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Wallace Šaukia Trumaną 
Dewey’y Neveidmainiauti

Daug Angliakasiu Uriijy 
Prieš Vadę Raportą, bet

Lenkų Socialistai Išmetė 
Šimtus Klasinių Priešų

Cechai Protestuoja prieš 
Pirinskio Areštą Amerikoj

Greitinamas Pabėgėlių
Plukdymas Amerikon

Komunistų Kuopelės Italų 
Armijoj-Baimė Valdžiai

20 BILIŪNŲ DOLERIŲ 
PELNO PER PUSMETĮ

Anglijos Liberalų Partija 
Smerkia Ryšius su Franku

Wash. CIO Smerkia Valdžią 
Už Komunistų Persekiojimą

Sovietai Nepageidauja 
Amerikinių Eskimų

darbininkas 
spaudžiamas, 

niekinamas 
Darbas buvo

Monarchistai Tuoj 
Sušaudo Suimtus 
Graiką Partizanus

PERON APRĖZIA POPIERĮ 
LAISVESNEI SPAUDAI '

Franc. Streikieriai 
Atmušė Karinių 
Žandarų Atakų

MAINIERIŲ UNIJOS VADAI SMERKĖ 
TRUMANĄ BET NETIESIOGINIAI 
PARĖMĖ REPUBLIKONŲ DEWEY’V

PREZ. TRUMANAS RENGĖSI SIŲSTI 
SAVO PASIUNTINĮ PAS STALINĄ, 
BET MARSHALLAS ATKALBĖJO

Suvažiavimo Delegatų Balsavo 
u Balsai Nebuvo Skaitomi

^London
brooko dienraštis Daily Ex
press turi 3,923,360 skaity
tojų; tai daugiau, negu bet 
kuris kitas dienraštis Ang
lijoj ar Amerikoj, kaip sako 
jo leidėjas. . : '

vakarinį 'Amerikos pakraš
tį. Rašytojas paduoda ir 
vardus rusų jūreivių, kurie 
1750 metais ten atsilankė— 
Prokopij -Nagibin, Afanasij 
Nalnikov, Michąjl Gvozdev, 
Aleksei Čirikov ir kt. Sako, 
“tai buvo vakarinio Ameri
kos pajūrię Kolumbai.’^

Washington
Valstijos siunčia dar 72 sa
vo, agentus į vakarų Euro
pą, kad kvostų išvietintus- 
pabėgėlius ir greičiau juės 
siųstų į Ameriką. Pabėgėliai 
kvočiami dėl jų tautybės ir 
amatų, bet ypatingai nagri
nėjama jų politika, kad joks 
komunistas “neprasmuktų” 
Amerikoh.

Spalių 21 d. iš Vokietijos 
bus išplukdyta 826 išvietin- 
tieji į Jungtines Valstijas. 
Per dvejus metus bus Ame
rikon sugabenta 205,000' tų 
pabėgėlių, pagal Kongreso 
nutarimą.

ORAS.—Būsią nešalta

Praga. ■ —/ Čechošlovakiį 
masiniu susirinkimas./,: ųž-

New Yorlę— Truputi pa 
kilo Wall Stryto Šerai.

Washington 
karininkai tikisi taip išvys- 
tyt naujuosius bombane- 
šius B-36, kad jie vienu pra
dėjimu galėtų lėkt 12,000

Hęnry Wallace, Progre
syvių Partijos kandidatas 
į prezidentus, iššaukė ' de
mokratų ir republikonų pre- 
zidentin. kandidatus, Tru
maną ir Dewey 
veidžiaut, neslapstyt, bei 
aiškiai pasakyt savo politi 
ka kas liečia Vokietiją, Is 
paniją ir Izraelio valstybę.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00

KOPIJA 5c

1 Roma.— Italijos karo mi
nistras. Randolfo Pacciardi 
nusigando, kad jr jo armi
joj yra komunistų kuopelių. 
Kalbėdamas senatą, jis ke? 
tino 
riės organizacijąs iš kariūo 
menės.

išravėti” komunisti
Chicago. — Numatoma 

naujas misos pabrangimas.

me Wales’e, Churchillas ra
gino priverst Sovietus “pa
sitraukt” iš Lenkijos, Ru
munijos ir'kitų esamų so
vietinėje įtakoje 'kraštų. 
Kartu jis siūlė užblokuot 
Sovietam Vokietijos uostus 
ir pranašavo, kad /‘bile ka
da galįs kilti karas dėl Ber-

3,923,000 Skaitytojų
i. — Lordo Beaver
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Generalis Anglijos proku
roras 1 Shawcross pritarė 
Churchillui.

Maskva. ’ Aleksejus Efi
movas naujoj savo knygoj 
“Rusų Ekspedicijos sj’acifi- 
ko Vandenyne” parodo, kad

PARLĖKĖ MARSHALLAS
Washington

valstybės sekretorius Mar 
shallas parlėkė iš Pary
žiaus ; tarsis su Trumanu a- 
pie politiką linkui Sovietų

padarė jokio pareiškimo 
prieš mūsų unijos teisingu
mą nei prieš jos tikslus, nei 
prieš jos viršininkus ar na
rius. i

Unijos pirmininkas John 
L. Lewis savo kalboje ap
linkiniais žodžiais grasino 
pasitraukti iš vietos, jeigu 
mainieriai rinkimuose bal
suotų už Trumaną.

Pirmiau-amerikiniai eski
mai įgabendavo Sibiran kai 
kuriuos savo produktus.par- 
ciuoti. Paskutiniu laiku su
laikyta Sibire atvykusių es
kimų^ grupė, kurioje buvo 
moterų ir vaikų. (Sovietai 
spėja, kad amerikiniai eski
mai siunčiami ten kaip kari
niai šnipai.) x , • ’

PABĖGĖLIŲ SKAIČIUS
Vokietijoj, Austrijoj ir Vi

talijoj yra apie 550,000 pa
bėgėlių iš rytinės Europos. 
Be to, yra 400,000 benamių, 
norinčių plaukti Amerikon^

Washington. — Preziden
tas Trumanas praeitą, sa
vaitę buvo sumanęs siųsti 
Aukščiausiojo Teismo vy
riausią teisėją Fredą M. 
Vinsoną Maskvon pas Sta
liną, kad panaujintų dery
bas, su Amerika, Anglija ir 
Franci j a €ėl važiuotės ati
darymo iš vakarinės Vokie
tijos į Berlyną. Bet Ameri-

Paryžius.— Karinė Fran
ci jos žandarmerija ašarinė
mis bombomis ir kitais gin
klais atakavo streikierius- 
sėdėtojus plieno fabrike Lo
rraine, kad išmušt juos lau
kan. Darbininkai gynėsi ak
menimis ir kitais įrankiais. 
Dešimt asmenų sužeista iš 
abiejų pusių. Darbininkams 
talkon subėgo šimtai kitų 
žmonių; žandarai tapo at
mušti, ir vėl. visi streikieriai 
suėjo fabrikan. Kitur žan
darai nušovė ąngliakasyklų 
streikierį.

Roma, -r* Italijos seimas 
255 halsais prieše 98.atmetė 
komųnistų-reikalavimą pa
kelti algas valdžios darbi- 
nįnkams ir tarnautojams.

Varšava. — Lenkijos So
cialistų Partija išmetė kelis 
šimtus narių, kaip klasinių 
priešų. Socialistai ir komu
nistai,' eidami prįe abiejų 
partijų ^suvienijimo, sten
giasi apvalyti savo eiles nuo 
nepatikimų, elementų.

London 
tijos komitetas pasmerkė 
politikierius, kurie peršą 
sumegsti pilnus diplomati
nius ryšius, su Franko fašiz
mų Ispanijoje, Liberalai — 
trečia didžiausia anglų par-

Marshallo Džiaugsmas dėl 
‘ Karinės Vienybės 

Paryžius / 
valstybės, sekretorius Mar- 
.šhallas Čia viešai pareiškė 
viltį, kad Jungtinių Valsti
jų, jFrancijos ir Anglijos

čechoslovakijos Premjeras 
' Dar Nenumato Karo 
Praga. — čechoslovakijos 

ministras pirmininkas An
toninas Zapdtockis pareiškė 
seimui, kad ' nenumatoma 
greito karo, nepaisant kiyir- 
čių dėl Berlyno.

Washington. — SoVietų 
vyriausybė trečdaliu pa
didino savo radijo progra
mas anglų kalba, taikomas 
Jungtinėms Valstijoms. Da
bar sovietinės programos 
tęsis viso tris valandas kas* 
dien tam tikrais tarpais, 
pradedant nuo 7:35 .vai. ry
to ir baigiant 7:30 vai. va
kare., Sovietų radijas girdėt 
tiktai per trumpųjų radijo 
bangų (short waves) imtu
vus. >

kos valstybės sekretoriui 
Marshallas ir jo pavaduoto
jas Robertas A. Lovett at
kalbėjo prezidentą nuo to 
žingsnio. '

Bet nebėra abejonės, kas 
toje kovoje laimi ir laimės. 
Svarstyklės jau nusvertos ge- 
Vojon, iviesiojon, teisingoj on 
fpusėn. Visos politiniai- nuga-

(Tąu 5-me pu l)r

Seattle, Wash 
stijos CIO unijų atstovų su
važiavimas pasmerkė Tru- 
mano. valdžią-už areštavimą 
12 Komunistų Partijos va
dų ir už sveturgimių per
sekiojimą. Suvažiavimo pri
imta rezoliucija sako', jog 
komunistų vadai be jokio 
pamato kaltinami, būk jie 
planavę nuverst Amerikos 
valdžią “jėga ir prievar-

Praga

protestavo, kad Amė/ikos 
valdžia areštavo Gėo^gą 
Pirinskį„ Amerikos^Slavų 
Kongreso sekretorių.—Pi- 
rinskis. skiriamas demonta
vimui iŠ Amerikos, kaip ne- 
piliėtis • komunistas:

TĘSIASI FRANCŪZŲ 
STREIKAI

Paryžius.—’ 350,000 Fran
ci jos angliakasių tęsia strei
ką, nežiūrint - garinio tero
ro. šimtai tūkstančių kitiį 
darbininkų streikuoja.

Washington 
moji prezidento komisija 
raportavo, kad korporaci
jos per pirmuosius 6 mėne
sius šiemet gavo 20 bilionų, 
400 milionų dolerių gryno 
pelno, liekančio joms po 
taksų apmokėjimo.

Komisija sykiu pranešė, 
kad vidutinė darbinipko al
ga pramonėje rugpjūčio 
mėnesį šiemet buvo $53.86 
savaitei; bet maistas ir kiti 
reikmenys taip pabrango, 
jog darbininkas dabar už 
savo algą tegali tik tiek nu
sipirkt, kaip pe/nai už $49.-

Žinios iš Lietuvos.
Darbo Didvyrybė.
Nauji Laikai, Nauji Supra

timai.
Tamsioji Senovė Amžinai 

Palaidota.
Opusis Reikalas.
Gero Darbo Geri Vaisiai.

, Rašo A. BIMBA

B.uenos Aires. — Argenti
nos prezidentas - diktato
rius Juan Peron įsakė pu
siau sumažint po'pierio kiekį 
laikraščiams.^ Įsakymas pa
liečia ypač du dienraščius— 
Prensą ir Naciop, kurie ne
gina Perono.

Žymėtina viena to įsaky
mo gudrybė. Visai neapri
bojamas popieris spausdini
mui valdžios pareiškimų ir 
jos užgirtų “žinių.”

Pusiau numušamas popu
rio kiekis tiktai kitiem raš
tam ir žiniom, atėjusiom ne 
iš valdiškų šaltinių.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalio-October 11, 1948

Tai veęla juos prie pasiuti
mo. Jie negali ramiai sėdė
ti ir leisti naujiesiems lai
kams užgimti be pasipriešini
mo, be keršto, be. kenkimo. 
Todėl Lietuvoje tebeverda 
klasių kova. Todėl dar iš
girstame apie fašistinių ban
ditų ..siautėjimą. Todėl vienas 
kitas sehosios gadynės sutvė
rimas, patekęs į atsakingą 
vietą^ dar padaro daug žalos, 
kbl tanrpa susektas ir išmes
tas laukan.

Kapitalo galybės Lietuvoje 
nebėra. žemė ir pramonė 
tarnauja tiems, kurie dirba, 
kuria. Darbo vaisiais naudo
jasi ne saujelė parazitų, bet 
visi žmonės, visa liaudis.'

New Yorko Posto kores
pondentas Martin savo pra
nešime iš Graikijos, penkta
dienį sake:

— Graikijos monarchis- 
tų armija tuojau sušaudp 
daugumą nelaisvėn paima
mų partizanų, o pirmiausiai 
nužudo partizaniškus inte
ligentus. ,

■r— Monarchistai skleidžia 
savo išgalvotą pasaką, būk 
partizanų kariuomenė su
sidarius ‘‘tiktai iš komunis
tų”, — sako tas korespon
dentas. '

Laisvėje beveik kasdien tel- 
. pa daug žinių iš Tarybų Lie

tuvos. Nežinau, kaip atrodo 
kitiems, bet tos žinios man 

1 Jtfbai įdomios ir labai patinka. 
Jos kalba apie socialistinę kū
rybą. apie Lietuvos žmonių ir 
vyriausybės pastangas ne tik 
prikelti Lietuvą iš karo 
vėsių, bet padaryti ją 
žesne, laimingesne.

Washington. — Sovietų 
vyriausybė sustabdė laisvas 
keliones arnėrikiniam eski
mam iš Alaskos į Sibirą. 
Sovietai pakeitė 1938 m. su
tartį, leidusią Amerikos es
kimams be vizų, atvykti Si
biran ir “laikinai paviešė-

Tai visiškai naujas dalykas 
Lietuvos žmonių . gyvenime. 
Argi darbas ir darbininkas 
buvo pirmoje vietoje krikščio
nių demokratų arba smetoni- 
ninkų viešpatavimo laikais? 
Nebuvo.

Priešingai 
v o Ujamas, 
naudojamas 
'stumdomas. 
Komas pasižeminimo simbo
liu. Sutonuotas klebonas ir 
guzikuotas valdininkas • buvo 
visa žemės druska. žemės 
artojas, fabriko rato sukėjas 
nieko nereiškė.

Pagerinimas darbo procese, 
naujas išradimas, nauja maši
na tik' padidindavo savinin
kui pelną, o darbininkui daž
nai reikšdavo išmetimą į gat-

Toji baisioji, tamsioji praei
tis amžinai palaidojama. Dar
bas nelengvas ,darbas dar nė
ra užbaigtas.

Klasės neišnyksta susyk. 
Klasės geruoju nemiršta, nuo 
viešpatavimo nepasitraukia be 
desperatiško pasipriešinimo.-

Kunigas negali pamiršti se- 
nų gerų laikų ir desperatiškai 

; stengiasi atgauti prarastąsias 
pozicijas. Buvęs smetoninis 
valdininkas dieną ir naktį te
besapnuoja apie prarastąjį ro
jų. Buvęs fabrikantas ir dva
rininkas dantį griežia ant tų, 
kurie iš jų atėmė fabrikus ir 
dvarus. #

Juos visus ėda baisus pavy
das, kada mato, kad anų lai
kų nieko nereiškusio bežemio, 
mažažemio, berno,- kumečio, 
fabriko darbininko sūnus ir 
dukra lanko universitetą, sie
kia mokslo, profesijos!

Senatorius'Glen H. Thylor,' Progresyvių Partijos vicė- 
prezidentini^ kandidatas, sustojo ant Lietuvių salės 
laiptu, Hartforde, apsikeisti linkėjimais su Hartfordo 
lietuviais. Atvykęs vienatiniam Connecticut valstijoje 
kampanijos mitingui, Idaho senatorius, kandidatas gre
ta Wallace’p. kalbėjo entuziastiškai ji sveikinusiai pu

blikai Hartfordo Bushnell Memorial Hall, rugsėjo 26-tą. 
Šiose prakalbose Taylor’as pareiškė, kad: “Amerika 
peržengė kryžkelj kelyje Į fašizmą. Šiuose rinkimuo
se beliko pasirinkimas tarp karo ar taikos. Henry 
Wallace yra ,vienatinis asmuo, kuris gali susitaikyti 

su visu' kitu pasauliu, kadangi jisai' yra vienintelis 
taikos norintis kandidatas.”

Cincinnati, Ohio. — Mai- 
nierių Unijos vadai perva
rė savo politinį raportą, ku
ris smerkia Trumaną, kaip 
unijos priešą, bet nedrąsiai 
užgiria Dewey, republikonų 
kandidatą į prezidentus, ne
minint jo vardo.

— Gana daug suvažiavi
mo delegatų balsavo prieš 
tą raportą, — rašo New 
Yorko Times koresponden
tas A. H. Raskin,—bet bal
sai nebuvo suskaityti.

Politinis unijos viršinin- 
,kų raportas nurodė, kaip 
Trumano valdžia* persekiojo 
Mainieriij Uniją ir laužė ge
ležinkeliečių ir kitų darbi
ninkų streikus. Raportas 
priminė,, jog .Trumanas ne
kovojo prieš vergi^tį Taf- 
to-Hartley’o bilių.

Šaukdamas sumušti rin
kimuose Tafto-Hartley’o į- 
statymo rėmėjus, raportas 
sekamais žodžiais parėmė 
republikonų kandidatą De
wey:

— Kas liečia kitos didžio
sios . partijos v kandidatą į 
prezidentus, tai jis, kiek 
mum žinoma, niekuomet ne-

Paryžius 
Anglijos prokuroras Shaw- / 
cross, delegatas politiniame - . 
JHęgt. Tautų seimo komi
tete, išvadino tiktai “šiukš
lėmis” Sovietų atstovo An- ’ 
driaus Višinskio pasiūlymus ’ 
— uždrausti atominių bom- 
bų vartojimą ir visu trečda- * ’ 
liu sumažinti per vienus me
tus ginkluotas jėgas Ameri- < ’ 
kos, Anglijos, Sovietų Są
jungos, Franci jos ir Chini- 
jos. Shawcross užreiškė, 
kad Sovietai pirma turi už- 
girti Amerikos planą dėl a- 
tominės jėgos kontroliavi
mo pasaulyje.

(Andrius Višinskis vadi
no amerikinį planą tiktai 
bandymu palaikyti atomi
nių ginklų monopolį Amerii 
kos rankose.)

Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos pagalbinis ko/ 
mite tas i9 balsais prieš 2 už- 
gyrė amerikinį planą tarp
tautinei atomų jėgos kont
rolei. Prieš tą planą balsavo 
tik Sovietų Sąjungos ir Uk
rainos atstovai.

Darbas pirmoje vietoje. Pa
gyrimai, medaliai, premijos,! 
garbė eina tiems, kurie ge
riausia, nuoširdžiausia, ėntu- 
ziastiškiausia dirba — dirba 
patys ir padeda kitiems' iš- 

(mokti dirbti gerai, nuoširdžiai, 
■Entuziastiškai.

Tai atspindi žiniose iš Lietu
vos. Kiekvienas laimėjimas, , 
kiekvienas pasiekimas ar tai 
pramonėje, ar kultūroje, ar 
žemės ūkyje aukštai vertina
mas ir didžiai gerbiamas.

Churchill Šaukia Ameriką 
Pasilaikyti Atom Bombas, 
Kaip 44Žmonijos Išganymą’
London—WiriStonas, Chur-(torių) Partijos suva'ziavi 

chillas, buv. Anglijos prem
jeras, šaukė Amęriką būti
nai pasilaikyt * atomines 
bombas,, o nė naikint jas, 
kaip reikalauja Sovietai. 
Churchillas pasakojo, kad 
jeigu Amerika atsisakytų 
nuo atominių bombų,- tai 
Sovietaia, girdi,*“sunaikintų 
žmonijos laisvę ir pražudy
tų 'pačią Ameiką.”

Kalbėdamas^ Konservatų
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. “Kanibalizmas” Darbo Unijose
Labai geras ir teisingas padaro pastabas žurnalas 

“New Republic” apie padėtį CIO judėjime. Tą padėtį 
žurnalas pavadina kanibalizmu. Tai reiškia, kad tame 
judėjime unijos pradėjo viena kitą ėsti, naikinti. Padėtis 
labai pavojinga. Pavojinga dar jr todėl, kad šitą “kani
balizmą” palaiko patys aukščiausi CIO viršininkai, kaip 
prezidentas Philip Murray ir sekretorius - iždininkas 
James Carey.

Tais “kanibalais” yra dešfnieji unijų vadai. Pavyzdžiui, 
United Automobile Workers unijos vadai veda specialę 
kampaniją ištraukti lokalus iš United Electrical and Ma
chine Workers unijos. Išviliotiems lokalams išduoda čar- 
terius ir skaito dalimi automobilistų unijos. Šitaip Reu
ther klika jau ištraukė iš minėtos unijos 24,000 narių ir 
žada greitoje ateityje dar išsivesti keletą desėtkų tūks
tančių. Ta pati klika išvedė apie 40 nuoš. visų narių iš 
Farm Equipment Workers unijos.

Dešinieji vadai Marine and Shipbuilding Workers uni
jos išvedė 25 tūkstančius narių iš The Mine, Mill 
and Smelter Workers unijos.

Panašiai dešinieji unijų vadai yra nusistatę “suėsti” 
kairiųjų vadovaujamas United Furniture Workers, Food, 
Tobacco and Agricultural Workers, American Communi
oations Association, United Office and Professional 
Workers, United Public Workers ir kitas unijas.

Viliojimui lokalų iš unijų pavartojami pažadai ir pa
pirkimai. Jų vadams žadamos aukštos vietos. Nereikia 
nė aiškinti, kad valdžia ir samdytojai pilniausia remia 
šitą “kanibalizmą” unijose. Skriaudžiamosios unijos už
puolikams priešinasi, žinoma. Prasideda tarpunijinė 
įtempta kovą, kerštas, pasidalinimas, nepasitikėjimas, 
skundai ir keršijimas.

Tai visa yra griovimas CIO. Tai yra vanduo ant re
akcijos malūno. '• •
t ' •

“New Republic” straipsnio autorius savo pastabas bai
gia tokia “pranašyste”: “Nepajėgimas sulaikyti-šio pro
ceso gali išsivystyti į CIO vidinį viską naikinantį susi
kirtimą — susikirtimą, kuris gali' pasirodyti pavojingu 
pačiai* CIO gyvybei, kuomet po lapkričio rinkimų pradės 
baubti didžiosios anti-darbininkiškos kąnuolėš.”

Tikra tragedija, kad CIO vadai to nesupranta, arba 
nenori suprasti.

Kodėl Parsiskubino Sekretorius Marshall? -
' Prezidentas Trumanas staiga parsišaukė iš Paryžiaus 

valstybės sekretorių Marshall. Eina visokios kalbos. Ką 
jis turi jam pasakyti? Kas naujo? Kam buvo toks stab 
gus žygis reikalingas?

•Iš Baltojo Namo leidžiamos žinios, kad Trumanas nie
ko nauja neturi ir nieko nauja negalvoja. Jis tik nori su 
sekretorium pasitarti, išgirsti raportą apie eigą Jungti
nėse. Tautose. Mūsų vyriausybės politika nebūsianti pa
keista. Po pasitarimo sekretorius vėl tuojau trauks atgal 
į Paryžių. - ’ . ' .

Bet mažai kas tiki šitomis Baltojo Namo žiniomis. 
Vienas kolumnistas spėja, kad yra kas nors nauja kepa
ma. Kitas sako, kad prezidentas tik nori “pasirodyti.” 
Pradėjo eiti' kalbos, girdi, kad mūšų užsieninę politiką 
nustato nebe prezidentas, bet sekretorius. Tai gali pa
kenkti Trumano rinkiminei kampanijai. Šiud pasišau- 
kimu sekretoriaus jis visai Amėrijkai parodys, kad ne 
sekretorius, o prezidentas, jis, 
“bosas.”

Kova Su Reakcine Katalikų 
Dvasininkija Tarybų Lietuvę j e

“Teismo draugų” Balsas
Dvylikos komunistų vadų bylon įsimaišė liberališka 

advokatų organizacija* National Lawyers Guild ir žino
moji American Civil Liberties Union. ,Abi organizacijos 
kreipėsi į teisėją Murray Hulbert su patarimu visus kal
tinimus prieš komunistus išmesti už tvoros. Tos organi- 
jęaofjos kreipiasi į teismą kaipo “teismo draugai.” Tai 
yra galima ir legalu. Dažnai taip daroma. Šis šių dviejų 

'žymių organizacijų žygis, aišku, labai naudingas apsi
gynimui ir komunistai jį karštai sveikina.

> Nacionalės Advokatų Gildijos ir Amerikos Civilinių 
•Laisvių Unijos pareiškimai yra aštrūs ir rimti. Jie sa
ko, kad kaltinimai yra nepagrįsti,- neteisingi, griežtai 
priešingi Jungtinių Valstijų konstitucijai. -Visi tie kal
tinimai yra išdavas anti-komunistin. isterijos ir*‘dalis tos 
kampanijos, kuri yra vedama sunaikinimui Teisių Bi- 
liatis.*’ Todėl .Advokatų Gildija sako:, “Mes nuoširdžiai 
raginame teismą apginti mūsų konstitucinės sistemos ne
liečiamybę, išmetant šiuos kaltinimus, kaipo priešingus 
Pirmajam Konstitucijos Pataisymui.”

Lietuvos spaudoje kartas 
nuo karto pasirodo straips
nių apfe Lietuvos reakcinės 
dvasininkijos užsispyrimą 
nepasiduoti naujam, socia
listiniam gyvenimui. Taip 
sakant, visomis keturiomis 
kunigai ir vyskupai sten
giasi pakenkti Lietuvos gy
venimo pertvarkymui nau
jais pamatais — pamatais, 
kurie panaikina žmogaus iš
naudojimą žmogumi,

Dvasininkijos vaidmuo 
praeityje

Vilniaus Tiesoje (liepos 
25 d.) skaitome straipsnį 
“Reakcinė katalikų dvasi
ninkija — buržuazinių na
cionalistų tarnyboje.” . Tai , 
straipsnis pačios redakci
jos. Jisai gerai iškelia aikš
tėn Lietuvos katalikų baž
nyčios dvasininkijos vaid
menį praeityje. Skaitome:

Tarybinė konstitucija' užtik
rina kiekvienam piliečiui sąži
nės laisvę. Nuosekliai vykdy
dama sąžinės laisvės principą, 
tarybų valdžia atskiria baž
nyčią nuo valstybės'. Savo lai
ku buržuaziniai nacionalistai 
spaudoje, žodžiu, .iš bažnyčių 
sakyklų apgaudinėjo darbo 
žmones, skleisdami šmeižtus, 
esą, bolševikai sudeginsią baž
nyčias ir išžudysią kunigus. 
Dabar kiekvienas mato, kiek 
begėdiškas buvo šis melas. 
Bažnyčios veikia netrukdomai.

Tačiau reakciniaį kunigai 
nesutinka su sąžinės laisvės 
principu. Buržuazijos viešpa
tavimo laikais jie priprato ne
siskaityti su sąžinės laisve, 
priprato prievartauti darbo 
žmones ir,. pasinaudodami tuo; 
kad valstybė rėmė bažnyčią,, 
kuri savo ruožtu, padėjo vals
tybei išlaikyti buržuazijos 
priespaudą, žiauriai užgniauž
davo* kiekvieną pažangių dar
bo žmonių mėginimą numesti 
nuo savęs reakcijos, ir ob- 
skuraritrzmo pančius.

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės dar tebeatmena tuos per
sekiojimus, kuriuos tekdavo 

z pakelti kiekvienam, kuris pa
norėdavo Išsprukti iš godžių- 
jų reakcinės katalikų dvasi
ninkijos gniaužtų. Bažnyčia 
žiauriai keršydavo jam už tai, 
paversdama jį visam gyveni
mui nuolatinių persekiojimų 
auka.

'Nenorėjai krikštyti .savo 
vaiko, negalėsi jo mokyti, nes 
kiekvienoje mokykloje iš ta
vęs reikalaus metrikų,- o ka
dangi civilinės metrikacijos 
nėra, tai turėsi eiti pas kuni
gą, jeigu nenorėsi, kad tavo 
vaidas liktų ^amžinas bemoks
lis. ’Jeigu pats esi bedievis ir 
nenori, kad tavo vaiką moky
tų tikybos; vistiek jį mokys, o 
jeigu nesimokys, -negaus, -ates
tato. Nenorėsi eiti pa*s kuni
gą tuoktis, tai tavo vaikų mo
tiną Valdžia laikys paleistuve, 
o tavo vaikus — neteisėtai gi
musiais, juos persekios, jais 
'tyčiosis Visą gyvenimą, kad jiė 

' pagaliau ‘ ir savo tėvus ims 
keikti. Tūkstančiais raizgų 
buvo apraizgę reakciniai dva
sininkai žmogaus gyvenimą, 
dargi ramiai neleisdavo nu
mirti žmogui, mėginusiam iš
trūkti ' iš ‘bažnyčios įtakos. 
Kiek daug yra žinoma atsiti
kimų, kada, kunigai šlykščiai 
prievartaudavo minties pata
le visą savo gyvenimą kovai 
prieš religinius prietarus pa
aukojusius žmones, terorizuo
dami juos, jų gimines,, gąsdini 
darni neleisią palaidoti ir t.t.

Reakciniai katalikų dvasi- 
. ninkai nedori išsižadėti savo 

įtakos, kurią jiems savo lai
ku padėjo sustiprinti buržua
zija. . \ '

Kaip visuomet per amžius 
reakcinė katalikų dvasininkija* 
yra buvusi ginklas pik’Čiausių 
lietuvių tautos priešų rankose, 
taip ir dabar Ji išnaudoja sa
vo legalumą pridengti ardo

miems buržuazinių nacionalis
tų x darbams. Daugelyje vietų 
reakciniai kunigai .paverčia 
bažnyčias buržuazinių nacio- 
halištų štabais, • priešiškos an
titarybinės agitacijos' židi
niais, šmeižia tarybų valdžią, 
.ragina sabotuoti liaudies ūkio 
atkūrimo darbą.

Šios pastabos nėra nė 
per nago juodymą perdėtos. 
Kiekvienas, kuris gyveno-' 
me -Lietuvoje caro laikais ir 
kuris paskui sękeme Lietu
vos gyvenimą' po Pirmojo 
Pasaulinio Karo iki 1940 
metų, puikiai atsimename 
dvasininkijos reakcinį vaid
menį. Nė valandėlei nerei
kia ^pamiršti to fakto, jog ir 
1926 metais kunigai padėjo 
fašistams įsteigti kruvinąją 
smetoninę diktatūrą. •
Dvasininkija nepasiduoda 
. naujoms reformoms
Nuo, to reakcinio ‘vaid

mens, aišku, Lietuvos dva
sininkija nenorėjo atsisaky
ti ir po to, kai Lietuvoje 
įsikūrė tarybinė santvarka. 
Tiesa rasoj.

Katalikų *'' reakciniai dvasi
ninkai, ignoruodami tarybi
nius įstatymus dėl bažnyčios 
apkyrima nuo valstybės, 
skverbiasi į mokyklas, kur jie 
•stengiasi su pralindusių į mo
kyklas buržuazinių nacionalis
tų ar jų pakalikų pagalba 
grąžinti privalomąjį, tikybos 
dėstymą. z !

•Vykstančioje mūsų respubli
koje klasių kovoje reakcinę 
katalikų dvasininkija, kaip vi
suomet, £U ;vjsu' ryžtingumu 
stojo į buožių, j dvarininkų, Ta- 
brikantų, pirklių, kapitalistų 
pusę prieš darbo valstiečius, 
darbininkus, .vda^bo inteligen
tiją, prieš lietuvių tautą.

^Kadą tarybų valdžia nelei
džia vystyti priešiškos veiklos 
po bažnyčios priedanga, reak
ciniai ' 1 dvasininkai ima kelti 
-triukšmą dėl 'tąriamų bažny
čios persėkidj'imų.'

Su tokia dvasininkija 
reikia kovoti

Ar Lietuvos vyriausybė 
ir liaudis pasitrauks iš ke
lio ir leis dvasininkijai iš 
naudo įsigalėti ? Ar tik del 
jos Lietuva , pasitrauks - iš 
pasibrėžtojo kelio ir grįš ąt- 
gal p senąsias priespaudos 
ir išnaudojimo sąlygas? 
Aišku, kad to nebus. Todėl 
Tiesa sako:

Tačiau kaip jie t$ triukšmą 
bekeitU/ kokius melus besklei- 
^tų,'kovą prieš reąLcinę kata
likų -dvasininkiją reikia ne 
šilpnirfti, b Stiprinti. Reikia 
pasakyti, jog ši kova yra dar 
pernelyg silpna. Daugelis par
tinių organizacijų aiškiai ne- 
•įvertina reakcinės katalikų 
dvasininkijos vaidmens klasių 
kovoje, leidžia šiems tamsos

apaštalams dirbti savo griau
namąjį darbą.* Partinęs. orga
nizacijos nepakankamai de
maskuoja reakcines katalikų 
dvasininkijos veiklą, nepakan
kamai -nuplėšia nuo jos mela
gingas skraistes, kuriomis ji 
slepia, savo' pragaištingąjį 
darbą. .

Tokia padėtis sunkiai žalo
ja gyvybingiausius lietuvių 
tautos interesus.

Partinės ir tarybines orga
nizacijos privalo sustiprinti 
savo darbą demaskuojant re
akcinę katalikų dvasininkiją, 
išvystyti kovinę, puolamąją 
agitaciją prieš reakcinę kata
likų dvasininkiją.

Kova turi būti rimta ir 
pozityviška

Laikraštis atmeta ir pa
smerkia tokias kovos meto
das, kurios įžeidinėja tikin
čiuosius ir tiktai daugiau 
sustiprina juose kunigų įta- 
'ką.xTiesa moko:

Kada kalbama apie kovinę 
agitaciją prieš reakcinę kata
likų dvasininkiją, tai paviršu
tiniški žmonės supranta tai, 
kaip raginimą įžeidinėti tikin
čiųjų jausmus ar plūsti tikin
čiuosius. Tai ne tik neprotin
ga, bet didžiai žalinga ir gali" 
eiti tik į naudą priešams. Iš
vystyti kovinę-agitacijų prieš 
reakcinę katalikų dvasininki
ją, tai reiškia parodyti klasi/ 
nę reakcinės katalikų, dvasi
ninkijos osvię, jos .prieš!iau- 
dišką vaidmenį klasių kovoje. 
Tai reiškia parodyti, kaip per 
visą - lietuvių tautos istoriją 
reakcinė katalikų dvasininki
ja padėjo pikčiausiems lietu
vių tautos priešams. Tai'reiš
kia, jog darbo žmonės turi su
žinoti, kąd reakcinė katalikų 

"dvasininkija atgabenb į Lietu- 
; vą dar sąvo laiku kryžiuočiu^, 

kad ji vėliau ;jjąd§ję/lenkų di
džiūnams engti lietuvį bau
džiauninką, kad ji susidėjo su 
carizmu ir padėjo caro och- 
rankąį smaugti lietuvių tau
tą, kad jį susidėjo su smeto
niniais nacionalistais ir padėJ 
jo jiefns engti lietuvį darbi
ninką ir valstietį, kad ji ilgus 
metus padėjo tiek lenkų^tiek 
kitų šalių imperialistams plėš
ti Lietuvą.

» Kai darbo žmonės supras 
tai, tai reakcinė: katalikų dva
sininkija jau negalės medžioti 
naivių žmonių melagingo pa
triotizmo meškere, nes tauta 
tik su pasišlykštėjimu/pasitiks 
plepalus apie patriotiškumą 
tų, kurie per amžius tarnauja 
jos priešams.

Materialistinę pasaulėžiūra
Tiesa ragina nepamiršti, 

žmonėms aiškinti pačios Re
ligijos prasmę ir' skleisti 
materialistinę pasaulėžiūrą; 
“Nuosekli kova prieš reak
cinę dvasininkiją,” sako 
laikraštis:

' (Tąsa 4-nie pusi.)

$

(Dainininkės Ievos Freimane pasakojimas apie latvių 
gyvenimą DP

Prieš pusantro mėnesio, 
aš po 4 metų klaidžiojimų 
po svetimus kraštus, sugrį
žau namo į Latviją. Su ma
nimi atvažiavo mano šeše- 
rių metų duktė Sali ja ir se
suo Alvina Vilcans su ma
žuoju sūneliu Bernhardu...

Jau pusantro mėnesio 
kaip mes namie tarp gimi-. 
nių ir artimų mums žmo
nių; mes kvėpuojame gim
tosios Latvijos oru, vaikš
čiojame mylimosios Rygos 
gatvėmis. Kokia tai neap
sakoma laimė vėl turėti tėA 
vynę! Visi karo baisumai, 
vargai patirti svetimose ša
lyse tarp svetimų, dažniau
siai priešingai nusistačiusių 
žmonių — tas viskas jau 

i praeity. Bet ir dabar aš su 
pasibaisėjimu prisi menu 
praeitį.

’ Mano ir mano sesers- is
torija — tai charakteringa 
istoriją tūkstančių latvių, 
dėl visokiausių karinio lai
kotarpio priežasčių atsidū
rusių svetimose šalyse.

Man 29 metai, as esu lat
vė ir beveik visą gyvenimą 
esu gyvenusi Rygoje. Prieš 
karą aš mokiausi dainavi- 
Tno pas profesorių Jekabsą 
Karklin ir j>as dainininkę 
Verą Vilko * Vereroką. 1944 
m. rudenį, man su seserim 
begyvenant pas motiną 
Kandavėje, vokiečiai jėga 
išvežė mus į Vokietiją.

Netrukus po karo pabąi- 
gos mus nusiuntė į Liube
ką (anglų okupacinė Vokie
tijos zona). Keletą mėnesių 
šimtai žmonių su mažais 
vaikais, silpnais seniais ir 
skurdžiais yyšuliukais buvo 
varinėjami iš vienos sto
vyklos-į kitą, vieną bloges
nę už-kitą.^

“Walderzee* stovykloj se-_ 
šuo gavo dąrbą ligoninėj, 
41 ž kurį gaudavo 140 markių 
mėnesiui. Po kiek laiko įsi
taisiau ir aš varjetė. Už da
lyvavimą varjėte programoj 
aš kas-vakarą gąudavau po 
20 markių. Tačiau tųjų mar
kių yertė buvo menka. Rei
kalas tame, kad Vokietijoje' 
visi maisto produktai, dra
bužiai, batai ir kitos pramo
nės prekės yra išduoda'mos 
Tik pagal korteles, Korteles 
gi gauua tiktai Vokiečiai. 
Mes buvome priversti nau
dotis'juodąja rinka, o tenai 
kainos buvov tokios, kad ma
no taip sunkiai' uždirbti' pi
nigai neturėjo jokios vertės. 
Ypač prieš piniginę refor
mą, kai ir taip aukštos rin
kos kainos pakilo 10-20 
kart.- j

'Beveik visi stovyklos lat
viai veržta veržėsi namo, tei
čiau negali' to įvykdyti dėl 
visokiausių gąsdinimų, bau-' 
ginimų ir grąsinfrnų. ''

Antitarybinis, antikomu
nistinis psichozas, begėdis^ 
kiaųsias melas ir šmeižtas, 
kvaili gandai, vienas senša- 
cingėsnis už kita apie padė
tį Tarybų Sąjungoje bei Ta
rybų Latvijoje tiesiog už
tvenkia DP stovyklas. Ši
tuos gandus palaiko ir pla
tina antitarybiniai, fašisti
niai elementai iš buvusių 
Vokiečių patarnautojų tar
po ; ūlmaniniai karininkai, 
aizsargai ir kiti latvių na-z 
cionalistai - kontrevolįucio- 
nieriai. Juos palaiko, jiem^ 
pataikauja anglų karo aa-! 
ministracijos. karininkai.

Taip, pavyzdžiui, propa
ganda Liubeke vadovauja 
anglų kariuomenės papulki
ninkis Tomsonas; jam pa
deda “Walderzee’ stovyklos 
komendantai, latvis Vikma- 
nis, buvęs ulmaninis kari
ninkas, prisiekęs reakcio-

stovyklose) 
nieriūs bei Tarybų Latvijos 
priešas ir latvis Izands.

Šiuo metu, kai dešimtys 
tūkstančių latvių sugrįžo 
tėvynėn, kur vėl tapo lais
vais žmoriėmis, dirbk pagal 
specialybę, laimingai gyve
na su savo giminėmis ir ar
timaisiais, D P jau- sunku 
apgauti pasakojimais, kad 
grįžtančius namo latvius 
tremia į Sibirą. Dėl tos prie
žasties stovyklų adminis- 
trącija plačiai vartoja jėgą 
ir terorą.

Prieš keletą mėnesių 
“Walderzee” stovykloje įvy
ko sekanti scena. 74-ių metų 
amžiaus Plostinš, gyvenusi 
mūsų stovykloj, nusprendė 
sugrįžti į Latviją. Ji susita
rė su savo sūnaus žmona 
Marija Plostinš, kadx toji su ‘ 
trimisv vaikais atvažiuos į 
Latviją gavusi iš jos laišką. 
Kai senutė pradėjo ruoštis 
kelionėn, pas ją atėjo mūsų 
komendantas Izands su sa- 
Vo stovykline policija ir ne
bekreipdamas dėmesio į jos 
ašaras,’į anūkų bei moterų 
maldavimus išmetė ją už 
stovyklos vartų, nedavęę su-1 
sirinkti daiktų. .

.“Walderzee” stovykla ne 
išimtis.' Kas vyksta tenai, 

‘charakteringa ir kitoms sto
vykloms. > ♦

Savo gastrolių metu su 
DP varjetė po Vakarų Vo
kietijos stovyklas man visur 
teko matyti tą patį. Aš ap- 
važinėjau su varjetė visas 
anglų ir amerikiečių zonas, 
aš buvau Kasely, Frankfur
te prie Maino, Viųrcburge, 
Johanštate,f Bėrchtesgade- 
ne, "Hamburge, Neuštate, 
Flencberge, Rentsbur g e r 
Lounburge prie Elbos, 
Braunšveige,.’ OldenburgeT < 

. Bremene ir daugelyje kitų k 
miestų. Visur man teko iria- r 
tyti tūkstančius latvių, ap
gautų ir įbaugintų, bet 
trokštančius grįžti namo, 
prie gimtų židinių. v Vienam 
Miunchene, stovyklose ir 
privačių namų pastogėse 
skursta tūkstančiai latvių, 
kurie nori grįžti namo, bet 
taip įbauginti, kad neiš
drįsta įvykdyti savo suma
nymą.

Dėl visų anksčiau minėtų 
priežasčių aš nusprendžiau 
parašyti laišką savo pažįs
tamiems, pasakyti A jiems, 
kad vėl esu savo gimtoj Ry
goj, kuri dabar dar puoš
nesnė ir puikesnė, negu kad 
buvo anksčiau. Aš vėl mūsų 
Latvijos sostinėj, kur virte 
verda naujas gyvenimas, 
kur stropiai dirbama atsta
tant viską, kas karo su
griauta ir kur yyksta nauja 
didelė statyba. '’

Artimiausiu laiku aš pra
dėsiu, dirbti Rygoj, naujame 
^Muzikinės Komedijos teat
re, sesuo — elektro-tech’ni- 
kos įmonėje “VEF”. Šiuo 
metu mes gavome pinigų iš 
tarybinių repatriacijos ’ or
ganų, kurių parama naudo
jamės kol pepradėjom dirb
ti

Bąigtas Statyti Sandėlis
JURBARKAS, liepos 24 d.- 

Dar pavasarį patogioje vietoje 
buvo pradėtas statyti didžiu
lis grūdų sandėlis.

Sandėlio statybos darbai bu
vo pavesti gabiam meistrui 
Bondžiui. Bendžius su darbi
ninkų brigada įsipareigojo 
sandėlį baigti iki liepos mėn. 
21 d. ir savo žodį garbingai 
ištesėjo. Dabar šiam sandė
liui beliko sudėti tik langus, 
kurie jau baigiami gaminti. 
Jurbarko apskrities valstiečiai 
pirmąjį derlių veš į paują san
dėlį.



Lengva Smegenų Operacija Naikinanti šapesoMS ir Tūlus Pamišimus
Milionai amerikiečių ser

ga nervų . suirimais; dau
gybė kankinasi nesaikuo
tais rūpesčiai, vedančiais į 
pamišimą; daugėja proto
ligonių skaičius.

> Nervų ligoniai ių pamišė
liai paprastai būdavo gydo

mi vaistais, sudrebinimais 
elektrinėmis* srovėmis, su
raminančiais darbais ir 
psichiatriškais perkalbinėji- 
mais. »

10 Minučių Operacija
Paskutiniais laikais įeina 

madon smegenų operacijos 
dvasiniams nupuolėliams ir 
pamišėliams taisyti. • Kai 
kurie medikaliai žurnalai 
rašo apie naują, greičiausią 
ir lengviausią tam operaci
ją. Sako, tokia operacija 
gali jus per 10 minučių pa- 
liuosuoti nuo rūpesčių!
i Ši smegeninė operacija 

>Jpadaryta daugiau kaip šim- 
”tui amerikiečiu, kurie buvo 

” pamišę arba stovėjo ant be- 
protvstės kranto; ir trečda
liui iki pusės jų esą panai
kinti ligoti rūpesčiai, klejo- 
jimai ir sugrąžintas blaivus 

■> protas.
Tokią operaciją išrado 

daktaras A, M. Fiamberti 
Italijoj, o Amerikon ją įve
dė dr. Walteris Freemanas, 
nervų ligų profesorius 
George Washingtono Uni
versitete.

Kaip Operacija Daroma
_ ^a operacija, vadinama 

‘ jwansorbitale lobo tomija,
yra šitaip daroma:

Chirurgas gydytojas per
leidžia per ligonį dvi smar
kiai nupurtančias elektros 

’ sroves, už poros minučių 
vieną po kitos. Elektriniai 
sukrėtimai atima ligoniui 
sąmonę kelioms minutėms, 
tąip kad jis nejunta skaus- 

,lrio, kuomet operacija daro
ma.
. Daktaras atverčia akies 
voką; padaro skylutę kaule, 
virš’ akies obuolio; įkiša siau-! kaip įspėjo Amerikiečių Gy-

Taip daro 
pusėse. Ir 
atliekama

rutį, abiem pusėm* aštrų 
peiliuką; pasiekia peiliuku 
nervus, jungiančius kaktinę 
smegenų luobą su kitomis 
smegenų dalimis. Daktaras, 
greitai peiliuką ’ vedžioda
mas kairėn ir dešinėn, kaip 
pagal kokį lankelį, perpjau
na tūlus nervus tarp kakti
nės smegenų luobos ir kitų 
smegenyno dalių. Žymėtina, 
kad jis perpjauna ne visus, 
o tiktai kai kuriuos jun
giančius nervus, 
abiejose kaktos 
visa operacija 
per 10 minučių.

Greitas Pasveikimas
Kai kurie ligoniai už va

landos po operacijos pakyla 
iš lovos ir jau galį šį bei tą 
veikti.- Tūluose atvejuose 
žmonės už dvieju savaičių 
no operacijos grįžta į regu
liarius darbus.

Šitokią operaciją dr. 
Freeman pataria sunkiai 
serp-antiems nervais mažiau 
kaip vienus metus, taipgi 
tiems, kuriė išbuvo protli- 
gin lip-oninėje trumpiau 
kaip pusę metų.
Didžiai Daugumai Protinių 

Ligoniu Patarnauia
Daktariški žurnalai Medi

či jAnnnls of thę District 
of Columbia. Northwest 
Mledicine ir South Dakota 
Journal of Medicine rašo, 
jog tokia \operaciia žvmiai 
pataisė bei pagvdė 60 iki 80 
nuošimčiu pradinių pamišė
lių - schizofrenų,. linkusių 
nusižudvti n u s i m i nėlių, 
žmogžudišku klejotojų ir kt. 
Tik mažai daliai tokių ligo
nių operacija nepagelbėjo, 
bet ir “nepakenkė.”

Pamatinė šios operacijos 
reikšmė yra tame,, kad ji 
laisvina žmogų nuo vedan
čių pamišiman rūpesčių ir 
ligotų dvasinių susijaudini
mų.

Pagydymo Pavyzdžiai
Paduodama pora tokių 

pavyzdžių:
30 metų amžiaus žmogus 

Herbertas M. ketverius me
tus sirgo tokiu pradiniu pa
mišimu, kad jo protas nuo
lat pats sau prieštaravo; jis 
protavo ir elgėsi, kaip du 
priešingi vienas kitam as
menys tame pačiame kūne. 
Dvejus metus Herbertas iš
buvo beprotnamyje. Dieną 
ir naktį jis dažniausiai kan
kindavosi visokiomis baimė
mis, išgąsčiais, kerštais bei 
susikrimtimais; kartais im
davo spiegti, i daužyti lem
pas ir mėtyti knygas.

Herbertas ypačšėldavo 
neapykanta prieš savo tėvą. 
Jei tėvas atsilankydavo, 
Herbertas puldavo jį už
mušti. Kai būdavo sulaiko
mas, tad Herbertas mėgin
davo pats susižeisti, kad tė
vas “blogai jaustųsi.”

Herbertas paprastai bū
davo paniurus, susirūpinęs.

Pagaliaus jam . buvo pa
daryta operacija, perpjau
nant ‘ kai kuriuos nervus 
tarp kaktinių smegenų luo
bos ir kitų smegeninės da
lių. ' ,

Ant rytojaus po operaci
jos Herbertas jau šypsojosi. 
Jo būdas pasitaisė. Herber
tas jautėsi smagus ir vil
tingas. Jis gana veikliai 
protavo, bet jau galėjo su
valdyti savo mintis ir pa-

kreipti jas gerojon pusėn.
Herbertas ir po operaci

jos nekentė savo tėvo, bet 
neapykanta buvo rami. Jis 
papasakojo ir priežastis, 
kurios iššaukė neapykantą 
link tėvo. Kada tėvas atei
davo, tačiaus, Herbertas 
jau nenorėjo jį mušti.

Paleistas, iš ligoninės, 
Herbertas dar pasitaisė ir 
gavo nuolatinį darbą: Pus
antrų metų praėjo nuo tos 
operacijos. Herbertas prisi
taikė prie, žmonių ir sąlygų, 
gana gerai jaučiasi ir neke
lia beprotiškų skandalų.
Po Operacijos Moteris Ste

bisi Dvasine Atmąina
Vienas moteris pirm ope

racijos kankindavosi bega
liniais rūpesčiais, klejojan- 
čiomis baimėmis ir visor 
kiais keistais įsivaizdavi
mais. Tą pačią- dieną po 
operacijos jinai pradėjo šy
psotis ir juoktis. Gydytojas 
užklausė, kodėl ji taip daro. 
Moteris atsakė: .— Man 
juokai ima, kada prisime
nu tas kvailas mintis,’ ku
rias pirmiau laikydavau 
galvoje. Aš nesuprantu, iš 
kur buvau gavus tokias ne
sąmones. ' - ’
RIMTESNĖS SMEGENŲ 

’ OPERACIJOS
I * . »> ' *

Yra ir sunkesnių operaci
jų protligėms, pamišimui ir 
nuomarui gydyti. Viena tų 
operacijų vadinama loboto
mija, kita topektbmija, tre
čia gyrektomija. Šios opera
cijos gali visai žmogaus as
menybę pakeisti arba proti
nius gabumus kliudyti.

Darant lobotomijos ope
raciją, yra pragręžiamaš

galvos kiaušas ir perpjau
nama dauguma nervų, jun- , 
giahčių ‘ kaktinę smegenų 
luobą su kitomis smeginy- 
no dalimis. f

Topektomijos operacijoje 
pro pragręžtą kiauše skylę 
yra ne,tik tie nervai per
pjaunami, bet kaktinių 
smegenų dalis išpjaunama.

Per lobotomiją ir topekto- 
miją kartais taip visiškai 
perpjaunami ryšiai tarp 
kaktinės smegenų luobos ir 
“rūpestingosios” smegenyno 
dalies, kad paskui žmogus 
kartais virsta skirtinga as
menybe. Kadaise buvęs mąs
lūs, baikštus ir sąžiningas 
asmuo tampa nieko nepai
sančiu, nerangiu, apsileidu
siu ; aklai drąsiu, be atodai
ros einančiu į pavojus, ir ne
gabiu- jokiam planingam 
darbui. Psichologų . kalbą 
pavartojus, buvęs kraštuti
nis introspektas tąmpa 
kraštutiniausiu ekstrovertu.

Gyrektomijos operacija 
buvo išbandyta nuomarui 
gydytu Šioje1 operacijoje, 
tarp kitko, išpjaunami kai 
kurie kaktinių smegenų Vin
giai ir taip pat perpjauna
mi- nervai tarp kaitinės 
smegenų luobos ir “rūpes
tingųjų” smegeninės dalių.

Puldo Gabumus ♦/
Po lobotomijos, topekto

mijos bei gyrektomijos sme
geninių operacijų, padarytų 
aš’tūoniems žmohčfns ligoni
nėse Montreale, Kanadoj,’ 
buvo tiriami protiniai tų li
gonių gabumai. Ir atrasta, 
jog šios operacijos nupuldė 
tų, žmonių atmintį, žodžių 
supratimą ir kitus proti- 

--------------------- ------ ----- ii__

nius gabumus. A 0
Tie ligoniai nebuvo visai 

protiniai iškrikę pirm ope
racijos; taigi buvo padaryti 
palyginimai tarp jų proti
nių gabumų pirm ir po ope
racijos. Pasirodė, jog kiek
viename atsitikime operaci
ja sumažino gabumus.

Apie tai pranešė Kana
dos McGill Universiteto 
profesorius dr. Robertas B. 
Malmo, kalbėdamas nese
niai įvykusiame Amerikie
čių Psichologų Draugijos 
suvažiavime Bostone.

Elektriniai Sukrėtimai 
Taisą Gabumus

Antra vertus, daktarė 
Lucille B. Kessler, Michiga- 
no valstijinės ligoninės šta
bo narė, raportavo, jog kra
tančių elektros srovių per
leidimas per pradinius pro
to ligonius - schizofrenus 
visai nėžaloja protinių ga
bumų ir net pagerina tuos 
gabumus.

Daktarė Kessler sakė: '
> — Mes tyrėme tų ligonių 
proto gabumus pirm elekt
ros ^perleidimo ir po jo. Bu
vo atrasta, jog po sukrėtimo 
elektros srovėmis jie kur 
kas geriap protavo, negu 
pirma. Po elektros perleidi
mo jų mintys buvo geriau 
sutvarkytos, ' pasitaisė jų 
atyda ir pagerėjo jų elgi
masis su kitais žmonėmis.

‘ N. M.
. -----

Žuvėdros vagia kiauši
nius iš kitų paukščių lizdų, 
grobia ir ryja . lizdinius 
paukštukuę, taipgi medžio
ja voveres ir laukines peles.

>—............................................................ ■ 1 .........

PRANAŠAUJAMA NAU
JA LEPŲ GADYNĖ

Harvardo Universiteto 
astronomas Donald H. Men
zel tvirtina, jog nauja ledų 
gadynė užguls žemės rutu
lį. Pastaroji ’ledų gadynė 
pirm 50,000 metų buvo ap
klojus • snieginiais ledais 
daugiau kaip pusę Šiauri
nės Amerikos ir Rusijos.

Prof. Menzel sako, toki 
ledynai palaipsniui susjda*- 
ro, kada milžiniški dulkių 
debesyriai erdvėse apsiaučia 
saulę ir suįąiko dalį saulės 
kaitros ųuo žemės. Toks, 
tartum begalinis, visatos 
dulkių miglynąs' pritemdo 
saulę per dešimtis tūkstan
čių metų, kol jis tolyn pra
eina.

Dabar nuo Columba žvai
gždyno lekią milžiniškas 
dulkių debesynas link sau
lės. Bet kol jis pasieks sau
lę ir iššauks naują ledų ga
dynę ant žemės, tai praeis 
dar apie 1,000,000 nietų,/ 
kaip skaičiuoja prof. Men
zel.

GRINDŽIAI IR PANTYS

į*

v
£

SULFA VAISTAI 50 NUOŠIMČIŲ SUMAŽINA VIŠTŲ DĖSLUMĄ
Sulfa vaistai kartais rei

kalingi vištoms saugoti nuo 
ligų. Tačiaus tie' vaistai la
bai mažina vištų dėslumą,

ŽVAIGŽDŽIŲ “MUZIKA”
GIRDIMA PER RADAR/

Vartojant karinį išradi- 
^/ną radarą, galima girdėti 
%arsus nuo saulės ir nuo 

žvaigždžių, esančių net už 
bilionų mylių nuo žemės. 
Tatai dėstė Harvardo Uni
versiteto astronomas prof. 
Donald H. Menzel, kalbeda-

MAŽAI TEŽINO APIE 
KRAUJO SPAUDIMĄ

New Yorko Medicinos 
Akademijos susirinkime 

. daktaras Dana W. Atchley 
praeitą/ savaitę sakė, jog 
dar nesurastos priežastys, 
kodėl išsivysto per aukštas 

i kraujo spaudimas. Dr. At- 
Itchley, Columbijos Universi

tetu medicinos profesorius, 
. kartu pripažino, jog dar nė; 
<’ ra jokios tikros gyduolės 

per dideliam kraujo spaudi
mui sumažinti. Iš savo pu
sės, jis davė tokius’ patari

mus: 5 '* ,’/<<
' — Žmonės su per aukštu 
kraujo spaudimu privalo 
vengti nutukimo, susilaiky
ti nuo smukių mankštų ir 
sunkaus darbo, nepersival- 

nepersigerti, vengti 
ykimo ir kitų nesveikų

mas Cornell Universit., Ith- 
acoj, N.' Y., praeitą savaitę. 
Ten suvažiavo daug astro
nomų, fizikų, elektros inži
nierių ir kitų mokslininku iš 
Jungtinių Valstijų, Khnados 
ir Anglijos, minint 80 metų 
sukaktį nuo Cornell Univer
siteto įkūrimo.

— Radarą galima 
n u 3 t a' t y t i v (“nutiuny- 
ti”) taip, k.ad būtų gir
dėt garsai saulės, “paukščių 
kelio” žvaigždžių ir dar to
limesnių žvaigždynų,,— sa
kė. prof. Menzel. —Bet ta 
žvaigždžių muzika nelabai 
malohi ausiai. Ji skamba 
kaip krintąs ant stogo žvy
ras ir . sykiu vilkų 7staugi- 
mas. ; ‘
' Bėt ntoVsMninkai spėja, 

kad ’Eteriu radaro instru
mentu galima parinkti vie
nos žvaigždės garsą, kitu — 
antros, trečiu *instruihentu 
— trečios žvaigždės garsą, 
ir t.f.^ katLpaskiii suderinus 
instrumentui, išeitų, f‘priim- 
ni^ žmogaus ausiai muzika. 
* ■ ... į.'iįi     ■

4š 96 žinomų cheminių 
elementų jau 40 vartojami 
naujovinių automobilių sta
tyme.

vulių’ Gydytojų (Veterina
rų) Susivienijimas.

Kad sulfa gyduolės kenkia 
kiaušinių dėjimui/tat įrodo 
sekamas bandymas:

Viename bandyme 670 
vištų per tris iki šešių die
nų gavo sulfa vaistų sykiu 
su lesalu. Dėl tp vištų deda
mų- kiaušinių skaičius per 
savaitę pusiau nupuolė.

Kitos 430 vištų buvo mai-

tinamos tuo pačiu lesalu, 
bet be sūlfa vaistų; ir šios 
vištos dėjo tiek pat kiauši
nių, kaip pirmiau, tai yra, 
50 nuošimčių daugiau, negu 
anos, kurioms buvo primai-' 
šyta sulfa gyduolių.

Vištų dėslumas sumažėjo 
per ištisą mėnesį dar po to, 
kai joms buvo duota sulfa 
vaistų per kelias dienas. Tik 
po mėnesio jos vėl pradėjo

dėti tiek pat kiaušinių, kaip 
ir pirmiau. •

Gyvulių Gydytojų Susi
vienijimas dėl to sako:

— Tatai nėra argumentas 
prieš sulfa vaistų vartoji
mą, kuomet jie reikalingi. 
Tačiau, vištų augintojai ne
turėtų per greitai griebtis 
sulfa butelio.

Sulfa vaistai naudingi tū
loms žmonių ligoms gydyti.

Bet patyrę daktarai tuos 
vaistus atsargią! apriboja 
ligoniams. Pačiam žmogui 
daktarautis sulfa gyduolė
mis j^ra pavojinga. ,N. M.

Jeigu dantys prakiurę, 
tai orindžių (apelsinų) rūk-. 
štiš dar labiau juos gadina, 
rašo daktarai S. L. Ruskįn, 
O_. Ruskin ir Alice T. Mer
rill žurnale American Jour
nal of Digestive Diseases. Iš 
orindžių sulčių gaunama vi
tamino C. Bet turint pra
kiurusius dantis, patartina 
vartoti sutaisytą su sodium 

‘ar calcium druskomis C1 vi
taminą, perkamą vaistinė
se. Protingiausias dalykas, 
tačiaus, nedelsti, bet tuojau 
kreiptis į dantų gydytoją, 
kad kiaurymes užlopytų.

Jeigu dantų palyva (ena
mel) sveika,’ tai orindžių, 
rūkštis nekenkia dantims, 
sako minimi gydytojai.

ATOMINIO KARO PLANAI 
PENKIASDEŠIMČIAI MĖTŲ

Atom-Bombos ir Vėžio ir Širdies Ligos
— Jeigu medikaliams ty

rimams būtų duota tiek lė
šų, kiek išeikvota pirmajai 
atominei bombai padaryti, 
tai mes greitai atrastume, 
kaip išgydyt vėžio ligą, šir
dies .ligas ir kitus rimtus 
sirgimus, — sakė r profeso
rius Stafford Leak Warren, 
Californijos U n iversiteto 
medicinos skyriaus galva.

Kuomet buvo gaminama

medžiaga pirmajai atominei 
bombai ir pati bomba, .dr. 
Warren buvo viršininkas 
gydytojų, kurie stengėsi ap
saugoti mokslininkus ir 
darbininkus nuo neįmatomų 
pavojingų atominių spindu
liavimų. //

Kalbėdamas suvažiavime 
Amerikiečių Drąugijos' dėl 
Moksltf Pažangos Washing
tone, prof. Warren skundė-

si, jog šalies valdžia ir 
Kongresas yra labai šykštu^ 
kas liečia .pinigų, skyrimą 
moksliniams sveikatos rei
kalams. ■«. .

Jis ragino mokslininkus 
eiti pas kongresmąnus ir se
natorius ir asmeniniai juos 
įtikinti, kad nutartų dau
giau lėšų skirti palatinei 
kovai prieš vežUir kitas 
daugmeniškas ligas. J .K.

Sulfa ir Penicillinas Gydo 
Nugarkaulio Smegenų Plė

vių Uždegimą

Naujas Kongr. P. Thoiųasui 
Galvosūkis . ' ;

■ Antrajam pasauliniame 
karė 14,500 Amerikos ka
reivių sirgo nugarkaulio 
smegenų plėvių uždegimu 
(spinal meningitis), bet di
džioji dauguma buvo išgy
dyta penicillino ir sulfos 
vaistais, ir tik 435 mirė. O 
pirmajam pasauliniam ka.- 
re, kuomet šių vaistų nebu
vo, ta liga numarino tūks
tančius jankių.

Washington. — Laikraš
čių korespondentai kalbėjo
si apie naują republikono 
kongresmano Parnelįio Tho- 
mąso rūpesnį, būtent:

— 'Kas išdavė atominį 
sekretą mokslininkanfs, ku
rie atrado, kaip v atofnus

DIDINAMI ATOMINIAI 
TYRIMAI NEW JERSEY

New Brunswick, N. J.— 
Jungtinių Valstijų atominės 
jėgos komisija paskyrė 
$48,892, už kuriuos bus pa
taisyta senoji atominė labo
ratorija Brunswicke ir pa
statytas naujas namas ato-' 
miniams bandymams dary
ti. ',' • ' “į ■' ''

1 * 4- • nes Veiklos Komiteto, kurisbombą pagaminti, A
(Thomas yra pirminin

kas kongresinio Neameriki-

iki šiol be pasisekimo ieško 
sovietinių atominių šnipų 
šioj šalyj.)

t

' WASHINGTON.•— Spa
lių .mėnesio pradžioje Ame
rikos armijos, laivyno ir 
oro jėgų viršininkai išdirbo 
planus atominiam ginklavi
muisi per 50 metų, kaip 
pranešė United Press, ame
rikinė žinių agentūra. Jie 
spėjo, kad Sovietai 1952 
metais turės atominių bom
bų, bet, girdi, negana daug, 
todėl dar nebūsią pavojingi 
Amerikai.

Pavojingas Amerikai lai
kotarpis būsiąs nuo 1952 
iki 1977 m., kada Sovietai, 
gal ir tūli kiti kraštai, ga
lėsią pasigaminti Jau gana 
daug atominių pabūklų; 
kaip lemia' tie kariniai 
Amerikos pranašai.

Todėl jie ragina Ameri
ką kuo smarkiausiai gamin
ti j atomų bombas ir rakiė- 
taš,' kurios galėtų automa
tiškai nunešti atomų bom
bas- į Sovietų Sąjungą ir 
naikintį jos miestus. Ame
rikiniai karo vadai taipgi 
siūlo/ visais garais daryti 
atomines dująs ir. išvystyti 
tokius fakietinius karo lėk
tuvus, kurie skristų tris

kartus greičiau už garsą. 
— Garsas žemai lekią 760 
mylių per valandą, o 40,- 
000 ,pėdų aukštyje šimtu 
mylių mažiau.

SAULĖS IR JOS 
MIGLŲ KARŠTIS

Ithaca, N. Y. — Astrono
mai, vartodami naujuosius 
mokslinius instrumentus, 
apskaičiavo, kad saulės pa
viršius turi . 6,000 laipsnių 
karščio pagal centigrado 
(šimtalaipsnį) terųiometrą.’ ‘ 
— Centigrado laipsnis yra 
4 pęnktadaltaiš didesnis už 
Amerikoj vartojamo Fah
renheit termometro laipsnį.

Bet visatinių dulkių mig- 
lynai aplink saulę turi iki 
35,000 laipsnių karščio,-, o 
saulės dujų išsiveržimai net 
milioną laipsnių.

Pet teleskopus nufotogra
fuotas saulės paviršius ro-< 
do, jog nuolatiniai • saulės 
dujų išsiveržimai siekia 
500;000 mylių ilgio ir 400,- 
000 mylių pločio. Pati sau
lė turi milioną mylių sker
sai (diametre).

3 pųsb—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Pirai., Spalių 11, 1948 
f . ' •/ ■ '



Parašė K. Simonovas Vertė J. Tomau

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA

(Tąsa)

• Keletas vokiečių krito, vienas, kniub
damas ir skėsčiodamas rankomis, atbė
go iki Saburovo ir aukštielnikas griuvo 
prie jo kojų, o kitas, šuoliuodamas ųuo 
sienos prie sienos, šoko pro Saburovą- ir 
jo užpakaly susidūrė su kažkuo, piktu 
džiaugsmu sušuksiu rusiškai: “A, pa
puolė! !°

Sūburovas užpakaly savęs išgirdo gar- 
' sų bruzdesį ir, skubomis riktelėjęs: “Pe- 
, tia, paskui mane I”,e nubėgo koridoriumi 

, pirmyn.
Po to viskas susimaišė. Saburovo ko

votojai ir vokiečiai užšokdavo vienas ki
tą, šaudė iš arti — įrėmę automatus, 
mušėsi, vėl šaudė, mėtė granatas. Iš ne- 

' tvarkingo bėgiojimo, iš to, kaip mėčio josi 
vokiečiai iš viršutinio aukšto žemyn ir 
atgal, buvo aišku, kad jie išgąsdinti, ir 
tai, apie ką gulėdami aikštėje piktu 
džiaugsmu svajojo kovotojai, — pasiek
ti vokietį durtuvu ir ranka, — įvyko.

Palaipsniui mūšis perėjo į vidinį kie
mą ir aprimo. Daugelis vokiečių buvo 
užmušti, kiti pasislėpė, treti pabėgo.‘Jų 

x minosvaidžiai, stovėję gretimoje gatvėje, 
pradėjo šaudyti į namą,, kas rodė, jog 
namas dabar buvo vėl mūsų.

Pradėjo pamažu aušti. Saburovas pa
siuntė ryšinius pas -Gordijenko ir Par- 
fenovą, kurie, sprendžiant iš to, kaip ir 
iš kur šaudė vokiečiai, taip pat užėmė sa
vo namus kairėje ir dešinėje.

Kai visai išaušo, prisistatė vyresnysis 
leitenantas Žukas. Jis ėjo šlubčiodamas, 
paskui jj žingsniavo trys kovotojai ir 
penketas vokiečių, su užpakaly sunerto
mis rankomis. - •

— Štai’jie... Gi sakykite, prašau, į . 
katilinę, į katilą įlindo, — nuoširdžiai 

» stebėdamasis vokiečių gudrumu ir klas
tingumu, pasakė Žukas. -7- Juk į kati
lą, gi sakykite, prašau, — pakartojo jis 
regimai patenkintas, nes jis vis dėlto at-

. J šiuos klastingus vokiečius. •
Saburovas buvo patenkintas — ir tuo, 

kad Žukas išliko gyvas, ir tuo, kad jis 
paėmė į’ nelaisvę vokiečius, bet jo kojas 
staiga pakirtd nuovargis, ir, sėdęs į pir
mą- pasitaikiusią kėdę, nubraukdamas 
nuo kaktos prakaitą, jis kuone abejingai 
pasakė:

— Taip, vadinasi į katilą-...
— Į katilą-, — su’ malonumu trečią 

kartą pakartojo Žukas. — Ką- įsakysite 
su jais daryti?

—1 Jūs vyksite į savo pulką? — pa-
• įdaųsė Saburovas. x

. — Taip, .
— Paimkite automatininkus ir nusi

meskite vokiečius, o paskui toliau perduo-

Alabamos farmeriai ir jų žmonos pasirašo prezidentui Trumanui peticiją, kurioje ra
gina prezidentą imtis tokios užrubežiams politikos, kuri vestų “gadynen taikos, o 

ne naikinančio karo.’” Jie tai atliko ta*pe pažmonių Farmerių Unijos, piknike.

Lietuvių Ekskursija į Kolektyvinį Ūkį
(ĮSPŪDŽIAI Iš KELI ONĖS Į KRYMĄ) 

Rašo J. Lapašinskas t

*lf
w

* *-**

r

— Klausau ~ nuvesti pas save, — su 
džiaugsmu pasakė Žukas, — o automa
tininkų nereikia: man ir taip ,nepa- 
begs...

Saburovas iš Žuko tono suprato, kad 
vokiečiai tikrai nepabėgs, bet kartu pa
abejojo, ar jie n*ueis iki štabo.

— Jūs juos nuvesitę? — paklausė jis.
Ką gi, nieko nepadarysi, jei kar

tą įkaršty nestųktelėjau, dabar jau nu
vesiu, — lyg apgailestaudamas pasakė 
Žukas.

*— Jūs dabar Čia visą ūkį maždaug ži
note? '

— Maždaug, — pasakė Saburovas.
— Na, aš vyksiu sau, — pasakė Žu

kas, — neatsisveikinsiu: aš dar pas jus 
* ateisiu. į svečius.

čius mūsų tautos sąmonę
Lygiai toks pat atsakingas 

yra uždavinys mūsų mokyto
jų, agronomų, visos inteligen
tijos, ypač tos, kuri savo kas
dieniniame darbe susiduria su 
plačiosiomis liaudies maąė- 
įhis. • *:

Tai nėra tik vienos dienos 
bei vieno sezono darbas*
iBūtų* klaida įsivaizduoti,- 

jog su reakcinės dvasinin
kijos įtaka ir žalingu kraš
tui ir tautai darbu bus gali
ma apsidirbti viena diena 
arba vienu sezbnu.’’ Kova 
bus sunki ir ilga. Tai pilnai 
supranta Tiesa, kuomet ji
nai sako:*

“Būtų, žinoma, didžiai 
klaidinga kaip nors pagal
voti, kad kova prieš reakci
nę katalikų dvasininkiją yra 
sezono arba atskiros kam
panijos reikalas. Tai nuola
tinis mūsų partinių ir tary
binių organizacijų uždavi
nys, esminė sudedamoji da
lis jų kovos dėl dvasinio lie
tuvių 'tautos išsivadavimo, 
dėl darbo žmonių auklėjimo 
nenugalimosios marksizmo* 
leninizmo ideologijos' dva
sia. Tai yra būtiha sąlyga 
vis, labiau telkti darbo žmb* 
nėms apie partiją ir tarybų 
valdžią, mobilizuoti juos į j 
kovą dėl to, kad vis labiau J 
klestėtų mūsų mylimoji Ta-* 
rybų Lietuva, kad vis spar
čiau žengtų į laimingą ir 
klestintį gyvenimą lietuvių 
tauta, kad nuolat stiprėtų ir 
žydėtų* mūsų socialistinė Tė
vyne.”

So. Boston, Mass.

q • ....v”-—~ —-
KOVA SU REAKCINE 
KATALIKŲ DVASININ
KIJA TARYB. LIETUVOJ

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

“Nėra įmanoma be kovos 
dėl materialistinės pasaulė
žiūros skleidimo. Mūsų 
konstitucija, užtikrindama 
sąžinės laisvę, užtikrina tuo 
pat: laiku antireligines pro* 
pagundos laisvę, ir kiekvie
no komunisto, kiekvieno są
moningo tarybinio žmogaus 
pareiga, partinių k tarybi
nių organizacijų pareiga 
sistematingai dirbti šį dar
bą. Reikia plačiau aiškinti 
darbo’ žmonėms mokslo ne
suderinamumą su religija, 
religijos atsiradimą, jos re
akcinį vjaidmenį darbo žmo
nių kovoje prieš buržuazijos 
jungą.”

Spaudos ir kultūrininkų 
vaidmuo '

Į kovą su reakcine dvasi
ninkija ir už naująjį gyve
nimą neprivalo žiūrėti per 
pirštus spauda ir kultūros 
veikėjai. Tiesa rašo:

Kovoje prieš reakcinę kata
likų dvasininkiją yra didžiai 

, atsakingas mūsų spaudos vai
dmuo. Kai kurių mūsų laik
raščių redakcijos supranta 
savo uždavinius. ’ štai Šakių 
apskrities laikraštis * “Tikruo- 
jus Keliu” įdėjok eilę straips
nių antrašte "Sutanoti šikš
nosparniai,” kur demaskuoja
mi šlykštūs vietinių reakcinių 
kunigų darbai. Tai sektinas 
pavyzdys, * nes dar daugelis 
mūsų laikraščių, ypač apskri
tyse, užmiršta savo dtsakih- 
gus uždavinius kovoje prieš 
reakcinę katalikų dvasininki
ją

Į šį .darbą privalo įsijungti- 
taip pat ir musų teatrai, dai- 
lininkai? muzikai bei, ypač, ra
šytojai, kuriems prieš akis 
yra atsakingas^ ir 'svarbus už
davinys savo kūryba prisidė
ti prie kilnios kovos prieš

plotą,VILNIUS. — Paskuti
niuoju metu Tarybų Lietu
vos valstiečių tarpe reiškia
si noras pereiti prie kolek
tyvinių ūkio tvarkymo for
mų. Ir tai suprantama. Ką 
galima nuveikti visu kolek
tyvu, to nepajėgia atlikti 
vienas. Patirtis, rodo, kąd 
kelias į visų-darbo valstie
čių pasiturintį ir kultūrin
gų gyvenimų veda per ko
lektyvinius ūkius.

Todėl vasaros kelionės j 
Krymą metu mums, lietu
viams, buvo: įdomu susipą- 
žinti su vietinių kolektyvi
nių ūkių valstiečių gyveni
mu bei darbu.

Vieną kartą nutarėme 
aplankyti Ūč-Koš kalnų 
tarpeklį, esantį nuo Jaltos 
už 10 kilometrų. Keliavome 
pėsti; kad nereikėtų daryti 
lanko, ėjome tiesiai per lau
kus kalnų link. Nukeliavę 
maždaug 6. kilometrus kelįo, 
priėjome, Vasilevkos kaimą, 
kuris buvo kalnų papėdėje. 
Prieš akis pro sodų medžius 
išsinėrė gyvenvietė. Tąi bu
vo Stalino vardo kolektyvi
nis ūkis. Mes nutarėme čia’ 
sustoti’ ir susipažinti su ko
lektyvinių ūkių valstiečių 
gyvenimu. *

Balti mūriniai namai, su 
raudonų čerpių stogais, pa
sinėrę medžių tankumyne, 
darė nepaprastai žavų vaiz-

apie 3,000 ha žemės 
turi 150 ha sodą, daugiau 
kaip 100 ha vynuogyną. 200 
ha žemės plote auginsimas 
aukštos rūšies'tabakas.

Tabako plantacijose triū
sė didžiulis būrys kolektyvi
nio ūkio valstiečių. Buvo 
valomas derlius.

— Derlius kaip matote; 
puikus — su pasididžiavimu 
pareiškė senyvo ’ amžiaus 
valstietis.

Mums buvo smagu ste
bėti, kaip planingai, darniai 
dirba kolektyvinio ūkio val
stiečiai. Čia pat, mūsų aky
se greit didėjo ilgos tabako 
lapų virtinės, kurios išsitie
sė džiovinimui į specialiai į- 
rengtas palapines. Kaip ma
lonu ir džiugu dirbti tokioj 
didžiulėj šeimoj.

Kada buVo paskelbta pie
tų pertrauka, mes dar liko
me plantacijoje. Palikę dar
bą dalįs valstiečių, kurie gy
veno netoliese išsiskirstė į 
savo namus, kiti-pietavo čia 
pąt, vietoje, kur atvyko ko
lektyvinio ūkio virtuvė. Mus 
pakvietė kartu papietauti.

Pietūs buvo iš keturių pa
tiekalų, gerai paruošti ir 
skanūs. Per pietus, prie 
stalo užsimezgė nuoširdūs 
pasikalbėjimai. Kolektyvi
nio ūkio valstiečiai su susi
domėjimu klausinėjo apie 
gyvenimą Lietuvoje, pasa
kojo apie savo laimingą gy
venimą.

Žilaplaukė moteriškė iš
girdusi, kad* mes esame iš 
Lietuvos, su ašaromis akyse 
papasakojo, kad jos vyres
nysis sūnus Aleksiejus, bu
vęs Tarybinės Armijos lei
tenantas, žuvo prie Nemu
no, vaduodamas Tarybų 
Lietuvą iš vokiškosios -prie
spaudos. Kolektyvinio ūkio 
valstiečiai atsiminė apię 
sunkias vokiškosios okupa
cijos dienas, apie didvyriš
kas partiząnų kovas ir jų: 
šlovingus žygius.

— Mes visi kovojome su 
fašistiniais barbarais — pa
reiškė vienos brigados vado
vas, buvęs partizanas. —Už
tat dabar mes, Osame laisvi 
ir laimingu Mūsų kolekty- 
vinis ūkis — milijonierius. 
Pajamos kasmet auga.

Mūsų kelionės metu mums 
teko pabuvoti ir kituose ko
lektyviniuose ūkiuose, kur 
valstiečių gyvenimas buvo 
toks patpasiturintis ir kul
tūringas.

per petį. Vokietis buvo jo laiiųikis, ir 
Koniukovas elgėsi su juo taip, kaip el
giasi šeimininkas su bet kuriuo savo tur
tu. Saburovas darkyta vokiečių kalba už
minė belaisviui keletą klausimų. Vokie
tis atsakė netikėtai užkimusiu, prislo
pintu balsu. , :

— Ką sako, a? Ką sako? — du ar tris ’ 
kartus pertraukdamas vokietį, klausė 
Koniukovas.

— Visa, kas reikalinga, sako, — pa
sakė Saburovas.

— Parpia ... Žiū, iš karto balsą pra
rado, — patenkintai pastebėjo Koniu
kovas, ‘ patsai5 uždusęs bekovodamas. -L 
Tai aš jį trupučiuką pridusinau. Dabar 
kokias dvi savaites be balso bus, o tai ir 
mėnesį, — pridūrė jis, apmetęs vokietį 
įkainuojančiu žvilgsniu.

— Tu senojoje armijoje ką‘ išsitarna
vai?

— Feldfebelį. '
— Štai ir jis feldfebelis.
— Vadinas, toks tokį, — nusivylęš 

pratęsė Koniukovas. — O aš maniau 
pulkininkas.

— Kodėl gi pulkininkas?
— O, mat, antsiuvų kiek jis turi... 

Aš jau jį... vis. sau galvojau, gal pulki
ninkas, atsargiau reikia ...

Užkariautoje teritorijoje palaipsniui 
viskas tvarkėsi. Belaisvius, kurių prisi-

. rinko vienuolika žmonių, suvedė į vieną 
pusrūsio kambariuką. Iš Gordijenko, iš 
gretimo namo, jau pratiesė telefoną. 
Maslenikovas, kaip pranešė ryšiniai, tu
rėjo greit atvykti su likusia b^talijono 
dalimi.

'Pusrūrio languose, užversdąmi juos 
akmenimis, naminiais rakandais, kuo 
pakliuvo, taisėsi kulkosvaidininkai ir- 
automatininkai. U^ mūro sienelės, kur 
nurodė Saburovas, minosvaidininkai 
Skubiai kasėsi apkasus. Neteko if galvo
ti,, kad iki kitos* riakįies atitemps^čioųai 
virtuves. Saburovas įsakė žmonėms pash 
maitinti iš savo neliečiamų atsargų; Se
kėjas, užlipęs aukštai ant namo sienos, 
po apdegusiu stogu, pranešinėjo apie vo
kiečių judėjimą artimiausiose gatvėse. 

. Gordijenko telefonu pranešė, kad pas 
jį; viskas tvarkoje,, kad jis paėmė keturis 

‘ belaisvius ir įsitvirtina, laukdamas toli
mesnių* įsakymų. Saburovas atsake, kad 

Jo vienintelis įsakymas — kiek galint 
greičiau įsitvirtinti.

Kai; pagaliau, pratiesė liniją iš Paffe- 
novo, Saburovas paėmė ragelį.-

— Leitenantas GrigorjevaS' klauso, t— 

pasakė jaunas plonas balsas.
— O kur Parfenovas?
— Jis negali'prieiti.
— Kodėl negali?^
— Jis sužeistas.
Saburovas padėjo ragelį; Kaip tik šią 

minutę uždusęs pasirodė Maslenikovas.
— Štai čia pataikė,- beeinant,—• pasa

kė jis. iškilmingai, rodydamas savo gali
fė kraščiuką, kuriame buvo kulkos sky
lė. - * . ' '
, Saburovas nusišypsojo.

— Jei visados dėl tokių dalykų jūsų 
bus tokia linksma nuotaika, tai,- aš ma-s 
naų, jūs-čia'dažnai vaikščiosite linksmas. 
Sprendžiant iš visko, čia, Stalingrade, 
jums dar ne kartą teks adyti drabužius. 
Atvedėte žmones?,

— Atvedžiau.
— Be nuostolių, tikiuos?
~ Trejetas sužeista. • /

.— Na/taj nieko ... O pas mane, miej 
las, vien užmuštų dvidešimt vienas- — 
pasakė jis tyliai Maslenikovui į ausį. — 
Pabūkite čia,, aš tuoj grįšiu.

Paėmęs su savimi Petią, Saburovas 
praėjo žemutiniu^ koridoriumi į dešinę, 
išlindo pro spragą^ ir, slėpdamąsis tarp 
retų apskurusių medžių, perbėgo ,į greti
mą namą. 1 f

k Vokiečiai,, matyt, jį ne iš karto pdr 
stebėjo, ir ties jo1 galva tik keletas kul
kų beprašvilpė. * ; . ' / r

Tame pačiame kambaryje, kur pPiė 
telefono sėdėją leitenantas Grigorjevas, 
tiesiai ant grindį gulėjo Parfenovas. Po 
galva jam buVo pakišti du lauko krepšiai 
— jo paties ir svetimas. Jis kraujavo.* 
Didelė minos skeveldra sudraskė jam

Amberlando programos ,rė- *
mėjų ir komiteto bendras susi
rinkimas įvyks sekmadienį; ,
spalių 17 d., pirmą valandą, 
318 W.' Broadway, So. Bos
tone. Susirinkimas bus labai 
•naudingesne^' turėsime nu- 
statyti biudžetą 'palaikymui •’v. 
programos visiems metams. 
Lietuvių organizacijos, drau- ' 
gijos, kliubai ir pavieniai as
menys yra kviečiami skaitlin
gai dalyvauti būsimoje'konfe- . 
rėncijoje. , ,

★ *
Progresyvių Partijos* Pobūvis

Progresyvių Partijos pobū
vis įvyks šeštadienį, spalių 
(Oct.) 23 d., 7:30 vai; vaka- v - 
re, 318 W. Broadway, So. Bos* 
tone,
ruošęs sutikti publiką su; Pa
rinktu maistu, gražia progra
ma ir gera prakalba.

Programa Susidės* iš gero' 
smuikininko — Harry Kried- 
gurg, kuris yra vienas iš ge
riausių Naujosios Anglijos 
smuikininkų; Fred Stone su
tiko padainuoti; taipgi lietu
vių menininkai dalyvaus šiame 
pobūvyje.

Prašome visų lietuvių ateiti 
į šį pobūvį. Visi turėsit gerą 
ir įspūdingą vakarą. Tikrai 
būsit visi užganėdinti maistu 
ir programa. Įžanga ypatai 
tik 50 centų.

Southbostonietis'.

Komitetas yra padi- *

Ateikite, — nusišypsojo Saburovas.
— Aš tuo tarpu kutą susirasiu.

— I^tariiųti^ apatiniame aukšte, nes 
beletaže perpūs? Kai' pamatys vokiečiai; 
kad beletaže įsikūrėte,. tai visus langus

Šaburovas iP iš tikrųjų, laikinai vado- 
Vietef išsirinko vieną pusrūsio kambarių; 
tttrp* kitko gana šviesų* ir didelį*. Kai jis 
sekundę prisėdo ir, suraukęs kaktą1, sten
gėsi suvokti, ką jam toliau veikti, įvirto ' 
Koniukovas, tempdamas paskui save ru
dą, nebe jauną vokietį; maždaug jo metų 
ir kūno sudėjimo.
* — Sugavau; drauge kapitone, *— xla- 
koniškai pasakė 'Koniukovas; — suga
vau;* Štai* sugavau ir jums pristatau...

Koniukovas. atrodė nugalėtoju. Taip , pilvą, ir kaVįejo Saburovas, Parfenovas 
Pat». į?ir ^u^as’ J18’ sunėrė belaisviui reikšmingai ir liūdnai pažiūrėjo į jį' 
vokiečiui rankas už nugaros, bet tuo pa- ' ir nieko nePasakė..s ' 
čiū metu -geraširdiškai patapšnojo jam *

' drauge su sieniūke išmuš, tab jau tikrai.

— Toks kaimas pas mus 
Lietuvoje, būtų* jau ne ma
žiau puikus miestelis, —su 
nusistebėjimu pasakė Vil
niaus Pedagoginio Instituto 
lietuvių kalbos ir literatū
ros dėstytojas Ipolitas Cieš- 
ka.

j / .

Kaime ihus pasitiko ko
lektyvinio ūkio valstiečiai. 
Jie teiravosi kas mes, iš 
kur atvykome. Rusų žmo
nėms eharakteringas nuo
širdumas tuojau užkariavo 
mūsų simpatijas. Papasako
ję apie save, paprašėme lei
sti' susipažinti su- jų gyve
nimu. §is netikėtas kolekty
vinio ūkio atlankymas rrius 
labai nustebino. ,

Darbo- valstiečiai, gyvenų 
atskiruose; , švariuose ir 
skoningai' išpuoštuose bu
tuose.' Švarios gatvės, visi 
namai rūdijofikuoti ir elek
trifikuoti. Kaime .yra ke- 
libs parduotuvės, , pradžios 
mokykla, klubas - skaitykla 
su šokių ir susirinkimų sa
lė.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMAM AV8KAS) " « 

•—•“■-‘•-"i* Laidotuvių 
Direktorius

i aūdesio valandoj kršip* 
kitai prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
Modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder* 
niškai įruošta nfūsų šer
meninė. , Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pd>* 
tenkinti, į

•Aplankę kolektyvinio ū* 
kio ' valstiečių1 gyvenamuo
sius butus, mes- apžiūrėjom 
kolektyvinio* ūkio sodą; dar
žus, laukus, pabuvojome ta
bako' plantącijpse.

Kolektyvinis ūkis užima

SIUS

Susipažinę su Krymo ko
lektyvinių ūkių valstiečių 
gyvenimu, mes galime drą
siai pareikšti, kad ir Tarybų 
Lietuvos valstiečiams atsi
veria laimingo, pasiturinčio 
ir kultūringo gyvenimo per
spektyva. (Liberty, Lith. baify)-

i 1113 Mt. Veraon St 
PHILADELPHIA, PAs.

zTMefonaa Poplar 411®
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CfflCAGOS ŽINIOS
LIETUVIŲ PROGRESYVIŲ 
MITINGAS BUVO 
SĖKMINGAS
Susirinkusieji Sukukavo Arti 
$500 Progresyvės Partijos

* Rinkimų Kampanijos Vedimui
Spalių 3 d‘. Lietuvių Pro

gresyvių už Wallace Komite
to surengtas mitingas Lietuvių 
Auditorijoje buvo entuziastiš
kas ir visapusiai pasekmingas.

Geras kalbas pasakė Rojus 
Mizara, Houst'on žebraitis ir 
Frank Mikužis. LKM ir Ai
do chorai gražiai padainavo; 
ta*ipgi dainavo Agnes Kensta- 
vičienė su Konstancija Abe- 
kienė. Anita Burbaitė-Cho- 
atte (brazilietė) taipgi padai
navo labai gražiai: lietuviš
kai, itališkai, ispaniškai ir an
gliškai po dainelę. Susirinku
sieji programa buvo ‘paten
kinti.

Win Stracke, muzikas ir 
dainininkas, su savo naujoviš
komis dainelėmis prijuokino 
Ir kartu prijaukino publiką 
dainuoti kartu. Jo taipgi su
sirinkusieji nenorėjo greitai 
paleisti.

Houston žebraičiui atsišau
kus paramos Progresyvei Par
tijai, kilo didelis entuziazmas 
paremti savo partiją, kuri šio
se dienose kovoja prieš karą, 

4 krizę ir fašizmą.
'J*' Kalbėtojų Kalbos

Vytas Yotkas, veteranas ir 
Progresyvės Partijos veikėjas, 
buvo pirmininku šio gražaus 
mitingo.. Jis pirmiausia per
statė kalbėtoją Franą Mikužį, 
taipgi veteraną ir 
ją 12-tam Ward e.

" Fr anas' gerai ir
dėstė,, kam taikos 
įvestas draftas — ...... 
apmokinimas jaunuolių, 
nurodė, kaip Wallstrycio im
perialistai rengiasi užkurti 
trečią kąrą, kuomet antrojo 
karo žaizdos tebėra dar neuž-

PP veikė-

aiškiai iš
metu yra 
militarinis 

Jis

gijusios. Kranas sakė f 
buvau kare ir žinau, ką 
kia karas, ir todėl esu 
šingas rengti Amerikos jauni
mą skerdimui.

/
. “Progresyvė Partija stovi 

už taiką, už draugišką sugy
venimą su visomis tautomis. 
Dvynių partijos stoja, už ka- 
rą, nes jos atstovauja bilio- 
nierių interesus, kurie iš ka
ro pelnosi.”

• . /
Rojus Mizara, dienraščio 

“Laisvės” redaktorius, pasa- 
<kė reikšmingą ir karštą pra
kalbą, kurią susirinkusieji ly
dėjo gausiais aplodismentais.

Jis priminė, kad sukanka 80 
metų, kaip lietuviai masiniai 
pradėjo emigruoti Amerikon. 
Jis sakė: “1867 metais Ame
rikoje buvo' pasibaigęs Civilis 
Karas, o Lietuvoje—baudžia
va. Lietuviai, išgirdę Abraho- 
mo Lincolno laisvės žodį, pra
dėjo vykti šion šalin.”

Anot jo, “dabar su Progre
syvės Partijos įsikūrimu atsi
daro plačiai durys lietuvių 
jaunimui. Kodėl Franas Mi
kužis negali būti atstovu Kon
grese, arba Vytas Yotka at
stovu Springfielde, taipgi 
Houston žebraitis ir jam pa
našūs Chicagos miesto tarybo
je?”

—Progresyvių Partija žada 
lygias progas visiem,—jis sa
kė.

Jis labai aiškiai išdėstė su
sirinkusiems, kaip kriminališ- 
kai Amerikos “džingos” šū
kauja ir kriminališkai didžiuo
jasi atomine bomba, kuri 
šimtus tūkstančių žmonių vie
nu kartu gali išžudyti. Kaip 
Amerikos imperialistai ne tik 
mano, bet ir sako, kad prieš 
Sovietų Sąjungą reikia nu
mesti keliolika atominių bom
bų, reiškią, žudyti masiniai 
žmones jų žemiems ir krimi- 
nališkiems geiduliams. Anot 
jo: “Manote, kad Sovietų Są-

reis 
prie

LITŲ ANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko '

SAVININKAI , •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
\

ATDARA DIENA IR NAKT| 7 DIENAS SAVAITĖJE 
t

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-M12

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite ,
SHoreroad 8-9380

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

* Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

junga sėdės rankas sudėjus, 
kuomfet ant jos miestų bus mė
tomos bombos ? Amerikos 
miestams, kaip Chicagaij New 
Yorkui ir kitiems gręsia tas 
pats. Reiškia, mūsų šalies 
kriminalistai rengia sunaikini
mą ir Amerikos miestų.”

Ištikrųjų, Sovietų atstovas 
Višinskis priminė Paryžiuj III 
Karo ištroškusioms, kad ne 
viena Amerika gali didžiuotis' 
atominėmis bombomis.

Mizara, baigdamas svarbią 
kalbą, ragino remti ir kiek
vieną dėtis2, prie Progresyvių’ 
Partijos, kuri kovoja prješ 
atominės bombos kriminalis
tus ir fašizmo pavojų Ameri
koj. *

Po jo kalbėjo Houston že
braitis,. kandidatas į Muni
cipals Teismo vyriausio bei- 
lifo urėdą. Jis aiškino, kaip 
eina PP kova už gavima vie
tos ant valstijos baloto. Kaip 
žymūs žmonės dedasi ir re
mia Amerikos liaudies parti
ją. žebraitis ragino lietuvius 
organizuoti kaimynus balsa
vimui už Progresyvių Partiją 
ir jos kandidatus.

, Aukų buvo surinkta • arti 
$500. Stambiausią auką įtei
kė S. Vėšys nuo Northsidės 
Lietuvių Wallace Kliubo, virš 
šimtą dolerių. Vėšys įteikda
mas pabrėžė, kad jų kliubas 
jau baigia penktą šimtinę dėl 
Progresyvių Partijos. f

Bridgeporto 11-to W a r d o 
Lietuvių Wallace Kliubas įtei
kė $50.

Aukos bus paskelbtos atski
rai ir tenai bus 
kavusių vardai.

Po programos 
ir atsilankiusieji
kiti vaišinosi skaniu kugeliu ir 
kitokiais užkandžiais ir užsi- 
gėrimais. Rep.

sužymėti au-

buvo šokiai,
vieni šoko,

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmonas
Mainantis orui, .dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos,; gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprarido, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir rastrų kosulį nuo persį- 
šąldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1. ,
s

Taipgi kurie turite odos ligas, iš
bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą,’ 
nušutimą, nosies ar btirnos nesvei
kumą, ron^s (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina, $1.

B ■
■r X

Paul Gustas Funeral Home,
' INC.

354 MARCY AVENUĘ, BROOKLYN 6, N. Y. .
Skersai gatvės niio Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS G&ABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVer^reeri 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ' 1

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

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

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) hesvėi- 
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę. ‘

Siųsdami užsakymus, kartu z pri- 
siųskite 'ir money-orderį ar čekį, 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.0.D.,' reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

‘ M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn. s x
■ Hartfordiečiai galite pirkti/pas
E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.

(adv.)

J. J. KaškiauČiits, ML D,
530 Summėr Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboIdt 2-7964

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmonifikai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. '

Moderniškai įrengtos Koplyčios .

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

Tel. MArket 2-5172
........iffįiĮįaisž

LLD 63 kp. rengia svarbias 
prakalbas ateinančių rinkimų 
klausimu. Bus sekmadienį,^ 
spalių 17 d., š. m.j Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos svetai
nėj, 407 Lafayette St. Pra
džia 2:30 po /pietų. Kalbės 
Dr. Jonas Staneslow ir jo 
žmona . Christina Staneslow. 
Taipgi kalbės vietiniai: Minnie 
Cederholm, kandidatė į Board 
of Education, ir Arith. Džurka, 
kandidatas į State Senatorius 
nuo Peoples Party. Visi kal
bėtojai yra žymūs veikėjai, 
todėl turės daug ką mums pa
sakyti' apie svarbiausius .šių 
dienų reikalus.

Būtų prasižengimas be di
delės priežasties neateiti, ant 

.šio susirinkimo. Kadangi dau
guma kalbėtojų kalbės anglų 
kalboj, tai turės gerą progą 
pasiklausyti politinių aiškini
mų mūsų jaunimas. Iš apylin
kės miestų taipgi tikimasi tu
rėti nemažai svečių. Įžangos 
nebus. Komitetas.

nuoja $1.40.
' Ahierikos piliečiams jokios 

žalos nedaro nei čia gyvenan
ti “raudoni,” neigi Europoje. 
Mus apiplėšia tie, kurie šaukia 
prieš “raudonuosius,” kurie 
rengiasi mus “gelbėti nuo rau
donųjų.”

Na, artinasi balsavimai, bus 
renkamas prezidentas, vice
prezidentas, daug senatorių, 
kongresu anų ir kitų valdinin
kų . Laikas visiems lietu
viams pagalvoti, už kuriuos 
kandidatus balsuosime. Argi 
neaišku, kad tarpe demokra
tų ir republikonų jokio ' skir
tumo nėra, kaip užsienio klau
simais, taip ir naminiais. Jie 
visi' prieš '‘raudonuosius.’ jie 
visi už baisų apsiginklavimą 
ir karui pasiruošimą.

Belieka tiktai Progresyvių 
Partija priešakyje su( Henry 
Wallace. Todėl, kam brangi 
laisvė, taika, Amerikos demo
kratinės tradicijos, tai balsuo
kime už H. Wallace ir kitus 
Progresyvių Partijos kandida
tus.

Elizabethietis U. B.

HteLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI 
PRIE SCREEN PRINTING

Pirmam ir Antram Šiltam - Patyrimas nereikalingas
NEMOKAMA APISrAUDA 7 APMOKAMOS ŠVENTES

V AKACIJOS SU ALGA - 45 VALANDŲ SAVAITE- 
40 Valandų Straight Laikas — 5 Valandos po Laiką ir Pusę

, Kreipkitės: . ’ <
CONN. STATE EMPLOYMENT OFFICE ar 

THE ROCK FAlLŠ TEXTILE PRINTING CORP, 
t MIDDLETOWN, CONN.

TEL. MIDDLETOWN 5880 ar 5881 z24

KRISLAI HELP WAN I tD—FtMALt 
REIKALINGOS MOTERYS ......  » i" ,,i„li.» „■■mm........................ ii i

iizabeth, N. J PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas 
spalių 13 d., 408 Court St., 8 
Nariai dalyvaukite, turėsime 
bių reikalų apkalbėti. — Fin.

(239-240)

įvyks 
v. v. 
svar-' 
Sekr.

‘Sovietus,”
‘raudonuo-

Aišku, kad

Nepasiduokime Gązdinimui
Bjauriai skleidžia propagan

dą už karą ir prieš buvusią, 
'karo talkininkę Tarybų Są
jungą. Komercinė spauda ir 
visoki per. raciją kalbėtojai 
tik ir šaukia apie 
“komunistus” ir 
sius.”

Kodėl taip yra?
kapitalistai ir jų reikalus at-, 
stovau j anti nori Amerikos pi
liečius, jų tarpe darbininkūs,: 
įgązdinti, kad jie nejnatytų 
tikros padėties, o vien bijotų 
“raudonųjų,” kad “raudonie
ji” atims nuo darbininkų vis
ką ir namus, kurių didelė dau
guma ir neturi.

Reakcininkai, pasakoja me-x 
lūs apie Tarybų Sąjungą jau 
daugiau, kaip 30 metų. Pa
tirta, kad didžiuma piliečių 
neskaito ir nepaiso tų pasa
kų, bet yra tokių, kurie pasi
duoda propagandai ir bijosi 
“raudonųjų.” ,

Mūsų šalies piliečiai turi ge
rai apmąstyti ir apsižiūrėti, 
kur Ašalį veda -tie, kurie šau
kia apie “raudonuosifis,” prie 
ko) jie veda mūsų gyvenimą.

Atminkite, kad rinkimai jau 
netoli, kaip republikonai, taip 
“demokratai” gązdina pilię- 
čius “raudonaisiais,” kad jie 
nebalsuotų^" už Progresyvių 
Partijos kandidatus. Atmin
kite, kad 1944 metais laike 
rinkimų jie buvo ir Rooseveltą 
apšaukę “raudonu.”

Visi žinome, kad dabar val
džioje yra nė “raudoni,” bet 
ištikimi demokratai ir republi
konai, kurie dūksta prieš 
“raudonus,” tai kodėl šalyje 
auga kainus ant pragyvenimo, 
kodėl tie valdininkai nesuval
do lupikų, o puola darbinin
kus? Kita* kas gi valdo fa
brikus, dirbtuves—“raudoni,”, 
ar ka'pitalistai? žinomi, kad 
kapitalistai. Jie darbininkus 
išnaudoja^ jie moka tokias 
darbininkams algas, kad par
ėję namo *su “pėde” \ pagali 
padengti pragyvenimo išlaidų.

Taigi, Čia ne “raudonųjų” 
kaltė, kad ddrbininko maža 
“pėdės”., kad jam ir jo šei
mynai yra sunku gyventi. Di
delė stoka gyvenimo namų, /b 
kas čia kaltas? Visi žinome, 
kad “raudoni” čia nieko netu
ri, kad tai kaltė -Trųmano ir 
Jo sėbrų, kaip demokratų, taip 
dr /republikonų, kurte tam rei
kalui “neturį pinigų.”, .

Atsimenam, kada Roose veltas 
'buvo prezidentas,^kacla jis ir 
^“raudoni” buvo valdžioj į, tai 
nebuvo tokio baisaus reikme- 
nj| brangumo. Dabar gi dar- 
bįninkai geresnė mėsa jau ne- 
binirikui geresnė mėsa jai^ ne-

'LICENSES
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor >

(Pasitarkite dėl sukėlimo Laisvei 
$50^000 biudžeto 1949 metams. — 
L. Adm.)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 121 d., 8 v. v., 735 Fairnjount 
Avė. Visi nariai dalyvaukite. Turime 
daug svarbių reikalų apkalbėti taip
gi bandykite gauti nors po vieną 
naują narį, nes dabar nauji nariai 
priimami be įstojimo lėšų, tad pasi
naudokite proga. (239-240)

(Ką rengiate Laisvės biudžeto su
kėlimui?)

J PHILADELPHIA, PA.
• Naujiena, kurios labai daug lau
kia. Lyros Choras rengia koncertą 
— taipgi suvaidins dalies akto iš 
veikalą ‘'Iš Meilės.” Po to bus ■ pui
kus balius. Choristai prisirengę sma
giai palinksminti lietuvius, kaip se
nesnius, taip ir .jaunimą. Šios pro
gos nepraleiskite. ĮvyJ$s. spalių 16 d.. 
Lietuvių Muzikalėj ’salėje, 2715* Alle
gheny, Ave., 8 v. v., Įžanga $1. — 
Kom. (239-240)

Gauk naują skaiiytoją Lais
vei! Neišsisukinėk nuo savo 
pareigų apšvietos darbui.

________________________l_ 1 ■

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į /

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai/ Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva i
Undertaker & Embalmer :

1

Manager
JOHN A. PAUllEY

Licensed Undertaker \

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y; '

Tel. EVergreen 8-9770

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

lėtų ir ekonominiai nusavintų 
klasių pastangos, istorijos rato 
nebepasuks atgal. Kas praė
jo—praėjo ir išnyko.

' Šiandien kiekvieno laisvie- 
čio pareiga rimtai pagalvoti 
apię Laisvės vajaus reikalus. 
Tai pats opiausias klausimas. 
Gavimas naujų skaitytojų ir 
sukėlimas budžeto užtikrini
mui dienraščiui gyvenimo at
einančiais metais yra mūsų vi
sų bendroji problema.

Dienraščio administracija 
yra pateigus gerus ' planus, 
plačiai atsišaukus į visus skai
tytojus tuos planus paremti. 
Tai viskas, ką ji ir gali pada
ryti. Ji tik dar gali pabirti 
tuos, kurie gerai dirba, ir pa- 
akstinti prie darbo tuos, kurie 
dar nesidarbuoja. Bet patsai 
daubas priklauso visiems lais- 
viečiąms.

Visi yra ^kviečiami ir prašo
mi dalyvauti vajuje!

\ . OPERATORES
Turi mokėti dirbti prie Merrow, Fiatloek ir 

z U. S. Frill Elastic MaClnų.

DAN-MAR UNDIES
47 Watkins St., Brooklyn, N, Y. ’ 

' j.
MERGINA-MOTERIS. Abelrwm darbai.

Guolis ant vietos. Atskiras kambarys. 
Mylinti vaikus. Puikiausia alga. • »

ESPLANADE 7-3018 
__________ :__________________________

PATYRUSI * , 
NAMŲ DARBININKĖ' 

Švari. NerelkU Virti
Sugyvenimas kaip giminių, 

vietos ar kitur. 
GERA ALGA

Skambinkite APPLEGATE

Guolis aut

7-8267 
236)

SKELBKITeS LAISVĖJE

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau pusesęrės Onos Jurkū

naitės. Iš Lietuvos kilus nuo Trum
paičių kaimo, Rudiškių bažnytkai
mio. Tėvas buvo^melninkaą, turėjo 
savo melnyčią Trumpaičių kaime. 
Aš patš iš Biržų kaimo, Šiupylių 
bažnytkaimio. Kas žinote, kur ji 
yra. malpnėkite man pranešti, arba 
lai pati atsišaukia. Būsiu dėkingas. 
Zigmantas Davolius, Yorkshire, N.Y.

(235-242)

New Haven, Conn.
Ukrainą Tautos Festivalis

Ne vien tik lietuviai rengia 
gražius festivalius, bet ir ki
tos tautos tą patį -daro. Štai, 
[pažangūs ukrainiečiai €tros 
gražų festivalį 17 d. spalių, j 
kurį suvažiuos -geriausios spė
kos iš' plačios apylinkės, iš 
Pennsylvania, New Jeitsey, 
New York ir Connecticut vals
tijų chorai, Šokėjų grupės, or- 
kestros, solistai ir kiti muzi- 
kališki žmonės. x

Festivalis atsibus Troup 
Junior High Schoof patalpose 
Edgewood Ave. Prasidės 2- 
rą valandą po pietų. Mėgs
tanti dailę lietuviai turėtų nu
vykti į ukraiųiečių graži) pa
rengimą. Paremti jųjų dai
lės mėgėjus, 
pelno eis dėl 
jos rinkiminės

Sakoma, dalis 
Peoples Parti- 
kampanijo^

Vikutfe.
- • *- - J ... - t- ..

Egzarninuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger , & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N- Y. 

Tel. ST. 2-8842

(SHALINSKAS)

Funeral Home
, 84-02 Jamaica Avenue J

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laldotūVes

Koplyčias suteikiam nemol 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

STEAK PARTY
Valgykite Pietus pas

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

- STEAK PARTY SPALIO 2 OCT.
< Dabar Įsigykite Steak' Party Bilietą.

Galite gauti Happy Days Restaurante.
■ Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. <yakare.

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

Kiekvieną* šeštadienį įvyksta puota, pasivaišlnimas bei parfi. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių. 
3>emos kainos už viską. ‘

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
. .................. . !!&<■■>■

ma>

Notice is hereby Iflven tuut Liquor 
, License- Number BL 10717 has been 
itwuetl to the undeislgtied to sell Lh 
quor, Wine rind Beer at retail in' k 
Restaurant under the Alcoholic Bev-/ 
erage Control Law at 391 Saratoga 
Avenue, Brooklyn, New, York, for on 
premises consumption.

Louis Plotkih, S'Jl Stitatoga Ave., 
Brooklyn, New, York. x

Fotografas,
Traukiu paveikslus familijų,, ves- 

kįtokių grupių te-navlenių. 
Iš serftRpadarąu 
naujus, paveiks- 

MMRkL ^us *r krajavus 
sudarau su ame- 
dkoniškais. Bei- 
kalni esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

Kampan Broadway it Stone Ave., 
Chauncey St., Broadway Lit

prie

RONKONKOMA
8684 STAOG Ž-5oa'r- ;r u" '“

MATTHEW. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) (

Laisniuotas Graborias,
Liūdesio valandoje; kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už praeinamą kalną.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 4
660 GRAND ST.- ' BROOKLYN, Nl Y.

/ ’ . v .
J - - ...................... .. I,, ... .1 I , , iiiim m I . ................... .. l ilKhWn I i —ii

5 pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Spalių 11, 1948
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Kaip Dalykai SjtoviNoHYoilo^zWw/lnhH Su Vyry Bowling Lyga4 ..
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Gal Pasikartos Troky 
Vairuotojų Streikas

Po Aido Choro Koncerto 
Lauksim LKM Teatro

Sunkvežimių firmos vėl nu
traukė derybas su išvežiotoji] 
(tėamsterių) lokalu 282-ru, 

s*’’ atstovaujančiu 4.600 dąrbi- 
ninkų. Lokalas buvo griežtai 
nusistatęs gauti po 25 centus 
algos priedo. Firmos pasiūlė 
tiktai 17 ir pusę centų, tiktai 
tipk, už kiek susiderėjo su lo
kalu 807-tu.

Unijos viršininkai ^paskelbė 
^narių mitingą sekmadienio 

rytą, Manhattan .Center, iš
spręsti problemą. .

&

Išplaukė Europon

Aklo Choras su savo koncer
tu (spalių 10-tos popietį, 4 
vaL, Liberty Auditorijoje) 
pradėjo meno veiklos sezoną. 
Po Aido seks mūsų jauniau
siųjų kandidatų Į ateities me
nininkus’pramoga — Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės teatras su 
dainų, muzikos, liaudies šokiu 
ir įvairumų programa.

Apie programą plačiau ma
tysime sekamose laidose, šiuo- 
mi tik noriu priminti, jog ta 
nepaprasta LKM programa 
įvyks jau už savaitės sekma
dieni, spalių’

I

Gale praėjusios savaitės, 
laivu Gripsholm, iš New Yor- 
ko išvyko antrasis Tarybų 
Sąjungos konsulas Konstantin 
A. Efremov su savo štabu.

Antrasis konsulatas buvp 
.. San Francisco, šis taip pat 

tapo atšauktas tuo pat laiku, 
> kuomet dėl “šaltojo karo” 

. atakų pasidarė nebeįmanoma 
veikti.

- Mrs. Fanny Leeder, 60 me
tų, rasta apvogta ir pasmaug
ta jos pačios apartmente, 80 
Seventh St., New Yorke.

<

r* .v

l’-n*

z
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17-tą, Liberty
Auditorijoje, 110th St., 

Avenue,
kam-
Rich-pas Atlantic 

mond Hill, N. Y.
Auditorijoje Suklestėjo 
Meno Darbuotė

Auditorija ne veltui origina
liai gavo vardą Kultūrinio 
Centro. Jos patalpose veik 
kas vakaras rasi kurią nbrs 
meno grupę Veikloje. Vieni 
praktikuojasi dainų, kiti mu
zikos,' dar kiti pasiruošia te
atrališkus veikalus statyti, to
dėl posėdžiauja, svarsto, kaip 
daugiau su menu pasitarnauti 
lietuvių visuomenei.

Atrodo, jog ne už ilgo no-

rintiems auditoriją gauti rei-, 
kęs registruotis gerokai iš 
anksto, nes greta jau regis
truotų daugelio lietuvių (Orga
nizacijų, randasi vis daugiau 
susiedijos organizacijų, norin
čių pasinuomoti salę įvairioms 
pramogoms.

Apart masinių pramogų, te-: 
nai kas dieną nuo 2 valandos 
veikia auditorijos bowling al
leys ir restorąntas, taipgi skai
tykla. Tad bile dieną gali
ma užeiti ten susitikti su 
draugais, turėti grupių vaka
rienes (didesnės- grupės iš 
anksto susitaria su gaspadine 
Ona Globičiene, kad parūpin
tų pakankamai valgių). Ar.

FILMOS - TEATRAI
“JULIA MISBEHAVES” 
—SMAGI KOMEDIJA

Gamino Metro' - Goldwyn- 
Mayer firma, Jack Conroy di- 
rekcijoje, iš Margery Sharp 
apysakos per William LuiK 
wig, Harry Ruskin ir Arthur 
Wimeris paruošto veikalo. Ro.- 
doma Radio City Music Hall. 
Užtrunka virš pusantros va
landos.

Vyriausieji Vaidilos:
Julia Packett—Greer - Gar

son
William Sylvester Packett—

Walter Pidgeon
Richie Lorgan—Peter Law

ford
Susan Packett — Elizabeth

Tąylor
Fred Ghęnoccio—Cesar Ro

mero
Mrs.* Packett—Lucille Wat

son
Colonel Willowbrook — Ni

gel Bruce
Ma. Ghenoccio — Mary Bo

land.
Filmą prasideda aktorės pa

tiksiu
V /

grąsinimu nusižudyti
’sujaudinti senyvus pinigingus 

. vyrus į apmokėjimą jos skolų,
”et

draudusi net atlankyti dukry
tę, kad “negadintų” šeimos 
gero vardo ir kuri dabar pa
stos jai kelią, kad neprileistų 

;^u dukra pasimatyti, ypač, 
kad vestuvių svečiai jos ne
pamatytų. (

Seka jos kelionė iš Anglijos 
Francijon laivu, susitikimas su 
trupe akrobatų ir jos su jais 
išstojimas Francijoje teatre, 
kelyje į buvusius namus; at
radimas gražuolės dukters -jos 
laukiant. Po motinos įtaka 
ta “nesugadintai” auklėta 
mergaitė pabėga iš namų 
slaptai susituokti su mylimu 
tą dieną, kuomet ji turėjo su- 
sivesti su kitu. Ir pačios ak
torės iš naujo atgijęs roman
sas pilnas- intrigos.

Aktorė Greer per laikus vai
dindavo dramatiškose filmose. 
Sakoma, tokios gražiai laido- 
kiškos rolės jinai pageidavusi 
—gal išbandymui, o gal ir pa
rodymui savo gražios figūros 
ir komiškojo talento, kurio 
pas ją nestokuoja taip pat, 
kaip ir dramatiškojo. Pidgeon 
ir visi kiti taipgi gražiai vai
dina. ' S.

nes jinai neturi pinigų 
vos tik apmokėjus skolas, te

legrama praneša jai, jog' iš
teka jos duktė, nematyta nuo 
kūdikystės. Pagaliau, tas pat 

•geradaris suteikia jai pinigų 
kelionei.

Kelionė rr jos visi prietikiai 
intriguoja. Greta (Įnk'ters, ji 
turės susitikti vyrą, kuris prieš 
arti 20 metų pasisakė jc-s ne- 
bemylįs ir - dėl to išsiskyrė. 
Ji vyksta į namus uošvės, kuri 
’ai,' kaipo aktorei, buvo už-

k/

Walter Pidgeon, žvaigžde fil- 
moje ‘Mulia Misbdhaves,” 
pradėtoje rodyti Radio City 

Music Hall* New Yorke.

Embassy Newsreel Teatruose
Vaizdai iš Jungtinių Tautų 

susirinkimo; riaušės ir . strei
kai Argentinoje, Francijoje; 
Bernadottes šermenys.

Stanley Teatre
Pradėjo rodyti naują Tąry- 

bų Sąjungos fjlmą ^‘Without 
Prejudice,” su negrais ir bal
tais aktoriais.

. Strand' ‘T eatre
• Rodo naują filmą “Johnny 

Belinda.” Ii’ yra kita, priedi- 
nė filmą.

■

Brooklyn Paramount
Pradėjo rodyti romantišką 

dramą “Beyond Glory,” su 
Alan Ladd ir Donna Reed va
dovaujančiose rolėse. - Antrą
ja rodoma “Waterfront at 
Midnight,” su William Gar- 
gan ir Mary Beth Hughes.

New Yorko Paramount
Pradėjo rodyti linksmą ko

mišką filmą “Isn’t It Romant
ic?” žvaigždėse Veronica 
Lake, Mona Freeman, Billy De 
Wolfe ir Mary. Įlatcher. Sce
noje—asmenų aktai.

Roxy Teatre
Toliau rodoma filmą 

of ''the City.” Asmenų 
scenoje. ■ J

“Cry 
aktai

vy-.

Central Brooklyn

KONCERTAS

Pagerins Darbą

pa^.

teisė-

Valandos:

K.

4.
5,

1.
2.

bet 
tei-

Brooklyn Jewish Hospital 
atidarė vėžiui tyrinėti kliniką, 
ši jau bus penkta tokia Brook- 
lyne. .

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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,” "Herald Square” and 
“Hill-Billies” with the Secretary Of State 
of New York, to be used on confectionary 
products.

’ (229-246)

i Miesto reikalams bėgiu se
kamų vienų metų reikėsią 
$317,056,203 budžeto.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ąve. 
Richmond Hill, N. Y

čia valdžia statys 
naują apartmentinių

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

UP-TO-DATE
| BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONA8
Savininkas ;

306 UNION AVENUE |
GERAI PATYRĘ BARĘERIAI

Kreipkitės: . ,
10442 - lllth Street 

Ozone Parlį 16, įL. L, N. Y. 

Telefonas Virginia 3-5397

GYDYTOJAS

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

BR'OOKLYN,’ N. Y.
i 1—2 dienom fValandos. . į 6_g vakaraIs

Ir Pagal Pasitarimais. ?
Telefonas kVergreen 4-0203 >

a*
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Dvi Moteris Nuteisė 
Už Prostituciją

Naujoje -byloje prieš grupę 
moterų, įtartų buvus agentė
mis prostitucijai ir save parsi- 
davjnėjusių, dvi tapo išteisin
tos, neis nebuvo tikresnio įro
dymo apąrt policijos skundo 
su tariamuoju stenografišku 
nuorašu pasikalbėjimų telefo
nu.

J^itos dvi tapo pripažintos 
kaltomiš, agentavusiomis su
tinkančioms parsiduoti mote
rims ir jų ieškantiems 
rams.

didelį 
namų 

projektą ir dėl tos priežasties 
daugelis lietuvių turės pakeis
ti gyvenimo vietas.. Taipgi ir 
bizniai persikrausto. Be to. 
Edison Co. taipgi išgriaus dau
gelį gyvena y jų. namų ir-sta

 

tys didelę Po\\er House. Toje 

 

teritorijoje pei1^ daugelį. metų 

 

turėjo restauraiVtą su gėri

 

mais L. Aleksiejus. Taigii ir 
jis turės apleisti savo vietą.

Mr. L. Aleksiejus pasipiršo 
skersai gatvę namą 44 Hudson 
Ave., gražiai jį įrengė 'ir apie 
pradžią lapkričio mėnesio 
persikraustys į naują vietą.

Miestas išbandė naują ma
šiną atmatoms į sunkvežimius 
krauti. Naujoji, mašina su
triuškinanti atmatas, tad ga
lėsią sukrauti kita tiek Į vie
ną vežimą, taipgi reikėsią vie
nu darbininku mažiau ppfe ve
žimo — užteksią tfijų< dabar 
dirba po keturis grupėje.

Mąšiną suplanavęs . Ernest 
Miller, (jleparfmėnto formalias. 
Kol kas mašinos 'kainuoja po 
$3,700 viena. Pasiūlyta mies
tui nupirkti 62 tokias mašinas.

Kaip Sekėsi Unijai ir 
Fabrikantui To Paties 
New Tor ko1 Teisme

Spalių 7-tą Brooklyno “li
berališkas” teisėjas Rayfiel 
teisė du elektriškų dirbinių 
kontraktorius Samuel . Cohen 
ii- Jack Sagalow, savininkus 
šapos 5218~New Utrecht Ave., 
Brooklyne. Juos kaltino, kad 
jie 1943-rčiaiš metais atskaitė 
iš darbininkų algų taksams 
$14,454.41. Tačiau tų taksų 
valdžiai nesumokėjo.

Tai bu^«,/kaip atsimename, 
karo laiku. Tuo laiku, kuo
met vieni darbininkai mirė 
karo frontuose. O kiti, atidir
bę ilgiausias valandas šapose, 
bėgome į susirinkimus, svars
tėme, kaip pagelbėti greičiau 
karą laimėti, kad mažiau mir
tų jnūsų draugų. Kad mūsų 
kariškiai būtų viskuo aprū
pinti, pirkome bonus, davėme 
kraujo, aukajojne Raudona
jam Kryžiu*i pinigus ir auko
jome vakarus ir šventadienius 
jo darbams .

O ką, manote, gavo“ fabri
kantai už darbininkų sudėtų 
pinigų karui laimėti pasilaiky- 
mą sau? x

Pasimokėti po $2,500 
baudos. Buvo nuteisti ir 
lėti po metus ir 1 dieną, 
bausmę tuojau panaikino 
sėjas, kalėjiman nesiuntė.

Tokių teismų ir tokių baus
mių dabar būna veik kas ‘die
ną.
Antroji Teisdarybčs 
Svarstyklių Pusė

Spalių 8-tą federalis
jas Samuel H. Kaufman nu
teisė Department Store Em
ployes Unijos Lokalą' 1250 
pasimokėti $20,000 (20 tūks
tančių dolerių) bausmės. Tuo 
pat nuosprendžiu lokalo vir
šininkai gali būti areštuoti ir 
laikomi kalėjime “iki jie pa
liaus neigę” fabrikantų ir jų 
tarnų valdžioje įsakymus.

O kuomi unija ir jos virši
ninkai prasikalto?

To lokalo jurisdikcijoje (ži
nioje, srityje) randami stam
bios departmentinės 7 Oppen
heim Collins krautuvės Brook- 
iyne ir Manhattane. Su firma 
unija jau eilė metų-turėjo su
tartį ir turėjo bendrus dar
bininkų ir firmos atstovų ko
mitetus nesusipratimams rišti. 
Dabar firma atsisakė su dar- 
bininkšiš* tartis, atsisakė iš
klausyti skundų. Ir kas tik 
drįsta bandyti skųstis, derėtis, 
tuoj iš darbo išmeta. Taip 
išmetė kelias dešimtis darbi
ninkų.;-; v

Botai sako, kad, dėka Taft- 
Hartlęy • įstatymui, jiems nė
ra reikalo su darbininkais tar
tis. Darbininkai paskelbė 
streikį. Bosai per teismą už
draudė z streikuoti. Gindami 
savo darbą ir čluojią, gindami 
žmogaus teises, norėdami prie 
darbo būti skaitomi žmonė
mis, traktuojami, kaipo [ tokie, 
darbininkai pikietavo.

Už norėjimą teisės būti 
žmonėmis unija nubausta-pi- 
nigiškai, o 
kalėjimu.

vadams grąsina
U

Pereito ketvirtadienio vaka
rą vėl gražus būrys vyrų su- 
sirinkb Liberty Auditorijos 
bowling ai ūse ir ruošėsi suda
ryti sa'vo komandas, kad ga
lėjus lygos lošimus pradėti 
spalių 14 d. * Visi bolininkai 
gana gerai pasirodė, pasiprak
tikavo ir jau yra pasiruošę Vi
krūs gemius lošti.

Dar, žinoma, trūksta kelių 
lošėjų, tact tie, kurie norite 
prisidėti prie kurio nors ty
mo, kur dar yra vietos, pra
šomi pribūti į kultūrinį centrą 
sekanti ketvirtadienį, aštuntą 
valandą vakare, įstoti į ko
mandą' ir pradėti lošti, t

Visi esate prašomi pribūti 
laiku—aštuntą valandą vaka
re. Pavėlavusiems gali būti 
biskį pabaudos.
' Komandos, kurios jau dabar 
daug maž sutvarkytos, yra 
sekančios. Pažymėti | kapito
nai yra laikini ir bus perrink
ti, kai lygos pirmenybės pra
sidės.

No. 1 Komanda
Tony Navikas, kapt.
“Pop’V Navikas
(Tuščia J
(Tuščia)
(Tuščia)

No. 2 Komanda
1. Al Dobin'is, kapt.
2. Geo. Pranaitis
3. Bill Malin
4. Ant. Bimba
5. (Tuščia)

No. 3 Komanda
“Eos Gaučos”

1. Al Nevins, kapt.
2. Stan. NevinsA
3. Joe Nevins
4. Robt. Feiferi^
5. Chas. Simonavičius
No. 4—“Charlies”
1. Charlie Jankaitis, *kapt‘.
2. Charlie Sipawitz

,3. Charlie Young
4. Charlie Balchunas .
5. (Geo.. Norkus)

** * < * <

No. 5 Komanda
1. John Orman, kapt.
2. Al Baltrušaitis
3. John Siurba
4. (Tuščia)
5. (Tuščia) ' J *
No. 6 Komanda / /
1. S. Večkys, kapt. (
2. Bill Skodis
3. K. Bender
4. (P. Rainys?)
5. (V. Bovinas?)
Pirmenybės prasidės lygiai 

aštuntą .valandą ateinantį ket
virtadienį. Pirmosios lenkty
nės bus tarpe sekamų koman
dų :

No. 1. prieš No. 2
No. 3 prieš No. 4.
No.5 prieš No. 6

/ Bolininkas.

Brooklyn^ areštuota Mrs. 
Florence 'Sallustid, 6 metų vai
ko motina. Ją kaltina, kad ji
nai ėmusi pašalpos dirbdama 
dalies laiko darbą, kuriame 
užsidirbusi $1,006 metams.

I •' r , Z .

M'f-:
ĮSil111

<■-■• -icXv •>•• <?

a

WHO

Mil

" Danny Thomas, žymus komikas scenos, radio ir filmų, 
pirmu kartu ant Broadway asmeniškai vaidina Rdxy 

Teatro scenoje greta filmos “Cry of the City.

Dienraščio Laisvės

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 Nov

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ii* taiso 

sekamas mašinas:
' z p- '

Vacuum Cleaners, Skalbi-' 
nuii Mašinas, Frigidaires, 
' Television ir Radios.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

. Susidedant iš Deimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių ^iedų, Moteriškų ii* Vyriškų Auksinių Žifedų, 

Jr Auksinių Daiktų Visokių Rūšių

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Puikus steičius su naujausiais 
1 įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS. 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. PetrikaJ
221 South 4th Street 

' / BROOKLYN, N. Y. ‘ • 
Te!. EVergreen 7-6868

. Valandoj j ^8 Skare i

Penktadieniais uždaryta.
^iiiiiiiiiiiiiiihiiihiiihiiiiiiiuiiim

Pd*ci°
K A PISK AS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32zTen Eyck St.
BROOKLYN,'N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

1

Peter Kapiskas

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

/Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITĖ PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jumš Jo Reikes

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N, Y<

Telefonas STagg 2-2173

*71 TDD’C D A D 411 GRAND STREET
Llrr O DAh. BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINESVYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729
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