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Dėl karščių.
“Lojalumas” pas demokra- 
Feismas tebesitęsia. [tus. 
trane.
fMūsų vajus.

• Rašo R. MIZARA

Niujorką, kaip ir daugelį 
kitų mūsų krašto miestų, ko
čioja negailestinga^ karštis ir 
drėgmė. •

Tokių “ilgų
mus nėra buvę, sako 
ras.

Tūli teigia, jog šį 
normalumą” sudaro
energija, — bombos, 
eksplioduojamos.

Kaip bebūtų, karščiai atsi-

karščių
oro

pas 
biū-

oro 
atomine 
nuolat

ne-

darbihgumą.

šiuos žodžius rašant, trečia
dienį, dar nėra žinoma, kas 
bus demokratų partijos kan
didatas prezidento vietai.

Triukšmo savo suvažiavime 
demokratai sudaro 
bet ką jie statys 
šiandien patys ’dar
• Suvažiavime yra

Vįidų barščių.”
t Prieita prie to, kad pačia
me suvažiavime buvo pareika
lauta pasisakyti už “lojalumo 
deklaraciją.” Tasai lojalumas, 
aišku, bus tik popieriuje.

nemaža, 
kandidatu 
nežino.
daug- “pa-

Demokratų suvažiavimo da
lyvauja nemanai CIO ir ADU 

' unijų vadovų delegatais, — iš 
viso sakoma jų ton esama apie 
100.

žiūrėsimo, kokią Įtaką jie 
ten parodys: ar jie griežtai 
pareikalaus, kad karas Korė
joje tuojau būtų baigtas?

Žiūrėsime, kokią-* Įtaką jie 
parodys rinkiminės platfor
mos sudaryme, — ypatingai 
dėl civilinių laisvių išlaikymo 
mūsų krašte.

•V Darbo unijų lyderiai, jei 
y/ie vieningai ir energiškai lai
kysis, galėtu daug ką' atlikti 
progresui. Tačiau abejojama, 

, ar jie tai atliks.

% e

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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DEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS REMIA KARINE
Generolas užgrobė

........................ i ■ I) ...... ... , ................

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS
Egipto valdžią

Kairo, Egiptas. — Gene-1 
rolas Mohammed Naguib 
nakties laiku užgrobė E- 
gipto valdžią; pasiskelbė 
vyriausiu armijos ir laivy
no komandierium; apstatė 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais karaliaus palocių 
ir valdžios rūmus; areštavo 
du tuzinus kitų generolų ir 
pulkininkų; privertė pasi
traukt premjerą Ahmedą 
Hilaly su jo ministrų kabi
netu ir paskyrė Aly Maherį 
nauju premjeru.

Taip generolas Naguib 
nuvertė Ahmedo Hilaly’o 
valdžią liepos 23 d., tiktai 
ant rytojaus po to, kai ta 
valdžia buvo įsikūrus.

Generolo Naguibo dabar 
paskirtas premjeru Mahe- 
ris yra ir seniau buvęs

premjeru.
Naguibo padarytas per

versmas — tai jau penktas 
Egipto valdžios pakeitimas 
per 6 paskutinius mėnesius.

Egipto karalius Farukas 
dabar buvo apsistojęs Alek
sandrijoje. Tad generolas 
Naguibas pasiuntė ir Alek
sandrijon tankus ir lėktu
vus.

Naiguibas žada apvalyt 
armiją ir'valdžią nuo parsi
davėlių ir supuvėlių; keti
na sugrąžinti egiptėnams 
konstitucines teises ir ra
mina anglus - amerikonus 
bei kitus svetimtaučius, kad 
jų reikalai bus apsaugoti.

Tuo tarpu gen. Nagui
bas palaiko1 karinį stovį, 
įvestą- nuo sausio mėnesio 
š.« m.

Smunka anglą viltis 
Irane ir Egipte

Irano demonstrantai 
smerkia Ameriką

,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS Prašliaužia pro 
BAIGSIS SU RUGPJŪČIO 16-TA pilietines teises

Rūpinkimės garbingai užbaigti
JAV ĮPLAUKĖ $8,512.41 
DAR REIKIA $1,487.59

ap- 
c

do-
Tik

Karščiai ,— ne karščiai, o 
15-kos darbininku judėjimo 
vadovų teismas Niujorke tebe
sitęsia.

Vyriausybe išstatė naują 
šnipą “liudininku”: tūlą Har
vey Matu sow.

Jo “liudijimas” nieku nesi
skirs nuo pirmesnių jų šnipų.

O teisiamiesiems, tuo pačiu 
kartu, šis teismas kasdieną 
lėšuoja $1,000!

London. — Temsta An
glijos viltis ramiai išspręs
ti, ginčus su Iranu ir Egip
tu, rašo anglų laikraščiai. 
Jei kurie tų kraštų premje
rai pasirodė palankesni An
glijai, tai tuojau buvo nu-

Irano žmones dar kartą pa
rodė savo didvyriškumą: di
džiu pasiaukojimu, ryžtinga 

.jhva jie nuvertė Ahmado 
ynavamo valdžią, kuri ryžosi 
tarnauti britų imperialistams.

Dr. Mohammed Mossadegh 
ir vėl grąžintas valdžion.

Bet jei Mossadegh nesiryš 
pravesti griežtesnių ir plates
nių reformų, naudingų liau
džiai, tai negalės ilgai valdyti 
ir jis.

Tuo pačiu kartu šachas Pah- 
levi smarkiai susikompromita
vo žmonių■ akyse. ir už tai jis, 
anksčiau ar vėliau, turės bran
giai atmokėti.

Tik pagalvokime: šimtai 
demonstrantų buvo sušaudyta 
dėl to, kad jie priešinosi ša
cho rinktiniai Ahmadui Gha- 

• varnui!

Gyventojų sujudimas Ira- 
kne išvijo Ghavamą už ketu
rių dienų po to, kai jis bu
vo, užėmęs premjero vietą, 
nes Ghavamas norėjo su
grąžinti anglam iraniškąją 
naftos pramonę.

—Žmonės gatvėse vėl pa- 
pastatė Mossadeghą prem
jeru, — dejuoja Londono 
News - Chronicle, — o lai
mėjęs pergalę gatvėse, 
Mossadeghas dabar gali, 
kaip tik jis nori, valdyti 
seimą ir patį karalių.

Mossadęgbas ketina ga
lutinai užkirsti anglams ke
lią atgal į Irano naftos pra
monę.

Teheran, Iran. — Apie 
30,000 iraniečių demonstra
vo prieš Jungtines Valsti
jas. Kaltino amerikonus 
kaip anglų rėmėjus ginče 
dėl aliejaus-naftos pramo
nės Irane.

Demonstrantai reikalavo 
suimti ir mirčia nubausti 
buvusįjį premjerą Ghava
mą ir jo rėmėjus. Nes Gha-^ 
varnas planavo sugrąžint 
anglam naftos šaltinius ir 
fabrikus.

Žmonės šaukė, “nulin- 
čiuot Ghavamą!” Tuo tar
pu pasklido gandai, kad jis 
jau paspruko užsienin.

Fondo pabaiga nusitęsė į labai blogą sezoną. Pats vi
durys vasaros, o dar taip karšta vasara, labai apšlubino 
tą darbą. I Tačiau fondą turime baigti ir turime jį 
skritą baigti.

Dar yra daugelis, kurie labai pasivėlino su savo 
vana, tačiau yra vilties, kad jie vistiek prisidės., 
prašome tuojau tai padaryti.

Didelis skaičius žmonių yra davusių po dešimtinę ir 
po daugiau. Tai buvo gražus dalykas, yra labai įverti
namas ir bus ilgos atminties dalykas. Tas padėjo mūsų 
fondą pakelti visai arti čiukuro. Bet čiukuras yra sun
kiausiai pasiekiamas.

Fondo užbaigimui dar reikia pusantro tūkstančio do
lerių. Baugu darosi, prisiminus, kad iki rugpiūčio 16 
d. turime tiek daug pinigų sukelti. Kaip būtų galima tas 
atsiekti? Vienatinis būdas atsiekimui, tai, kurie jau au
kojome, turėsime primesti dar nors po doleruka, tai 
greičiau užbaigsime.

Šiuom kartu dovanų įteikė šie geradariai:
Geo. ir Ona Šilkai, Wethersfield, Conn.........$25.00
A. P. G., Trępton, N. J............ x.............

„Beilis Ivanauskas.,.Brooklyn, N. Y. ..:
John Karanasky, Scranton, Pa. .....
A. Shurkus, Nashua, N. H.\....... .

. Martha Kanišauskas, Philadelphia, Pa.
Širdingai dėkojame visiems suteikusiems dovanas fon

dui. Tikime?, kad paklausys mūsų prašymo ir tie, ku
rie yra pasivėlinę fondo reikalu.

Laisves Administracija

Chicago. — Nacionalis 
Demokratų Partijos suva
žiavimas vieningai užgyrė 
platformą-programą prezi
dentiniams rinkimams kas 
liečia karinę Jungt. Valsti
jų politiką. Bet keletas de- 
sėtkų delegatų iš pietinių 
valstijų pasipriešino tam 
punktui, kur demokratai 
ketina darbuotis už pilieti
nių teisių lygybę • visiems 
amerikiečiams.

45-kių valstijų delegatai 
pasižadėjo ištikimai remti 
visą rinkimų platformą ir 
šio suvažiavimo nominuo
tus kandidatus į preziden
tus ir vice-prezidentus. Tik
tai Virginijos, South Caro- 
linos ir Louisianos valstijų 
delegatai (viso 64) nedavė 
tokio, pasižadėjimo. Todėl

jie prarado balsavimo 
suvažiavime.

PLATFORMA
Rinkiminė demokra 

platforma žada:

Masu $10,000 vajus eina 
prie pabaigos, bet jis eina per

Žinau, yra dar nemaža žmn- 
donio” į va-riių, kurie savo

jų dar neįnešė, o tai ir- truk
do vajaus sėkmingą baigimą.

Atlikite, draugai ir drau
gės, 'savo pareigą-, kurie jos 

,t dar neatlikote!
Baikime vajų laiku, baiki- 

garbingai!

grazus,Kalifornijoje oras 
geras, sveikas, bet, štąi, ten 
nuolat pasireiškia žemes dre
bėjimas.

Floridoje oras geras, gra
žus, bet rudenį, nuolat tvoja 
fe’/' '

KĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pittsburgh. —- Mainierių 

Unijos prezidentas John 
L. Lewis paskelbė, kad jei
gu minkštųjų angliakasy- 
klų kompanijos nepadarys 
naujos sutarties su unija 
iki rugsėjo 22 d., tai su
streikuos 400,000 mainierių.

Los Angeles.,— Kartojo
si žemės drebėjimai Cali- 
fornijoj, nors jau-ne tokie 
smarkūs.

Didysis žemės, drebėji
mas pirmadienį padarė 50 
milijonų dolerių nuostolių 
ir pražudė bent 11 žmonių.

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas vėl atme
tė angliakasių reikalavimą 
pridėti uždarbio.

žmones uraganai. < 
Vadinasi, niekur žmogus

negali gyventi be rūpesčių.

10.00 
5.00 
3.00

1.00

Syngman Rhee pavaro priešingus 
jam generolus; vėl skverbiasi į 
Pietų Korėjos prezidentus

Trumanas darbuojasi 
plieno streikui baigti ,

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasišaukė 
CIO Plieno Darbininkų U- 
nijos pirmininką ■ Philipą 
Murray .ir United States 
Plieno korporacijos pirmi
ninką Benjaminą Fąirles- 
są. Karštai ragina' juos 
tuoj susitarti dėl plieno 
darbininkų streiko baigimo.

Jau 54 dienos kąi tęsiasi 
šis 600,000 darbininkų strei-į 
kas.

Plieno stoka stabdo tūlus 
karinius fabrikus^

Popiežius šaukia rusus 
sukilt prieš “bedievius”

Pi-Roma. — Popiežius 
jus XII išleido atsišaukimą 
į rusus, ragindamas net 
“iki mirties kovoti 
bedieviškąją” Sovietų 
džią. -Kartu šaukė 
melstis Marijai.

prieš 
val
iuos

Indo Kiną. — Krancūzai 
skelbia, kad Vietnamo liau
dininkai ūmai užpuolė Cap 
St. Jacques vasarvietę pa
jūryje ir užmušė 16 francū^ 
Zli’ - \

Pusan, Korėja.. — Syng- 
manas Rhee, pietinės Ko
rėjos tautininkų preziden
tas, pavarė ir savo armijos 
štabo galvą generolą Lee 
Čong Čaną. Nes gen. Ča- 
nas atsisakė areštuoti prie
šingus Syngmanui seimo 
narius, kuomet Syngmanas 
liepė.

Syngmanas Rhee reika
lavo, kad seimas išrinktų jį 
prezidentu naujam termi
nui. geimo dauguma Ta
rėjo kito prezidento. Syng- 
manas tocjėl piršo taip pa
keisti konstituciją, kad ne 
seimas, o “patys piliečiai” 
rinktų prezidentą. Seimo 
dauguma tam priešinosi, 
žinojo, kad Syngmano žan
darai ir agentai taip ap
dirbtų piliečių balsavimus., 
jog atrodytų, kad Syngma- 
rias išrinktas.

Areštuoja seimo narius
Syngmano policija todėl 

areštavo eilę priešingų jam 
seimo narių. Kiti, vengda
mi arešto, slapstėsi. Tad 
per mažai susirinkdavo sei
mo narių, tai ir negalima 
buvo pakeisti konstitucijos.

Syngmano • Rhee policija 
todėl net areštuotus bei nu
teistuosius 'seimo narius 
tempė į posėdžius,s kad su
darytų reikalingą skaičių 
dalyvaujančiųjų seime.

Demokratai nominuoja 
kandidatus rinkimam

•Be to, Syngmanas mela
vo, būk pats nekandidatuos 
į prezidentus, jeigu seimas 
pakeis konstituciją tain, 
kad piliečiai balsaVimais 
rinktų prezidentą.

Tuo būdu Syngmanas ir 
pervarė seime savo reikala
vimą pakeisti konstituciją 
dėl ' prezidento rinkimų. 
Tuomet jis ir pasiskelbė, 
kad “turiu kandidatuoti į 
prezidentus, nes patys žmo 
nes reikalauja.”

Syngmanas ruošė savo 
valdininkų* ir pakalikų de- 

(Tąsa 4-tam pusi')

Chicago. — Nacianalis 
Demokratų Partijos suva- 
žiąvimas ketvirtadienį pra
dėjo nominuoti kandidatus 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus ir vice-prezidentus. 
Teigiama, kad šį penktadie
nį jau galutinai parinks 
kandidatus.

Plačiausiai kalbaipa apie 
lllinpjaus gubernatorių Ad- 
lai Stevensoną kaip kandi
datą į prezidentus, nors 
Kefauveris ir Harrimanas 
iš pradžios turėjo daugiau 
pasižadėjusių juos remti 
delegatų, negu Stevenso- 
nas.

Šį penktadienį ir prez. 
Trumanas ketino atvykti 
suvažiavimam »

Neatlaidžiai ir 
ginkluotis prieš 
mą; visais garais 
atominius ir hydro 
ginklus.

TJžgiria karą prieš 
rinės Korėjos, jliaiudies 
publiką. S.dko, tas 
“pilnai įrodę, kad J 
nes*Valstijos priešinsis 
puolikams.” Bet pa 
ja taikos.

Civilines teisės
Nereikalauja ve 

vykdyti pilietinių teisių 
samdos lygybę negrams 
baltaisiais, ir tik ..
pataria eiti link tokios ly
gybės. (Bet ir prieš .tokį 
patarimą išstojo trijų pieti
nių valstijų delegatai, kaip 
kad .aukščiau minėta.)

Z . \Kainos, rendos ir kt.
Stengtis palaikyti kainų 

ir rendų kontrolę; paplai- 
tinti ir pagerinti sentVės 
apdraudą; remti farmerius 
primękėjimais iš šalies iž
do. J

Panaikinti priešunijinį 
Tafto z Hartley’o įstatymą.

Valyti “neištikimuosius” 
iš valdžios ir veikti prieš 
komunistų judėjimą šioje 
šalyje.

Kas nors gadinęs karinius 
Kanados lėktuvus

stipriai 
komuniz- 

gamirfti

Šiau-
* Res'- 
karas

nada. — Ką-

Italija bijo, kad Amerika 
per daug ginkluoja Tito

Roma. — Italijos valdžia 
įsakė savo ambasadoriui 
Washingtone, kad perkalbė
tu Jungtinių Valstijų val
džią mažiau ginkluoti Tito, 
Jugoslavijos valdovą.

Amerikos, valstybės de- 
partmentas paskuti n ė mis 
dienomis ' nutarė siųsti Ti
tui tankus, rakietinius lėk
tuvus ir kifus naujuosius 
ginklus. <

Italų valdžia sakų, tie gin
klai per daug stiprina Ju
goslaviją ginčuose su Itali
ja dėl Triesto žemės.

.................................. — y---------- -

ORAS.—Būsią jau netaip 
karšta.

Dar 520 amerikonu 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba praneša, jog per 
savaitę amer.ikonų nuosto
liai Korėjos kare padaugė
jo 520, skaitant užmuštus, 
sužeistus ir be žinios dingu
sius kareivius ir of icier ius.

.Viso"iki šiol jau 413,363 
amerikonai sekamai nuken
tėjo tame kare:

17,866 užmušta, 82,933 
sužeista ir 12,564 be žinios 
dingę.

Ottawa, 
nados valdininkai pasakoja,. 
jog. kas nors tyčia gadino 
kanadinius bombonešius.

Į devynių bombonešių 
motorus buvę prikimšta 
^letalinių šiukšlių ir sku
durų. Vieno bopibonešio 
inžinas todėl “užmigo” ore, 
ir ’ bombonešis buvo pri
verstas nusileisti.

KAIP DAUGĖJA KANA
DOS GYVENTOJAI

Ottawa, Kanada. — Ka
nados gyventojų skaičius 
per paskutinius 12 mėnesių 
padidėjo 421 tūkstančiu.

Dabar Kanada turi 14 mi
lijone 430 tūkstančių gy
venimų, kaip skaičiuoja jos 
valdžia.

IŠ SPORTŲ OLIMPIADOS
Helsinki, Suomija.—Tarp

tautinėse Olimpiados spor
tų varžybose amerikonai 
pralenkė sovietinius bėgi
kus, laimėjo irkluojamų 
valčių lenktynes ir toliau
siai numetė ietį (javelin).

Sovietų atletai viršijo 
amerikonus ristynėse ir 
moterų gimnastikose.

Imant visas, ligšiolines 
sportų varžybas bendrai,

sovietiniai sportininkai vis 
dar viršija amerikonus. Jie 
yra laimėję viso 226 punk
tus, d amerikonai 202.

Varžybas stebi 65 iki 70 ’ 
tūkstančių žmonių.

Amerikos ir Sovietų atle
tai ’ draugiškai santykiauja. 
Amerikonai giria sovieti
nius sportininkus, o Sovie
tų atletai sveikina laimiu- 
čius amerikonus.
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KOVINGOS UNIJOS LAIMĖJIMAI
LIEPOS 21 D. San Francisco mieste įvyko nepapras- 

,‘ia sueiga. Susirinko jūrininkai ir jų žmonos su vaikais 
įPalace viešbutyje. Jiems kalbėjo žymusis jūrininkų va- 

* das Harry Bridges, prezidentas International j Long
shoremen’s and Warehousemen’s unijos. Jo pranešimas 

•iššaukė didžiaus.į džiaugsmą sueigos dalyviuose. Tai bu- 
pranešimas apie tos kovingos unijos laimėjimus sar 

vo nariams.
Jūrininkas, tos unijos narys, nebepajėgus dirbti arba 

sulaukęs senatvės, iš samdytojų organizacijos Pacifiko 
“Maritime Association gaus per rųėnesį $100 pensijos. 
’Prie to pridėk apie $80 socialinės apdraudos, kurią moka 
valdžia. Be to, jūrininko žmona dar gaus apie $40 per 
mėnesį. Pridėk dar apdraudą ligoje.

Šitaip darbininkas apsirūpinęs jau nebebijo ateities. 
'Jis žino, kad jam nereikės alkį kęsti arba patvoryje 
šplti.

Be galo daug reiškia unijos vadovybė. Bet, žinoma, il
gainiui unijos vadovybė priklauso nuo narių. Jeigu uni
jos nariai nesnaudžia ir neapsile'idžia, jeigu jie s.tovi nuo
latinėje savo organizacijos sargyboje, jiems negali ant 
sprando užsisėsti biurokratai ir samdytojams parsida
vėliai. Minėtoji jūrininkų unija yra vedus sunkias ko- 

.yąssu samdytojais. Joks kitas unijų vadas nebuvo taip 
.^Žiauriai puolamas ir persekiojamas, kaip Harry Bridges. 
Bet jis nenusilenkė prieš reakciją, 'neišsigando teroro. 

<Nariai -palaikė savo unijos kovingą vadovybę ir todėl 
Šiandien jie gali didžiuotis gražiausiais laimėjimais.

MENŠEVIKIŠKA 
LOGIKA .
Naujienų redaktorius šau

kia: ’ (
“Jungtinės Valstybės nėra 

priešingos tam, kad Kini
jos komunistai ir šiaurės 
korėjiečiai pateiktų ‘įrody
mus,’ jog Amerikos kariuo
menė vartojanti bakterijas 
Korėjos kare, bet yra prie
šingos tam, kad patys šito 
beprotiško kaltinimo fabri
kuotoj ai būtų pakviesti į 
tyrinėjimo komisiją,”

Ir tai esanti išmintinga ir 
teisinga politika.

Bet kur čia logika? Kaip
gi ta komisija tą jų kaltini
mą ištirs, jeigu su jais ne- 
siskaitys, jų argumentų ne
išklausys, jų nepašauks į 
savo susirinkimą?

Paimkime, bile kokį teismą 
arba tyrinėjimą. Negalima 
ištirti tik vieną pusę iš
klausius. Kur jūs matėte 
tokį teismą, kad teisėjas at
sisakytų kaltintoją arba 
kaltinamąjį išklausyti? Tas 
galima gal tik menševikiš- 
kam teisme arba tyrinėji
me.

Todėl mums atrodo, kad 
mūsų diplomatija padarė 
klaidą, kai griežtai pasi
priešino pašaukti arba pa
kviesti Kiniją ir Šiaurinę 
Korėją į tyrinėjimo komi
siją. ' Juk tai būtų buvus 
geriausia vieta įrodyti tų 
kaltinimų netei s i n g u m ą, 
jeigu manoma, kad jie yra 
neteisingi. Juk visas svie
tas būtų sekęs komisijos 
tyrinėjimo eigą. Visi būtų 
turėję progą pasverti abie
jų pusių argumentus, paro- 
dvmus, faktus.

Hz

ŠEŠIOLIKOS VADŲ BYLOJE
AMERIKOS TEISMŲ istorija dar nebuvo mačiusi to

kių prajovų, kokius šiandien matome New Yorko fede- 
Faliniame teisme, kur teisiami yra komunistų vadai. Šio
mis dienomis valdžios prokuroras prieš juos, pastatė da- 
.•bartinio Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministro Vi- 

. ginskio kadaise parašytą knygą “The Law of the Soviet 
uJnion.” Jie turi atsakyti už tai, ką toje knygoje sako 

A Višinskis apie Lenino nuomonę apie revoliuciją! Labai 
..galimas daiktas, kad kai kurie iš 'teisiamųjų tos khy- 
Lgos nėra nė matę, jau nekalbant apie jos perskaitymą.
/" Apsigynimo advokatai protestavo prieš įtraukimą į 

. ‘•Bylą Višinskio knygos, bet teisėjas jų protestą atmetė ir 
^‘lėidd knygą įtraukti į teismo rekordus, kaipo įrodymą 

■prieš teisiamuosius.
‘’’’“•.Visoje iki šiol teismo eigoje nepatiekta nė mažiausio 

įrodymo prieš kaltinamuosius, kad jie būtų kur nors 
kaip nors planavę, užgyrę, arba parėmę kokį nors suo-

^ Ralbį spėka nuversti Amerikos valdžią. Nepatiekta nė 
’^rfiažiausio įrodymo, kad kur nors teisiamieji būtų rašę 

,’;Wi kalbėję už nuvertimą valdžios spėka. Viskas, kas 
^,'iki šiol patiekta prieš juos, tai šimtai marksistinių kny- 

ir brošiūrų, kurių daugelis jau seniai išėję iš spaudos 
beveik ir ūž didelius pinigus nebegalima įsigyti. Ši- 
šešiolika žmonių turi atsakyti arba turi būti pasiųs- 

kalėjirnan už tai, ką kas kada yra tose knygose bei 
? brošiūrose' parašęs arba išsireiškęs!
< Ar tai galima pavadinti teismu? Ar tai suderinama 
€ su konstitucinėmis žmonių teisėmis?

__________________________ _________..... ■ 
-^'Klasiniai pasidalinimai Vakar. Vokietijoje
JIš VAKARINĖS Vokietijos sostinės Bonn ateina svar- 
/.,|.bių pranešimų. Vokietijos Darbo Federacijos vadai pa- 

^ęiškė, kad jie nebegali- remti Adenauerio vyriausybės,, 
jie darbuosis dėl vyriausybės nuvertimo.

Ta Darbo Unijų Federacija yra socialdemokratų ran-
• Hose. Jos vadai ilgai flirtavo su Adenaueriu. Nėra jokia 

z y paslaptis, kad tik socialdemokratų pagalba Vakarinės 
lįJYpkietijos vyriausybė išgelbėjo kapitalizmo interesus., 

z 3/j. Bet dabar klasiniai pasidalinimai aiškėja Jr aštrėja.
v, $pęialdemokratai perėjo opozicijoj!. Jie tai padarė ne 

iš-gero. Vakarinės Vokietijos, darbininkai juos privertė.
p/įJCaip dalykai vystysis toliau, tik ateitis parodys.

KUNIGUŽIS
HITLERIO GLOBOJE

Chicagos kunigų Drau
ge telpa korespondencija 
apie pabėgėlį kunigą Jankų 
(Jankauską), neseniai at
keltą ' iš Santa Barbara į 
Los Angeles. Sužinome, kad 
šis kunigėlis jautės laimin
gas ir laisvas tik tada, ka
da Lietuvą “globojo” hitle
rininkai, kurie šimtais 
tūkstančių skerdė Lietuvos 
žmones. Ten tiesiog ir pa
sakyta :

“Vokiečių okupacijos lai
kais (kunigas Jankus — 
Red.) vėl galėjo grįžti prie 
savo mėgiamiausio darbo— 
dirbti su jaunimu ir kape- 
lionavo didžiulėje Kreting- 
gos gimnazijoje.”

O kunigo Jankaus dar
buotė su tuo jaunimu, ma
tyt, buvo tame, kad padėt 
hitlerininiams okupantams 
Lietuvos jaunimą verbuoti 
Hitlerio karui. Todėl, ma
tyt, šis kunigužis ir smu
ko iš Lietuvos, kaį ten pa
sidarė per karšta hitleri
niams skerdikams.

pardavyste nepavyko
TREJETĄ dienų išsilaikė Irano- (Persijos) vy- 

■^•riausybė su Anglijos imperialistų agentu Ghavamu pryš- 
’•‘Mkyje. Nacionalistams ir komunistams pavyko sukelti 
toįią protestų audrą, jog Ghavam turėjo pasprukti’ iš 

/‘^riemjerystes ir, sakoma, dabar slapstosi, nebesurasda- 
saugios vietos savo kailiui.

• tF;’' Premjeru vėl tapo Mossadegh . Jis gavo parlėmento 
'^•♦ttžgyrimą. Jis sudarę naują kabinetą. Jis .sako, kad jis 
J?;hiėkados nebegrąžins anglams - Irano žibalo pramonės, 

turi su ta mintimi susitaikyti ir daugiau, parsidavė- 
b'ebesikėsinti atgriebti prarastas pozicijas 

$rano gyvenime.
E" Anglai imperialistai apturėjo dar ir kitą labai skaudų 
®nūgį. Jie buvo Iraną apskundę Tarptautiniam Teis
mui. , Reikalavo, kad' Tarptautinis Teismas įsimaišytų 

priverstų Iranę baldžių sugrąžinti jiems žibalo šalti-

NEBESIDUODA 
APGAUDINĖTI

Kryžiokai iš Vienybės, 
Naujienų ir Draugo tikėjo
si savo politinį ir finansinį 
raketą iškelti iki padangių 
naujųjų imigrantų (dipu
kų) pagalba. Iš: pradžios 
pusėtinai ir sekėsi. Bet da
bar naujieji imigrantai ap
sižiūrėjo ir pradėjo supras
ti, kad tas-menamas-Lie
tuvos laisvinimas” yra bai
si apgavystė. Daugybė jų 
pradeda atšalti ir tos ap
gavystės neberemia.

Tuo labiau susirūpino 
Brooklyno smetonininkų 
Vienybė ir pradėjo teirau

nius. Teismais dabar išnešė savo nuosprendį. ' Teismas 
pasakė, kad jis neturi teisės kištis į Irano vidinius rei
kalus. Irano žibalas yra Irano reikalas:

Tai skaitoma didžiausiu anglų pralaimėjimu šioje ko
voje prieš Iraną dėl žibalo pramonės.

tis pas savo skaitytojus,3 
kas čia atsitiko. Vieno ki
to atsakymą skaitome Vie* 
nybėje. Štai rašo Kutkus, 
brūklynietis, vienas ‘ iš di
pukų. Jis irgi pastebi, kad 
susmukimas labai ' didelis. 
Girdi, “dti metai atgal bai
siojo birželio minėjimas bu
vo suruoštas Carnegie 
Hali, šioji didžiulė salė ne
sutalpino visų pabaltiečių, 
tą dieną norėjusių ten pa
tekti.” Bet šiais metais vi
si pabaltiečiai nebesugebėjo 
pripildyti nė dvigubai ma
žesnes Miesto Salės.”

- Ir toliau Kutkus posmuo
ja.

“Tai tiek del politinių subu
vimų. Kas gi link 
jog lietuviai, ypač 
mingieji buvusieji 
jokius parengimus, 
linksminimus nustojo vaikščio
ję, tai ką gi bepasakyti? Taip, į švara 
teisybė, nustojo. Kas gi čia į mas užda/rytas izoliuotoje 
dabar kaltas? Esu tikras, kad kalėjimo kameroje, jis buvo

kaltinimo, 
tie nelai- 
dipukai į

net į pasi

ne man vienam yra aiškiau
siai aišku, jog tie kaltininkai 
yra tie mūsų aukštieji politi
kai, tie žymiausieji veiksniai, 
kurie, užuot veikę vienj^bes 
naudai, sukėlė tokį griauna
mą darbą, jog kiekvienam pa
prastam pilietyje 
vien pasipiktinimą 
abejingumą. Kiek 
man teko girdėti 
džius, kad, girdi, 

rink lia- 
tos peš-

bet tam 
Kažin 

laukti kokio

išugdė 
ir visišką 
jau kartų 
tokius zo

ne vieno
cento daugiau, jokiai 
vai, kol matysiu, kad 
tynęs dar nesilauja.

“Graudu ir liūdna, 
blogui galo nesimato, 
ar bėra-' vilties 
nors pagerėjimo.

Joseph J. Barnątt, iš 
Maspetho, skundžiasi, kad 
tuose parengimuose nebe
pakenčiamai kaulijama au
kų ’“Lietuvos laisvinimui.” 
Sako, ‘‘keturi rengėjai at
siveda 4 karves ir visi kar
tu pradeda .milžti į vieną 
puodynę, bet kai pradeda 
dalintis pienu, tai niekaip 
nesusitaria, kurio karvė 
daugiau davė pieųo. Kiek
vienas nori gauti didesnę 
dalį ir taip susipeša prie 
puodynės.”

Kalifornietis Vincas Graš- 
ka skundžiasi, kad “bendro
jo fronto” ponai eilinius 
žmones laiko už nieką. Jis 
rašo: “Jie 'įsivaizduoja, 
kad esą dideli ponai, o ki
ti tik paprastos žemės dul
kės ir net mėgsta iš jų pa
sijuokti.’ Pasekmės: eili
niai žmonės, paprastos, že-. 
mės dulkės, neberemia “lais
vinimo” raketo.

PASISKAITYKITE 
APIE BALFO SUKČIUS 
IR RAKETIERIUS

Tegu kalba jie patys. 
Prašome pasiskaityti:
Balto pirmininkas kan. Kon-, 

čius šį pavasarį atvykę nauju 
gražiu automobiliu pas Gau- 
tingo ligonis ir aiškino, kad 
jų Baltui daromi priekaištai 
esą be pagrindo, nes ligonys 
gerai atrodo ir jau esą gavę 
daugiau šalpos už kitus trem
tinius. Toliau pareiškė, kad 
Baltas tiek daug pinigų, netu
ri, kad galėtų šelpti pinigais, 
nes žmonės mažai aukoja. 
Iliustruodamas Balto sunku
mus šalpos darbe jis, tarp kit
ko, pastebėjo 
buotojų nesažingumą. Taip J tuvių tarpe. Negalima stebė- 
pav. savo laiku Švedijoje Bal-. tis, jei Amerikos lietuviai ne-oavv luinu kjvvvtAjvjv jUl ZYIIld IKllULUVlčll 11

fo atstovas ėmęs 800 kronų I gausiai aūkoja per Balfą ir 
algos per mėn. nors Švedijoje kad iš kitos pusės Šelpiamieji 
buvę vos keli šimtai šalpos, ne 1 
labai reikalingų lietuvių.' Prie 
to d ai1 galima pridurti, kad 
Baito iš Amerikos atsiųstiems 
į Vokietiją įgaliotiniams buvo 
pavestą vietoję' šalpos organi
zuoti bei ‘prižiūrėti. Tačiau ir

PASTABOS
Senatorius Elstes Kefau- 

ver, stambus demokratų 
konvęnci j ai kandidatas 
prezidento vietai, andai pa
sakė daug tiesos. “Korup
cija nebus svarbiuoju poli
tiniu klausimu, kuomet ji
nai randasi ant abiejų gat
vės pusių,” pareiškė jis.

Kitais žodžiais, tiek re- 
publikonų, tiek demokratų 
partijos yra paskendusios 
korupcijoje. Todėl rinkimų 
kampanijoje nei vienos par
tijos kandidatai negalės iš 
to daryti politinio ■ kapita-' 
lo. Reiškia, šis svarbus 
klausimas rinkimų kampa
nijoje bus, kiek galima, su
švelnintas.

Steve Nelsonas, pasiųs
tas 20 metų į Pittsburgho 
kalėjimą, skundėsi savo 
žmonai baisia kalėjime, ne- 

ir kankyne. Būda- 

priverstas dieną ir naktį 
kovoti su blakėmis ir žiur
kėmis, kurios tyko jį gyvą 
suėsti.

Jo žmonos, advokatų ir 
Civilių Teisių Kongreso 
protestai vis tiek paveikė 
minimo kalėjimo adminis
traciją iškelti Nelsoną į 
tinkamesnę kamerą, kur 
esą mažiau blakių ir žiur
kių. Taipgi dabar leidžia 
jam su kitais kaliniais išei
ti tam tikru laiku į kalėji
mo kiemą gauti tyro oro.

Nedyvai, kad daugelio 
kalėjimų kaliniai, reikalau
dami pagerinti esamąsias 
nežmoniškas sąlygas, buvo 
išėję į. streiką.

Tūli streikavusių kalinių 
giminės išsireiškė, jog jų 
kova atsiekė tikslą. Dau
gelyje atsitikimų valdžios 
tyrinėtojai raportavo nepa
kenčiamą kalėjimuose pa
dėtį ir ręikalavo pagerini
mų. Kai kur maisto page
rinimų susilaukta, kai kur 
brutalūs su kaliniais elge
siai sulaikyta, ypač muši
mai ir kiti kalinių kankini
mai.

Šios persiautėjusios kali
nių kovos mums parodo tai, 
kad tylėjimu nieko negali
ma atsiekti — tik amžinu 
vergu pasilikti. Tiktai ko
vodami tegali ką . nors lai
mėti.' O kad kova būtų sėk
mingesnė, tenka organizuo
tai veikti, darbo žmonėms 
unijose priklausyti.

Per šimtmečius caristinė 
1 Rusija buvo pagarsėjusi vi
same pasaulyje civilių tei
sių varžymu, progresyvių

jie visi mažu mažiausia susi
kompromitavo, nes gavosi įs
pūdis, kad jie daugiau rūpi
nosi savo' privačiais reikalais, 
net ‘ spekuliacija užsiminėjo, 
kad tik greitai sužėrus dau
žiau turtų. Kokiais moralės 
dėsniais jie vadovavosi savo 
darbe? Kas viename reikale 
nesąžiningas, ir kitose ga
li būti toks pat. Mes tylėjom, 
nenorėdami jų elgesio kelti 
viešumon. Ar tylėjimu galime 
tokias žaizdas užgydyti?

Tokįe ir panašūs faktai ma
žina pasitikėjimą Balfu tiek 

ir šalpos dar- j tremtinių, tiek Amerikos lie-

reiškia pasipiktinimą.
(Vienybė, liepos 18 d. )
* »

Taip rašo tūlas J. Gri- 
golaitis. Jokiu pridėčkų ne
bereikia. Tik gal galima 
paklausti, kaip ir kur kuni- 

,gas Končius įsigijo nauju
tėlį autompbilį net Vokie
tijoje? Gal tas Grigolaitis 
daugiau nusimano ir galė- 
-tų, .visuomenę painformuo
ti.

ir liberalinių žmonių perse
kiojimu, kalėjimais ir ištrė
mimais. O Amerika, kaip 
tik priešingai, buvo skaito
ma civilių laisvių šalimi, 
persekiojamų revoliucionie
rių prieglauda.

Kaip šiuo metu viskas 
radikaliai persikeitė! Ame
rikos valdovai dabar kopi
juoja iš carizmo ir net hit- 
lerizmo laikų tą, kas ten 
buvo nežmoniška, nedemo
kratiška. Nebepakanka čia 
kalėjimų, tai steigiama kon
centracijos kempės, šešios, 
sakoma, jau pilnai priruoš
tos, tik' laukia naujų ‘‘gy
ventojų.” ,

Jungtinių Valstijų val
džia ir trustai palaiko Pu
erto Rico gyventojus ver
giškose sąlygose, kuomet' 
tos šalies geležinkelių dar
bininkai yra priversti dirb
ti už 25 centus į valandą, o 
kiti dar už mažesnes algas. 
Dabar kalbama, kad gele
žinkelių darbininkams bū
sią pakeltos algos iki 33 
centų į valančią.

Afrikoje dabar amerikie
čiai stato savo karines ba
zes. Jie samdosi vietos gy
ventojus, mokėdami jiems 
nedaugiau 17 centų į va
landą.

Iš to matosi, kad Ame
rikos valdovai laiko paver
gime ir nesvietiškame iš
naudojime kolonijų žmones 
nei kiek ne mažiau, kaip 
europiniai kapitalistai.

Kanadietis daktaras. Gor
don Murray padarė stebė
tiną operaciją. Jis įšpiovė 
mirusio žmogaus, nesugedu- 
sį inkįstą ir jį įdėjo mirtinai 
inkstų liga sergančiai mo
teriai. , ' .. j

Toji: moteris dabar jau 
sveika su svetimu inkstu. 
O -jeigu jai tokia operacija 
nebūtų .buvus padaryta, ji 
šiandien jau kapuose gulė
tų.

Minimas daktaras daro 
bandymus ir su kitais or
ganais. Tai didelis medi
cinos moksle žingsnis pir
myn.

Shell Oil Co. darbininkai, 
•Houston, Texas, išstreika- 
vo 75 dienas, iki privertė 
kompaniją skaitytis su jų 
CIO unija ir pakelti 15 cen
tų į valandą.

Taipgi pietinių valstijų žu
vininkai, kurie pirmiau ne
buvo organizuoti, dabar su
sirašė į savo uniją ir dau
gelyje vietų laimėjo kon
traktus.

Pasirodo, kad ir pietinė
se valstijose, kur buvo sun- 

Antidemokratinis Italijos L 
.vyriausybė® įstatymo ’
p r o j fė k Fa s

( ROMA, V. 18 d. — Teisin- 
kiausia darbininkams susi- gurno ministras Dzolis vyriau-
organizuoti, nes ten'visos sybės vardu vakar pateikė se- 
reakcinės jėgos, Ku Klux ratai tekstą naujo represinio 
Klano vadovaujamos, neįši-, įstatymo projekto/kuriam šio- 
leisdavo unijų organizato-'mis dienomis pritarė ministrų
rių, dabar pirmieji ledai 
jau pralaužti ir darbinin
kai organizuojasi,

Amerikos Darbo Federa
cijos elektros darbininkų 
unijos lokalais 35 rastas kal
tas negrų diskriminavimu 
ir buvo priverstas du ne
grus priimti į uniją.

Tai padarė teisėjas A. S. 
Bordon, Hartford, Conn. 
Darydamas tokį patvarky
mą, teisėjas Bordon palai
kė zpirmesnį valstijinės ci
vilių teisių komisijos nutari 
į;imą, kuris reikalavo pri
imti negrus į uniją.

Ar ne sarmata unijai dis-. 
kriminuoti kitos rąsės dar
bininkus? Tokiu savo el
gesiu minima unija padeda 
darbdaviams skirstyti, dis
kriminuoti ir persekioti' 
darbininkus. Gri-kis

2 pusi.-Laisvi (Liberty)-Penktadien., Liepos-July 25, 1652

Įvairios Žinios
Protestas Pajcistane prieš tai, 
kad Amerika naudoja 
bakteriologinį ginklą 
Korėjoje ir Kinijoje

KARAČI, V. 13 d. — Laik
raštis “Doon“ gegužės 9 d. nu
meryje pranešė, kad apie 
žurnalistų, rašytojų, profes<w 
rių ir kitų įžymių Pakistano 
sostinės veikėjų pasirašė Ka- 
račio miesto taikos gynimo 
komiteto kreipimąsi, kuriame 
išreiškiamas protestas prieš 
tai, kad Amerika naudoja 
bakteriologinį ginklą Korėjo
je ir Kinijoje. .

/Anglijos darbo žmones 
reikalauja padidinti 
darbo užmokesti

LONDONAS, V. 16 d. — 
Laikraščio pranešimu, vakar 
įvyko reikalaujančių padidin
ti darbo užmokestį Londono 
baldų įmonių darbininkų de
monstracija. Demonstracijoje 
dalyvavo 7 tūkstančiai baldų 
pramones darbininkų, tame 
tarpe 1 tūkstantis moterų iš 
35 Londono baldų fabrikų. 
Demonstracijos metu daugelis 
šių fabrikų bųv'o? visiškai nu
traukę darbai A

Darbininkai išrinko 12 dfoy 
bininkų deputaciją, kuri pay 
teiks reikalavimus padidintu 
darbo užmokestį.

EVIDEO, V. 18 d.—
Imprensą Popu-.

Brazilijos Na-

Brazilijos Nacionalinio kovos 
už taika komiteto pareiškimas 

m o:
Laikraštis “ 
lar” paskelbė 
cionalinio kovos už taiką ko
miteto. pareiškimą, kuriame 
pažymima, kad Brazilijos tai
kos ša,liniukai jau surinko apie 
4 milijonus parašų po Pasau
linės Taikos Tarybos Kreipi
musi dėl Taįkos Pakto suda
rymo tarp 
valstybių.

Nacionalinis kovo\ už taiką 
komitetas pabrėžia, 
milijonai; pąra'stk.-PP^

penkių didžiųjų

kad g 
, . —. ’’Pasauliu

nčs Taikb'š- Tarybos Kreipimu
si rodo, kad tauta nenori ken
tėti nuo ginklavimosi varžybų 
ir katastrofinių šalies milita
rizavimo padarinių, būti kari
nių susitarimų auka ir patran
kų mėsa kautynių laukuose. 
Pasirašydami Kreipimąsi dėl 
Taikos Pakto sudarymo, 1 
milijonai brazilų išreiškė savo 
pasipiktinimą Amerikos impe
rialistų sukeltu bakteriologi
niu karu prieš Korėjoj ir Ki
nijos tautas.

Nacionalinis kovos už taiką 
komitetas ragina taikos šali
ninkus iki birželio 30 d. su
rinkti. 5 milijonus parašų po 
Pasaulinės Taikos ’ Tarybos 
Kreipimusi.

jut) 
po

taryba, įstatymo projektas 
yra nukreiptas prieš demokra
tinių- organizacijų laisvę ir 
prieš, darbo žmonių profsą
junginį bei streikų judėjimą. 
Jis pamina pagrindines pilie
čių kostitucines laisves ir 
siekiama atimti opozicijai 
litinės organizacijos teisę bei 
teisę kritikuoti krikščionių de
mokratų vyriausybės politika.

Tuo tikslu įstatym* projek
tas. politinę kovą! ir propagan 
dą prieš vyriausybę, sudarytą 
iŠ “krikščionių demokratu 
pąrtijos” narių, skelbia esant 
“smurto pavartojimu’’ ir vadi- / 
ruasiy' J/J'imina^niu nusikalti-' A 
rr.u, o masių kovą už taiką ir / 
gyvenimo' sąlygų pagerinimą $ 
— “kariniu ir ekonominiu 
botažu”.

Ministras 
kad senato 

4

Dzolis pareiškė 
komisijos šį įsta

tymo ’ projektą pradės svars
tyti po municipalinių rinkimų



VALGIAI BE ŠALDYTUVO 
GREIT APSINUODIJA

IS ISTORIJOS KRAUJUOJANTIEJI
VIDURIU SKAUDULIAI '

Beveik visi amerikiečiai 
kada nors savo gyvenime 
sirgo nuo sugedusio ar ap
nuodyto -maisto, rašo dr. 
Theodore R. Van Dellen 
amerikinėje spaudoje.

Maistas kartais būna ap
nuodytas chemikalais, ku
rie vartojami gyvajam bru- 
dui naikinti valgyklose ir 
naminėse virtuvėse. Bet jei 
maistas laikomas be šaldy
tuvo, tai daug dažniau jį 
pagadina bakterijos.

Jeigu iš krautuvės par
nešta šviežia arba “gatava 
valgyti” mėsa, žuvis, pajai, 

^bulvinės salotos ir kt. lai
doma namie tiktai kelias 

yįąlandas be šaldytuvo, tai 
"ir gali privisti salmonellos, 
stafilokokku bei kitu bak-

** V

Virimas ar kepimas iš
žudo tiktai pačias bakteri
jas, bet nesunaikina nuo-

• dų, kuriuos bakterijos pa
skleidė maiste per kelias 
valandas. O nuryti su val
giais bakteriniai nuodai er
zina skilvį, žarnas ir sirg- 
dina žmogų.

Kaip del to suserga 
•žmogus •

Užvalgius maisto, ap
krėsto stafilokokku bakte
rijomis arba jų nuodais, 
žmogus sekamai suserga už 

v 2 iki 4 valandų:
* Jaučia, koktumą, vemia; 

mėšlungiai skaudžiai trau
ko jam vidurius; suskaus
ta gerklė; atsiranda vidu
riavimas.; iškyla spuogai 
bei šunvotės. Kartais li-

Kaip reikia saugoti vaikus 
nuo kūdikių paralyžiaus

y

Kūdikių paralyžius ypač 
plinta per vidų r v a s a r i o 
karščius. Šis laikotarpis to
dėl ir vadinamas “polio”— 
kūdikių paralyžiaus — se
zonu.

Net ir geriausi gydyto
jai dar daug ko .nežino apie 
apsikrėtimą šia liga ir apie 
jos gydymą. • ,

Gydytojai, tačiau, žino 
sekamus dalykus:

Kūdikių paralyžiaus/ vi
rusai — begaliniai smulkios 
bakterijos — da sigau- 
na žmogaus kūnan, įkvė
puojant per nosp valgant 
suterštomis rankomis ir ge
riant ar valgant iš apkrės
tų tos ligos perais stiklų 
bei indų.

Kai asmuo būna apsikrė
tęs kūdikių paralyžiaus vi
rusais, tai praeina 8 dienos, 
iki pasirodo ligos ženklai. 
Per tas dienas jis gali ap
krėsti kitus žmones, nors 
pats dar nesijaučia sergąs.

Kada aiškiai suserga, tai 
vėl per il dienų gali ap
krėsti kitus. Paskui, ma
noma, jau nekimba jo liga 

I kitiems.
Tos 1:9 dienų todėl yra 

laikoma apkrėtimo laiko
tarpiu.

Ši liga daugiausiai grie
bia vaikus, bet kartais klie
do ir suaugusius.

Ligai pasirodžius apylin
kėje, tėvai privalo privers
ti vaikus gerai nusišveisti 
rankas pirm valgant; nie
kuomet iš purvinų stiklų 
bei indų negerti ir nevalgy
ti; nevartoti jokių nešva
rių b ta b įrankių ir niekuo- 

nė-
ke-

gonis ir apalpsta.
Taip paprastai tęsiasi per 

3 iki 6 valandų. Paskui 
žmogus pradeda ^stiprėti, 
bet kelios dienos praeina, 
iki pilnai atsigriebia.

Būna ir mirimų nuo bak
teriniai apsinuodijusių val
gių.

Nuo salmonellos perais 
apnuodyto maisto žmogus 
suserga už 12 iki 24 valan
dų. z

Ypač vasaros laiku per 
piknikus daug žmonių nu
kenčia nuo bakteriniai su
terštų sandvičių bei kitų 
užkandžiu, u

Patarimai
Jeigu pirktas maistas 

ra tuojau verdamas ar 
pamas, jis turi būti šaldy- 
tuvan padėtas. Kas neturi 
ištekliaus elektriniam ar 
gesiniam šaldytuvui įsigyti, 
tai gali naudot senoviškąjį, 
ledinį. Šaltis vis tiek sulai
kys bakterijas nuo veisi
mos!.

Keptas ar virtas mais
tas, kaip ir jo likučiai po 
pavalgio, taip pat turi būti 
tuojau šaldytuvan padėti.

Sergančios slogomis šei
mininkės arba turinčios ko
kius skaudulius ant odos, ar 
veido gali apkrėst ir gami
namą valgį. Todėl geriau 
būtų, jeigu jos negamintų 
kitiems valgių, kol yra li
gotos.

Pirm* gaminant ar' tai
sant maistą, visuomet rei
kia rankas gerai nusiplau
ti. N. M.

met nenaudoti rankšluos
čių, kuriuos jau kiti var
tojo. i

Neleisti vaikų į minias, 
kur žmonės susigrūdę; už
drausti draugavimą s.u dar 
nežinomais vaikais.

Tuojau šauktis gydytojo, 
kai tik pasirodo tokie 1L 
gos ženklai:

Galvoskaudis, vėmimas, 
kūno karščio pakilimas 
(fyveris), gerklės skaudėji
mas ar opumas sprande ar
ba nugaroj.

. Daugumoje atsitikimų tai 
bus slogos ženklai, bet ga
li būti ir kūdikių paraly
žiaus ženklai. Todėl pa
tartina nerizikuoti, o tuo
jau kreiptis į daktarą.

Jeigu vaikas ir apsikrė
tęs tos ligos perais, tai 
daktariška pagalba gali 
pusėje visų atsitikimų už
kirsti kelią kūdikių para
lyžiaus išsivystymui. O jei 
liga net išsivystė, tai 50-. 
je iš’ kiekvieno šimto atsi
tikimų galima ją visai iš
gydyti. N. M.

šventadienio poilsis* /
Amerikietis rašytojas 

Robertas Lynd sako:
—^Būtinai reikia šių dvie

jų dalykų, norint tinkamai 
pasilsėti per šventę. Vie
nas dalykas — tai neturė
ti žemlapio, o kitas:—netu
rėti automobilio.

Užsilikę nuo Antrojo pa
saulinio karo sproginiai ir 
minos Italijoje užmušė per
nai 1,400 vaikų.

ŽALGIRIO MŪŠIS
Nuo XV amžiaus. pra

džios, ypač nuo 4409 metų, 
žemaičiai gauna patirti vis 
sunkesnę priespaudą kry
žiuočių valdžioje.. Kartoja
si žiauriausi persekiojimai, 
žudynės. Žemaičiai prieši
nasi, žudo vokiečių kry
žiuočių ordeno agentus, 
naikina atskirus riterius ir 
net ištisus būrius.- Kry
žiuočiai pakartotinai rei
kalauja įkaitų, grobia juos 
patys. Jau nuo 1407 metų 
prasidėjęs tarp žemaičių 
stiprus sąjūdis pries orde- 
ną, 1409 metais virsta pla
čiu sukilimu, kuris apima 
visą kraštą. Žemaičiai su
degino ir sugriovė visas ri
terių tvirtoves ir pilis, ku
rios buvo pastatytos oku
pacijos metais jų šalyje; iš
žudė ir išvijo visus oku
pantus. ..

Vytautas žemaičiams pa
dėjo kovoje prieš riterius ir 
nekreipė dėmesio į kryžiuo
čių reikalavimus nesikišti į 
žemaičių reikalus. Tada or
deno magistras, klastingas 
avantiūristas UI richa s von 
Jungingen, norėdamas se
noviškai pasinaudoti senu 
visų grobikų metodu “skal
dyti ir valdyti,” pradėjo de
rybas su Lenkija, kad su
laikytų ją nuo , pagalbos 
Lietuvai neišvengi a m a m e 
kare. Negavęs iš Lenkijos 
pageidaujamo atsakymo, 
magistras pradėjo su ja ka
rą (140:9 m.). Tais pat.me
tais ordenas sulaikė Ragai
nėje grūdus, kurie buvo iš 
įLenkijos siunčiami Lietuvai 
dėl tų metų nederliaus Lie
tuvoje. Tuomet Vytautas 
nutraukė visokius santy
kius su ordenu ir visiškai 
ir atvirai palaikė savo tau
tiečius žemaičius..

Ordenas vėl p r a d ė j o 
d e r y bars s.u Lenkija, o 
paskui su Lietuva. Ir 
šiose derybose grobikiš
kos" orrdeno ' tenden c i j o s 
buvo tokios aiškios, jog nei 
Vytautas, nei Jogaila nega
lėjo su juo nieku būdu su
sitarti. Karas buvo neiš
vengiamas. Abi pusės sku
biai rinko kariuomenę.

Vytauto vadovybėje, susi
rinko ne tiktai lietuvių pul
kai, bet ir rusų, bielorusų, 
ukrainiečių pulkai -(Smo
lensko, Polocko, Vitebsko, 
Kijevo ir kt.), o taip pat ir 
totorių bei čekų būriai. Jo
gaila, be lenkų pulkų, turėjo 
dar samdinių iš vakarų Eu
ropos;

Ordeno. magistras savo 
eiles papildė įvairiais per
ėjūnais ir . avantiūristais 
iš visos vakarų Europos, 
ištroškusiais lengvų laimė
jimų ir plėšimų nukariau
tose šalyse.. ^Daugybė įžy
mių svečių buvo prikviesta 
ir atvyko ordenuį į pagal
bą taip pat iš visos vakarų 
Europos, ypač iš Vokiečių 
Žemių.

Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenė sutartu laiku su
sitiko prie upės Vislos, ties 
Červinsku. Užėmę eilę vie
tovių ordeno teritorijoje, 
1410 m7. liepos 15 d., šie 
sąjungininkai susitiko su 
kryžiuočių jėgomis 'tarp, 
Žalgirio (Griunvaldo) ir 
Tanenbergo. čia priešinin-

Rašo J. Žiugžda 
kų armijos išsirikiavo vie
na prieš kitą.

Ordeno kariuomenė išsi
rikiavo tuo būdu, kad jos 
dešinysis sparnas rėmėsi į 
Žalgirio mišką, o kairysis 

<—į Tanenbergo sodžių. Už 
išsirikiavusių kau t y n ė m s 
jėgų, prieš Griunvaldo so
džių, įsikūrė sustiprinta or
deno stovykla. Visos orde
no jėgos buvo užėmusios 
aukštumą, 
stovyklos 
viską pats

o nuo kalnelio 
centre stebėjo 
didysis jų ma-

. Sąjunginės kariuomenės 
sustojo žemumoje, krūmo- 
toje, tarpais, drėgnoje vie
toje, greta Laubeno ežero. 
Lenkijos pulkus rikiavo 
Zindramas iš Maskoviči'u, 
Lietuvos pulkus — Vytau
tas, kuris f ak tinai vadova
vo ir visoms sąjungininkų 
jėgoms — ir išrikiuojant, 
ir kautynių eigoje.. Dešinį
jį .sąjungininkų kariuome
nių sparną sudarė lietuvių 
pulkai, taip pat ir totorių 
raitininku daliniai, kairįjį— 
lenkų pulkai ir samdiniai, o 
centre buvo rusiškieji pul
kai su trimis Smolensko

parėmusių kryžiuočių pės
tininku voromis, — į šį są
jungininkų sparną magis
tras buvo metęs žymias sa
vo jėgas, kad smarkiu puo
limu jį palaužtų ir sunai
kintų, o paskui lengviau su
sidorotų ir su kitais sąjun
gininkų pulkais; Betgi tik 
po ilgai trukusio žiauraus 
mūšio, padariusio riteriams 
daug nuostolių, pirmosios 
eilės lietuvių pulkai pradėjo 
trauktis atgal.

Dešinysis kryžiuočių spar
nas užgriuvo lenkų pulkus, 
kurie ilgą laiką sėkmingai 
naikino priešus, sulaikyda
mi jų spaudimą. Pagaliau, 
vokiečiai pradėjo supti len
kus iš sparno, o taip pat 
įsiveržė į jų eilių vidurį, ir 
vienu tarpu netgi j kara
liaus stovyklą, o ir pats ka
ralius buvo atsidūręs pavo
juje.

Centre t smarkų priešų 
puolimą, visą laiką nesi
traukdami, sulaikė rusų 
pulkai, su trimis atkaklaus 
kryžiuočių veržimosi,' rusų 
pulkai narsiai nesitraukda
mi gynė turimas pozicijas, 
ir tai įgalino dešinįjį ir kai
rįjį sąjunginių jėgų spar
nus., vėl išsilyginti, persiri- 
kiuoįi ir sukaupti savo jė
gas naujam smūgiui.

Vytautas, visą laiką ne
pertraukiamai palaikęs ry
šius' su Visais sąjungininkų 
daliniąis ir vadovavęs kau
tynių eigai, sprendžiamuo
ju ’momentu su antrosios 
eilės (rezervo) lietuvių pul
kais puolė kryžiuočių cen
trą iš šono; tuo tarpu 
anksčiau pasitraukę deši
niojo sparno lietuvių pul
kai drauge su totorių rai
teliais, naujai . susirikiavę, 
sugrįžo atgal ir,' puldami iš 
šono, pradėjo supti; kry
žiuočių gaujas. Išsilygino 
kairiajame sparne ir lenkų 
pulkai, ir iš savo pusės taip 
pat pradėjo supti priešą. 
Vokiečiai pradėjo netvar
kingai trauktis.

Šeštą valandą vakaro jie 
jau visu frontu išsitęsė Žal
girio - Tanenbergo linijoj. 
Magistras, matydamas sun
kią savo kariuomenės pa
dėtį, pats su visais savo re
zervais smogė į sąjunginin
kų centrą. Betgi išsigel
bėjimo jau nebuvo. Sąjun
gininkų' lankas aplink orde- 

tno gaujas vis labiau spau
dėsi. Pats magistras buvo 
apsuptas ir kelis kartus su
žeistas. Pagaliau, dar lie
tuviškos ragotinės smūgis, 
— ir. išdidusis magistras 
krinta negyvas. Krinta taip 
pat buvę netoli magistro 
ordeno maršalas ir komtū- 
r ai. •

Lietuviai, rusai* lenkai, 
čekai, totoriai be pasigailė
jimo triuškina ir naikina 
riterius. Dar prieš keletą 
valandų.išdidūs, įžūlūs rite
riai dabar paplukę kraujuo
se, kiti negausingi ištrūkę 
iš apsupimo, bėgo į visas 
puses; dar kiti; matydami 
savo padėties beviltiškumą, 
klaupia keliais ir maldauja 
pasigailėjimo, pasiduoda į 
nelaisvę. Kai kurie mėgina 
gelbėtis' už stovyklos veži- 

+mų ir ten' gintis, bet, bau
džiamoji sąjungininkų ran-' 
ka pasiekia juos ir ten.

Bendromis lietuvių, rusų,

Lietuviai, lygiai kaip ir 
jų sąjungininkai, rengėsi 
kovai su visu rimtumu. Vi
siems buvo aišku, kad nuo 
šių kautynių priklauso rytų 
Europos likimas, ypač lie
tuvių tautos likimas: drba 
plėšikiškosios riterių gau
jos bus sumuštos, ir lietu
vių tauta, pagaliau, galės 
atsikvėpti nuo jų plėšikiškų 
užpuolimų ir imtis ramios 
gyvenimo statybos, arba or
denas laimės, ir lietuvių 
tauta bus pavergta, susi
lauks liūdno savo vakarinių 
tautiečiu - žemaičiu likimo.

Tas /faktas, kad sąjungi
ninkų jėgų didelę dalį su
darė masiniai liaudies san- 
būriai, tatai išdidžiam pa
gyrui, įsitikinusiam savo 
laimėjimu, ordeno magis
trui davė progos pasityčio
ti. Nuo savo kalnelio ste
bėdamas sąjungininkų ka
riuomenę, magistras šaipy
damasis vertino:. “Vytau
tas ir Jogaila turi daugiau 
virėjų, kaip riterių.”

Kol abidvi pusės rikiavo 
savo jėgas, atėjo vidudie
nis. Sunkiai ginkluoti ri
terių raiteliai, apsikaustę 
geležimis, nesiryžo pulti są
jungininkų, stovėjusių 
klampioje vietoje ir norėjo^ 
kad sąjungininkai pirmuti
niai pajudėtų iš vietos. Tad 
ordeno magistras nusiuntė 
pas Jogailą ir Vytautą pa
siuntinius su dviem kalavi
jais. Pasiuntiniai išdidžiai 
kreipėsi į Jogailą:

—ęidysis magistras siun
čia jums du kalavijus, kad 
nesislapstytumėt ir stotu- 
mėt į mūšį. /

Matydami tokį akiplėšiš
ką įsitikinimą, Vytautas ir 
Jogaila' nutarė pradėti kau
tynes. Vytauto įsakymu, 
pirmieji puolė kairįjį rite
rių sparną lietuvių raitinin
kų pulkai iš pirmosios ri
kiuotės eiles bei totorių rai
teliai. Juos pasitiko iš ka- 
nuolių iššautų akmenų ru
tulių kruša,.o paskui galin
ga, sunkiai ginkluotų rai
tųjų riterių banga. Ilgą 
laiką atkakliai kirtosi su 
geležinių raitelių ir juos

Andai buvo Įvairumuose 
plačiau rašyta apie skilvio 
bei žarnų skaudulius (ul
cers). kaip jie atsiranda ir 
kokiais būdais gydomi.

Dabar pakalbėsime apie 
k r a u j u o jančius vidurių 
skaudulius.

Vienam iš kiekvienų ke
turių žmonių su skaudu
liais skilvyje ar žarnose- 
prasiveržia kraujas į vidu
rius. Dažnai kraujas taip 
lėtai laša, kad ligonis ilgai 
nepastebi, tik jaučiasi ei
nąs silpnyn. Praslenka vie
na dvi savaitės, ir jo drau
gai pradeda klausinėti:

—Kas ‘ tau darosi, kad 
taip nublankai? Gal blogai 
jautiesi?

Žmogus, pagaliau, eina 
pas daktarą. Po ištyrimo 
pasirodo, kad ligonio vidu
riai kraujuoja. Daktaras 
sprendžia, ar reikia opera
cijos, ar galima būtų ir be 
jos užgydyti skaudulį.

Bet būna atsitikimų, kad 
kraujas gana sparčiai plūs
ta iš skaudulio. Tuomet li
gonio išmatos pajuosta, kaip 
derva. Angliškai tatai va
dinama “tarry stools.” Jei 
ligonis delsia, atidėlioda
mas gydymąsi, tai per sa
vaitę gali prarasti trečdalį 
iki pusės kraujo ir net 
daugiau. 

f /-

Ligonis ūmai išblykšta 
bei pagelsta; skauda galvą. 
Žmogus vos pajėgia kojas 
pavilkti. Apima nusimini
mas. Visai dingsta noras 
valgyti.

Daktaras suranda, kad 
likęs kraujas praskydęs 
kaip vanduo. X-spinduliai 
parodo kraujuojantį skau
dulį.

(Žymėtina, jog pajuoduo
ja tiktai kraujas,' bėgantis 
iš skilvio h^i laibosios žar
nos. O jeigu kraujuoja sto
roji žarna ar išeinamoji - 
mėšlažarnė, tai kraujas bū/ 
na raudonas. Laiboji žarna 
atlieka pamatinį, patį svar
biausią darbą'maistui virš
kinti, perdirbant į tinkamas 
kraujui medžiagas.)

Ligoniui liepiama maitin
tis per tam tikrą laiką tik-

lenkų jėgomis, padedant če
kams ir totoriams, lemia
mai sutriuškintas plėšikiš
kasis vokiečių ordenas, ku
ris du šimtus metų plėšė, 
draskė, degino, kankino ir 
žudė kitas tautas. Daug 
tūkstančių grobikų gėdin
gai mirė, daugybė pateko į 
nelaisvę, likučiai dar su di
desne gėda bėgo. Belaisviai 
buvo supančioti tais pačiais 
pančiais, kuriuos ordeno 
riteriai buvo atsigabenę su
rišti lietuviams, rusamš, 
lenkams.

Kalnelis, nuo kurio dar 
taip neseniai žvalgėsi po 
apylinkes išdidusis Ulri- 
chas Jungingen, xsvajoda- 
mas apie savo valstybes iš
plėtimą Europos rytuose, 
dabar buvo sąjungininkų 
kariuomenės rinkimosi cen
tras. Nugalėtojai džiūgau
ja... Kryžiuočių ordenas 
po Žalgirio kautynių jau 
neatsigriebė ir netrukus vi
sai sužlugo...

3 pusi.-Laisve (Liberty)-P enk tądien., Liepos-July 25, 1952

sarm

tai pienu ir smetona. 
dytojas duoda dvigubą 
ceptą: 1) Gerti 
vaistų, kad. atmieštų 
viduriuose, ir 2) 
vaistus, 'kurie padėtų 
raukt skaudulį.

Gydytojas, be to, uždrau-| 
džia alkoholį ir kavą; taip
gi pataria kuo mažiausia' 
rūkyti arba visai nustoti / 
rūkius. — /ft

Kartais būna taip dąųg 
kraujo nubėgę, kad gręsia 
mirtis. Tuomet reikią sve
timo kraujo ligoniui įleisti. 
O kol savasis kraujas atsi
griebia, tai praeina 6 savai
tės iki poros mėnesių.
Pavojingiausias 
kraujoplūdis x • v M* į

Pasitaiko ir tokių nelai
mių. Žmogus vartoja tur<' 
tingus geležim kepenini/s 
B. vitaminus (ferrated liv
er pills). Šie vitaminai taip 
pat juodai nudažo išmatas^ 
Jeigu tuo tarpu' prakiūra \ 
kraujas iš vidurių skaudu- \ 
lio almėti, ligonis spėja, ( 
kad išmatos juoduoja tik- X 
tai nuo tų vitaminų, kąip \ 
ir pirma. Tokiu būdu gali 
įvykti pavojingas apsiriki
mas. ,

Bet didžiausias pavojus 
būna, kada skilvio ar žar
nos skaudulys visai p
ra. Čia jau grūmoja, grei
ta mirtis, jeigu tuojau ne
bus padaryta operacija. *

Kraujas pro prakiurusią 
žaizdą bėga ne. tik į patį 
skilvį bei žarnas. Jis taip 
pat bėga “laukan” į peri
toneum plėvę. Ta plėvė ap
gaubia vidurius, iš vienos,- 
pusės, ir užsilenkdama su
daro pamušalą vidujinėms 
kūno sienoms, iš antros 
pusės. Taigi kraujas pro 
prakiurusį skaudulį bėga 
lyg į kokį maišą. O dėl, to' 
prisimeta šiai vidurių plė
vei Uždegimas, vadinamas 
peritonitis. Ligonį .suiina 
aštrūs vidurių skausmai. 
Tuomet jau tiktai greita 
operacija tegalėtų išgelbėti 
jfnuo mirties. x •

“Gešai” ' X-
daugiau "amerikiečių
skilvio bei^žarhųserga 

skauduliais dėl įvairių prfe=~~ 
žasčių, dažnai patys to ne
žinodami. Kiekvienas esa
me girdėję nusiskundimus, 
kad vidurių “gesai” juos 
varginą^ skaudžiai surėmė 
dsdni po Jum tine. Bet “ge- 
siųiai” skausmai gali būti 
priminimas, kad gal atsi
randa; skauduliai. “Gesus” 
todėl reikia laikyti pailgi
nimu — eiti pas daktarą/ '

N. M.

“Šiurkštų, bet sveika”
Z Pati admirolo Kirko, bu
vusio Amerikos ambasado
riaus Maskvoj, parašė kny
gą, kur pasakoja, kad žmo
nių gyvenimas Sovietų Są
jungoje tebėra “šiurkštus, 
ale labai mažai sovietinių 
vaikų sėrga kūdikių pąra- 
lyžium” priduria Kirkienė.

Mala j*a.—Pranešama, kad 
Malajos partizanai nušovė 
anglą gumos plantacijų sa
vininką ir policinį jo sargą.



Kaip šiandien atrodo Lietuvos sostines 
Vilniaus vidutinė krautuve C storas”)?
«' Rašo J.

GASTRONOMIJOS
PARDUOTUVĖJE

MATULIONIS

VILNIUS. — Kasdien H 
valandą ryto atsiveria Vil
niaus gastronomijos par
duotuvės Nr. 1—vienos iš 
daugelio Lietuvos sostinės 
parduotuvių—durys. Pirkė
jai pripildo erdvias patal
pas.

Čia į viską malonu žiū
rėti. Gražias drožtines lu
bas puošia didžiuliai krik- 
štoliniai sietynai. Jų šviesa 
atspindi prekystalių nikely
je ir stikle, baltoje šaldytu
vų emalėje, spalvotose šie-, 
nų koklėse. ‘ •

Didelėse vitrinose už dai
laus stiklo išstatyta daugy
bė produktų, kuriais par
duotuvė prekiauja: šviesiai 
geltoni gabalai sviesto, ro- 
žiaspalviai apaugę lašiniais 
kumpiai, visokios . dešros, 
šviežios bulkutės, blizgan
tieji mėlynai-juodi ikrai, 
saldainiai, kremo gėlėmis 
išpuošti tortai. Be,t argi į- 
manoma išvardyti didžiuli 
asortimentą prekių, kurių 
kasdien yra gastronome 
Niv 1.

Parduotuvė palaiko glau
džius ryšius su savo pirk- 
ėjais. Jie rašo straipsnių ir 
Žinutes į .parduotuvės sien
laikrašti, kur jie pasisako 
dėl to, kaip dar geriau ap
tarnauti gyventojus, reiš
kia savo pretenzijas parda
vėjams ar direkcijai. 
Tam pačiam tikslui yra 
skirta ir skundų bei pasiū
lymų knyga, kuri yra “Gas- 
tronome”, lygiai kaip ir «vi- 
sosę re^publikosjirekyboš į- 
staigosė. Pirkėjai gali į Šią* 
knyga įrašyti savo pastabas 
dėl vienų ar kitų trūkumų, 
duoda .patarimus, reiškia 
padėką pardavėjams. Kiek
vieną pirkėjo skundą par
duotuves direkcija svarsto, I 
ir knygoje pažymima, kokių 
imtasi dėl to priemonių.

Viena iš formų, kurios pa
galba prekybos organizaci
jos palaiko ryšius su pirkė
jais, yra parduotuvės pir
kėjų konferencijos. Parduo
tuvės direkcija įdėmiai 
klausosi visuomenės balso. 
Tiėk pirkėjų, tiek ir tary
binių prekybinių organiza
cijų tikslas'yra vienas- dar 
labiau pakelti tarybinės 
prėkybos kultūra.

Pažvelkime, kuo prekiau
ja, pavyzdžiui, žuvies sky
rius — vienas iš aštuonių 
Gastronomo Nr. 1 skyrių.

Beveik iki pat lubų stie
piasi piramidės, sudėtos iš 
dėžučių konservų, čia yra 
ir.tolimų svečių -Tolimųjų 
Rytų krabai, Kamčatkoje 
sužvejota' keta; sturiai ir 
lašišos; statinėse -geriau-1 
šieji pasaulyje slėgtiniai ir 
grūdingi ikrai; Astrachan-1 

'ės ir Murmansko silkės.
Tai— produkcija, kurią par
duotuvė gauna iš broliškųjų 
respublikų. Vilniaus gastro
nome galima pirktis Mask
vos ir Leningrado fabrikų 
saldainių bei šokolado, Kry
mu markių vyno, Armėni
jos konjakų, Kaukazo taba
ko... Yra žiemos pabaiga, o 
parduotuvės lentynos daug 
vaisių. Juos čia atgabena iš 
saulėtos Gruzijos kolūkių ir 
tarybinių ūkių. Razinas ir 
urhiką atsiuntė Viduri
niosios Azijos respublikos. 
Chalva gauta iš Odesos.
t Gausus yra pasirinkimas 
ir. vietinių prekių: Klaipė
dos gamybos konservai, žu
vis iš Baltijos jūros, garsūs 
urfguriai, sužvejoti Nemu
no žiotyse, upėtakiai, ešer
iai, lydekos.

Gausu yra prekių ir kituo

se parduotuvės skyriuose: 
dešrų, mėsos, kolonialinių 
prekių, gastronomijos, duo- 
nos-pyrago ir kt. Respubli
kos maisto pramonė seniai 
prašoko prieškarinį lygį. Jį 
dabar gamina šimto ketu
riasdešimt pavadinimų kon
diterijos dirbinių ir daug
iau kaip aštuoniasdešimt 
duonos-pyrago dirbinių, 90 
rūšių dešros dirbinių bei rū
kytų produktų.

Be vietinės maisto pramo
nės produkcijos parduotuvė 
gauna įvairiausių prekių iš 
kitų tarybinių respublikų.

Parduotuvėje ' visada 
daug pirkėjų. Tai darbinin
kai, tarnautojai, jų šeimų 
nariai. Štai paduoda čekus 
pardavėjai jauna moteris, 
laikanti didoką ūkinį krep
šelį, kuriame ji jau susi- 
dėj o kituose skyriuose, 
pirktą mėsą, žuvį, kon
servuotas d a r ž o v es • ir 
vaisius. Tai — Eidukevi
čiaus vardo kombinato 
darbininko-odininko žmona 
Balaišienė. Ji perkasi kilo
gramą cukraus, keturis šim
tus gramų šokoladinių sal
dainių, pusę kilogramo svie
sto, pokelį kepinių, mielių, 
dėžutę šprotų.

Prekių gausumas, tary
binės vyriausybės sistemin
gai įvykdomas kainų suma
žinimas ir nepaliaujamai 
kylanti gyventojų materia
linė gerove įgalina “Gas
tronomą,” kai]) ir kitas Vil
niaus parduotuves, metai iš 
metų didinti prekių apy
vartą. • !
‘ “Gastrorįomo” N r. 1 di
rektorius pasakoja:

—Pernai mes pardavėme 
už pusę milijone rublių 
daugiau prekių, negu 1950 
metais. Gruodžio mėnesį 
parduotuvė5 tu r ė j o trisde
šimt tūkstančių rublių pa
jamų daugiau, negu per tą 
patį 1950 metų mėnesį. Dar 
žymiau padidėjo prekių 
apyvartą pirmaisiais 1952 
metų mėnesiais. Dešros 
d i r b i n ių “Gastronomas” 
pardavė 25 procentais dau
giau, žuvies — 50 procentų, 
duonos-pyrago dirbinių—20 
procentų daugiau, negu 
pereitųjų metų pradžioje.

—Įvykdžius eilinį—penk
tąjį po karo — kainų suma
žinimą maisto prekėms, 
prekių apyvarta parduotu-
vėje vėl žymiai padidėjo.

■— ■■ ■ .. J ..............  ♦ ...

Pirmomis balandžio mėne
sio dienomis “Gastrono
mas” kasdien pardavinėjo 
25 procentais daugiau pre
kių, negu kovo mėnesio die
nomis, o atskirų rūšių pro
duktų, tokių kaip 'sūrių, 
konditerijos dirbinių — 40 
procentų daugiau.

— Mūsų .parduo t u v ė j e 
apie šimtą darbuotojų — 
pardavėjų, prekių žinovų, 
šoferių, sąndėlio darbinin
kų. Mes kasdien aptarnau
jame tūkstančius pirkėjų.

Tarybų šalyje prekystalio 
darbuotojų darbas yra tiek 
pat garbingas, kiek yra bet 
koks darbas. Tarybinės 
prekybos darbuotojai, ly
giai kaip ir kitų profesijų 
darbo žmonės, apdovanoja
mi ordinais, gauna socialis
tinio lenktyniavimo žymūno 
ženkliukus.

—Kaip ir visix tarybiniai 
žmonės, mūsų parduotuvės 
darbuotojai, — tęsia toliau 
savo pasakojimą direkto
rius, — gyvena pasiturin
čiai ir kultūringai. Jie ge
rai uždirba. Taip, pavyz
džiui, pardavėjos Stundžiū- 
tė, Šarauskienė, Aleksiejeva* 
ir daugelis kitų gauna po 
1,200 iki 1,400 rublių per 
mėnesį. Mūsų dvidešimt 
trys pardavėjai mokosi, ži
noma, nemokamai — vals
tybės sąskaita, vakarinėje 
mokykloje prekystalio dar- 

I buotojų kvalifikacijai tobu- 
I linti. Trys mokosi aukštes
nio tipo kursuose Maskvo
je. Už tą laiką jie. ne tik 
kad gauna savo darbo už
mokestį, bet jiems dar iš
mokama stipendija.

“Gastronomo” darbuoto- 
| jai dažnai būna teatruose, 
: kinuose, lankosi paskaitose, 
parodose, muziejuose.

... šitaip dirba Vilniaus 
gastronomij os parduot u v ė 
Nr. 1, niekuo nesiskirianti 
nuo kitų Lietuvos sostines 
“Gastronomų.”

Egipto premjeras prašo 
anglus laukan

Kairo, Egiptas. Valdi; 
ninkai teigia, kad naujasis 
Egipto premjeras Hilaly 
Paša reikalaus, kad Angli
ja visųpirrn pasižadėtų iš
traukt savo kariuomenę iš 
Suezo kanalo ruožto ir pri-, 
pažint Egiptui vadinamą 
Angliškai - Egiptinį Suda
ną. O jeigu nė, tai .Egipto 
valdžia atsisakys panaujint 
derybas su anglais dėl san
taikos.

Premjeras Hilaly įvedė 
karinės savisaugos stovį.

Įvykusios svajonės
Rašo V. R.
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Problema dėl iiiiiuirėlių 

laidojimo

Republikonų partijos kandidatas j Jungtinių Valstir 
jų prezidentus generolas Dwight D. Eisenhoweris.

Artimiausiu laiku Lietu
vos respublikos amatų mo
kyklos ir fabrikinio-gamy- 
klinio apmokymo mokyklos 
išleis šimtus naujų specia
listų. Į Tarybų Lietuvos 
pramonės įmonių, naujųjų 
statybų, geležinkelių bei 
vandens transporto darbi
ninkų klasės eiles įsijungs 
kvalifikuoti metalistai, me
džio apdirbėjai, tinkuotojai, 
mūrininkai, dailidės, stog
dengiai. Amatų bei EGA 
mokyklose jie gerai išmoko 
įimato.

Daugelis Lietuvos jau
nuolių ir merginų — darbo 
rezervų auklėtinių — jau 
dirba gamyboje, rodo sta- 
chanovinio darbo pavyz
džius, sėkmingai panaudo
ja praktikoje įgytas žinias 
ir įgūdžius^ Apie tai ir pa
sakojama žemiau dedama
me straipsnyje.

Meistriškumo” gimimas
Dar vaiku būdamas, Al

bertas Šokaitis, pamėgdžio
damas tėvą, ištisomis va
landomis galėjo dirbti čia 
medinius vežimėlius, čja vė
jo malūnėlius ir kruopščiai 
pagamintus namelius žais
liukus, kurie svetingai ati
darinėdavo duris jo pat iš
drožtoms medinėms lėlėms.

—Išmokysiu tave, sūnel, 
visokio amato, — sakydavo 
tėvas, džiaugdamasis, pir
maisiais sūnaus pasieki
mais. — Kad tik nesusirg- 
čiau.—Ir jo smulkių raukš
lių išvagotame veide sužibė
davo švelni šypsena.

Bet ištesėti savo pažadą 
tėvas taip ir neįstengė. Pa
sitraukdami vokiškieji fa
šistai sudegino senąją kai- j 
vę,‘ kurioje jis dirbo. O 
netrukus ir jis pats mirė. 
Albertas liko vienas be gi
minių. Bet jis turėjo tary
binę Tėvynę, kuri jo nepalik 
ko likimo valiai, pasirūpino 
juo, suteikė jam galimumą 
stoti ant kojų. • Su kelion- 
lapiu jis nuvyko į. Jurbarko 
amatų mokyklą.

Gabus ir judrus vyrukas 
netrukus buvo pastebėtas 
mokykloje. Mokėsi jis ge
rai. Auklėtojai ir instruk
toriai ne kartą gėrėjosi jo 
su meile įvykdytais dar
bais. • ,

Greitai praslinko 2 mokslo 
metai. Kitų mokyklą bai
gusiųjų tarpe Albertas, bu
vo pasiųstas dirbti į Vil
niaus valstybinę mechani
nę ga<myklą. čia jis ėmė 
dirbti šaltkalvystės cecho 
vyresniojo meistro bare. 
Kai gamykla pradėjo ga
minti pirmąją šachtinių 
keltuvų partiją, gamyklos 
vyriausias inžinierius iš
kvietė meistrą pas save.

—Ar rasis gamykloje 
šaltkalvis, — paklausė jis, 
—kuris sugebėtų greitai ir 
teisingai sunarstyti reduk
torius ?

—Jau rastas! — atsakė 
meistras. — Dar vakar re
duktorius narstyti pradėjo 
Šokaitis. .

^-’Šokaitis? — nustebo 
vyriausiasis inžinierius. —. 
Ar ne per anksti jūs pave
date tokį sudėtingą darbą 
baigusiam amatų moky
klą? Gal pavestumėt tą 
darbą labiau prityrusiam 
šaltkalviui?

Bet. meistras nepakeitė, 
savo nutarimo. Sugrįžęs į 
cechą, jis priėjo prie Alber
to, kuris, pasilenkęs ant re
duktoriaus brėžinio, išdės
tyto vaistote, kažką įdė
miai išžiūrinėjo. ' ■ , •

—Kaip reikalai? — už
kalbino jį’ meistras. — Su
sivokei? .

—O kodėl gi nesusivokti1-

— ramiai atsakė jaunuolis. 
—Tik štai bėda — gręžimo 
daug, o gręžiamosiose ma
šinose jokių prietaisų nė
ra, — ir jo rusVos spalvos 
su didelėmis juodomis aki
mis veidu slystelėjo nerimo 
šešėlis.

—Prietaisus padarysime, 
—nuramino jį meistras. — 
Bet ar susidorosi tu, Šokai- 
ti, su tuo darbu? — ir jis 
pažiūrėjo į jį reikliu, tiria
muoju žvilgsniu.

—O ' jūs padėsite, meis
tre? — atsakė klausimu Šo
kaitis. . »

—Viskuo, kuo tik galė
siu. ..

Albertas griebėsi pavesto 
darbo k ars į ai ir uoliai. 
Meistras padėjo jam pata
rimais. Tačiau, kaip bet 
kuris, prityręs vadovas, jis 
neglobojo Šokaičjo, o davė 
jam galimumą visiškai at
skleisti savo nuovoką ir iš
radingumą; ♦

Iš pradžių nesisekė, bet 
Albertas atkakliai siekė sa
vo tikslo. Jau antrą parti- 
ją reduktorių U<el t u v a m s 
Albertas apdorojo ir su
narstė beveik trigubai grei
čiau, negu tai numatoma 
pagal normą.

Bet ne tik narstant re
duktorių pasireiškė Šokai- 
čio nuovoka.. Dirbdamas 
prie rėmų greitajam kel
tuvui P-37, jis sėkmingai 
pavartoj o sustambintą 
narstymą mazgais. Ir jei 
pirma du žmonės sunars- 
tydavo 10 atramos rėmų 
per 5-6 darbo dienas, tai 
dabar tam pačiam darbui 
tereikėjo tik 3 dienų. Da
bar gamykloje nėra tokios 
detalės, kurios negalėtų pa-: 

’ gaminti stiprios ir vikrios 
Alberto Šokaičio rankos.

Visi keliai jam yra atviri. 
Jis svajojo tapti šaltkalviu 
—jis juo pasidarė. Dabar 
jo planai kiti: tapti inži
nierium, išradėju, mašinų 
kūrėju. Ir nėra abejonės, 
kad‘visa tai įvyks. Mes gy
vename tokiu laiku ir to
kioje šalyje, kur svajonės 
tampa tikrove.

Syngmanas Rhee pavaro 
priešingus jam generolus

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
monstracijas. Jie, maršuo- 
dami gatvėmis, rėkė:—No
rime Syngmanę .Rhee!
Neva piliečiai pageidauja 

Syngmano
Kartu t Syngmanas įsakė 

savo agentams, rinkti pilie
čių parašus už jį. Taip jie 
trumpu laiku iy “surinko” 
neva 3,400,000 piliečių pa
rašų po prdšymu, raginant 
Syngmaną kandidatuoti" į 
prezidentus.
v Trejetas šimtų Syngma

no agentų dabar, trukš- 
mingai maršuodami, atnešė 
jam tariamus piliečių pa-, 
rašus ir maldavo, kad 
Syngmanas būtinai kandi
datuotų į prezidentus nau
jai tarnybai. O jisai, neva 
susigraudinęs, atsiliepė: 
Na, broliai, jeigu jau taip 
prašote, tai negaliu atsisa
kyti !

Jo “demokratija”
Tuo tarpu Syngmanas 

įvedė griežtą karinį stovį , 
laikinojoj savo sostinėj Pu- 
sane ii\ septyniose kitose 
apskrityse. Jb karininkai 
ir policija medžioja, į kalė-' 
jimus grūda visus Ihi&ves- 
nius Pietų Korėjos gyven
tojus, kurie- bęnt pusiau 
lūpų prasitaria prieš Syng
mano diktatūrą;

Tai tokia Syngmano Rhee 
“derdokratija,” už kurią 
amerikonai karįąųja.

Mūsų lietuvių senoji kar
ta stebėtinu tempu retėja. 
Pagal , radijo ir laikraščių 
pranešimus, vienos savaitės 
bėgiu sužymėjau visą tuzi
ną mirčių man gerai pa
žįstamų lietuvių. Bet šia
me klausime nieko nepada
rysi. Taip buvo, yra ir taip 
bus. Žmogus gemai, gyve
na ir miršta. Toks tai gam
tos surėdymas..

Nuo senų laikų yra ži
nomas posakis — kai nu
mirsiu,, darykit su mano 
kūnu, ką norite. Dažnai 
taip ir būna. Numirusio 
kūnas palaidojama ne pa
gal nabašninko įsitikini
mus, bet pagal norą religi
nių fanatikų.

Daug ir labai daug bu
na atsitikimų, kad kai nu
miršta .sąžiningas laisva
manis, tai religiniai fana
tikai, turėdami bent kokias 
pretenzijas link nabašnin
ko, tarabanija jo kūną į 
bažnyčią ir palaidoja su 
visais religiniais prietarais.

Dėl pavyzdžio pažymėsiu 
atsitikimą su vienu laisva
maniu, kurį pažinojau per 
desėtkus metų. Jis nuo jau
nystės buvo sąžiningas lais
vamanis ir tokiu mirė. Jo 
duktė ir kiti artimieji tu
rėjo pretenziją nabašninko 
palaidojime. Na, ir palai
dotas su religinėmis apei
gomis tas viso - savo am
žiaus laisvamanis! Rodos, 
ir fanatikai privalėtų su
prasti, kad taksai elgimasis 
yra šlykšti šventvagystė. 
Juk tai apgaudinėjimas 
Dievo, kurio šventenybei ir 
didybei jie tiki.

Kalbamas^ laisvamanis, 
kai jis buvo išvežamas į li
goninę, yra pareiškęs:

“Manau, kad ten baigsiu A 
savo gyvenimą. Kai numirk 
siu, dėkit kur norit, tik ne- 
veškit į bažnyčią ir Uejnp- 
kėkit kunigui ųž tikietą 
pasiuntimui manęs į dangų. 
Tomis feikerystėmis neti-' 
kėiau ir netikiu.” *

Jam mirus, jo pageidavi- • 
mai buvo sutrempti. Tok
sai 'artimųjų mirusiam pa- 
sitarnavimas yra viliugin- 
gas. . r

Progresyviai žmonės šia
me klausime vadovaujasi 
logika. Yrą daug šeimų, 
susituokusių s.ų. ^kirtingais 
jsitikinimaisf Jeigu vienas 
iš jų yra' religinių įsitiki
nimų, tai ginčų tuo klausi
mu nebūna ir jis ar ji bū
na palaidota su religinėmis 
apeigomis. ‘ Juk nabašnin- 
kui nuoširdi užuojauta — 
tai pagerbimas jo įsitikini
mų. Ji

Kitaip yra su religiniai/ 
fanatikais. Jeigu ląisvamą^f 
nį patinka nelaimė ir jam 
reikalinga pagalba ar už
uojauta, tai ’ religinį fana
tiką ir su virve neprisi-, 
tempsi prie laisvamanio du
rų. Bet jeigu tas laisvar 
manis numiršta, tai šie re
liginiai ignohąntai visokio
mis melagystėmis ir Dįe- 
vo apgaudinėjimais veža 
pas kunigą tą laisvamanį 
pašventinti. Žinoma, kad 
tam pastirusiam kūnui nei 
šilta, nei šalta. Bet kuni
gas pasiglemžė keletą de- 
sėtkų dolerių.

Kazys Darbininkas

1/ ' J L1 1 ' ... ' '4

. Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
į LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje. ‘

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!. . '

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa- i 
siskaityti, tai bus jaųi gražiausia dovana. ”r.

Knygps kaina $1.50. Užsakymus siųskite: \

"LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill į9, N. Y.

I

įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

i eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knygą, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaskaičio 
gražiausiu eilėraščių <

Kiekviena^ kultūringas žmogus privalo 
švaistės,” jas perskaįtyti ir laikytis savo

įsigyti “Pro- 
knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdoipi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

(Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom graŽįu veikalu.

I A ICHr 11042 ATLANTIC AVENUE, L A 1 □ V t RICHMOND HIĘL 19, N. Y.

4 pusi.-Laisve (t-ibfcfty)-«Penktądien., Liepos-July 25, 195?
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TAIKAI GINTI
Rašo

BOSTONO

PIKNIKAS

padidinti

Mainieriai, Jūsų

RUGPJŪČ 3 AUGUST
S GROVE

(BRANDONVILLE, PA.)

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

25,

metų tam 
Olympijos

Vakacijų rezervavimui telefonas
ATLANTIC CITY 5-2338

kartus 
griovė

orkestrą 
“šventas, 
ir begalo

istorija per 
—15 metų po 

pasaulinio karo

Kiekvienas apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir' tuomi paremti dienraštį Laisvę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų. 
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

Liepos 19 d. mokiniai davė 
paskutinį koncertą. Be . galo 
tai Vuvo plątuš ir dailus kon
certas. Ypatingai vienas fra
gment's iš operetes “Bįrūta” 
buvo puikus. Reikia pasakyti 
ir atiduoti kreditas ir mūsų 
publikai, kuri pakilo suprati
mu, ką reiškia, menas. Tą »u-

Rengia ALDLD 2 kuopos Moterų Skyrius
• Liet. Darbininkų Susivienijimo 62 kuopa, 

, So. Boston, Mass.

Esu Cook County ligoni* v 
nė j, Ward 15 pirmam aukŠ- ? 
te. Mano pažįstami gali 
matyti bile dieną, nes išsi- 
nešę kėdes sėdime ant švie- / 
žio oro.

Worcester^ parkas, piknikas 
ir meno mokykla

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui 

Norintieji turėti linksmas vakacijas

prasdama ji nesigan 
dismentų 
zitoriui Balevičiui 
sakius, tai buvo meno 
kuri negreit išdils 
vaidentuves. šia mokyklėle 
gali pasidžiaugti visa pažangi 
Amerikos visuomenė.

Jaunutis

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa 
Telefonas Poplar 4110

Nelinkiu jokiam gyvūnui 
taip kankintis, kaip * man 
prisiėjo nuo birželio 30 dv 

/kaip tai žuvytei.
Man įdomu, kad dakta

ras nematė tikros mano li
gos, tik surado ligą, kurioj 
kaip, šiandien daktarai pri
pažino, .neturiu, ir pranašu, 
kad ne visai blogai jaučiuos

• Įvyks Sekmadienį

Liepos-July 27 dieną
Lietuvių Tautiškam Darže

Keswick Road, Montello, Mass.
ĮŽANGA VELTUI

Busas išvažiuos 12:30 vai. dienį nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpos, 318 Broadway, 

So. Boston, Mass.'
Gros šauni orkestru. Bus visokių užkandžių ir 

pietūs So. Bostono garsių kilbasų, 
vilgant šaltu alučiu.

Kviečia visus ------ SO. BOSTONIŠKIAL

Liūdėsio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

Kaip patekau Cook 
apskrities ligoninėn

Praėjo įstatymas, kad ku
rie gyvena iš senatvės pa
šalpos., turi būti nurodytoj 
vietoj egzaminui. Taip su 
manim padaryta. Gavau 
atvirutę pereitą mėnesį 
mėnesį (nepamenu dienos), 
kad turiu būti ligoninėj.

, Nuvažiavau. Nuėmė X- 
Ray ir tuojau daktaras pa
šaukė, apžiūrėjo' ir liepė 
gult ant stalo. Atsiguliau, 
bet turiu keltis. Jis sako, 
ne, jis turįs egzaminuoti. 
Aš daktarui aiškinu, kad 
aš turiu širdies ligą, trum
pa oro, negaliu taip ant sta
lo gulėti. . /

Jis nežino, kas man yra, 
ir turi egzaminuoti. Aš jau 
buvau veik uždusęs dar 
pirm to, kada jis paipą bu
vo sugrūdęs į mano .vidu
rius. Tarpais* duoda bis- 
kį oro, kaip ir atgaivina ir 
vėl jis ten ieško, ko nerei
kia ieškoti. Na, ir surado 
TB. Pavojinga liga. Lietu
viškai tai džiova.
, Parvažiavau namon. Ant 
rytojaus atėjo į stubą in- 
vestigatorka ir pasakė,-kad 
turiu atskirai savo indus 
laikyti ir . nesimaišyti su 
sveikais; turiu savo kam
baryje būti. 16 metų anų*- 
kas negali toj pačioj stu- 
boj būti. Na, ' ir sukėlė 
skandalą. Aš sakau, jeigu 
pavojinga liga, nenoriu bū-, 
ti namie, dėk mane į ligo
ninę. Atsakė, nėra vietos.

Kaip sykis man pradėjo 
būtu blogiau. Turėjau pasi
duoti j apskrities ligoninę. 
Uždraudė sakyti, kad' tu
riu tą ligą. Aš ir nesa
kiau iki daktaras mane iš- 
egzaminavo. Ant rytojaus

raiką, paprašiau, ar jis ne
galėtų pasakyti, ar aš turiu 
tą ligą. Atsakė, kad tikrai 
turiu, ir liepė nesirūpinti.

i
Šiandien gavau sužinotų 

kad tos ligos neturiu, *ir 
man pasidarė daug geriau, 
tai ir pradėjau rašyti šitą 
melodiją. Noriu padaryti 
štai kokį prilyginimą: 'at
menu, išeidavome žuvauti. 
Pagavus žuvytę plumpt ant 
kranto ir vaktuoju, kaip ji 
šoka arčiau vandens. Ma
tydamas, kad artinasi prie 
vandens, paimu su’ ranka 
vandens, o ana velniūkštis 
dar žiopčioja.

Mirė Juozas Valikonis

Senas šio miestelio gyven
tojas Juozas Valikonis, 67 me
tų amžiaus, mirė 16 d. liepos 
Englewood, N. J., ligoninėje.

Iš Lietuvos buvo kaimietis 
nuo Ukmergės. Į šią šalį atvy
ko 190,6 metais, į. Brooklyną. 
čia gyvendafnas apsivedė su 
Juozaphina Namišiute, o 1913 
metais apsigyveno Cliffsidėje.

Jtfbzas buvo sunkaus darbo 
darbininkas, religiniai nusitei
kęs žmogus ir ilgametis SLA 
70 kuopos sekretorius.

Dideliame nuliūdime liko 
moteris Juozaphina, dūk. Ona 
Seidel, kuri gyvena Bergen
field, N. J., sesuo Marijona 
Bielužienė, Ridgefield Park, 
N. J., ir 2 broliai Jurgis ir 
Antanas, Cliffsidėje.

Palaidotas 19 d. liepos šv. 
Juo'zapo kapinėse, Hacken
sack, N. J. Visi'palydovai bu
vo pakviėsti į Lenkų Klubą ir 
pavaišinti pietumis.

Nepaprastu greitumu ši lie
tuvių senoji karta retėja. Ka
daise šis miestelis buvo veikli 
lietuvių kolonija, nors ir se
niau čia lietuvių nedaug gy
veno. Bet tada buvome jauni 
ir kupini energijos. Dabar tie 
veteranai nuseno, o dauguma 
jų jau yra pasislėpę po Dėdės 
Šamo žemele. Lietuviu kolo
nijos vardą palaiko užsilikę iš 
senų laikų veikėjai. Jaunimds 
suamerikonėjęs, ir jiems lie
tuvybė svetima, nes jie nebu
vo iš jaunystės skatinami prie 
lietuviškumo. Tad kol pajė
gos leidžia, lietuvių vardas ir 
abelnas veikimas tik ir bus 
palaikomas senų veikėjų, ve
teranų. K. D.

Nežinau, kiek , tūkstančių 
metų prabėgo ir kokiame klio- 
štoriuje mokėsi labai dievo
baimingas ir pamaldus jauni
kaitis. Kaitą visi mokiniai iš
vaikščiojo į miestą pavaikš
čioti, išskiriant minėtą pamal
dų jaunuolį. Jis vienas pa
traukė į klioštoriaus sodą. 
Jam, beeinant per “šventorių”, 
vyrai aplink “šventorių” sodi
no medelius, daugiausia ąžuo
lus, kurie buvo žilvičio storu
mo. Per vidurį sodo tekėjo 
pusiau su srutomis upeliukas, 
o skersai jį gulėjo akmens 
kirviu nutašyta lenta, kurią 
mes vadiname lieptu. Kuomet 
jaunikaitis pasiekė liepto ga
la jis labai nustebo. Kur tik

Mike Sedurig ‘

(Tąsa)
Per 70 metu tris 

Rūro pabūklai 
Prancūzijos miestus ir 
Apndino Prancūziją krau
tose. Nepaisant to Pran
cūzijos vyriausybė šiuo 
klausimu visiškai kapitulia
vo prieš Angliją ir Jungti
nes Valstybės. Prancūzija 
negauna nei Rūro anglies, 
nei teisėtos kompensacijos 
už nacistų padarytus nuo
stolius, kuri jai yra tiek gy
vybiškai reikalinga.

Nepasitenkindamos Rūro 
pavertimu Vokietijos mag
natų tėvonija, priversda- 
mos , Prancūziją , siaurinti 
savo pramonę, Anglijos ir 
Amerikos vyriausybės sie
kia atimti Prancūzijai ir 
kitoms šalims jų savąją 
pramonę ir paversti jas 
agresijos bazėmis.

Ši tarptautinės reakcijos 
politika yra pasiruošimas 
naujam karui, kuriame at
kartasis Rūras vaidins mi- 
lifLrizmo ir agresijos nervų 
^ghtro vaidmenį.
' Kokia gi yra išeitis? Vi

siškai yra aišku, kad tokia 
išeitis yra Rūro internacio- 
nalizavimas ir Rūro pra
monės potencialo socializa- 
vimas, siekiant panaudoti 
jį taikiems tikslams ir sie
kiant atkurti visą Europą. 
Visas šias, priemones reikia 
vydyti planinės gamybos 
pagrindu, gamybos, kuri 
nebus žalinga likusiajai 
Europai ir jos pramoni
niam išsivystymui ir neleis 
vėl paversti ją pramoninės 
Vakarų Vokietijos žemės 
ūkio kolonija.

- AUSTRIJOS TAIKOS
K • SUTARTIS
1 Viena iš svarbiausių Ry
tų ir Vakarų savitario san
tykių problemų yra Austri
jos taikos sutarties- proble
ma. Šiuo atveju, nors čia 
pirmoje vietoje yra sudė
tinga reparacijų problema, 
kasdieniniai tarpusavio 
santykiai tarp tarybinių ir 
kitų trijų Sąjunginės Ko
misijos Vienoje atstovų 
praktikoje susidėjo kur kas. 
geriau, negu Kontrolinėje 
Taryboje Berlyne. Vienas 
iš, Austrijos sutarties pa
ruošimo sunkumų yra su
sijęs su pangermanizmo at
gimimu Austrijos vakarų 
zonoje ir Jungtinių Valsty
bių skatinamų Austrijos na- 
Aonalistų siekimu pakarto- 
tyTanšliusą nauja forma.

’Austrijos 
pirmuosius 10 
pirmojo 
parodo, kad Vokietijos pa-

- sirųošimas praryti Austri
ją vyko, visų pirma,glaud
žių ekonominių saitų tarp 
dviejų šalių sudarymo lini
ja. Tokios priemonės, kaip 
sudarymas eilės prekybinių 
susitarimų 4arp Bizonijos

E ir Austrijos, aplenkiant Są
junginę Kontrolinę Tarybą, 

| yra nukreiptos prieš Aust
rijos ekonominę nepriklau
somybę.

f* Sutinkamai su šių susi- 
tarimij sąlygomis, Austrija 

į neturi apriboti prekių įve
žimo iš Bizonijos., nors Au
strijos pramonė gali ne tik 

' gaminti daugelį* tų prekių, 
į: kurios dabar yra importuo- 
į jamos iš Bizonijos, bet ir 
| ekpportuotį jas.

• Šios priemonės, stipri
nant ekonominį Austrijos 

^priklausomumą nuo Bizoni- 
įgauna visiškai aiškią 

f- JEikšmę, suderinant jas su 
B: projektais sukurti didelę 
H Centrinės Europos kataliki

škąją valstybę.
į “Didžiojo ketvertuko” 
|LWWenio reikalų ministrų

Praleiskite Savo Vakacij 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto. ,

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui.

jis ėjo, visur medžių šakos 
gaubė jį, o kuomet vėjas pa
spausdavo ir sujudindavo 
medžių lapus, tai lapai išduo
davo įvairų varpelių skambė
jimą, o jau kvepėjimas, tai 
neišpasakytas, nuo kurio sko
nio gali milijonus metų gyven
ti ir neužsimanyti kilbasų arba 
kinziuko. Į katrą pusę neisi, 
visur baltų mergų 
groja, ir gieda: 
šventas, šventas, 
Šventas...”•

Nors ir malonu jam ten bu
vo būti, bet pasižiūri jis į lai
krodį, kad jau yra prabuvęs 
tris valandas, laikas grįžti į 
Mioštorių, nes perdėtiniai ga
lės pamanyti, jog jis kur nors 
su mergomis laiką leidžia,. 
J<aip tais laikais būdavo ma
doje. Kuomet' jis grįžo prie 
liepto, o gi žiūri, kad vietoj 
lentos, geležinis tiltas stovi, 
prieina “šventorių”, vietoj žil
vičio, storiausi ąžuolai, kad 
ir trys bernai negalėtų apim
ti. Kur tik neina, visur viskas 
pasikeitę. Jis prieina prie vie
no senelio ir pradeda pas jį 
teirautis. Senelis linguodamas 
galvą atsakė:

—Taip, vaikeli, jau trys 
šimtai metų kaip vienas jau
nuolis išėjo į sodą pasivaikš
čioti ir negrįžo; tai buvo 
“šventas Alfonsas”. Tik po 
kiek laiko “šventas” tėvas 
“sužinojo”, jog “šventas” Al
fonsas ne pas mergas buvo, 
bet rojuje laikus leido.

Aišku, čia nieko realaus nė
ra, tai religinė fantazija arba 
legenda, su tikslu 
bažnyčių įeigas.

Apie trisdešimt 
atgal aš lankiausi 
Pąrke.1 Tuomet namas atrodė 
į lauželį, o jo apylinkė nega
lima buvo pavadinti Parku, 
nes visur kyšojo kelmai ir ak
menys, o vietomis nepereina
mi raizgynai. Po trisdešimt 
metų Olympija pavirto į tą 

| pasakišką Alfonso rojų. Išsis- 
i kyręs iš draugų apėjau visą 
J parką ir po vienu medžiu at
sisėdau, ir pradėjau galvoti. 
Čia jiems nevadovavo joki 
aukšti inžinieriai nei sodinin
kai. Šį kalnelį pavertė į rojų 
bendrai sunkaus darbo žmo
nės. Tai kas atsitiks po tris
dešimt metų su mūsų senąją 
tėvyne Lietuva, kuomet tenais 
pakinkytas visas dabartinis 
mokslas. Kuomet visa Lietuva 
pasišventus bendrai kuria, 
kad rytojus visiems būtų ma
lonus gyvenimas. Šaukimės 
prie vaidilučių ir perkūno, 
kad užleistų cholerą ant kąro 
ruošėjų!

Atleiskite, gal * čia biskį ir 
išėjau) iš temos. Dabar keli 
žodžiai apie liepos 13 moki
nių paramai pikniką. Diena 
pasitaikė šilta, o jau tų sve
čių, tai iŠvisos Amerikos. Te
ko pasispausti rankomis su 
Chicagos milžinu Joniku, Lai
svės redaktorium Rojum Mi- 
zara ir daugybe iš įvairių 
miestų svečių.

Vilnies redaktorius Jonikas 
pasakė trumpą, bet be galo 
nuoseklią kalbą. Jis pabrėžė, 
jog iš šios mokyklėlės, mes 
susilauksime chorvedžių, kom
pozitorių, piešėjų ir tapytojų.

Jaunasis ‘Leonas Jonikas 
i sudainavo keletą iš gana su-n- 
j kių operos dainų. Jaunasis Jo- 
inikas dainoje aukštai išįilęs. 
į Mes Naujoje Anglijoje netu
rime jam lygaus. Reikia pasa
kyti, kad mokiniai labai dai
liai sudainavo ir pašoko tau
tinius šokius. O jau tos gaspa- 
dinės, tai tiek mane prišėrė, 
jog visą savaitę buvau sotus, 
tik petnyčioj silkę suvalgiau.

pavirto klasių karo įrankiu, 
perduotu į Europos bur
žuazijos rankas, kaip pa
skutine gynimosi prieš ne
išvengiamumą priemone.

Tarp kitko, čia buvo nu
matyta, kad tuo būdu Euro
pos buržuazija suvaidin
sianti Amerikos ekspedici
nių pajėgų vaidmenį, ku
rias. reiktų pasiųsti Rusijai 
sutramdyti, šios politikos 
“išmintis” yra tiesiog pro
porcinga tai fizinio, mora
linio . politinio, intelektuali
nio ir dvasinio pakrikimo 
būklei, kurioje dabar atsi
dūrė Europos būržųazija.

Mes statome ne ant smė
lio, bet ant balos. Mes jau 
įklimpome joje ligi kelių. 
Būtų stebuklas, jeLAčeso- 
nui pavyktų ištraukti muš 
iš jos. Visomis sąlygomis 
mūsų įsipareigojimai mir- 
štačiajai tvarkai lieka.

Kokie gi yra elementai, 
kurie nustato Amerikos už
sienio politiką? Pirmaj 
Jungtinių Valstybių kari
nės įstaigos, o taip pat ar
mijos, laivyno ir aviacijos 
vadovai, jų generolai, ad
mirolai ir kiti aukšto laip
snio asmenys; jų asmeni
nės ir kolektyvinės strate
ginės bei geopolitinės kon
cepcijos; jų reikalavimai 
JAV užsienio politikai, pa4 
grįsti jų siekimu gauti naf- 
tą Viduriniuose Rytuose iif 
Venecueloje, uraną—Belgi
jos Konge, žaliavą—Olan
dijos Indijoje ir pan.

Paskui faktiškai, anoni
minė “Nacionalinėsaugu
mo organizacija”, kurį iŠ 
sėmės, turi diktatorinius 
įgaliojimus mūsų ekonomi
kos ir politikos srityje. Ją 
sudaro žmonės, kurie, be 
abejo, vadovaujasi aukš
čiausiais principais. Tačiau, 
kadangi jos socialinė sudė
tis yra labai apribota, tai 
šie žmonės, visiškai gali
mas daiktas, sutapatina 
(nematydami čia nieko blo-f 
ga) Jungtinių Valstybių 
interesus su savo grupės, 
gaujos arba savo reikalo 
interesais..

Niekada JAV istorijoje 
kariai nėra turėję tokios | 
valdžios, kaip dabar. Iš po
litikos tarnų jię virto jos 
vadovais. Savaime supran
tama, jie siekia išlaikyti šią 
naują padėtį, čia juos re-1 
mia ginklų fabrikantai,) 
aviacijos pramonininkai,’ 
monopolininkai atominės1 
energijos srityje, karteliai,1 
turį , reikalinius ryšius su 
Vokietija, ir aplamai visi 
tie verteivos, kurie nenori 
netekti 21 milijardo dole- į 
rių, asignuotų ryšium su 
°šaltoju karu”, kaip mate
rialinės bazės dabartiniam 
pramoniniam bumui palai
kyti. Šiomis grupėms, nu
statančiomis JAV užsienio 
politiką, atstovauja jų lo
bistai—kongrese ir už kon
greso ribų—ir spauda. »

z
(Bus daugiau)

šis piknikas yra paramai 
DIENRAŠČIO LAISVES
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JOHANNES STEEL
konferencija, įvykusi, Lon
done 1948 metų vasario 
mėnesį nedavė jokių rezul
tatų. Svarbiausią klausimą 
sudaro ne teisingi Jugosla
vijos ir Austrijos reikalavi
mai, kaip tai buvo stengia
masi įteigti viešajai nuo
monei, o Austrijos nepri
klausomybės problema.

Antroji problema yra 
Austrijos demilitarizavi
mas. Austrijos spauda ne
seniai rašė, kad Amerikos 
okupacinės valdžios orga
nai plečia karinius aero
dromus Vakarų Austrijoje. 
Vienos spauda anksčiau ra
šė, kad, amerikinės ir an
gliškosios administrac i j o s 
įsakymais, daugelis gamy
klų tebegamina karines me
džiagas.

Niekam nėra paslaptis, 
kad Austrija- buvo hitleri
nei Vokietijai galingas ar
senalas. Hitleris pajungė 
visą Austrijos ekonomiką 
karo uždaviniams. Didžiu
liai kiekiai Vokietijos ža
liavos ir įrengimų buvo 
siunčiami į Austrijos kari
nės reikšmės gamyklas). Ša
lyje buvo pastatyta dau
giau kaip 600 karinių, ga*- 
myklų, kurioms Vokietija 
pristatė daugiau kaip 40 
tūkstančių staklių. Susita
rimas dėl Austrijos yra ga
limas tik tuo atveju, jei są
jungininkai atsisakys nuo 
minties paversti Austriją 
priešakinė Vakarų valsty
bių operatyvine baze, eko
nomiškai susieta su Bizo- 
nija.

KAS NUSTATO JAV 
UŽSIENIO POLITIKĄ?

Nėra didelio skirtumo, 
kas būtent yra valstybės 
sekretoriumi. Ju n g t i n i ų 
Valstybių užsienio politika 
priklauso ne tiek nuo vyk
dančio žmogaus asmeninių 
ypatybių, kiek nuo tų ele
mentų, kurie šią politiką 
nustato. Šiuos elementus 
sudaro daugybė aiškių ir 
neaiškių faktorių, įtakų bei 
kontrįtakų ir kuo įvairiau
si sumetimai bei motyvai. 
Nustatant politiką, vaidina 
vaidmenį gausių kapitalis
tinių grupių — nuo naftos 
monopolijų lig i “viešosios 
nuomonės fabrikantų” — 
interesai.

Sunku konkretizuoti, ku
riais motyvais vadovaujasi 
visos šios jėgos, nustatan
čios JAV užsienio politiką. 
Ji yra įrankis ’ Amerikos 
njonopolistinio kapitalizmo, 
apimto baimės ir kamuoja
mo prieštaravimų, kurie 
dažnai daro prieštaringą ir 
mūsų užsienio politiką.

JAV užsienio politiką 
Europoje dabar simboli
zuoja “Trumeno doktrina”, 
kurios ekonominis ginklas 
yra “Maršalo planas,” o ka
rinis ginklas bus kuriamoji 
Šiaurės Atlanto karinė są
junga, kurią Ačesonas turi 
užkarti kongresui. Ne vi
siems yra žinoma, kad kaip 
tik Ačesonas, būdamas val
stybės sekretoriaus pava
duotoju, sudarė pirmąjį 
“Maršalo plano” projektą. 
Generolas Maršalas tik da
vė jam svorį savo autorite.-> 
tu. Kaip tik Ačesonui pri
klauso mintis apie “Trume
no doktriną” ir kaip tik jis 
yra atsakingas už mūsų įsi
pareigojimus Graikijai ir 
Turkijai.

Visiškai yrą galima, kad 
pradžioje Ačesonas įsivaiz
davo “Maršalo planą” kaip 
priemonę padėti atstatyti 
Europą. Bet į sceną išėjo 
tikrosios jėgos, kontroliuo
jančios Amerikos likimą, ir 
“Maršalo planas” tuoj pat

o aplo- 
ypatingai kompo- 

Tiesą pa- 
švente, 

iš mūsų
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MOTERYS KOLŪKINĖJE 
GAMYBOJE ’

« JURBARKAS, geg. 20 d. 
—“Tiesos” kolūkyje pakilo 
politinis ir gamybinis mo
terų - kolūkiečių aktyvu
mas. Sudaryta 30 moterų 
koksagyzo augintojų briga
da, vadovaujama Minalgai- 
tes. Koksagyzo auginto
jos dar balandžio mėnesį 
pradėjo koksagyzo sėją' iš 
anksto tinkamai paruošto- 
įb dirvoje.

Kolūkyje taip pat sudary
ta daržininkystės’ brigada, 
kurioje dirba moterys. 

. Dauguma moterų išdirba 
nustatytą darbadienių mi
nimumą, o kolūkietės Mise
vičių te, krlmisieraitė ir kt. 
yra darbo pirmūnės.

Kolūkio moterų tarpe pla
tų masinį-politinį darbą at
lieka partinė organizacija. 
Moterims rengiamos- pa
skaitos, pranešimai. Par
tinės organizacijos iniciaty
va kolūkyje įsteigtas vaikų 
darželis. A. Zdanys

PRIEŠAKINĖJE ŽUVIES 
GAMYKLOJE

ŠILUTĖ, geg. 20 d.—Rus
nės žuvies įmonės kolekty
vas. sėkmingai lenktyniau-
ja, siekdamas pirma laiko j Prasidės anksti po pietų ir tę- 
įvykdyti metinį piginą. Pir- sis iki vėlumos. Bus gera lie-
ma laiko įvykdytas antro
jo ketvirčio žuvies sugavi
mo planas. Papildomai vir
šum užduoties suž v e j o t a 
daugiau kaip trys tūkstan
čiai pūdų, stambių karšių. 
Nuo metų pradžios įmone 
gavo 166 tūkstančius, rublių 
pelųo. žuvies savikaina su
mažinta 1.8 procento, paly- 

. ginti su planu. Žymiai vir
šytas taip pat antrojo ket
virčio ižuvies apdirbimo pla-

* nas. ’

VERTINGA INICIATYVA 
/ KAUNAS, geg. 20 d. — 
' Nemuno laivininkystės ka

pitono Viktoro Losiaus ir 
mechaniko Juozo Ketzlaus- 

į ko vadovaujama “Džiugo” 
buks.irinio motorinio laivo 
įgula parode vertingą ini
ciatyvą. Ji pasiūlė pradėti 

’lenktyniavimą už sunkia- 
• svorių, sielių vilkstinių vil

kimą nemažinant greičio ir 
pasiekti aukštus rezultatus 

^taupant laiką kelionėje, 
v Jurbarko mieste įgula paė

mė sieliii vilkstinę, kurios 
svoris sudarė dvi normas, 
ir, nemažindama.1 greičio, 
sėkmingai pristatė ją į Klai
pėdą.

Motorinio laivo “Džiu
gas” įgulos pavyzdžiu pa
sekė “Lenino” garlaivio 
įgula, vadovaujama kapito- 

• | no - Povilo Markausko ir 
mechaniko Povilo Venclo- 

f vo, ir taip pat motorinio 
laivo “Černiachovskio” įgu
la. Nemažindamos laivų 
greičio, įgulos pristatė sie
lius žymiai viršydamos svo
rio normą.

klases 
erdvią

pastatai

į' Naujos mokyklos
Vilniuje, L. Giros ir Trakų 

gatvės kampe, baigiamas mū
ryti didelis keturių aukštų pa-’ 

> statas. Tai naujos patalpos 
Salomėjos Nėries vardo -viduri
nei mergaičių mokyklai. Moks- 

| leivės gaus šviesias 
mokymo kabinetus, 
aktų salę. *

Nauji mokykliniai
statomi ir kituose respublikos 
miestuose. Šiaulių srities še- 

f duvos rajono Baisogalos mies
telyje pastatytas v 440 vietų 
vidurinės mokyklos pastatas. 
Tokie pat mokykliniai pasta
tai statomi Kauno srities Gar
liavos miestelyje ir rajoninia
me centre Šilalėje. -Naujosios 
Vilnios mieste statomą septyn- 
metė mokykla ir tt. Visur mo- 

' kykliniuose sklypuose bus į- 
rengti stadionai ir žaidimų 
aikštelės.

’ ‘ _ -■   į m u L , ,, L ---

Novv^ito^A^Zinioi
Mūšy vajus dar 
nebaigtas

Kiek pastebėjau, tai Brook- 
lynas dar nesukėlė pilnos sa
vo .kvotos finansiniame dien
raščio Laisvės vajuje. Pvodosi, 
dar trūksta apie pora šimtų 
dolerių.’O vajus greitai eina 
prie pabaigos.

Būtų mums brooklyniečiams 
sarmata, jeigu mes savo kvo
tos neišpildytume — jeigu ne- 
sukeltame $1,500. Tai paly
ginamai ne didelė kvota. Ir 
ji galima sukelti, jeigu dar vi
si ir visos prisidėtume su do- 
leriųkui kitu.

Tad nieko nelaukę priduo- 
kime Laisvės administracijai 
savo auką. Ypač tie, kurie 

• dar’nėra aukoje šiame vajuje, 
turėtų tuojau tai padaryti.

Brooklynietis.

Kriaučių piknikas 
šį šeštadieni

Amalgameitų Unijos lietuvių 
skyriaus piknikas įvyksta šį 
šeštadienį, liepos Ę6, Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth Avė.

tu visk a orkestrą.
Tai bus visų Brooklyno apy- 

I linkės kriaučių piknikas, ku
riame galės dalyvauti ir ne 
kriaučiai ir kartu pasilinks
minti. Kaip visada, turėsime 
daug valgiais ir gėrimais ap
krautų stalų. Visiems bus pa
kankamai vietos 'ir laiko prisi
sotinti, šiuose karščiuose 
kulį užgesyti ir gerai 
linksminti. Krisiučius.

troš- 
pasi-

gru- 
visai 
neši- 
butą

BŪSIMAI NUOTAKAI 
POBŪVIS 

I •

Liepos 22-ros vakarą 
pė įaunų (tūlos ir ne 
jaunos) moterų-merginų, 
nos pundeliais, suėjo į 
pas Birutą Villis ir Amelią 
Burbą. Tai būta suokalbio iš
einančiai už vyro ir išvykstan
čiai iš- mūsų miesto Birutai 
pagerbti.

Iš tų pundelių tuojau atsi
rado vaišių,. o-taip pa( ir išly
dimąją! merginai dovanų.

Biruta, -dirbusi dienraščiui 
Laisvei knygvede, šį šeštadie
nį,-liepos 26-tą, išeina u» Al
fred Walins iš Stratford, 
Conn. Ten ir apsigyvens. Ta 
čiau santuoka įvyks čionai. 
Taipgi vestuvių pokilis, 5 va
landą, įvyks Liberty Auditori
joje, Atlantic Avė. ir 110th 
St., Richmond Hill, N. Y: 
i —o—

Birutai sueigoje būdamos, 
sužinojome, kad viena, daly-* 
vių, Aldona Anderson (Žilins
kaitė) šį penktadienį 
iš miesto apsigyventi 
keepsie, N. Y. Gaila, 
žinojome 
būtume 
padaryti 
buvusioji 
loja, darbšti ir maloni mote
ris, verta gerų išleistuvių.

D-e.

išvyksta 
Pough- 
kad ne- 
Lengvaianksčiau.

galėjusios šį pokilį 
dubeltavu. Aldona, 
Aido Choro moky-

Areštuota už policisto 
apspardymą

Mrs. Ella Phillips, 33 metų 
gražuolė, buvo areštuota ir 
kaltinama už policisto Jo
seph Aylward apspardymą.

Policistas liudija, kad jis tu
rėjo dąp g nesmagumo ją areš
tuoti, kuiomet buvo pašauktas į 

jos su savo vyru muštynes. Ji
nai jį taip apspardžiusi, kad 
jis turėjo pasiduoti ligoninėn 
dėl pirmos medikalės pagal
bos.

Teisėjas; Brenner paskyrė 
jai $4,000 kaucijds. Jinai sa
kėsi niekad' nebuvusi areštuo
ta. Bet rekordai, rodb, kad ji 
1942 m. buvo dėl prostituci
jos areštuota.

Clifton Webb ir Ginger Rogers filmoje “Dreamboat”, 
kuri dabar rodoma New Yorko’ Roxy Teatre.

Gimė 15-tas kūdikis Užtaria tautinę grupę
Now Yorke B’nai Brith or

ganizacija išleido brošiūraitę, 
užvardintą “Strangers and 
Neighbors.” Joje parodo, 
kiek daug neteisingų prasima
nymų paskleista apie New 
Yorko portorikiečius..

New Yorke portorikiečių 
esama gal iki 350,000. Propor- 
cionatiai lyginant jų gyvento
jų skaičių su kitų tautų kil
mės gyventojų tokiu pat skai
čiumi, pas juos mažiau yra 
kriminalybių, nurodo brošiū
ra. Juos kokiais tai prasiradė- 
liais pastato spauda, kuri at
sitikus kokiam nors prietikiui 
su portorikiečių dalyką išpu
čia ir pažymi tautybę. Tą pa
tį spauda daro su negrais.

i tautų 
kilmės asmenys papildo blog- 

'darybę, jų žymi tiktai pavar
dę, tautos nepaduoda.

Mrs. Anne Giacalone, 2136 
57 St., Brooklyn, pagimdė St. 
Petro ligoninėje 15-tą vaiką, 
9 svarų ir 6 uncijų berniuką.

Kai 14 namie esančių vai-; 
kų, kurių vyriausias yra 171 
metų, o jauniausias 1 metų 
dažinojo, kad dar vienas bro
liukas atsirado, jie pareiškė 
nepasitenkinimą, bot vistiek 
visi nuvyko savo motiną ap
lankyti.

Vaikų tėvas vienoje spaus: 
tuvėje dirba klerku ir gauna 
$60 algos. Jis sako sunku .esą 
verstis iš tokios 'algos. Bet kai 
gaunąs viršlaikį padirbėti, ta
da geriau pasidaro. Jis prisij 
pažino, kad jo žmona labai 
ekonomiškai .gyvena.
_ Jinai prisipažino kad savo' t01ų kitų
seimai mėsos tegali duoti tik/ 
sekmadieniais. Kitomis dieno-1 
mis jie maitinami pienu, duo
na ir daržovėmis.

Jie apsivedė 1934 
bąlandžio 26 d.

Nepamirškime 
dalyvauti

Perskaitęs Laisvės vietinėse 
žiniose pranešimą, kad penk
tadienį, liepos 25,’ Manhattan 
Plaza, 66 E. 4th St., New 
Yorke, įvyksta 'svarbus lenkų 
tautos sukakties minėjimas, 
nusitariau jame dalyvauti.

Ir kaipgi nedalyvauti, kuo
met tokia garsenybė, kaip dai
nininkas Paul Bobesonas, 
sirodys su savo puikiomis 
nomis.

Bet tai dar no viskas,
je' sueigoje dalyvaus ir pats 
Lenkijos ambasadorius Jozef 
Winiewicz. Jis aiškins dabar
tinę Lenkijos padėtį.

Seniau mes į ponišką Lenki
ją žiūrėjome šnairomis ir net

pa
du i-

Šio

Vėl 2,282 parašai 
gauta Harleme

piktumu netrtvojome, kuomet (pasirašo ant peticijų, 
ji buvo /užgrobusi Lietuvoj i pasirašydama 
sostinę Vilnių ir grūmojo visai iBen Dayis ; 
Lietuvą praryti. Bet dabar tie kaip senovėje 
ponai nieko nebereiškia. .Jie, buvo kankinamas todėl, 
tiek reiškia, kiek, smetoniniai 
rėksniai. O liaudiška Lenkija 
dabar yra draugiškutose sans 
tykiuose, su Tarybų Lietuva. '

Todėl labai smagu dalyvau-- 
ti ir lenkų ruošiamame paren
gime. Vilnietis.

Treko sužeistas 8 vai 
išgulėjo ant gatvės

Brooklynietis Thomas Fitz
gerald Ridgewoode buvo nak-t 
ties laiku partrenktas troko ir 
toje vietoje išgulėjo 8 valan-j 
das, iki jam buvo pirmoji pa
galba suteikta. '

Kai buvo nuvestas Kings 
County ligoninėn, tai surasta, 
kad jo viena koja yra sulau-į 
žyta*. Dabar ieškomas to tre
ko vairuotoju.

James Malloy, reikalaujam 
čio Ben Davis amnestijos ko
miteto sekretorius, sako, kad 
Harlemo II-tame distrikte 
vėl gauta 2,282 parašai, kurie 
bus. pasiųsti prezidentui Tru- 
manui reikalaujant išlaisvinti 
iš kalėjimo garsųjį negrų ko
votoją Ben Davis, kuris da
bar randasi Terre Haute fede
ral iam e kalėjimo.

Komitetas* yra nusisprendęs 
greitu laiku surinkti 10,000 
parašų. Jis sako, jog Harle
me žmonės mielu noru pasira
šo, ypač tie, kurie gerai pa
žįsta Ben Davis, kuris buvo 
pasiųstas į kalėjimą už tar, 
kad' ištikimai gynė negrų ir 
kitu darbo žmonių reikalus.

Negrų bažnyčiose daugelis
Viena 

dar pridėjo: 
yra , kankinamas 

Jėzus Kristus 
*“*, kad 

jis išvijo iš bažnyčios pinigų 
mainytojus ir pelriagrobius.

Parašai kasdien plaukia į 
komiteto“ raštinę, 217 W. 125 
St. Komiteto sekretorius Mal
loy taipgi ragina visus dar
buotis, kad šios savaitės pa
baigoje būtus surinkta 10.000 
parašų ir pasiųsta preziden
tui Trumanui. . •• l

Rasti du prigėrę
Policija rado plūduriuojan

tį apie 60 metų amžiaus žmo
gaus . layoną Coney Island 
vandenyje. ~ v
Upėje prie Noble St:, Green

point, rastas viduramžio žmo
gaus lavonas. z

Abu' lavonai/ kol kas neat
pažinti. Jie randasi , Kings' 
County Morgue. / •

34 policisty teismas 
jau prasidėjo

Antradienį kriminalių teis
mų name atsidarė seniai lau
kiamas teismas, kuris išklau
sys 34 policistų bylą ir pada
rys savo nuosprendį.

Tie poįieistai kaltinami tu
rėję ryšius su gemblerių kara
liumi Harry Gross, ėmę ky
šius ir suteikę gembleriams 
apsaugą. ■ (

Poįieistai turi teisme net 11 
advokatų, Kurie juos gina. 
Valdžios advokatai įrodinėja, 
kad šie poįieistai 
20 milionų dolerių metinių į- 
eigų biznį, iš gemblerystės 
daromą.

Abi pusės turi nemažai liu
dininkų. Teismas gali būti il
gas ir skandalingas.

apsaugoję

Suteikė laikiną 
prieglaudą

iš va-Mrs. Julia Lifschultz, 
ryta pereitą pirmadienį iš jos 
namų, 62 Fourth Ave., Brook- 
lyiL, turėjo su sąyo 7 .vaikais 
gatvėmis karščiuose daužytis 
ir kitų kambarių ieškoti. -

Ji sakosi ieškojusi- kamba
rių net per 6 pereitus mėne
sius, bet niekur tinkamų ne
radusi. ’Suradusi tik labai 
aukštomis rendomis apart- 
mentus, bet ji neišgalinti auk
štų rendų mokėti.

Pagaliau Family Shelter 
juos visus laikinai priėmė į 
savo namus, 330 E. Fifth St., 
Manhattan. Taipgi pasižadėjo 
jai pagelbėti surasti pastovią 
gyvenimui vietą.

Pasmaugė savo žmoną
Harry Wilson, 37 metų am

žiaus, pasidavė policijai ir 
prisipažino pasmaugęs namuo
se savo žmoną Margaretą, 35 
.metų amžiaus.

Bronxo policija rado na
muose nebegyvą jo žmoną ir 
penkių’ savaičių vaiką prie 
jos verkiant. Vaikas paimtas 
į New York Foundling Home, 
o tėvas kalėjiman pasodintas.

Pasmaugtosios motina, kuri 
gyvena tame pačiame name, 
liudija, jog tai buvo girtuok
lystės pasekmė, nes jie pasi
gėrę keldavę triukšmingus ar-» 
gumentus.

“Seniau ty karščių 
nepaisydavau”

Mūsų žmonės šiomis dieno
mis dažnai -nusiskundžia: 
“Nebegaliu pakęsti karščių. 
Seniau nepaisydavau.”

Galima tikėti, kad bent 99 
iš šimto tiesą kalba, šių metų 
liepos mėnesio bendroji šili
ma baigia ’ pasivyti didžiau
sių žinomų karščių rekordą. 
Bendroji šilima (įskaitant ir 
liepos 21 dieną), buvo 86.9 
laipsniai.

' Pirmesnis karščiausias lie
pos mėnuo buvo 87 laipsniai, 
1876 metais. Šių žodžių rašy
toją galite priskaityti prie tų 
99, kurie nieko- iš anų 
čių nebeatsimena.

karš-

Degančiam laive 
rado 3 lavonus

Ugniagesiai begesindami 
degantį Norvegijos prekinį 
laivą Black Guli rado jame 
sudegusius tris įavonus.

Kuomet laivas užsidegė, tai 
45 žmonės buvo išgelbėti, bet 
tie trys nepavyko išgelbėti. 
Tai jie laive ir suskrudo.

Didžiausiojo mūsų šalies 
naujo laivo United States įgu
la penktadienį buvo vežama 
“didvyrių keliu” — nuo Bat
tery Park iki City Hali.

Roxy Teatre
Penktadienį, liepos 25 d., I 

šiame teatre bus pradėta ro- ■ 
dyti nauja 20th Century-Fox 
gaminta komedija “Dream- 
boat”. žvaigždžiuoja Clifton 
Webb ir Ginger Rogers, taip
gi dalyvauja daug kitų .garsių 
vaidylų.

Apart filmos, scenoje pasi
rodys žymių dainininkų ir ki
tų artistų.

—o—
Mayfair Teatre

Ketvirtadienį, liepos 24, 
šiame teatre pradėta rodyti 
nauja filmą “High Noon”. 
Tai visai skirtinga filmą nuo 
visų kitų, kurias gamina Stan
ley Kramer. Jis išleido to
kias. garsias filmas, kaip 
“Champion”,1 “Home of the 
Brave”, “The Men” ir “Cyra
no de Biergerac”.

“High Noon” yra pritaiky
ta prie vakarinių valstijų 
žmonių gyvenimo.' žvaigž
džiuoja Gary Cooper, Thomas 
Mitchell, Lloyd 'Bridges, Ka
ty Jurado ir daugelis kitų.

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

Shenandoah Apylinkė ren
gia piknikų paramai dienraš
čio Laisvės, įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio-August 3-čią d., bus 
Swank’s Grove, Brandonville, 
Pa. Prasidės 10-tą vai. ryto ir' 
tęsis iki vėlumos vakaro.

Kviečiame vietinius ir iš' a- 
pylinkes atvažiuoti į šį gra
žų ir didelį pušyną. Turėsime 
skanių užkandžių ir gero Co
lombia alaus, čia pasimatysite 
su savo.gerais pažįstamais ir 
draugais. Tuom t>at kartu pa
rom site savo dienraštį Laisvę.

Širdingai kviečiame visuš,
Rengėjai.

(141-142)

SO. BOSTON. MASS.
.Didysis So. Bostono trijų organi

zacijų piknikas ivyks šj sekmadieni, 
liepos (July) 27 d. Tautiško Parko 
gražiajame pušvne. Winter St. ir 
Keswick Rd.. Montello. Mass. Ren
gia LDD 2-roii kuopa ir LDS 62ra 
kuopa, ir' LLD Moterų kuopa' ben
drai

Iš So. Bostono bilsas išeis 12:30 
diena, nuo 318 Broadway. ,

LDD >2-ros kuopos moterys , ren
giasi turėti savo stala su įvairiais 
namu gamintais valgiais', bei skanu
mynais. prie kprio ' publika galės 
skaniąi pasivaišinti. Bus gera or
kestrą šokiams. 7 Kviečiame visus 
atsilankyti ir smagiai praleis-ti lai
ka.^ —. Rengėjai < (143-144)

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

; Telephone KVergreen 4-8174

EGZAMINUOJA M AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S A
' UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
7 ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbeni*!

6 pusi.—Laisve (Liberty)-

Peręitą savaitgalį daugelį 
Coney Island Beach lankyto
jų nubaudė. Nubaustųjų skai
čius net pasiekė 192 žmones, 

22 buvo nubausti už kazi- 
riavimą viešose vietose, 27-j 
už vaikščiojimą maudymJA 
kostiumuose taip vadinaitįjft 
“bordvoku”, kur gražiai pasi- 
rėdžiusieji vaikštinėja. Kiti 
suimti dėl kitokių įvairių pra
sižengimų.

Moteris nubausta 
už girtą vairavjmą
Brooklynietė Jane Cummings 

buvo areštuota ir nubausta 
pasimokėti $75 už tai, kad 
girtame stovyje vairavo auto
mobilį. ‘

Ji ginasi nebuvusi girta, nes 
tik kelis šampanus ir kokte- 
lius te išgėrusi.

Brooklyn^ areštavo 16 metų 
jaunuolį, kuris per aukštas 
tvoras, per stogus dasigavinė- 
jęs prie pastatų langų, juos 
išmušdavęs ir lindęs vidun 
vagišiauti. Nuo aukšto pastato 
ant žemesnio jis nusileisdavęs 
su virve.

REIKALAVIMAF i
HELP WANTED—MALE I

Reikalingas patyręs pobšiuotojas 
prie medikališku (Surgical) instru
mentų. Prašome kreiptis pas DU- 
RO INSTRUMENT CO.. 2804 
Fulton St., Brooklyn, N. Y.

(143-145)

HELP WANTED—FEMALE I

Reikalingos Operatorės prie siu- į 
varnų, mašinų. Kreipkitės: 700 
Glenmore Ave.. Brooklyn. N. Y. 
Važiuokite 8th Avė. traukiniu “A” 
iki Shepherd Ave. stoties. (143-145)

PEIST LANE i
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hėwes St. ‘ A

Brooklyn, N. Y. . f) 1
Visokį vaistai, koynetikal, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenų 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark. 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką

Liepos-July 25, 1952

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreerą 7-6868 « ' 
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta




