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Paskutinės dvi savaitės.
Baltimorės šeši.
Nors tiek gerai.
“Old Baldy”.
Reikia susitarti.

Rašo A. BIMBA

Dar vis trūksta virš tūks
tančio dolerių užbaigimui Lai
svės dešimties tūkstančių do
lerių fondo. Laiko turime tik 
porą savaičių. Ar pajėgsime 
kas savaitė sukelti po penkis 
šimtus dolerių ?

Turėtumėme. Garbingai ^pa
sižadėjome, garbingai ištesė
kime. Gerai vajų pradėjome, 
gerai užbaikime.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL
' ----------------- ~ —. ...... ' - —--------- 'M.

Baltimorėje reakcionieriai 
nubaudė kalėjimu ir pinigais 
šešis darbininkų vadus. Jie 
būk sulaužę Smith įstatymą, 
kuriuo pasiremiant buvo nu
teisti ir anie vienuolika komu
nistų vadų.

šešių baltimoriečių pirmoji 
apeliacija atmesta. Nuteistie
ji žada apeliuoti į visos ša-

Aukščiausį Teismą.
/Kova ilga ir sunki. Bet jo- 

]Jra kova už demokratines tei
ses ir civilines laisves nėra 
lengva. Liudytojui yra visa 
žmonijos istorija. Jau seniai 
žymusis lietuvių tautos poetas 
Julius Janonis yra pasakęs: 
“Kiekviena kova reikalauja 
aukų.”

Eina prie užbaigos ir Cali- 
fornijos penkiolikos byla. 
Džiūrės nuosprendį išgirsime 
bile dieną. Ir ten laimėjimui 
vilties nedaug. Ten irgi Įkai
tusi reakcija trempia Ameri
kos žmonių konstitucines tei
ses.

New ‘^korke šešiolikos byla 
dar tik įpusėjo. Dar vis val- 
težia tebeteikia savo argumen
tus. Tie argumentai taip silp
ni, jog pasišaukta talkon vi
sas FBI ir McCarran komisija 
išstoti su viešu pareiškimu 
prieš Komunistų Partiją. Pa
reiškimas padarytas tuo tiks
lu, kad paspausti Now Yorko 
džiūrę ir teisėja. Lai jie nė 
nesapnuoja a pįe^išt e i s i n i m ą 
teisiamųjų. Nubaudimo reika
lauja pačios viršūnės! Bet tai 
paneigimas visokio teisingu
mo.

North Carolinoje' nubausti 
Ku Klūks Klano teroristai. Jų 
penkiolika. Jų specialybė bu
vo gaudyti negrus ir klanui 
nusižengusius žmones ir juos 
rykštėmis beveik iki mirties 
plakti.

^y.Nors tiek gerai, kad 
jlį teroristai paimti už 
peš. Gal tas šiek tiek 
aplaužys ragus.

piktie- 
pakar
ki aru; i

dienas 
vieną

Per ištisas devynias 
ėjo baisūs mūšiai už 
kąlną, pramintą “Old Baldy.” 
Krito šimtai jaunų vyrų. Pa
galiau jis. pateko į amerikie
čių rankas.

Ir taip brangus kraujas lie
damas už kiekvieną pėdą, už 
kiekvieną kalną ir pakalnę. 
O visas frontas pasilieka ant 
vietos. Nė viena pusė w neiš- 
drįsta frontą išjudinti. Jėgos 

■’ taip įsitvirtinusios, jog jų 
pralaužimui reikėtų užmokėti 
be galo aukšta kaina.
\ Reikia taikos. Reikia baigti 

Šį konfliktą!

Austrija nerimauja po oku
pacijos našta. Jos kaltinti ne
galima.

Ji skundžihsi Jungtinėms 
Tautoms. Ji reikalauja, kad 
keturios didžiosios valstybės 
susitartų ir ištrauktų savo jė- 
('as. Reikalavimas teisingas.

I Kodėl nėra susitarimo tnr- 
>e keturių didžiųjų ? čia jau 
.itas klausimas, čia jau įeina 

platesnė ir aukštesnė politika. 
Tos i pačios jėgkos, 
ri susitarimo dėl 
veikia ir čia.
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AMERIKA DARO KARINĮ PACIFIKO VALSTYBIŲ SARYSĮ
Y J ____ . • ____

Truman ir Anglija užgyre 
karinį “taikos kontraktą” 
su vakarine Vokietija

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪČ1O 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti
Kansas City, Mo.—Pre

zidentas Trumanas savo 
parašu patvirtino “taikos 
kontraktą” su vakarine Vo
kietiją. Kartu Trumanas 
pasirašė .ir ^sutartį, kuri 
įtraukia vakarų Vokietiją į 
šešių vakarinės Europos 
kraštų karinį sąryšį prieš 
Sovietų Sąjungą.

Tokiu būdu vakarinė Vo
kietija daroma ir Atlanto 
kraštų talkininke prieš ko
munizmą, v

Abidvi minimos sutartys 
įpareigoja vakarų Vokieti-1 
ją atkurt vokiečių armiją 
ir kitas karo jėgas.

Trumanas, užgirdamas 
sutartis, pasakojo, kad va
karų Vokietija jau sugrįž-

Apsivože valtis; žuvo 
astuoni jūreiviai

Vande- 
gaben- 
karinio 

6 jūreiviai

Nome, Alaska. — 
nyje apvirto valtis, 
dama daiktus- nuo’ 
laivo į krantą, 
nuskendo, kiti 2 be žinios

Kitą mėnesi ateis senatvės 
pensijų priedai

New York. — Apie 260,- 
000 žmonių Didži a j a m e 
New Yorke gaus senatvės 
pensijos priedus po rugsėjo 
1 dienos, pagal pastarąjį 
Jungtinių Valstijų Kongre
so nutarimą.' v

Kongresas nutarė ir prez< 
Tr u manas savo parašu, už- 
gyrė, kad žemosios pensi
jos būtų pakeltos po 5 do
lerius per mėnesį arba 12 
su puse procentų, žiūrint, 
ar penkinė ar tie procentai 
sudarys daugiau priedo 
žmogui virš <65 metų am
žiaus..

Naujasis įstatymas taip 
pat leidžia dasidirbti iki 
$75 per mėhesį, nepraran
dant pensijos už tokius mė
nesius.

Vėliausios žinios
Waco, Texas.—Susikūlus 

ir eksplodavus dviem Grey
hound busams., žuvo apie 50 
žmonių, jų tarpe daug ka
riškiu. z v

Tokio.—Neoficialiai pra
nešama, kad rakietinis So
vietų lėktuvas nušovė Ame
rikos orlaivį netoli Sibiro 
krantų. Nežinia, kas atsi
tiko penkiems ameriki- 
niaims lakūnams. Sakoma, 
jie stebėję oro sąlygas toje 
srityje.

r New York. — N. Y. Cen
tral geležinkelio kompanija 
tariasi su geležinkeliečių 

ta į tautų šeimyną kaip 
“laisva respublika.”

Bet Amerika, Anglija ir 
Francija laikys savo armi
jas vakarinėje Vokietijoje: 
taigi vis dar bus tikraisiais 
jos valdovais.1

Anglijos seimas jau die
na pirmiau užgyre tokias 
karines sutartis su vakarų 
Vokietija prieš Sovietų,Są
jungą. 294 balsais prieš 
253 atmetė darbiečių - so
cialistų reikal avimą su
šaukti Anglijos, Amerikos, 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos pasitarimą pirma, negu 
užgirs tas sutartis.. Dar jų 
neužgyrė Francijos ir pa
čios vakarų Vokietijos sei
mai, kur yra didelio pasi
priešinimo šioms sutartims.

Amerikonai atkariavo 
Kruvinąjį kalną

Korėja. — Amerikonai vi
sais galimais , ginklais per 
10 dienų šturmavo Old Bal
dy kalną vakariniame fron
te ir vėl jį atgriebė nuo 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninku. •

Tas kruviniausias kalnas 
jau 6 kartus ėjo iš vienų 
rankų į kitas.

Didžioji egiptėną 
partija atmeta Viduri
nių Ryty Komandą

Kairo, Egiptas., — Di
džiausia Egipto politinė 
partija WAFD griežtai at
metė Amerikos, Anglijos ir 
Francijos siūlymą— įsteigt 
Komandą Viduriniams Ry
tams Ginti nuo komunizmo, 
ypač saugoti Suezo kanalą 
nuo Sovietų Sąjungos.

Anglai - amerikonai į tą 
komandą pakvietė ir Tur
kiją ir Graikiją. Leidžia, 
kad Egiptas taip pat galėtų 
prie komandos prisidėti.

WAFD partija, iš savo 
pusės, atsako:

Planuojamos Vidurinių 
Rytų Komandos tiksiąs yra 
išlaikyti svetimųjų rankose 
Suezo kanalo sritį, kuri 
yra Egipto žemė. Iki šiol 
vien . Anglija, viešpatauda
ma Suezo kanąlo ruožte, 
stengėsi pavergti Egįptą. O 
jeigu būtų įkurta Viduri
nių Rytii Komanda, tai Ę- 
giptą užgultų jau pustuzi
nis svetimų šalių.

Brolijomis, kaip išvengti 
streiko į rytus nuo Buffalo,

Rangoon, Burma.—Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
užėmė ..penkis miestelius 
šiaurinėje Burmos .srityje. 
Jie yra likučiai Čiango ar
mijos, kurią išvijo Kinijos 
komunistai - liaudinihkai.’

JAU SUKELTA $8,921.91;
DAR REIKIA $1,078.09

sąryšį prieš ko-

Paskutinį tūkstantį keliame savo dienraščio fohdui, 
paskutiniais laiptais į viršų, visada yra sunkiau kopti. 
Sunkiausia tai ta,s, kad veik. į savaitę laiko turime su
kelti tą tūkstantį, nes fondui laikas, baigsis su 16-ta 
diena šio 'mėnesio.

Būtų netaip sunku tą tūkstantį sudaryti, jei tie, ku
rie jau davėme, dar išmestume po dolerinę, ir būtų baig
ta. Kurie sutinkate su ta propozicija, išmesti dar po do- 
leriuką tam reikalui, padarykite tą gerą tuojau.

Dovanų šiuom kartu įteikė sekami asmenys:
Septyni broliai Klastauskai....................
Simonas Kriaučiūnas, Lawrence, Mass. ..
Antanas* Bimba, Richmond Hill, N. Y. ...

Rėmėjas., Brooklyn, N. Y.-......................
Laisylietė, Brooklyn, N. Y.....................
Joe Juknis, Long Island City, N. -Y. ..
M. Draugė, Flushing, L. T.....................

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, 
už gražias dovanas. Neabejojame, kad pasijudins Lais
vės entuziastai visoje Amerikoje, ir fondą užbaigsime 
paskirtu laiku. ’’ Laisves Administracija

Pats generolo Grow rankraštis 
rodo, kaip jis kurstė Ameriką 
bė ceremonija užpult Sovietus

New York.—Karinis teis
mas Washingtftne pereitą 
savaitę surado generolą 
Grow’a kaltu, kad jis ne
mokėjo paslėpti šnipiškų 
savo užrašų nuo vadinamų 
sovietiniu agentų. Teismas’ 
už tai išbarė gen. Growa 
ir suspendavo jį šešiems 
mėnesiams nuo komandos.

Kartu teismas pareiškė, 
jofc “komunistai > iškraipė 
tuos užrašus,” perspausdin
dami juos.

Dabar gi Hour Leidykla 
New Yorke išleido brošiūrą 
su nufotografuotais gen. 
Growo užrašais. Jie paro
do, kaip Grow iš tikrųjų 
ragino Ameriką smogti So
vietų Sąjungai, nepaisant 
jokių karinių taisyklių.

Būdūmas Amerikos am
basados pariu Maskvoje, 
generolas; Grow užrašinėjo
į savo dienyną, kaip Ame
rikos bombonešiai turėtu 
be jokių ceremonijų užpulti 
ir supleškinti svarbiuosius 
Sovietų miestus- bei kari
nius įrengimus.

Kai gen. Grow pernai ke
liavo į vakarinę Vokietiją 
pasitart su kitais karinin
kais Frankfurte, jis pasiė
mė ir savo užrašus. Bet 
kažin kas dasigavo į Growo 
kambarį viešbutyje ir nufo-. 
tografavo jo užrašus. ■

Užrašų fotografijos buvo 
persiųstos į rytinį, sovietinį 
Berlyno ruožtą. Tuomet 
anglų laikraštininkas majo
ras Richard Squires parašė 
ir išleido ten knygą apie 
Ameriką kaip karo kursty
toją. Knygoje atspausdino 
ir generolo Growo užrašus.

$35.00
5.00

. 5.00 .
.. 3.00
. 3.00
. 3.00
. 1.00

Ir vienas iš dabar per
spausdintų New Yorke jo 
užrašų štai ką sako apie 
peršamąjį karą prieš Sovie
tų Sąjungą:

“We must understand 
that this is total war and 
is fought with all weapons. 
We must learn that in this 
war it is fair to hit below 
the belt.”

(“Mes turime suprasti, 
jog tai visuotinis karas ir 
yra vedamas visais ginklais. 
Mes turime žinoti, jog tame 
kare yra padorus dalykas 
smogti žemiau diržo.” Va
dinasi, nepaisyti jokių tarp
tautinių karo taisyklių.)

O Washingtono teismas 
-bandė užginčyti, kad gene
rolo Grow į užrašuose “nėra 
tų žodžiu — hit below the 
belt.”

IŠ SPORTŲ OLIMPIADOS
• ,■

Helsinki, Sūomija.—Sek
madienį iškilmingai užsi
baigė didžiausia istorijoj 
Olimpiada — pasaulinės 
sportų % varžybos, kuriose 
dalyvavo atletai iš 67 tau
tų. Olimpiada tęsėsi 16 die
nų. Varžybų stebėti susi
rinkdavo iki 70,000 žmonių,

LAIMĖJIMAI
Amerikonai neoficialiai 

skelbia1, kad \ laimėjo • 610 
punktų prieš Sovietų 553 s.u 
puse jpunktus.

Sovietai su tuo nesutin
ka; sako, sovietiniai atletai 
laimėjo 494 punktus prieš 
amerikonų 490 punktų. Įta-»

Tariasi su Australija, N. . 
Zelandija ir Filipinais; 
trauks sąryšiu ir Japoniją

Honolulu, Hawaii. — Pra
sideda derybos tarp Jungti
nių Valstijų, Australijos, 
Naujosios Zelandijos ir Fi
lipinų, kaip įkurti Pacifiko 
(Ramiojo) Vandenyno ša
lių karinį sąryšį prieš So
vietų Sąjungą. Tas sąry
šis būtų panašus į Atlan
to kraštų 
munizmą.

Planą 
pagamino
litikierius John Foster Dul
les, ir Trumano valdžia jį 
užgyre.

Tas planas perša įtraukti 
ir Japoniją į Pacifiko vals
tybių talką prieš Sovietus.

Jungtines Valstijas da
bartinėse derybose atsto
vauja Dean Acheson, Ame
rikos valstybės sekretorius.

Pacifiko sąryšiui 
republikonas po-

Generolas Clark dar 
paaštrino cenzūrą

Tokio.—Generolas Clark, 
vyriausias amerikonų ko- 
mandierius Tolimuosiuose 
Rytuose, uždėjo dar griež
tesnę cenzūrą žinioms apie 
Korėjos karą. Žinios da
bar varomos per kelis cen
zūros koštuvus.

Izviestija teigia, kad 
Wall Strytas parinko 
ir Stevensoną ir Ike

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies
tija rašo:

Nors Wall Btryto kapi
talistams geriau patinka 
gen. Eisenhoweris, republi- 
konų kandi datas į prezi
dentus, bet demokratų kan
didatas Stevensonas taip 
pat yra Wall .Stryto bilijo- 
nierių paskirtas.

Taigi, (ar būtų išrinktas 
prezidentu Eisenhoweris ar 
Stevensonas, vis tiek Wall 
Strytas laimės rinkimus, sa
ko Izviestija.

ria, kad laimėjimų sprendė
jai palaikė amerikonų pu
sę.

žymėtina, .jog paigal Olim
piados taisykles nebuvo jo
kių oficialių sprendimų 
apie sportų laimėjimus.

Paskutinėmis varžybų 
dienomis amerikonai ypač 
pasižymėjo kaip kumštinin
kai; plaukikai ir krepšinio 
(basketball) lošėjai.
; Arklių lenktynėse anglai 

laimėjo pirmąją vietą.
Tai dar* pirmą karta So

vietai atletai dalyvavo Olim
piados sportų varžybose.

New Yorko Times giria 
jų atsižymėjimušZ
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Du lėktuvai 
“sulūžo po Achesonu”

Iki Achesonas savo' 
lionėje į Honolulu atlėkė j 
San Francisco, tai sugedo 
du lėktuvai’vienas po kito. 
Užgeso pirmojo lėktuvo 
vienas motoras; tad lėktų- J . 
vas nusileido pasitaisyti/ 
Persėdus Achesonui į kitą 
lėktuvą, sugedo ir to mo
toras orer taigi ir šis lėk
tuvas* buvo priverstas nu-, 
tūpti.

Achesonas, pagaliaus, per
sėdo į trečią lėktuvą ir taip 
atskrido i San Francisco. O * 
ten lėktuvas buvo jau ti
krinamas ir vėl tikrinamas, 
iki Achesonas išdrįso leistis 
kelionėn per jūrą į Hono
lulu, Hawaii. . . UŽ-1

Padaugėjo kriminaliniai
I

nusikaltėliai Anglijoj
London. — Anglų valdžia* r 

raportavo, kad pernai An
glijoje buvo padaryta 524,- 
507 kriminaliai nusižengi
mai, tai yra, beveik arttra 
tiek daugiau kaip 1938 me
tais.

22 iš kiekvieno šimto nu-, 
teistų piktadarių buvo jau
nesni kaip 14 metii vaikai. 
Daugiausia vaikų nusikalto 
vagystėmis, vogtų ilaiktų 
priėmimais ir mergaičių 
prievartavimais.

» »* ■

Japonija Įsteigia 
reguliarę armiją

Tokio, Japonija.—Ameri
kai leidžiant, Japonija tuo
jau po karo ėmė iš naujo 
organizuot savo kariuome
nę, bet vadino ją “tautinės 
atsargos policija.” Gaivino 
ir karinį japonų laivyną, 
vadindama jį “krautu sar
gyba.”

Dabar gi Japonijos val
džia vienu įsakymu pavertė 
tariamąją “policiją” regu- 
liare armija. O “krantų 
sargyba” tapo karo laivy
no junginiais.

Amerika skatina Japoni
ją ginkluotis kaip talkinin
ką prieš Sovietų Sąjungą 
ir Kinijos Liaudies Respu
bliką.

Anglijos valdžia nutarė 
mažiau pirkti iš Amerikos

London, — Anglijos mi
nistrų kabinetas nutarė kuo 
mažiausiai dalykų iš Ame
rikos pirkti, o kuo daugiau
siai anglišku dirbiniu par
duoti.

Tuo.pačiu laiku Anglija 
tikisi daugiau dolerinės pi 
spirties. iš Jungtinių Va 
tijų.

- 1

ORAS.-r-šilta su bū 
lietaus.
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JIEMS VISKAS APSIMOKA
REAKCIONIERIAMS šiandien aukso gadynė. Tai 

įrodo ir generolas MacArthuras.- Jam netenka klapavo- 
tis dėl duonos kąsnio. Jam nereikia nė per didelių sme
genų. Jo išgarsintas vardas kalba už jį. Nors jis visą 
gyvenimą praleido su armija ir apie kitus reikalus nu
simano labai mažai arba nieko > nenusimano, jis gauna 
darbą bilijoninėje Remington Rand korporacijoje. Ir 
dar kokį darbą! Jis bus direktorių tarybos pirmininku. 
Į metus gaus šimtą tūkstančių dolerių algos!

Svarbu ryšiai. MacArthur turi tvirtų ryšių pačiose 
“viršūnėse.” Jis turi daugiau negu gerų pažinčių su 

.militarinėmis galvomis ir galingais valdovais Washing- 
*tone. O Remington Rand korporacijai reikalinga val
diškų kontfaktų. MacArthur galės suvaidinti svarbų 
vaidmenį. Korporacijai jis gerai apsimokės. Tas šim
tas tūkstančių dolerių mažai tereiškia prieš šimtus mi
lijonų.

Remington Rand nuperka ne MacArthuro smegenis, 
bet jo įtaką. Tai visiems aišku.

Panaši istorija su gen. Eisenhoweriu. Prieš porą metų 
be niekur nieko jis tapo padarytas Columbijos univer
siteto prezidentu! Visi nustebo. Žmogus, kuris visą 
gyvenimą arpiijoje karjeravo, staiga pasidarė “moksli
ninku,” net vieno iš didžiausių ir garsiausių universitetų 
galvai Mokslinės įstaigos galva be mokslinės galvos! 
Juokai, prajovai...

Kapitalizmas, pūvantis kapitalizmas, taip operuoja. 
Jis tyčiojasi iš žmonių ir sveiko proto. Atvirai, ciniškai, 
nachališkai jis perka ir parduoda buržuazinės visuome
nės garsybes. Jos gi džiaugiasi ir didžiuojasi stovėda
mos rinkoje ant pardavimo.

INDIJOS REIKALAVIMAS1 ♦ ...

SKAITLINGOJI INDIJA veikliai dalyvauja ir Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus konferencijoje Toronto 
mieste. Jinai bando imtis taikytojo vaidmens.

Štai ji vėl išstoja su nauju sumanymu. Ji sako, kad 
* čia pat ant vietos reikia ištirti patiektus Kinijos ir šiau
rinės Korėjos kaltinimus prieš Ameriką dėl bakteriologi
nio karo. Tegu abi pusės patiekia parodymus. Tada 
galėsime spręsti, kiek tuose Kaltinimuose yra tiesos. Ne
užtenka primetimų arba užginčijimų. Duokite faktus!

£iuos žodžius rašant dar nežinoma, ką konferencija 
padarys su Indijos delegato pasiūlymu. Tuo tarpu' Ki
nija ir Šiaurinė Korėja vėl pakartojo savo kaltinimus.

Konferencijoje Kinijos ir Korėjos atstovai metė kal
tinimą ant konferencijos vadų. Jie sakosi turį atsivežę 
dokumentinių filmų parodymui konferencijos delega
tams. Tie filmai pilnutinai įrodą jų kaltinimus prieš 
Ameriką. Bet, girdi, konferencijos vadai neleidžia tuos 
filmus delegatams parodyti.

Kalbant apie Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, reikia 
turėti mintyje du dalyku. Vienas, tai pats Raudonasis 

. Kryžius ir ši konferencija, kurioje dalyvauja daugybė 
kraštų, per savo atstovus. Kitas/ tau Raudonojo Kry
žiaus Tarptautinis Komitetas,' kuris susideda iš šveicarų. 
Socialistiniai kraštai nepasitiki tuo komitetu. Jie tei
gia, kad tas komitetas yra vienpusiškas, šališkas, ne
teisingas. Jie įrodo, kad karo metu tas Tarptautinis 
Komitetas biauriai pataikavo Hitleriui ir nuo žmonijos 
akių" paslėpė hitlerininkų pravestas masines žmonių 
skerdynes koncentracijos stovyklose. ' ‘.
. Kai taip dalykai stovi, gal šioje konferencijoje iškils 
klausimas Raudonojo Kryžiaus vadovybę pakeisti, per- 
organizuoti, padaryti tokia, jog jinai visuomet būtų 

' tikrai bešališka, tikrai tarptautinė, ir • rūpintųsi tiktai 
tais reikalais, kuriems Raudonasis Kryžius yra suorga
nizuotas ir paaukotas.

VAKARINES VOKIETIJOS 
SOCIALISTAI
’ SOCIALISTAI yra keisti sutvėrimai. Tokių sutvėri
mų žihonija dar nėra mačiusi. Ypatingai tas reikia pa
sakyti apie Vokietijos socialistus.

Štai pora punktų iš jų istorijos. Po Pirmojo karo Vo
kietijos buržuazija vos tik ant vienos kojos laikėsi. So- 

• olai demokratai ją* išgelbėjo ir sustiprino. • Paskui, kai' 
ta buržuazija įsteigė kruvinąjį hitlerizmą, socialdemo
kratai perėjo opozicijom Bet jau buvo- peT vėlu. Hit
leris ir juos sutriuškino.

■ Protingi žmonės mokosi iš klaidų. Protingi žmonės 
a&tru kartu rankos į liepsną nekiša. Net ir maži vaikai 

į įokioSs klaidos jiebepadaro. . *
Bet to negalima pasakyti apie Vokietijos socialdemo- 

4 kratus. Kaip tik tą pačią klaidą jie pakartojo po An
trojo karo. Vakarinėje Vokietijoje jie išgelbėjo buržua
zijos kailį ir pastatė ją valdžion, žinoma, jiems padėjo 

’.'Amerikos, Fraricūzijos ir Anglijos ginklai.
/ Dabar, kai buržuazija jau tvirtai įsigalėjusi, kai jos 
galva klerikalas Adenaueris eina Hitlerio pėdomis, Vo
kietijos socialdemokratai pereina opozicijon ir jį pa- 
*smerkia. Jie dabar jau pasmerkia jo politiką. Jie rei*-'

“OT KUR ŠUO 
PAKASTAS”

Chicagos Vilnis gražiai 
išlukštena tas rietenas, ku
rios eina tarpe klerikalų ir 
“Lietuvos diplomatų.” Pa
citavęs klerikalą Mankūną 
dėl klerikalų nepajėgimo su
sikalbėti su “diplomatais” 
dėl “lėšų tvarkymo ir pini
ginės •atskaitomybės,” dien
raštis sako:

Ot kur šuo pakastas, žadei- 
kis sėdi ant krūvos užšaldytų 
pinigų. Jis nepripažįsta VLI- 
Ką (vyriausią komitetą) jo
kia vyriausybe, žadeikis skai
tosi tik su kitais smetoniniais 
diplomatais — Lozoraičiu ir 
Balučiu. Jie. leidžia pinigus 
savo nuožiūra ir VLIKui ne
duoda jokios atskaitos.

VLlKo pravadyriams, Kru
pavičiui ir kompanijai baisiai 
pikta, kad prie tų užšaldytų 
fondų jie negali prieiti.

Tas pat Markūnas gvoltau- 
nai šaukia ‘Darbininke’: “Mū
sų, diplomatų tarpe pradeda 
reikštis klikos, kurios be ato
dairos savinasi jiems nepri
klausomas teises... kartu su 
tuo ši grupė (diplomatų) rodo 
kas kartą didesnių pastangų 
paimti į savo rankas vis pla
tesniu mastu vyriausybines 
funkcijas”.

Ar ne švinstva ? VLIKas 
sako, kad jis yra vyriausybė, 
kad jis yra “vyriausias orga
nas”, bet tie pilypai iš kana
pių — žadeikis, Lozoraitis, 
Balutis—kėsinasi paveržti jų 
valdžią! Ar tai ne kiaulystė?

Ištikrųjų, jei tie Amerikos 
lietuviai, kurie dar duoda pi
nigų VLIKui ir šimutinei-gri- 
gaitinei tarybai, žinotų del ko 
eina tos rietenos tarpe anų 
dviejų klikų, tai daugelis jų 
pasakytų: nei cento tiems po
litiniams avanturistams!

Juk tikrenybėje tie užšal
dyti fondai, prie kurių šildosi 
Žadeikiai, priklauso lietuvių 
tautai. Tai yra Lietuvos pini
gai. Klerikalų valdomas “vy
riausias komitetas”, kuris rei
škia pretenzijų tuos fondus 
kontroliuoti, yra toks jau pri- 
buišas, kaip ' ir smetoniniai 
diplomatai. Bet, mat, žadei
kis “pripažintas,” nors jo at
stovaujama valdžia pakratė 
kojas 1940 metais. Dvylika 
metų jis nieko neatstovauja, 
bet jis valdo fondus.

'žadeikį klerikalai ir jų gi
zeliai socialdemokratai ligi 
šiol neatakavo. Jie atakuoda
vo tik Lozoraitį, kuris tupi 
Romoje ir nori -iškilti į centri
nę figūrą tame avanturistų jo- 
marke, žadeikis gan ilgą lai
ką, tupėjo ramiai. Klerikalai 
tikėjosi patraukti jį į savo puy 
sę, Bet kada žadeikis nuvyko 
Londonan konferuoti su Lozo
raičiu ir Balučiu, tuomet kle*- 
rikalams paaiškėjo, kad su 
juo nepadarysi turgaus. Jis 
tupi ant krūvos pinigų ir nero
do mažiausio noro nutupt nuo 
jos.

, A. Mankūnas piktai švokš
čia: “Ministeris žadeikis pra
ktiškai savinasi sąmatos (biu
džeto) sudarymą ir vykdy
mą”.

Užuot dalinęsis pinigais, 
žadeikis atkišo ' didelę špigą 
Krupavičiui, žalkauskui, ši
mučiui ir Grigaičiui.

KREIVAS KUOLAS
IR KELEIVINIAI
IGNORANTAI

Liepos 24 d. Laisvėje bu
vo trumpai pažymėta, kaip 

kalauja, kad Vakarinės Vokietijos parlamentas nepripa
žintų Adenauerio patdarytos sutarties su Amerika, An-, 
glija ir Francūzija. Reikalauja didžiųjų valstybių susi
tarimo ir apvienytos Vokietijos.

Reikalavimai teisingi ir geri. Bet jie keliami jau be
veik per vėlai. Adenaueris su jais nebesiskaito.

Kas kita, jeigu socialistai tuojau po karo nebūtų par
sidavę buržuazijai ir okupantams, bet būtų kovoję prieš 
kapitalizmo atsteįgimą. • Jei ir Vakarinėje Vokietijoje, 
kaip Rytinėje, būtų buvus sukurta socialistinė santvar
ka, jau seniai visa Vokietija būtų buvus suvienyta. Ne/ 
reikėtų dabar būti opozicijoje ir niautis su Adenauerih.

Išdavystės kelias pagimdė išdavystę ir desperaciją.

Amerikos kapitalistams pa
galba taksų sistemos vab- 
džia‘ padeda kovoti darbo 
unijas ir laužyti streikus. 
Tai baisiai nepatiko Kelei
vio redaktoriams. Tik pa
siklausykite :

“Nukalbėta, kaip iš Sta
lino gramofono. Bet kurgi 
faktai? Kada ir kuriai 
korporacijai valdžia užmo
kėjo $5,000,000 dėl jos pel
nų sumažėjimo?

Faktų Bimbos uorganas 
nepaduoda, nes tokių faktų 
negali nei būti. Ir koks gi 
tokiam atlyginimui galėtų 
būti pagrindas? Kokiu gi 
būdu korporacija galėtų 
valdžiai įrodyti, kad jeigu 
nebūtų buvę streiko, tai ji 
būtų padariusi 10 milijo
nų dolerių daugiau?

Tai yra tokia durna pa
saka, kad ir kreivas kuolas 
galėtų juoktis.”

Nežinome, ką darys tie, 
kreivieji kuolai, bet užtikri
name, kad iš keleivinių ig- 
norantų gražiai pasijuoks 
visi žmonės, kurie šį tą nu
simano, kaip operuoja A- 
merikos taksų sistema.

Keleiviniai ignorantai 
reikalauja faktų. Gerai, pa
tieksime, gal ir jie ko nors 
pasimokins.

Ar Keleivis yra girdėjęs 
apie devynių mėnesių lo
kautą 11946 metais prieš 
Allis - Chalmers' korporaci
jos darbininkus? Buvo ap
skaičiuota (korpora c i j o s 
advokatai mokėjo apskai
čiuoti, nebijokite), kad ko’r- 
po racijai ta kova prieš sa
vo darbininkus kaštavo 
$35,000,000. Ar žinote, kiek 
mūsų valdžia tų kaštų pa
dengė? Mūsų valdžia su
grąžino Allis-Chalmers kor
poracijai prieš 1946 metus 
sumokėtų taksų net $25,- 
000,000! Ne penkis milijo
nus/ bet dvidešimt penkis! 
Ar keleiviniams ignoran- 
tams užteks šio fakto ?

Jeigu neužteks, tai jie ga
li pasiteirauti, kiek U. S. 
Steel, Westinghouse, Ge
neral Motors, .Americap 
Smelting & Refining ir 
daugybė kitų kompanijų bei 
korporacijų yra gavusios is 
valdžios iždo “pašalpos,” 
formoje sugrąžintų taksų, 
jų kovoje prieš Amerikos 
darbo unijas. Nebijokite, 
plieno trustas mokės val
džią aplupti ir su neseniai 
įvykdsju plieno darbininkų 
streiku.1 Didele dalį korpo- 
racijų nuostolių padengs 
valdžia.

Šita biauri ir neteisinga 
taksų sistema kaip tik ir 
skatina korporacijas nesi
skaityti su darbininkais, 
neprisileisti unijų, nesisku
binti susitaikyti, kai iškyla 
streikas. Jos žino, kad bent 
jau didelę dalį nuostolių jos 
atsiims iš mūsų valdžios.

LIETUVIAI FAŠISTAI 
PAS VOKIŠKUS 
HITLERININKUS

Lietuviams fašistams ne
užteko taikanti vokiečiams 
hitlerininkams karo metu. 
Jie tą savo priešlietuvišką 
piktą veiklą tęsia ir dabar 

Vokietijoje. Vakarinėje Vo
kietijoje vis aukščiau ir 
aukščiau keliant gaką hit
lerininkams, jiems talkon 
jau atvirai ateina lietuviš
kieji fašistai.

Štai kaip skamba vienas 
pranešimas:

Per Sekmines Frankfurte 
buvo suruoštas demokratinio 
vokiečių jaun. “Bund Deu* 
tscher Jųgend” (sutr. BDJ) 
sąskridys, kurtame, susisiekę 
su Lietuvybei Išlaikyti Tary
ba (LIT) ir In f. Taryba (IT), 
dalyvavo ir lietuvių jaunimo 
atstovai: V. Natkevičius, A. 
Gintautas, O. Vaitkevičius ir 
P. žemaitis. Sąskridis vyko 
Frankfurto a. M. stadione. 
Susirinko per 5,000 BDJ na
rių ir iš 17.valstybių 150 už
sienio svvečių. Tremtinių jau
nimo tebuvo kviesta iš Vokie
tijos kaimynų, Sąskrydžio tik
slas — parodyti vokiečių Vi
suomenės jaunimo antikomu
nistinį nusistatymą ir savitar- 
py jaunatviškai praleisti Sek
minių šventes. Po BDJ pirm. 
Lutho atidaromosios kalbos 
buvo pakelta 18 vėliavų, tarp 
jų ir mūsų trispalvė, kurią pa
gamino patys vokiečiai. Po 
katalikų ir evangelikų pamal
dų buvo deklaruoti pagrindi
niai BDJ nusistatymai: prieš 
komunizmą, už suvienytą Vo
kietiją ir suvienytą Europą.

Kadangi atvirai hitleri
ninkais skelbtis, dar kol kas 
nepopuliaru, tai tie vokiški 
hitlerininkai vadina save 
“demokratais.” Atminkime, 
kad ir Hitleris vadinosi, 
skambiu ir populiariu var
du— nacionalistiniu socia
listu.

Lietuviams f a š i s t-a m s 
niežti, kailis. Jie jau pa
miršo, kaip karo metu hitle
rininkams padėdami Lietu- 

wą naikinti, jie nudegė na
gus ir turėjo sprukti iš Lie
tuvos. Kur jie bėgs, kai ir 
Vakarinėje Vokietijoje lai
mės. darbininkų klasė?

APIE PAJŲ DAUSOSE
“The Catholic Worker” 

daro išvadą, kad tikintie
siems siūlymas “pajaus de
besyse” pradeda prastai 
veikti/ katalikų bažnyčios 
biznį. Dorothy Day Pašo:

“Neseniai išleistoje ko
munistinėje brošiūroje sar
koma: ‘Religiją pasilieka 
žalinga ir reakcioniška ide
ologija, nes ji skiepija pa
žeminimą n visiems žemiš
kiems daiktams, ir taip ati
traukia žmones nuo kūlimo 
komunizmo... Skėl b i m a s 
gyvenimo po mirties ir šau
kimas rūpintis tiktai savo 
siela yra priešinga sovieti
nei koncepcijai. Tikėjimas 
į užgrabinį gyvenimą suka- 
neveikia tikintįjį ideologi
niai, išugdo jame kraštuti
nį individualizmą ir supa
ralyžiuoja jo valią kovoje 
už komunizmą!’

“Mes bijome, kad taip 
dažnai esti kovoje už socia
lini Ir rasini, teisingumą. 
Sena/ IWW daina ‘You’ll 
get pie in the sky, when 
you die’ labai dažnai esti 
krikščionių susiraminimu. 
Mes sau sakome: ‘Juk Die
vas mums padės, jis nu
trenks žemėn galinguosius 
nuo sostų ir turtuolius ap- 
tušins... Jis pamaitins al
kanuosius. Mes gi iš savo 
pusės mažai ką tedarome, 
arba nieko nedarome, o vis
ką paliekame Dievui.”

Toliau taip esą nebegali
ma elgtis. Dorothy t Day 
reikalauja^ kad katalikai 
pradėtų daūgiati rūpintis ir 
žemiškais reikalais.

Patarimas geras ir svei
kas. Į tai turėtų atkreipti 
dėmesio ir lietuviškieji' “tė
veliai.”

Konferencija Lietuvos TSR istorijos 
periodizavimo klausimais

Šiomis dienomis Vilniuje 
įyyko Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Lietuvos is
torijos instituto suorgani
zuotoji konferencija Lietu
vos- TSR istorijos periodi
zavimo klausimais. Kon
ferencija sukėlė didelį susi
domėjimą respublikos pla
čiosios mokslo visuomenės 
tarpe. Kartu su mokslinin
kais jos darbe dalyvavo 
Lietuvos" aukštųjų ir viduri
nių mokyklų dėstytojai. 
Tris dienas buvo svarsto
mos “Lietuvos TSR istori
jos periodizavimo tezės.”

Konferencijos dalyviai iš
klausė Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Lietuvos is
torijos instituto direkto
riaus. pavaduotojo istorijos 
mokslų kandidato G. Ko- 
niuchovo pranešimą “Apie 
Lietuvos istorijos periodi
zavimo principus.” Po to 
buvo skaityti pranešimai 
pagal visus , Lietuvos TSR 
istorijos laikotarpius. Is
torijos mokslų kandidatas 
P. Kulikauskas padarė pra
nešimą apie pirmykštės 
bendruomenės santva r k o s 
Lietuvos TSR teritorijoje 
periodizavimą. Feodalizmo 
epochos Lietuvos istorijos 
periodizavimo klausimui 
buvo skirtas istorijos 
mokslų kandidato J. Jurgi
nio pranešimas. Lietuvos 
istorijos instituto moks
linis ■ sekretorius N. Ei- 
cher-Lorka padarė praneši
mą apie kapitalizmo laiko
tarpio 'Lietuvos istorijos 
periodizavimą. Pranešimą 
tema “Kovos už socializmą 
Lietuvoje pirmasis etapas 
(1918-1919 m.)” skaitė Lie
tuvos KP CK Partijos isto
rijos instituto — ifaarkso- 
Engelso - Lenino instituto.

Lawrence. Mass.
ŽINELES

Per keletą mėnesių buvo 
laukiama Arlington Mill dirb
tuvės atidarymo po nauju 
vardu. Pagaliau tapo atidary
ta, bet vien tik “comrūmis”. 
Ima darbininkus iš naujo. 
Kiekvienas turi vėl pereiti 
per daktaro egzaminaciją ir 
atlikti visus kitus kompanijos 
patvarkymus.

Pirmiau šiame skyriuje dir 
bdavo ir moterys, bet dabar 
jau nedirbs. 1 Dirbs tiktai vy
rai po naujomis algomis. Tu
rės po 4,“comus” ir alga bus 
$1.10 per valahdą, o pirmiau 
gaudavo $1.98 per valandą. 
Darbininkai turės daugiau 
mašinų ir algos bus mažesnės. 
Tai t,aU ir “šventos Agotos 
duona” : nei įkąsti, nei numes
ti; Vergauk ir gyvenk pusba
džiais

Tam pačiam pastate kita 
kompanija pradėjo dirbti. 
Darban priima darbininkes. 
Nepasakė, kiek algos mokės. 
Išdirbusios gavo po 75 centus 
į valandą, kuomet pirmiau 
ant tokio darbo mokėdavo po 
$2 j valandą! Ir dar panai
kintos apmokamos vakacijos 
ir šventadieniai.

Darbininkai ir darbininkės! 
Budėkite, nemiegokite. Jeigu 
nebūsite organizuoti, tai vė
liau dirbsite už 25 centus per 
valandą, nes plie to. einama. 
Stokite į unijas. Prigulėkite 
prie , progresyviškų organiza
cijų.

American Woolen kompani
jos prezidentas Francis Whi
te nepasirodė ant tardymo. 
Mass, valstijos komisiohierius 
ir CIO surengė apklausinėji
mą kas link kraustymo dirb
tuvių. į Pietus. Tur būt Mr. 
White neturėjo gero atsaky
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prie VKP CK filialo direk
torius R. Šarmaitis. Lietu
vių tautos kovos už Tary
bų valdžią ir socializmow- 
statymą laikotarpio pagrin
diniams etapams buvo sxir- 
tas respublikos Mokslų aka
demijos viceprezidento J. 
Žiugždos pranešimas.

Konferencijoje skaitytieji 
pranešimai buvo plačiai ap
svarstyti. Diskusijose kal
bėjo Vilniaus Valstybinio 
universiteto profesoriai Ja
blonskis, Gabrielianas,k Jo
nynas, respublikos Mokslų 
akademijos tikrasis narys 
Korsakas, Lietuvos TSR už
sienio reikalų ministras 
Gaška, Lietuvos istorijos 
instituto mokslinis bendra
darbis Orda, respublikos 
Mokslų akademijos nariai- 
korespondentai Slavėnas ir 
Pakarklis, istorijos mokslų 
kandidatas Girdzijauskienė, 
Lietuvos KP CK Partijos 
istorijos instituto vyresny
sis mokslinis bendrajfer- 
bis Komodaitė, respublraus 
Mokslų akademijos tei^s 
instituto direktorius Bulo
vas ,lietuvių literatūros in
stituto mokslinis bendra
darbis Pranokus, Vilniaus 
Valstybinio universiteto vy
resnysis dėstytojas Fain- 
hauzas, Lietuvos KP CK 
Partijos istorijos instituto 
direktorius Šarmaitis, Vil
niaus Valstybinio universi
teto archeologijos ir etno
grafijos katedros vedėjas 
Kulikauskienė, Partinės 
mokyklos prie Lietuvos KP 
CK istorijos katedros vedė
jas Daukša. .

Baigiamąjį žodi įtarė Lie
tuvos TSR Mokslų akade
mijos viceprezidentas pro
fesorius J. Žiugžda. F 

(1952 m. bal. 12 d.)

mo, ar bijojo. Turės pasiaiš
kinti, ypač unifos vadams, 
nes kompanija pasirašė dvie
jų metų kontraktą.

Atėjo kaleina ir forma
hams. Kompanijos pradėjo at
leidinėti tuos bosus, kurie tu
rėjo dideles algas. Kitos kom
panijos paėmė pavyzdį iš Pa
cific Mill kompanijos. Tai pa
moka boseliams, kurie jodinė
ja dirbtuvėse ant darbininkų, 
sprando. Jeigu darbininkas 
pasisako, kad jam per sunku 
dirbti, tai boselis atkertai. 
“Eik laukan!” Dabar tegiilpr 
jie paragauna kompanijos py
ragų. <

★
Lawrence Laisvės vajus dėl 

sukėlimo dešimties tūkstančių 
dolerių fondo geriau' sekasi, 
negu tarybininkams ir blafi- 
ninkams sugelti pinigų atpir
kimui Lietuvos. Jie čia buvo 
surengę prakalbas žvejinin- 
kams ir manė, kad gerai pa
žvejos. Bet kaip jie patys sa
ko, kad iš 400 publikos vos su
rinko 70 dolerių su centais. O 
kiek, jie primelavo, kiek jie 
prikeikė drg. A. Bimbą, verk
dami. Liepė “neskaitykite 
Laisvės”. Tik verkė, “duokite 
pinigų, nes' mes sėdime Wa
shingtone ir atpirksime Lietu
vą”. žmonės suprato, kas per 
žuvauninkai jie yra ir mažai 
tedavė.

Mes gi per trumpą laiką su- 
kėlėme $200 Laisvės fondan. 
Tas tik parodo, kad Lawren
ce lietuviai yra susipratę 
žmonės. Jie supranta darbi
ninkiškus reikalus ir progvesy- 
višką. spaudą. .

Tapo palaidota Helen PiS" 
ponis. Palaidota su bažnytine^ 
mis apeigomis. Buvo našlė ir 
nelabai žinomu. Lai jai būna 
lengva, žemė. S. Penkauakas 
■ ■  .,.1 , .W~. ■ ...»



Naujos Anglijos motery sąryšio 
piknikas jau artėja

Gerbiamos drauges! Perei
tame Sąryšio suvažiavime 
draugės vienbalsiai nusitarė 
rengti savo metinį pikniką 
lontello, Mass., su rankdar- 
Eių paroda. Piknikas įvyks 
rugsėjo (Sept.) 14 d. Nutarta 
buvo, kad kiekviena kolonija 
išsirinks savo komitetą, kuris 
tuo darbu rūpinsis.

Darbas yra didelis, bet 
visoms sutartinai dirbant, tas 
bus lengva padaryti. Pavyz
džiui, Montello draugės jau 
išrinko drg. K. Čereškienę, 
kuri kuomi rūpinsis. Visos 
inontellietės, kurios turite ko
kius rankdarbius, ar tai pie
šiniai, nėriniai, drožiniai, ar 
ką jūs tik turite namų išdir- 
bystės, ir norite, kad jie būtu 
išstatyti Sąryšio parodoje, 
tuojau, be atidėliojimo priduo- 
kite, ar susižinokite su K. če- 
reškiene.

Aš taip pat prašau kitų ko
lonijų moteris, kad padarytu

Sveikatos Temomis
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

N. GOGOLIS

TARASAS BULBA
? KARPA PO PADU

Gerb. daktare, malonėkite ir man patarti.
Mano duktė turi įkirią karpą po kojos padu. Ir ji jos 

niekaip negali atsikratyti.
Pirmiau, kol nebuvo piaustyta, nebuvo tokia skaudi. 

Dabar didesnė ir skaudesnė. Vaikščiodama, ji turi šlubuo
ti, nes negali kentėti to skausmo, ir iš to darosi labai ner- 
vuota.-

Aš pati turėjau karpą ir toje pačioje vietoje, netoli pir
štų. Aš išmirkydavau ir su dantų šipuliuku daviau karpai 
pauostyti baltojo vitriolio porą kartų į savaitę. Tai taip ir 
išnyko. Bet jinai geriau tiki į naujas metodas. Jei galima, 
patarkite, už ką iš kalno tariu dėkui.

ATSAKYMAS
Jū^ų, drauge, naminis karpos gydymas geresnis ir tik

resnis už tą moderniąją metodą.
‘ y Su tokiomis karpomis bėda. Išimti jas operacijos keliu 

galima, bet dažniausia ir vėl atauga, nes jų šaknų visų 
išimti beveik negalima. Panašiai ir su tais X-spinduliais. 
Karpos visai neboja tokių spindulių. Jos perdaug jau kie
tos ir atkaklios. Su X-spinduliais gali nudeginti kokį na
viką ant minkštų plėvių arba ir ant minkštos odos, bet ne 
ant sugaržėjusios padų odos.

Tegu jūsų duktė daro taipo pat, kaip ir jūs kad darėte 
su savąja karpa. Tik vietoje baltojo vitriolio vely gaukite 
karbolinės rūkšties (“Carbolic Acid”).

Tegu ji su šipuliuku arba jūs jai tą karpą lengvai tep
liokite porą kartų savaitėje. O ant nakties kas vakaras 
pridėkite gabaliuką medvilnės, pamirkytą ricinos alyvoje 
(“Castor Oil”). Po truputį išges karpos kraujagyslės. 
Karpa eis minkštyn ir pradės luptis. Kai visai išsilups, 
tegu vis dar deda medvilnės su ricina ant nakties.

> —o—
IŠVARGINTA RANKA SUSTINGSTA

Drauge gydytojau: Kreipiuosi į jus patarimo. Jau dau
giau, kaip metai, kaip aš turiu vargo su kairiąja ranka. 

Į Kol buvau namų šeimininkė ir netekdavo labai sunkiai 
. dirbti, buvo pusė bėdos. Tįk kai megzdavau ar šiaip dau- 

I giau padirbėdavau ta ranka, tai ji pasidarydavo lyg ap- 
A mirus, pirštai sustingę.

j Dabar dirbu dirbtuvėje, tai su ranka blogiau. Rūpinuos, 
kad ant senatvės gal nebegalėsiu jos valdyti.

Prie to, kaip tik padirbėju per dieną, tai pradeda skau
dėti iš kairio šono pečius, arti nugarkaulio. Ir degina, lyg 
būtų kokia opa.

Bandžiau daryti masažus, trynimus, bet vis tas pats.
Šiaip esu sveika, valgau gerai ir miegu. Turiu energi

jos ir noro dirbti, bet ta ranka sukaneveikia. Esu 40 m. 
amžiaus, dėl savo ūgio sunkoka. Gyvenimo pakaitos pejau- 
čiu dar. šeimynišką gyvenimą (ir lytinį) turiu laimingą, 
patenkinantį.

į ATSAKYMAS
Tikrai keblus dalykas. Persidirbimas, nuovargis daugiau- 

į šia ir sužadina tuos skausmus, sustingimą, deginimą, dilg
čiojimą. Įvargę raumenys net pabrinksta, esti persisunkę 
nuovargio medžiagomis. Tatai sudaro slėgimo į tų vietų 
nervus, jaudina juos ir į nervą įsimeta net gėlimas, neu
ralgija. žinoma, gali būti dar kokių dadedamųjų priežas- 

I čių. Gali būti mažoka kokių liaukų sunkos, sakysime, kad 
ir skydinės (pailgosios kaklo, tiroidinės) liaukos. Gal kar- 

{ - , tais tos liaukos silpnumas (o dar ir kitų liaukų — posme- 
geninės, kiaušidinių) turi ką bendra su didoku jūsų svo- 

I riu. Be to, gali būti ir kokių mitybinių trūkumų: mažoka 
kalkių, geležies, vitaminų, ypač vitamino B dalelių.

Gal būtų geriausia tūlam jaikui pertraukti darbą, gerai 
pasilsėti, pakeisti aplinkumą, atostogų pairhti keletą sa
vaičių. Jei tik sąlygos leistų. Pilnas poilsis galėtų dau- 
giausia gera padaryti.

/jjl O, kol kas, ranką reikėtų braukyti, kaitinti su diater- 
7 mija, ultra-violėtiniais spinduliais. Būtinai ir nuolatai im- 

Nb * ’kite “Vitamin B Complex tablets,” po keletą su maistu, 
bent po 9, po 15 kas diena, kol rankos nervai atsigaus.- 
Tada mažiau: po 1-2 tabletes 3 kartus kas diena. “Thy
roid Gland, 2 grs., 100 tablets”: imkite po vieną kas ry- 
'ta«; apleisdama per mėnesines. Po lašą iodino su pienu 

J V ’kas pora, dienų. Dažniau būkite ore.

(Tąsa)
—• Aš mariau, archimandritas nedavė 

jums nė pauostyti degtinės, — tęsė Bul
ba. — Prisipažinkite, sūneliai, smarkiai 
čaižė beržinėmis rykštėmis ir jaunomis 
vyšnių šakomis jūsų nugaras ir viską, ką 
turi kazokas? O kadangi jūs buvote 
perdaug jau išgudrėję, tai gal ir rimbais 
pėrė kailį? Tur būt, ne tik šeštadie
niais, bet tekdavo ir trečiadienį, ir ket
virtadienį?

— Nėra ko, tėve, prisiminti, kas yra 
buvę, — šaltai atsakė Ostapas, — kas 
buvo, tas jau praėjo.

— Tegu dabar pabandys, — kalbėjo 
Andrius, — tegu dabar tik kas nors už
kabins! Štai tegu dabar pasipainios ko
kie totorpalaikiai, tai pažins, kas yra ka
zoko kardas!

— Gerai, sūneli, dievaži, gerai! Jau 
jeigu taip, tai ir aš su jums vykstu! Die
važi, vykstu! Kokio velnio aš čia turiu 
laukti^ Kad aš tapčiau grikių sėjėju, na
mų šeimininku, žiūrėčiau avių ir kiau
lių ir plūkčiausi su žmona? Tegu pra
smenga ji: aš kazokas, aš nenoriū! Tai 
kas, kad nėra karo? Aš taip sau josiu su 
jumis į Zaporožę'— pasilinksminti. Die
važi, josiu! — Ir senasis Bulba pamažu 
karščiavosi, karščiavosi, pagaliau visai 
supyko, atsistojo užstalėje ir, padaręs di
dingą pozą, treptelėjo koja. — Rytoj iš
vykstame! Kam atidėlioti? Kokio nela
bojo sulauksime čia sėdėdami? Kam 
mums šita pirkia? Kam mums visa tai? 
Kam šitie puodai? — Taip taręs, jis ė- 
mė daužyti ir mėtyti puodus ir plėčkas.

Vargšė senutė, jau pripratusi prie 
tokių savo vyro, poelgių, liūdnai žiūrėjo, 
.sėdėdama ant suolo. Ji nedrįso nieko pa^ 
sakyti; bet, išgirdusi apie tokį baisų jai 
sprendimą, ji negalėjo sulaikyti ašarų, 
dirstelėjo į savo vaikus, su kuriais jai 
reikės taip greit skirtis,—ir niekas ne
būtų galėjęs pavaizduoti didumo jbs 
tyliojo sielvarto, kuris, rodos, virpėjo 
jos akyse ir mėšlungiškai sučiauptose 
lūpose.

Bulba buvo baisiai, užsispyręs. Tai 
buvo vienas tų charakterių, kurie galėjo 
susidaryti tik sunkiame XV amžiuje, pu
siau klajoklių gyvenamam Europos kam
pe, kada visa pietinė senovinė Rusija, 
palikta jos kunigaikščių, buvo, nusiaub
ta, visiškai sudeginta mongoliškų gro
buonių nesutramdomų antpuolių; kada> 
netekęs namų ir pastogės, žmogus-čia 
pasidarė narsus; kada gaisrovietėse, 
žiaurių kaimynų ir amžino pavojaus 
akivaizdoje, įsikurdavo jis ir įprasda- ‘ 
vo žiūrėti jiems tiesiog į akis, atpratęs 
žinoti, ar yra pasaulyje kokia riorš bai- 

.mė; kada karinga liepsna įsiplieskė ka
daise taiki slavų dvasia ir atsirado kazo
kai—plačios, laisvos rusiškos prigimties 
reiškinys, ir kai visus paupius, persikė
limo vietas, visas lėkščias ir patogias 
pakrančių Vietas sėte nusėjo kazokai, 
kurių nė skaičiaus niekas nežinojo, ir jų 
drąsūs draugai turėjo teisę atsakyti sul
tonui, panorėjusiam žinoti, kiek jų yra: 
“Kas juos žino! Jie ten po vjsą stepę iš

blaškyti: kas bairokas, tai kazokas” 
‘ (kur mažas kalnelis, ten ir kazokas).
Tai buvo, iš tikrųjų nepaprastas rusų ga
lios reiškinys: jį iš tautos krūtinės iš
skėlė nelaimių skiltuvas. Vietoj anksty
vesnių sričių, smulkių miestelių, kuriuo
se buvo pilna žuvininkų ir medžiotojų, 
vietoj besivaidijančių ir miestais bepre- 
kiaujančių smulkių kunigaikščių atsira
do rūsčios sodybos, kureniai ir kaimai, 
sujungti bendru pavojumi ir nekrikščio
niškųjų grobuonių neapykanta. Jau vi
siems žinoma iš istorijos, kad jų nuo
latinės kovos ir neramus gyvenimas iš
gelbėjo Europą nuo nenuramdomų ant
puolių, kurie grasė ją parblokšti. Len
kijos karaliai, tapę vietoj sričių kuni
gaikščių šitų plačių žemių valdovais, 
nors toli nuo jų ir silpni, būdami, supra
to kazokų reikšmę ir tokių karingų sar
gybų naudą. Jie skatino juos ir patai
kavo jiems. Jų tolimoj valdžioj esą het- 
monau, išrinkti iš pačių kazokų tarpo, 
pertvarkė kaimus ir kurenius į pulkus 
ir apylinkes. Tai nebuvo sutelkta ri- 
kiuotinė kariuomenė; jos niekas nebūtų 
matęs; bet karo ir visuotinio sąjūdžio 
atveju per aštuonias tdienas, ne daugiau, 
kiekvienas atvykdavo raitas, gerai apsi
ginklavęs, gaudamas iš karaliaus tik 
vieną červoncą atlyginimo, ir per dvi 
savaites susirinkdavo tiek kariuomenės, 
kiek niekas nebūtų įstengęs surinkti per 
jokį rekrutų šaukimą. Žygis baigdavo
si—karys grįždavo į pievas ir ariamus 
laukus, į persikėlimo vietas prie Dnie
pro upes, gaudydavo žuvis, prekiaudavo, 
darydavo alų ir būdavo laisvas kazokas. 
Amžininkai svetimšaliai ne be reikalo 
stebėdavosi jų nepaprastais gabumais. 
Nebuvo amato, kurio nebūtų mokėjęs 
kazokas: išvaryti degtinės, pasidirbti 
vežėčias, primalti parako, atlikti kalvio 
ar. šaltkalvio darbą ir, kaip priedas prie 
viso to, valiūkauti visomis keturiomis, 
gerti ir lėbauti taip, kaip moka tik ru7 
sas,—viskas jam puikiausiai sekdavosi. 
Be, rejestrinių kazokų, kurie laikė savo 
pareiga atvykti karo metu, galima buvo 
visada* jei tik labai reikėdavo, surink
ti/ištisas minias raitųjų savanorių: pa
kakdavo tik esaūlams pereiti per visų 
kaimų ir miestelių turgavietes ir aikš
tes ir, atsistojus ant vežėčių, surikti visa 
gerklė: “Klausykite, jūs, aludariai ir 
degtihdariai! Gana jums alų daryti ir 
voliotis užkrosniuose, ir savo riebiu kū
nu mušės penėti! Eikite ieškoti riterio 
šlovės ir garbės! Jūs, plūgininkai, gri
kių sėjėjai* avių ganytojai, bobų mėgė
jai! Gana jums sekioti plūgą ir pur
vinti žemėje savo geltonus batus, ir prie, 
motetų sėlinti ir riterių galią žudyti! 
Laikas pelnytis kazokų garbės!” Ir to
kie žodžiai būdavo, kaip kibirkštys, kri-’ 
tusios ant sauso medžio. Artojas laužy-, 
davo savo plūgą, degtindariai ir aluda
riai mesdavo šalin rėčkas ir daužydavo 
bosus; amatininkas ir prekijas pasiųsdąr 
vo velniop ir amatą ir krautuvę, daužy
davo namie puodus—ir visi, aliai vienas, 
atsidurdavo ant žirgų, žodžiu, rusų cha
rakteris gavo čia galingą, platų mostą, 
stiprią išorę. «.(Bus daugiau).

mėte tą patį, nes laikas jau 
trumpas.

Būtų gerai, kad kiekviena 
kolonija, išrinkus komisiją 
tam darbui, praneštų per Lai
svę kas išrinkta komisijon, ir 
kokius planus jos turi rank
darbių rinkimui.

Prašau visų kolonijų to dar
bo nepalikti, ant toliau, bet 
imtis kuo greičiausiai, nes 
kiekviena kolonija norės pa
sirodyti geriau už kitas.

C. Valangevičienė
P. S. čereškienės antra

šas : 35 Landsdowne st., Brock
ton, Mass. Telefonas: 4953-J;

Waterbury, Conn.
Rugpiūčio 10 d. Lietuvių 

Parke už Lakewood ežero 
Waterbury, Conn., turėsime 
šaunų visos Conn, valstijos iš- 
važiavimą-pikniką. Rengia Ci
vil Rights Congress, Conn, 
valstijos, gelbėjimui kalinių, 

nukentėjusių nuo Smith įsta
tymo.-

Conn, lietuvių pareiga dėti 
visas pastangas, kad šis išva
žiavimas būtų didelis ir finan
siškai naudingas. Reikia viso
kiais budais kalbinti lietuvius, 
kad važiuotų į pikniką, ir pa
tys važiuokite pilnomis maši
nomis. Bus gera orkestrą, ga
lėsime pasišokti. Gerų kalbė
tojų bus iš visos Amerikos. A- 
teidami į pikniką, pasiimkit 
maudymosi kostiumus, nes 
vanduo geras dėl maudymosi.

Komisija

Detroit, Mich.
Gerai pavykęs piknikas

Spaudos piknikas buvo sėk
mingas ir galės likt gerokai 
pelno, žmonių buvo kaip ir 
kitais kartais. Bet reikia pasa
kyt, kad tūlų gerų spaudos 
pikniko patriotų nesimatė, y- 
patingai Prano.

Pora metų atgal Grigaičio 
Naujienos paskelbė spaudos 
pikniką “komunistų” pikniku 
ir pasakė, kad tokie ir tokie 
žmonės dalyvavo piknike, ku-| 

rių tikrenybėje nebuvo. Tr da
bar jų nesimatė; taip pat ne
buvo nei praėjusiais metais. 
Bet jų vietoj buvo daug ‘‘nau
jų” lietuvių-dipukų.

Chięaga laimėjo primą ge
rąjį praizą ir porą kitų, —-ga
lima sakyti, kad chlcagiečiai 
laimėjo daug daugiau, negu 
detroitiečiai.

Buvo atsilankęs Vilnies re
daktorius V. Andrulis. Jis bu
vo pakviestas pasakyt keletą 
žodžių. Jis kalbėjo daugiau 
apie Chicago j e įvykusias kon
vencijas. Prisiminė apie Pro- 
gresyvę Partiją, ir jei ji gau
sianti *“nors penkis milionus 
balsų”, tai išgązdinsianti Wa
sh ingtoną ir gal būsiąs nusilei
dimas ir paleidimas politinių 
kalinių.

—o—
Norima atgaivinti radio

Detroito Lietuvių ’ Ėadio 
Klubo valdyba buvo sušaukus 
Radio Klubo narius per laišr 
kus, kuriuose buvo pažymėta:

Bus svarstoma, kas reikia 
daryt su Radio Klubo turtu...”

Pradžioje susirinkimo advo
katė St. Masis pasakė, kad ji 
išsiuntinėjo visiems Radio 
Klubo nariams laiškus ir pa

reiškė trumpai priežastį, pers- 
tatydama Dr. M. Palevičių, 
Klubo pirmininką, kad paaiš
kintų dalyką plačiau.
Jis savo pranešime pareiš

kė, kad R. K. turi ką nors da
ryt su Radio Klubo pinigais, 
nes, gulint banke ir nieko ne
darant, po septynerių metų 
valdžia galės paimt juos į sa
vo rankas.

Turtų sekretorė Biliūnienė 
raportavo, kad esą turto 
$4,300, ’ ir dar viršaus su pro
centais. ,

Dr. Palevičius pareiškė, kad 
esą buvę manyta-galvota, jei 
Dėt. Liet. Klubas statys dide
lę svetainę, tai prisidėt su tais 
pinigais. Girdi, dabar nors 
Klubas to nepadarė, bet vis- 
tiek vietą padidino ir esą ga
lima jam paskolint. Braižyto
jas šių žodžių jo minčiai pri
tarė. Bet po ilgų diskusijų bu
vo duota sumanymas atidaryt 
vėl Radio Klubo programą 
per oro bangas, ir pavesta tū
loms ypatoms tartis su LDS 
208 kp. jaunuoliais ir varyt 
tą darbą, jei bus matoma gali
mybės.

Paskiau buvo duotas suma
nymas: Jei nebus galima ati

daryt radio programą, tai pi3 
nigus išimt iš banko ir juos 
padėt kur nors ant didesnio 
nuošimčio.

Buvo visokių minčių. Vieni 
patarė įsigyt kur nors prie' e- 
žero plotą žemės, kur visi lie
tuviai galėtų vasaros laiku 
kvėpuot tyru oru' ir nhrdytis 
ežere. Kiti patarė atiduot 
Progresyvei Partijai.

Mano galutina mintis buvo, 
tuo tarpu paskolint Detroito 
Lietuvių Klubui $4,000, kuris 
renka paskolas nenorėdamas 
pakeist į pinigus valdiškus 
bondsus, o $300 su. virš paau- 
kot spaudai.

—o— t
Detroito miesto Tarybos 

narys Ed. D. Connor pasiūlė 
uždraust pasistatyt karus 
apie 100 blokų apielinkėje: 
West iki Cass Ave., East iki 
Randolph, South iki Detroit 
Rivęr ir North iki Columbia.

Tam sumanymui, kad nuo 7 
ryte iki 7 vakare ta apielinkė 
būtų uždaryta, pritaria coun- 
cilmanai: Doi A. Smith, Mary 
V. Beck, James Garbičk ir 
John A. Frank. '

Tuo norima padaryt dau
giau važiuotojų miesto trans- 
portacijos busais, ir padaryt 
važiuotojams platesnį kelią. 
Bet rokuoja, kad miestas pra
ras apie $9,000 kas mėnesis 
už parkinimo miterius.

—o— 
Kvailas pasigyrimas

Mrs. Nettie JPalmer pareiš
kė policijai, kad vagys įtrau
kė ją į skersgatvį ir paėmė pi
niginį maišą, kuris buvo tuš
čias. Ir Mrs. Palmer pasigyrė: 
“Aš buvau persergėta prieš 
tokius vyrukus kaip jūs, todėl 
aš nešioju pinigus kišenėje.” 
Vagišiai iškraustė kišenes, ir 
ji prarado $.17 tik todėl, kad 
per greit pasigyrė.

Spartakas

Cleveland, Ohio
Iš kelionės j Meno Mokyklą

Dabartiniais laikais, kada' 
oras karštas, važinėjimas bu
sais nėra lengvas. Nors Grey
hound busai geri; bet karštom 
dienom kiti yra šaldomi, tai 
labai nesveika įėjus- iš šilto 
oro į šaltą; sukaitęs pagauni 
šaltį.

Silpnesniam žmogui buse 
važiuojant labai trošku, nes 
langai uždaryti, o žmonės rū
ko ir dūmus leidžia.

Kai kur keliai grubūs ir iš
krato visu§ kaulus iš vietos. 
Gal tas ir neblogaį sveiką 
žmogų išjudinti.

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

l/ini 125 ATLANTIC AVĖ.,V IV/LxEdl 1 M Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas: 
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite. v

3 pusl -LaisVė (Liberty)-» Aniradien., Rugp.-Adgušt 5, 1^5

Vienos iš blogiausių stf 
Greyhound busais važinėjimu, 
tai stotyse negauni gero mais
to ir brangumas. Visur didelis 
išnaudojimas. Tikietai pa
brango dar ir faksai prisideda. 
Tankiai sVečiuotis negali, -per
daug išlaidų. Turčiai nebeSŪ- 
mano, kaip slinkti pihigttft iš 
paprastų žmonių; nei gėdos 
neturi. Išėjimo vietos stotyse- 
užrakintos, turi mokėti po 10! 
c. Kaip tfen nebūtų, bet k&da 
ant karto būrys sueina, keiri- 
šasi į toiletą su Vaikais, tai 
kitam ir ligą gali įvaryti. O 
dar gal kitas nei 10 centų iš
turi. Dar ir už abrūsėlį ar po- 
pierą rankom šluostyti reika
lauja 10 centų. Kompanijos 
žmogų taip, kaip tą leriioną 
sunkia; ištroškę dolerib, nesu- . 
mano iš ko padaryti.

Turėjau progą pamatyti 
New Yorko vaizdą. Turtdg 
begalinis, namai puikūs, aukš
ti. Yra ir šimtamečių naiftų, 
kur darbo žmonės gyvena šii- 
sikimšę * troškiose ir nešva
rioje vietose, šuneiiaf nelais
vėje, žmonės gyveną sUspaiifc- 
ti. Gatvės tikras mėšlynas, 
viskuom apverstos. Na ir šunis 
vedžiojasi po šalygatvius. į 

žmohės gyvendami senuo
se namuose neturi vietos kur 
atsivėdyti; per karščius ėitta 
ant gatvės, sėdasi kur kam pa
puola, kad kiek oro gauti. 
Ant šąlygatvio pasideda kb» 
kią skrynelę arba ir šiaip at
sisėda.

Tai tokį New Yorką ma
čiau. Eva Simatiš.

Anglija priešinasi 
tauty apsisprendimui

United Nations, N. Y. — 
Gladwyn Jebb,'Anglijos at
stovas Jungtinėse Tautose* 
užreiškėj kad jo šalis prie
šinosi ir priešinsis visiem 
patarimam, siūlantiem su
teikti koloninėms tautoms 
teisę apsispręsti per visuo
tinus balsavimus, ar jos no
ri ^įsikurti kaip savistovios 
valstybės ar vis dar paši- 
likti Anglijos globoje.

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija pa
skyrė 30 milijonų dolerių 
ba'ndymams pastatyti lėk
tuvą, kuris skristų atomi
ne jėga. ;.

Skausmas ir džiaugsmas, 
lyg šviesa ir tamsa, Vienas 
antrą seka.

, Laurence Sterile

i
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Chicago, HI.

prisisegę 
užrašu : ,zFor 

kontrolę) 
Chicago j e

M. Cant-

I

1955 me-

atstovas, 
iš Rock-

Triukšmingas buvč mitingas 
rendų kontrolės klausime

Liepos 28 d. miesto tarybos 
salėje įvyko išklausinėjimas 
rendų kontrolės klausimu. Su
sirinko visš 800 abi puses at
stovaujančių : rendauninkų ir 
namų savininkų. Pirminipkui 
Aid. Robert E. Merriam sunku 
buvo tvarkų palaikyti. Vie
niem argumentuojant, antri 
kėlė triukšmingų demonstra
cijų.

Namų savininkai 
ženklelius su

• Decontrol” (nuimti 
argumentavo, kad 
butų netrūksta.

Kunigas Daniel
well, kalbėdamas varde ka
talikų ir kitų religijų žmonių 
(Cantwell katalikų kunigas) 
sakė, kad Chicagoje trūksta 
butų dėlei apie 251,000 šei
mų. Dar ir palaikius rendų 

' kontrolę daugeliui tenka dide
liai vargti.

Jam kalbant antrosios pusės 
atstovai tiek trukdė, kad bent 
keletą kartų turėjo pertraukti 
trumpam laikui kalbų-. “Jis 
neturi nuosavybės,” pasigirdo 
balsai iš publikos.

Carl Shier, Local 6 CTO U- 
nited Auto Workers atstovas 
nuo Melrose Parko Harvester 
įmonės darbininkui, tvirtino, 
kad nuėmimas rendų kontro
lės uždėtų neapsakomą sunku
mų darbininkams. Jie būtų' 
priversti tuoj sulaužyti kont
raktų ir reikalauti daugiau 
mokesties. O dabartinis kont
raktas užsibaigia tik 
tais.

Kitas CIO unijos 
Robert Schumaker
ford, III., sakė, kad nuėmus 
rendų kontrolę žmonės tu
rėtų išsikraustyti į šėtras. 
Kada namų savininkai iš to 
pradėjo balsiai juoktis, Schu
maker išsitraukė pluošta pa
veikslų ir sakė: “Štai jums Į- 
rodymas”.

Paveikslai buvo jau gyve
nančių šėtrose Rockford o apy
linkėje. kur rendų kontrolė 
jau nuimta metai atgal. Ron
dos tuoj pakilo nuo 20 iki 30 
nuošimčių ir nekurtuose atsiti
kimuose net 100 nuošimčių. 

. Kiti rendauninkų atstovai 
atkartojo nacionalio rendų 
stabilizatoriaus Tighe E. 
Woods perspėjimų, jog nųė- 

*’ mus rendų kontrolę Chicagoje 
rendos pakiltų nuo 50 iki 100 
nuošimčių.

Vyriausiai spoksmanais sa
vininkų pusės buvo Comelius- 
Teninga nuo Chicago Real Es
tate B o a r d ir William 
Schmidt, prezidentas Property 
Owners League.
Viduje einant karštiems gin-

• Čam, lauko pusėje ėjo demon
stracija, pikietavimas. Abi pu-
sės ten turėjo savo pikietus.

Daug nekalbėjusių tikėjosi 
gauti baisa antradienį, kada 
vėl visi susirinks į miesto ro
tušės kambarius. 

______
Roselando žinios

LLD 79-ta kuopa priguli 
prie Meno Sąjungos. Taipgi 
paskyrė $5 Progresyvių Parti
jai ir $5 plieno streikieriam, 
o Narušienė ir Lapinskas pri
dėjo po $1. Lapinskas taipgi 
apsiėmė ir maisto parinkti.

Mūsų kuopa jau’ seniai yra 
nutarusi mirusiom nariam pir
kti gėlių už $10. O per pas-

- taruosius du metus mirė šio 
nariai: K. Staškunienė, Raur 
kus, L. Rimkus, A. Dauša, 
Vanagienė, J. Kiaušas, B. 
Butkus ir St. Liesčiauskas, tai 
jau už gėles užmokėta $80.

Šiemet mirė A. Semenas, 
bet kadangi jau antri metai, 
buvo nemokėta mokestis, tai"

- gėlių nepirkome.
Beje, rodos dar yra apie 18 

l narių neužsimokėjusių ir ne- 
atsiėmusių knygos “Sveikatos 
Šaltinis”. Kodėl laukiate? ’

LLD 79 kp. narys K. Dagis 
randasi apskrities ligoninėje, 
Ward 45. Taipgi J. Pažarskas 
nesveikuoja. Gal turės eiti ant 
operacijos.

Aido Choro Bfeach Pare bus 
pas Straukus — “Lietuviškoje 
Palangoje”, rugpjūčio 9 ir 10

%

Atostogų mokykla 
joms patiko

Jaunos choristės Elenore 
Stakovaitė ir Mary Anne Wil- 
sonaitė sugrįžo iš LMS Atos
togų Mokyklos pilnos gero 
ūpo ir planų lietuvių meninei 
saviveiklai. Jas sužavėjo ir 
toji graži worcesteriečių O- 
lympia Parko aplinka ir ne
užmirštamas tenykščių lietu
vių draugingumas ir pasišven
timas dideliam darbui vardan 
tos mokyklos palaikymo. Di
džiai dėkingos jiems.

Daug ka gražaus jos pasa
kojo. B'et kad mergaitės pa
čios žadėjo kai ką parašyti iš 
mokyklos, tad čia tenkinuosi 
tiktai priminimu jų nuotai
kos.

Ne mažiau ūpingos sugrįžo 
Mary Annės motina Mary 
Wilson ir jos'draugė Mary 
Tamelis. Jos abi padėjo wor- 
cesterietėms šeimininkauti, 
mokiniams ir jnokyklos sve
čiams valgius gaminti. Stebisi 
worcesterieciu ištverme ir ga
bumu tokį didį darbą tvarko
je išvesti ir išlaikyti draugin-* 
gą nuotaiką.

Kas dieną per ištisas dvi su 
virš savaites po kelis valgius 
pagaminti masei žmonių ir 
paduoti, palaikyti švarą, tai 
milžiniškas darbas. Ir jos-jie 
tą darbą atliko gerai ir malo
niai, tarsi tai būtų buvęs koks 
vienadienis banketas.

—Smagu buvo su jais dirb- 
ti ir gaila skirtis, — sako jos.

Jos taip pat jautriai dėkin
gos Deksniams, pas kuriuos 
buvo apgyvendintos. Sako: — 
Deksniai iš karto davė mums 
dviem lova. Bet kuomet išsi
tarėme, kad nepratusios gulė
ti dviejose, negalime užmigti, 
jie atidavė mums ir savo lo
vą, kad galėtume gulėti pas- 
kyrium, o patys atsigulė ant 
sofos, nors ir patys nebe jau
nuoliai, ne bile kur begalima 
gerai išmiegoti. Išleisdami dar 
apdovanojo.

Ypatingo džiaugsmo joms 
suteikė ir tas, kad mokiniai ir 
kiti mokyklos dalyviai Įverti
no ju darbą, mokyklos užbai- 
gtuvėse tai atžymėdami su 
dovanėle bendrai nuo visų.

Girdisi, kad ir visi kiti ten 
atostogavusieji sugrįžo sir go
riausiais linkėjimais LMS A- 
tostogų Mokyklai gyvuoti ir 
ryžtingi jai, kuo galima, pa
dėti, kad ji ne tiktai gyvuotų, 
bet dar galėtų ir augti. V.

Išvyko į Detroitą
iš Brooklyno ir apylinkės 

keliolika žmonių išvažiavo į 
Lietuviu Darbininku Susivieni
jimo Seimą, vykdomą Detroi
te.-Dabar tiktai laukiame * iš* 
Seimo žinių. Nariai nekant
riai. lauks rugsėjo mėnesio ir 
kuopų susirinkimų, kuriuose 
turės progą išgirsti savo dele
gatų pranešimus.

I ■ ___________

Biznis pirm visko

Brooklyniečiui prekiauto
jui kūrenamuoju aliejumi bu
vo iškelta keliuose punktuose 
kaltinimai, kad jis nuo 1945 
iki 1948 metų nuslėpęs nuo 
valdžios taksais $9,996. Jis 
prisipažino kaltu- viename 
punkte, z nedamokėjime val
džiai $741. Jį nuteisė metus 
ir dienų kalėti, bet paleido po 
$1,500 kaucijos > trims savai
tėms, kad galėtų sutvarkyti 
savo biznį.

dienomis. Maistas susidės iš 
namie raugintų agurkų, rūg
štaus pieno, naminių kilbasų, 
šinkos, kiaušinių, virtinių ir 
tt., ir visokio gėrimo. Aido 
Choro nariams viskas veltui, 
o svečiams šeštadienį nuo pie
tų ir sekmadienį visą dieną 
kainuos $5; tik sekmadienį vi
są dieną $4 ypatai* Dan Yla*

Uni jistams ir progresy viams 
yra progų rinkimuose

Kairieji unijistai “pavojin
gai nedavertina” progų lai
mėti 1952 metų rinkimuose, 
pareiškė George Blake Char
ney, darbininkų vadas komu
nistas, kalbėdamas keliems 
šimtams unijistų New Yorke 
liepos 30-tą.

Rinkimai kaip tiktai teikia 
progą uni jistams pažengti 
pirmyn kovoje už taiką ir pro
gresą, sakė jis. Vyraujančios 
didžiojo biznio sekcijos sie
kia šiuose rinkimuose sunai
kinti darbininkų laimėjimus, 
kuriuos jie atsiekė per pasta
ruosius 20 metų. Jie nori įsi
gyti vis daugiau galios ir už
sieniuose ir sudaužyti liaudies 
pasipriešinimą tiems grobikiš
kiems žygiams.

Kaipo pavyzdį, ką gali lai

Kilo reikalavimai 
atstatyti teisėją

Kings Apskrities (Brookly
no) American Labor Party 
(darbiečių) ir Portorikiečių 
Taryba pareikalavo atstatyti 
iš pareigų teisėją magistratą 
Abner Surpless, kaipo netin
kamą teisėjo-pareigoms eiti.

Surpless savo neapykantą 
darbininkui, teismo keliu ieš
kančiam jam nedamokėto už
darbio, išliejo piktais žodžiais, 
neigimu to darbiniriko kaipo 
portorikiečio.

Incindentas įvyko liepos 
29-tą, Flatbush miestiniame 
teismabutyje. Ten atėjo Her
berto Sanchez Martinez, 24* 
metų, namo prižiūrėtojas. Jis 
skundė Lanson Gardens, bu
vusius jo samdytojus, reika
laudamas atmokėti jam $625, 
kurių samdytojas neatmokėjo 
jam priklausančiomis algomis. 
Ir štai, kaip teisėjas nuskriau
stų darbininką “užtarė”, “pa
guodė” :

“Nelaimė, kad tie žmonės 
yra Jungtinių Valstijų pilie
čiais. Užsilaikykite kaip ame
rikonai, d ne kaip žmones, 
kurie nuolatos užkabinėja, er
zina.”

Negana to, teisėjas leido 
buvusio samdytojo advokatui 
kamantinėti, ar darbininkas 
esąs komunistu. Kuomet dar
bininko ądvokatas Seidel tam 
pasipriešino, sakydamas, kad 
čia einasi klausimas darbinin
kui nesumokėto uždarbio, o 
ne pažiūrų, teisėjas pagrumo,- 
jo advokatui uždarymu kalė
jime.

Darbininkas sakė reporte
riams, kad pirmiausiame per- 
kvotime '•atsiliepė apie perto- 
rikiečius Užgaulingai, sakyda
mas: “Jie atvyksta čionai nei 
a n g 1 i škai nesukalbėdami. 
Kuomi jie mano esą?”

Iš tokios kalbos gaunasi iš
vada, kad naujai atvykusieji 
portorikiečiai, kuriu šalį Jung
tinių Valstijų valdžiayvaldo ir 
kurie yra mūsų šalies pilie
čiais, turėtų tylėti net tuomet, 
kai samdytojas nemoka algos 
už darbų, nes “jie nesukalba 
angliškai.”.

Gerhard A. Puff, 38 metų, 
tapo oficialiai įkaitintas žmo
gžudystės pirmame laipsnyje 
už nušovimų FBI agento Jo
seph B*rock. Puff tebebūna li
goninėje, buvo pašautas..

Kalėjimo vežimui susidūrus 
su auto’, 10 kalinių ir viena 
auto keleivė tapo sukrėsti. Du 
asmenys nuvežti ligoninėn.

n-RADIO CUT MUSIC HALL
Rockefeller Center

“IVANHOE”
Rebert Elizabeth Joan

TAYLOR ‘ TAYLOR * FONTAINE
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mėti liaudies, ypačiai unijistų 
remiami sąjūdžiai Charney 
parodė, kaip padidėjusiaifi ju
dėjimui už taiką pavyjeo Kon
grese sustabdyti pasimojima į- 
vesti verstina visų 'jaunukų 
militarinį apmokymų (Univer
sal Military Training-UMT). 
Taikęs reikalą pastiprino plie
no ir kiti streikai, parodyda
mi, kad darbininkai jaučia 
karo ekonomijos smūgį ir kad 
jie smogia atgal, kad jie “ne
pasiduoda šūkavimui už ka
rą.’’

Mitinge dalyvavo daugelio 
unijų eiliniai nariai, susido
mėję išgirsti vieni kitų, o taip 
pat ir darbininkų politinės 
partijos vadovaujančio nario 
nuomonę apie tai, kas galima, 
ko reikia siekti šiuose rinki
muose.

{Veikia nominuoti 
įkalintą vadą

New Yorko Harleme, nog- 
rų ir baltųjų biednuomenės 
apgyventame distrikte, ne 
juokais plinta judėjimas pa
statyti kandidatu ir išrinkti į 
New Yorko1 Valstijos Seimelį 
dabar esantį kalėjime darbi
ninkų vadą komunistą Benja
min J. Davis.

Davis seniau buvo dviemis 
atvejais išrinktu į New Yorko 
Miešto Tarybą. Yra įkalintas 
ne už kokį prasižengimą, ne 
už kokį suokalbį prasižengti. 
Jis buvo • nuteistas einant 
priešdarbininkiškuoj u Smith 
aktu. Jo kaltintojai sakė, kad 
jo idejos-mintys esančios pa
vojingos. Taip sakė samdyti 
šnipai — “liudytojai”, pasis
tatę geriau žinančiais jo min
tį už patį tos minties savinin
ką. 1 ■

Uždėti ant baloto kandida
tą į Senatą/ reikia surinkti 
1,500 piliečių parašų tame pa
čiame distrikte, kuriame kan
didatas statomas. Freedom 
Party, kuri Davisą išstatys, 
žada tuo nesitenkinti, surinkti 
keleriopai daugiau parašų, 
negu reikalaujama. Surinks 
tiek, kad ir didžiausiomis pa
stangomis tuos parašus atmes
ti nepajėgtų numėtyti iki mi
nimum.

Pirmame bandyme parašus 
rinkti darbuotojai gavę 350. 
Reikšminga tas, sako to darbo 
vedėjas Jesse Gray, kad tarpe 
pasirašiusių yra demokratų ir 
republikonų balsuotojų.

Davis visame distrikte buvo 
žinomas ir mylimas darbinin
kų ir liaudies vadas. 1943 me
tų rinkimuose, kuomet jis bu
vo pirmu' kartu išrinktas, taip*, 
gi 1945 metais, kadą jis iš 
naujo buvo išrinktas, Davis 
buvo gavęs daugiau balsų už 
visus kitus, kitų partijų kandi
datus. žmonės jo gerų darbų 
neužmiršo lig šiol. Jie per
žengia partines ribas pasira
šyti už jį, nežiūrint, kad jis 
yra persekiojamos vadovau
jančios darbininkų partijos 
narys ir už tai įkalintas.

Neseniai ten pradėjo rinkti 
parašus už Davis išlaisvinimą* 
Tas Free Davis peticijas bė
giu vieno' mėnesio laiko pasi
rašė 13,000 asmenų, žinoma, 
tuos parašus lengviau gauti, 
negu rinkiminius. Parašai iš
statyti kandidatų yra dau^ di
desnė problema. Pasirašanty
sis turi būti ne tiktai pilietis 
ir to distrikto įgyventoj as, bet 
jis taip pat turi būti balsavęs 
praėjusiuose rinkimuose ir už
siregistravęs, išbuvęs reikalau
jamą laikų tame pačiame dis
trikte. Rinkėju parašų taip 
pat teguli būti tiktai balsavęs 
ir tame distrikte- gyvenąs pi
lietis. K-nas.

( , * • S

Bušų linijos pasiliks 
neparduotos

I

Majoras Impellitteri prane
šė, kad penkios miestinės bu- 
sų linijos pasiliko nebepar- 
duotomis privatiškoms kompa
nijoms. Priežastis: unijistai 
netylėjo, pareikalavo visų tų 
teisių, kokias turėjo miestinėse 
linijose. Kompanija atsisakė 
tomis sąlygomis busus pirkti.

Iš karto kompanija tikėjosi, 
kad nupirks tiktai busus ir 
teisę vartoti tas linijas. Darbiu 
ninkai unijistai pareiškė, kad 
ir jie turės pasilikti savo dar
buose. Kompanija dėl to de
rėjosi, bet, pagaliau,, sutiko. 
Tuomet kilo klausimas pensi
jos, kurios fondui' dalį moka 
darbininkai nuo savo uždar
bio, o kitą damoka miestas. Į 
tą fondą jau yra sudėta arti 
milijonas dolerių. Kompanija 
atsisakė imti atsakomybę už 
tą pensijų fondą.

Šis perkamųjų linijų fondas 
kompanijai nebūtų buvęs pro
blema, nes į jį jau daug su
mokėta, o paliečia darbininkų 
nedaug, apie 350. Tačiau nu
pirkus linijas, o sykiu ir atso- 
komybę už fondą, senųjų kom
panijos linijų darbininkai irgi 
galėtų pareikalauti pensijų 
fondo. Tas ir sulaikė kompa
niją nuo pirkimo linijų.

Unijistai pažadėjo 
talkos laikraščiui

Angliškojo darbininkų dien
raščio Daily Worker leidė- 
jamsį atsišaukus į unijistus jų 
susirinkime, unijistai pasiža
dėjo gauti laikraščiui 1,400 
prenumeratų. Pusę to skai
čiaus gaus dienraščiui, kitą 
pusę' savaitinei jo laidai, The 
Worker.

Unijistai pripažino, kad 
laikraštis yra nepavaduoja
mas j įrankis kasdieninėje ko
voje už žmoniškas darbo są
lygas ir uždarbius, Ir kad taip 
pat <rra nepavaduojamai svar
bus rinkimuose gavimui balsų 
už taikos. kandidatus, taipgi 
ištikimas talkininkas kovoje 
už taiką per ištisus metus.

Pakėlė pieno kainą
Valdinis Turgaviečių De- 

partmentas praneša, kad lei
do pakelti pieno kainą po pu
se cento kvortai. Pakėlimas e- 
sąs sezoninis, kaipo priedas 
pieno pristatytojams vidurva
sariu, kuomet pieno būna ma
žiau.

Krautuvėse, kur kvorta kai
navo 21 centas, parduos dvi 
už 43 centus. Perkančiam tik
tai vieną kvortą, pakėlimas 
bus jau visas centas, ne pusė 
cento.

Kaltina apiplėšime
Areštuotas brooklynietis 

Moses Haynes, 21 metų, gy
venantis 411 Ralph Ave. Jį 
kaltina, kad jis apiplėšęs 
kriaučiaus šaputę,' kur laimė
jęs $26. Beį tame apiplėšime 
pametęs jau gatavai išpildytą 
darbui gauti aplikacijos blan
ką, pagal kurių pas jį atsekė 
ir areštavo. Jį sulaikė be kau
cijos.

Kariškis Logan Daniel Lu
ke, 19 metų amžiaus, vedęs ir 
tėvas vieno kūdikio, tapo su
laikytas kalėjifrie be kaucijos. 
Jį kaltina, kad jis iš restau- 
ranuko Rockaway Payk išvo
gęs $133 ir 26 kartonus ci
garečių.

i\ ----------------------

SUSILAUKĖ SŪNAUS
Mr. ir Mrs. Hoffman (bu

vusioji Helen Bruchas) šiomis 
dienomis susilaukė sūnelio, 
šis yra antrasis jų kūdikis. 
Pirmasis, Bobbie, jau bėginė
ja.

Naudingas 
yakaras pajūryje

Brooklyno pajūrio rezor- 
tuiose, greta pųogos pasimau
dyti ir po srrVėlį volįpjantis 
saule apsišvitinti, yra dari ir 
kas daugiau. Pavyzdžiui, Bri- 
ghtone, netoli nuo pajūrio yra 
darbininkų centras, kur veik 
kas vakaras vykdomos įdo
mios programos.

Viena tokių programų įvyks 
rugpjūčio 9-tos vakarų, 3200 
Coney Island Ave. Pradžia 
8:30. Ten bus pagerbtos pen
kios nepaprastos moterys. Ke
turios yra teisiamosios darbi
ninkų vadovės komunistės — 
Elizabeth Gurley Flynn, Clau
dia Jones, Betty Gannett, Ma
rio Bachrach, — o penktoji 
jų — a d vo katė-apgynė j a Ma
ry Kaufman. Bilietai iš anks
to $1, gaunami ten pat; mi
tingo vakara prie durti $1.25.

T. U.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE 
ABELNAI PAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
•Turi suprasti ir kiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių.

6 DIENOS — PRADŽIAI
.$1.12'/2 Į VALANDĄ

Po G mėnesių uždarbys $1.29 j vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. (152-157)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalingos OPERATORĖS prie 

■Zig-Zag mašinų. Pageidaujama su 
bent kiek nors patyrimu. Prašome 
kreiptis: Art Silk, 23 West 36th St., 
New York City. (150-152)

Reikalinga patikima namų darbi
ninkė mažai šeimai. Gyventi ant 
vielos. Nuosavas kambarys. Valgis. 
Gera alga. Skambinkite: Laurelton 
7-1629.

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

s.

Lietuvių Moterų Apšvietos Klu
bas rengia pikniką, kuris įvyks rug- 
piūčio-Aug. 10 d., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Winter St. ir Kes
wick Rd. >

Bus skanių valgių ir gėrimų. Prie 
šaunios muzikos linksmai laiką pra
leisite. Tad kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai

(151-154) '

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas į- 

vyks antradienį, rugpiūčio-Aug. 5 d., 
A. L. P. Klubo svetainėje, 280 
Union Avė., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai atsilankykite.

Prot. Sekretorius 
(150-152)

RANDAVOJ1MAI
Išsirandavoja 4 kambariai su ra

kandais Patiems reikia daryt ši
lumą. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: Barbara Kaz
lauskas, 65 Ten Eyck St., Brookly- 
ne. Telefonas: EV-8-0857.

(151-152)

PARDAVIMAI
PUIKI PROGA!

Parsiduoda restoranas su pilnais 
gėrimų laisniais; per 85 metus iš
dirbtas biznis, pačiame lietuvių cen
tre. , Parduodame su namu ar be 
namo Duodame ant lengvų išmo
kėjimų; išsimokėsite taip, kaip ran
dą mokėdami. Kreipkitės: Joseph 
Lugauskas, 426. So. 5-th St., Brook
lyn, N. Y. (149-151)

PARSIDUODA NAMAS
BASEMENT IR PARLOR FLOOR. 

Mūrinis VENEER FRONT. Šiltas 
vanduo; aliejum šildomas; 13 kam
barių. Dvi maudynės-tiled. 1 labora
torija. Visi vėliausi įrengimai. Aslos 
skiepo ir parlor ant tile. Privati
nis namas. 240 Covert Street, Brook
lyn. (150-151)

PETRAS KAPISKAS 
IR . ’

VINCAS SODAITIS
* Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-An t radien., Rugp.-August 5, 1952

Mokėdavęs policijai 
po $700
Samuel Blumenthal, buvęs 

gemblerių agentas, 34 policis- 
tų teisme liudijo, kad jis už 
policijos apsauga gembleriams 
išmokėdavęs po $700 per m*ų 
nesį. Tokių mokestį davinčj^a 
1947 metais, kuomet jis buv?> 
Grosso agentu New Yorko 
West Side.

Priedams, jis duodavęs ka
pitonui James W. Flynn po 
$50 kas mėnuo.

GARSINKITeS LAISVĖJ' 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

EGZAMJNUOJAM 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
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A.
BUYUįS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. ¥. 

Tel. EVergreen 7-8868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
VlsoM vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 
x —už griežtai žemas kainas. ’

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-62M




