildymo. Gerai užlaikomas.

Praėjusį antradienį Liberty 
Auditorium Bowling Alėse su
sirinko gražus būrys Lolininkų 
su tikslu pradėti da^bą, orga
nizavimui nuolatinės Bowling 
Lygos. Visj gana gerai palo
se, kai kurie gana gerai pa
sirodė r kiti, pradiniai lošėjai, 
taipgi gana greitai progresu©-

Mokytojų
Nenusilenkė /Tardytojams

Spalių 6-tą federaliame teis- 
mabutyje (prie Foley Square, 
New Yorkę, netoli Brooklyn 
Bridge) bus svarstomas reika
lavimas panaikinti bylą prieš 
12 komunistų vadų. Civilių 
teisių ' gynėjai tą dieną pikie- 
tųos teismabutį nuo. 10 ryto 
iki 1 valandos.

Jame'patariama 
nurodinėjama, 

ir patikrinti 
kad jos būtų 
įvyktų nelai-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreęn 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Komiteto
- brošiū- 

A. VValiaęę ir 
, taipgi laik-

JOHN ORMAN
Real Estate ir Insurance

Veteraną Rado 
Nusišovusį

John Fokker, 32 metų, buvęs 
armijos kapitonu laike karo, 
Pacifiko srityje, rastas nusišo
vęs savo bute, kurį jis turėjo 
bendrai su kitais dviem savo 
draugais, New Yorke. Jis pali
kęs raštelį, bet tų raštelių, ži
noma, niekas neskelbia, nebent 
jie būtų iš anksto išsiųsti drau
gams.

LDS 103 kuopos svarbus susirin
kimas įvyks spalių 5 d., 8 v. v.r 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklyne. Turėsim darinkt 
komisiją būsimai vakarienei lapkri
čio 20 dieną.’ ” 
kėkit duokles 
susirinkimo 
mų diena, 
sek r.

- Kreipkitės: 
104-12 - lllth Street

Pasirandavoja vienas fomišiuotas 
kambarys, pavieniui vyrui. Garu ap
šildomas, šiltas vanduo. Dėl daw- 
giau informacijų, skambinkite ) bile 
laiku

Bronx ir Manhattan (bučeriai 
priėmė bcteų pasiūlytas sąlygas 
ir tuomi išvengta streiko, ku
rio tikėjosi spalių 1-mą. Gavo 
po $5 savaitei algos*priedą.

Peter 
KAPISKAS

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Stanislovaitienė pa 
turiningą, pilną įdo 
kalbą taikos klausi

ŠEŠIŲ ŠEINIŲ; Mūrinis nafnas, 
RidgeWoddę, su certtraliniu šildy,- 
mū. Puikiai užlaikomas, geros 
rendos. Savininkas "prašo $16^500.

Naujai atsidariusioje lietu
viškoje skaitykloje, Liberty 
Auditorijos patalpose, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond 
inn, jau turima nemažai kny- 
gų^ Tačiau didžiuma yra lie
tuviškos. Yra ir angliškų, 
bet dar nepakankamas pasi
rinkimas.

’C~8kaityklon žmonių užeįpą. 
Vienas kitas jau ir pasisko
linti namus knygų prašo. 
Įsigijus pakankamai, bent, po 
kelias • vienokias knygas, bus 
išduodamos ir namie skaity
ti. Tad. kurie turite nulie
kamų, bet dar gerų angliškų 
knygų, dovanokite Skaityklai.

Skaityklon galima užeiti pa
siskaityti bile dieną nuo 2 po 
pietų iki vėlaus vakaro.

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
*lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sūlyg v

Vėliausios Dienos ’* . •'
Didelis Pasirinįdmas Religijinių Daiktų.

Abraham Flayer, preziden
tas CIO United, Public Work
ers, turinčios 87,000 pari if ei
lėse labai daug mokytojų, at
sisakė paneigti mūsų šalies' 
konstitucijos civilėms teisėms 
nuostatus. Atsisakė jį tardan
čiam kongresinip neamerikinių 
veiksmų komiteto skyriaus 
viršininkui republikonui Sa
muel K. Me Connell pasisa
kyti,. ar jis yra ar nėra ko
munistų partijos nariu.

• Daktarė Bella V. Dodd at-

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD • 

BEER & ALES

KETURIŲ ŠEIMŲ, SU DVIEM 
KRAUTUVĖM, 1 mūrinis namas, 
Ridgewoode. Be centralinio šildy
mo. Parsiduoda už $16,000^

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja švarus fomišiuotas 

kambarys, privatinis įėjimas, garu 
šildamos, karštas vanduo. Tinkama^ 
pavieniui. Prieinama renda. Rami 
vieta. Nuo Atlantic Avė. stoties, va
žiuokite Lefferts Ave. traukiniu ir 
išlipkite ant Chestnut St. .stoties, 
East New Yorke. Adr.: 60 Doscher 
St. (232-233) '

Squnre” and 
State

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-BROOKLYN

Viešbučiuose gyvenanti, bet 
ienyva,ir mažai praleidžianti 
pinigų, prastokai ir senybiniai 
apsirengusi, Mrs. Lindsay, 85 
metų amžiaus, tapo nubug- 
denta į Bellevue ligoninės pro
to ligonių skyrių.

Nuvežus į ligoninę, žinoma, 
pirm visko iščiupinėjo aplink 
BgVe apsijuostą jos diržą: Ja
me radę tūkstantinėmis ir 
smulkesniais pinigais $1^8,- 
525. Sakoma, turinti padė
lių ir bankuose. Tuos turė
jusi su savinši tik dėl viso ko. 
Sau turėdavusi auto ir. priva
te ką šoferį. Už porą kamba
rių viešbutyje mokėjusi $360 
per mėnesį. >

Tačiau jos "gelbėtojai” iš 
to "vargo” gal nepasigelbėsią. 
F loridoje gyvenąs, iš ten at
vykstąs f giminaitis, kuris 
tvarkys senutės reikalą ir jos 
turtą. • ,' '

Pirmasis šio sezono parengi- 
maš su įdomia menine progra
ma bus Aido Choro. • šiame 
parengime Aido Choras savo 
programoje atvaizduos . Di
džiojo New Yorko Auksinį Ju
biliejų. ši sukaktis minima 
m*ūsų mieste įvairiais būdais, 
tod^l, manau, Aido Choras 
vertas pagyrimo už toL^į gra
žų sumanymą.

Šis paminėjimas įvyks spa
lio 10 d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p., Liberty. Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond* Hill,’ N. Y.

Tikietus galima gauti pas 
aidiečius ir Laisvės raštinėje.

Tad visi į Aido Choro ren
giamą Auksinio Jubiliejaus 
paminėjimą!. H. F.

Ir, kas galit, užsimo- 
nes lapkričio menesį 

nebus, pripuola rinki- 
- P. Babarskas prot.

(233-234)

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas?

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Mūsų Balsai Gali Išsaugdti 
Taiką, Sake Kalbėtoja

sisakė teikti informacijų apie 
unijos skyrius ar veikėjus. 
"O kas liečia m»no politines 
pažiūras, jos visiems žinomos 
jau seniai,” pareiškė mokyto
jų vadovė, įstatymdayystėms 
atstovė.

Samuel Wallach, buvęs lo- 
kalo 555-to prezidbptąs, taip 
pat atsisakė kalbėti bent Jką 
tokio, kas inkriminuotų jį pa
tį kr jo draugus.

Jiems visiems trims gręsia 
to komiteto rūstybė, įkaltini- 
mas ir bausmės.

Saugumas Darbe
Miestavoji švietimo 

išleido rankvedį, taikomą ii 
siuntinėjamą šapoms, mokinan 
čioms amatų, 
ir braižiniais 
kaip nustatyti 
įvairias mašinas 
saugios, mažiau 
mių darbuose.

užsiregistruoti ir 
atėjus balsuoti už 
Taylor’ą ir kitus 

privalo kiekvie- 
kuris nori taikos, pareiškė 

kalbėtoja Kristina Sta-

sler, žymus Amerikos Darbo 
Partijos darbuotojas susiedijo- 
je. Jo trumpa, tačiau tiksli ir 
energinga kalba, nors angliš
kai, publikos buvo gerai supras
ta ir įvertinta.

Dr. Kessler taipgi sakė, jog 
vykiausia mūsų užduotimi / yra 
taikos išsaugojimas. Ir yra 
sunkiausia užduotimi, reikalau
jančia visų darbo ir visokiau
sios paramos.

Povilas Venta, Brooklyn© 
Lietuvių Wallace for President 
Klubo pirmininkas ir šio va
karo vedėjas atsiprašė publikos 
už žadėtą, Ibet šį kartą nespė
jusį pilnai prisirengti su nau
jausiomis dainomis merginų an
samblį. Tačiąu, sakė jis, jūsų 
nesuvilsime, jos mums padai
nuos kitame susirinkime.
.... Mitingas buvo sėkmingas vi
sapusiškai. Nežiūrint, kad įvy
ko darbo vakarą ir dar lietin
gos dienos lietingą vakarą, pu
blikos buvo gražios. O tai rodo, 
jog žmonės yra susirūpinę tai
kos išsaugojftnu ir nori sužino
ti, kuomi jiems tame 
gelbėti naujoji partija

Morris L David, dalininkas 
Drocharm aukšorių firmos, 
kaltinamas dubeltava knygve- 
dyste nusukęs nuo valdžios 
taksais $98,430.90 bėgiu 1942-

> '.Vienok, nemažas skaičius 
lošėjų ' nusiskundė, kad , jų 
draugams nėra labai paranku 
loŠtį antradieniais—— tad at
einančią savaitę visi, kurie 
praėjusį antradienį dalyvavo
te, ir tie, kurie negalėjote da
lyvauti antradienį, prašomi 
susirinkti ketvirtadienį, spalio 
7-tą dieną. Reikia pribūti lai
ku—8-tą valandą vakare. Ki
taip lošimai nusitęsia iki vėlu
mos.

Kurie jau turi suorganizavę 
savo komandas-tymus, prašo
mi ateiti su tymais pasirengę 
lošti. NoriŲie sudaryti šešis 
pilnus tymus, po penkis lošė
jus kiekviename. Bet jeigu 
truks lošėjų,, tai vistiek suda
rysime tymus,'kad ir iš trijų 
ar keturių asmenų kiekviena
me.

Numatoma, kad gale sezono 
bus laimėjtojams suteiktos tro- 
fėjos, taip pat ir pinigiškos 
dovanos, sulig išdirbtų taisy
klių. Numatoma, taipgi, .kad 
bolininkai gana smarkiai 
veiks, ir, susiorganizavus, 
taipgi pradės ruoštis dalyvauti 
nacionaliam LDS Bowiing 
Turnamente Cleveland, Ohio, 
ateinantį pavasarį, kur kas
met dalyvauja 4 geriausi LDS 
bolirtinkai iš įvairių miestų.

Merginos taipgi organizuo
jasi. Tos, kurios nori <bqly- 
ti merginų * lygoje, tegul su
sirenka trečiadieniais, Liberty 
Auditorium Bowling alėse. 
Numatoma turėti šešis mergi
nų tymus, thipgi po penkias 
lošėjas kiekvįėft'^me. \

' Bolininkas.

Nuskurdęs dėl silpnos sveika
tos ir turįs paralyžiuotą žmo
ną, policistas Thomas Dwen, 
46 metų, nušovė savo žmoną 
Luc/, 44 metų ir pats nu
sišovė. šeima gyveno 245-12 
Newhall Avenue, Rosedale, 
Queens. Liko duktė Georgia, 
20 metų. z

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Fed erai is teisėjas 
Kaufman,- Brooklyne 
CIO Department Store Em
ployes Uniją ir šešis jos vir
šininkus už , pikietavimą Op
penheim - Cojlins krautuvių 
Brooklyne ir Manhattan.

Nuteisti tapo lokalo prezi
dentas Nicholas Carnes, fi
nansų sekretorius Nathan (M’. 
Freeman, ^pos stewards 
Belle White, pikieto kapitonai 
Beverly.. Steinberg ir Eugene 
Bell, unij’os . administratorė 
toms krautuvėms Florence 
Nyitray. .

šis yra pirmasis toks nu
teisimas einant Taft-ilartlęy 
statymu.
Už Ką Streikas ir Pikietas ,

Pirm republikonų įvedimo jr 
prezidento Trumano adminis
tracijos 'pradėjimo vykdyti 
Taft-Hartl ey įstatymą unija 
turėjo su firma sutartį ir krau
tuvės savininkai tos sutarties 
prisilaikydavo. Buvo krautu
vėse unijistų ir bosų atstovų, 
pasitarimai išspręsti darbinin
kų Skundams. . <

Dabar tuos komitetus už
draudė, o atėjusius su skun
dais komiteto narius išmėtė iš 
darbo. Darbininkai sustreika
vo. Teismas stojo bosų pu
sėje, uždraudė pikietuoti. 
Darbininkai pikietavo. Tad 
dabar juos už tai baudžia.

Notice is hereby given that The Euclid Candy 
Company, Inc., of 82 -Leonard Street, Brook
lyn, New York, has registered its trade
marks "Love Nest,” "Herar ‘ .
"Hili-Biiiies” with the Secretary of 
of New Yorkj to be used on confectionary 
products. '

A' . ' (229-246)

Rugsėjo p6-tą įvykusios Lie*-' 
tuvių 'Sveikatos, Kultūros- Klu
bo pręlekcijos sveikatos kla,usi- 

| ftiu buvo sėkmingos. žmonių 
susirinko nemažai ir visi gėrė
josi didžiulė Liberty Auditori
ja, o paskui, prelekcjjomi^ apie 
sveikatą. Taipgi apžiūrėjo na- 
turalio maisto parodą./ . •

Varde rengėjų, nuoširdžiai 
tariu ačiū visiems atvykusioms, 
už gražų užsilaikymą ir už 
dūosrtumą. Lėšoms padengti ir 
ateities darbui .toje srityje au
kų surinkta $41.39, Aukojo:

Po $1:* A. Jasulaitis, Bepirš
tis, Skuodis, Simėnienė, Sun- 
gaila, Rųšinskas, Kasmočienė, 
S. Titenis; J. Varušaitis, Vens- 
kūnas,* Spilgiai, K. Milenkevi- 
čius, K. šolomskienė. ’

Po 50tcentų: Petraitis, Va
linskas, Gabalienė, Vaitkus.
' (Skelbiame , tik tiek vardų, 

kiek mums priduota. Mūsų re
porterio buvo pastebėta, jog 
vienu kraštu salės, vardai ne
buvo užrašinėjami. Veikiausia, 
viešnia .rinkėja nebuvo infor
muota, jog pas mUs yra priim
ta užrašinėti. —Red.)

Prelekcijų rengimo 
komisijos fiarys, . 
A. Mureika.

PARDAVIMAI
SCARSDALE: Pasiaukoja apleisdami

miestų. 8 kambarių naujai iSdekoruoti an 
giiSki namai. 3 maudynės. Kampinis plo
tas 110 x 140. Grnžihi medeliais apsodinta, 
4 ' minutės nuo stoties. PraSo $39,500. 
Atvira - pasiūlymams. SCARSDALE 3-7481, 
savininkas. <. (238)

Atplaukusiame į New Yorko, 
uostą Italijos laive Vulcania 
yądo 16 švarų heroino, kuris 
įkainuojamas $640,000. Nar
kotikus konfiskavo uosto Vąl- 
d inin k a i.

Spėliojama, kad tai buvusio 
New Yorko raketięriaus ir 
kekš'namių savininko Charles 
(Lucky) Luciano ’“atsifnokėjL 
maą" Amerikai už guberna
toriaus Dewey jam suteiktą 
malonę. LaGuąrdijos ir Lęh- 
mano administracijos laikąis 
Luciano buvo nuteistas 30 iki 
50 metų kalyti. Bet 1946 me
tais gubernatorius jam baus
mę dovanojo ir išsiuntė/Itali
jon- Tfin tokių reikėjo kovai 

judamuosius."

Patartina energingai pasi
darbuoti sutraukimui, juo dau
giausia publikos į jos prakal
bas visur, kur tiktai ji kalbės, 
.— nebūsite suvilti. Nors Ame
rikoje augusi, Stanislovaitienė 
gražiai kalba lietuviškai.

Vietiniai Kalbėtojai
Pirmiausia kalbėjo vietinė 

jauna kalbėtoja Amelia Burba.- 
Pasakiusi įvadą x lietuviškai, ji 
kalbėjo * angliškai, vietiniais 
reikalais: j

Paragino užsiregistruoti bal
savimui;

Pakvietė ruoštis dalyvauti 
daugelio tautų bendrai ruošia
mame Wallace Tor President 
festivalyje, New Yorke, šio mė
nesio 19-tą;

Prašė pasidarbuoti skleidi
me Nacionalio Lietuvių Wal
lace for President 
išleistos literatūros 
raitės Henry 
Naujoji Parti j 
raštuko Balsuotojas*

Pirmuz kartų girdėjau Ame* 
lią kalbant viešame susirinki
me^ Įdomu, kaip kartais gali 
sielotis dėl stokos kalbėtojų ar 
kokio kito visuomeniško darbo 
spėkų, o nepažinti kas/dieną su
sitinkamų. Smagu prisipažinti, 
jog jos kalba buvo malonia 
nuostaba:* graži, . aiški, tiksli/ 
Nuostabu ir tas, kaip mes ne
apsižiūrėjome anksčiau.

šiame susirinkime taipgi kal
bėję Katrina Petrikienė, vi
siems per eilę metų pažįstama 
kalbėtoja. Baigdama, jinai pa
kvietė./publiką pinigįškai rinkh 
mų kampanijos vedimui prisi
dėti. Gauta $95.25.

Užbaigoje (vėl angliškai) 
kalbėjo šios susiedijos kandi
datas* į valstijos seimelį (As
sembly) daktaras Joseph Kes* 1944 metų

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas 1

396 UNION AVENUE
GpftXi F-ATYRĘ BARBERIĄI

Apie Šiuos .namus i$ visais Real 
Estate ir Insurance reikalais 

krelpldtSs pas:

JOHN ORIAS
1711 Suydam Street . 

Brooklyn, N? Y.

Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm,, Spalių 4, 1948

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N..Y. į

Valanti™ • i 1—2 dienom 1 Valandos. į g_g vakarais

? 14 u Pagal Pasitarimais. \ ?
\ Telefonas EVergreen 4-0208 ?

Būtinai 
rinkimams 
Wallace’ą, 
progresyvius 
nas 
viešnia 
nislovaitienė b r o o k 1 yniečių 
Lietuviu Wallace for President 
Klubo surengtose prakalbose 
rugsėjo 30-tos vakarą.

Publika, kurios buvo apypil
nė Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo salė, gausiais aplodis
mentais užgyrė tokią viešnios 
ir kitų kalbėtojų mintį. Atrodė, 
kad jeigu visi dalyvavusieji šia
me susirinkime paskutinėmis 
registracijos dienomis (regis
tracijos paskutinė diena — spa
lių 2-ra) darbavosi tą mintį 
paskleisti savo drauguose ir 
kaimynuose, .vardan šio susi
rinkimo galėjo būti daug lai
mėta.

Viešnia 
sakė labai 
mių faktų 
mu. Ji išdėstė, kokia buvo ta 
Potsdamo sutartis ir kaip tai
kos priešai dabar tą sutartį iš-< 
kraipydami, patys ją laužyda
mi, bando suversti kaltę ant 
Tarybų Sąjungos, būk Tarybų 
.Sąjunga norinti karo?

Kalbėtoja nurodė, kur mūsų 
šalies, Anglijos ir kitos valdžios 
prasižengė tai sutarčiai, tuomi 
sukdamos mūsų šalį link karo 
prieš Tarybų Sąjungą ir prieš 
visus taikos trokštančius žmo
nes visame pasaulyje, įskaitant 
ir mus pačius, Amerikos darbo 
žmones, kurie taip pat nenori
me karo, neturime ko laimėti iš 
karo.

Tačiau nenorėti karo neuž
tenka. Wall Strytas, stambusis 
biznis, karo nori ir jie už karą 
rėkia. Už , karą rėkia jų spau
da ir radio. Norintieji taikos 
privalome visur kalbėti, rašyti, 
dArbuotįs už taiką. Privalome 
balsuoti ir veikti už taikos 
k&ndidatus, sakė kalbėtoja. ,

Neįmanoma čia pakartoti tos 
gilios ir gražios prakalbos. 
Tenkinamės priminimu, jog 
kas jos negirdėjo, daug nusto-

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DžIANITORIUS

Reikalingas . džianitorius ' Lietuvių 
Kultūriniame Centre (Liberty Audi
torium). Alga gera. Darbas pasto
vus.. Kanjbariai gyvenimui. Galite 
atsišaukti į Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. ___________ (233)

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 Šei

mynų, J prie elevaterio stoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland St. Sto
tis. Kaina žema, nes turiu greit par
duoti. Yra tučias apartmentas. Pra
šome kreiptis: A. S., 239 Cleveland 
St., Brooklyn. N. Y. Tel. VI. 3-6970. 
Vakarais galite kreiptis: A. S., 222 
Pennsylvania Ave., ant pirmų lubų 
iš fronto. (233)

VIENOS ŠEIMOS—$10,000. Wood
haven. 7 kambariai, modernizuo
ta. 1 Garo šiluma? Taipgi prideda- 

r me /modernišką . 'GE šaldytuvą, 
; pusiau automatiška • skalbiama 

mašiųa/ koridorių ir laiptų kar- 
, petus. Yra ’ir gražus darželis. Pa

ranku prje Jamaica linijos, BMT.

ŠEŠIŲ ŠEIMŲ NAMAS—$13,000. 
Ridgewoode. Mūrinis trijų aukš
tų. Gerai užlaikomas. Be centra
linio < šildymo. MaudypSs ir atski
ra vandens šildymo sistemfa kiek
vienam apartmentuj. Geras, bar- 
gehas.

• ■* BROOKLYN ■

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA'

Salės dėl ‘Balių, Koncertų, Ban
kinių, Vestuviiį, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. / ■

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos. 4 t 

949-959 Willoughby Ave. 
Tel STagg 2-8842.
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