
Ir mano kandidatė. 
Pažįsta savuosius. 
Gal nebemeluos. 
Nesiseka fušeriavimas. 
Seimo istoriniai žygiai. 
Nauji keliai.

Rašo A. BIMBA

Kalba Argentinos kunigai. 
Jie prašo popiežių Evitą Pero- 
nienę pakelti Į šventąsias.

Apie nabašninkę Evitą svie
tui žinoma tik tiek: Ji buvo 
jauna ir graži. Ji buvo aktor- 
ka. Ji buvo Argentinos dikta
toriaus žmona. Jei tokių kva
lifikacijų užtenka pakilimui į 
šventąsias, tai kandidačių at
siras be galo daug.

Man į mintį krito tuo tarpu 
tik viena, būtent, Miss Braun. 
Ji irgi buvo graži. Ji irgi bu
vo aktęrka. Ji irgi be galo my
lėjo Hitlerį ir su juomi išbuvo 
iki pat galo.

Pastaba Vokietijos kuni
gams: Pakelkite ją į šventą
sias.

/ —o—
Smetoninė “Elta” išleido 

pranešimą. Paduoda ištraukas 
iš/vokiškų laikraščių. Juose į 
jj^dajiges keliami tie lietuviai, 
kurie dantimis griežia prieš 
Tarybinę Lietuvą.

Čia aš nerandu jokios mis
terijos. Dalykas aiškus. Vokie
čių spauda yra tose pačiose 
rankose, kurios padėjo Hitle
riui įsigalėti, viešpatauti, tero
rizuoti pasaulį ir sukurti pa
saulyje kruviniausj karą.

Šios spaudos leidėjai pažįs
ta savo kamarotus. Atsimena' 
jiems jų talką anais “gerais” 
hitlerizmo Jaikais. Tokie to
kius užjaučia.

Ar tai spaudai rūpi Lietu
va? Taip, be galo rūpi: lygiai 
tiek, kiek rūpėjo Hitleriui — 
pasidaryti iš jos Vokietijai 
trąšos, J

—o--- '
v Aš irgi be galo džiaugiuosi, 
"artu sir Chicagos kunigų. 
Draugo redaktoriais. Pasiskai
tykite :

“Pijus XII pagerbė Draugo 
redaktorius jubiliejatus. L. Ši
mutis ir I. Sakalas apdovano
ti Vatikano medaliais”.

Šitie medaliai gali šiuos vy
rus arba pataisyti, arba visiš
kai sugadinti. Tikėkime, kad 
išeis ant gero. Gal jie dabar 
savo Drauge mažiau ir rečiau 
meluos, ypač kai rašo apie 
Lietuvą ir komunistus.

Vienam kryžiokų apaštalui 
baisiai nepatiko čia mano aną 
dieną padarytos pastabos apie 
įvykius Lietuvoje 1940 metų 
liepos mėnesi. Išplūdęs 
mane “žuliku”, jis vėl lei
džiasi tą istorijas lapą užmo- 

*9^)ti, Darbuojasi sušilęs: kei
ktasi ir mozoja. Bet nesiseka. 
Mpt gaila žmogaus.

Laisvų rinkimų į liaudies 
seimą negalėje būti, nes Lie
tuva “buvo okupuota Sovietų 
Raudonosios Armijos.” teigia 
Grigaitis. Paskui tiesiog šau
kia: “Kokie gali būti laisvi 
rinkimai, kai svetimos šalies 
armija šeimininkauja krašte?”

KSjr

M

Viena, Lietuva nebuvo oku
puota. Lietuvon sovietinės ar
mijos įgulos buvo įvestos su
sitarimu su Lietuvos valdžia.

Kita, daleiskime. kad ji bu
vo “okupuota.” Prieš norą ar 
trejetą metu Vakarinėje Vo- 

I kietijoje įvyko rinkimai. Ją 
■ laiko okupavusios Amerikos, 

Anglijos ir Francūzijos armi- 
/ jos. Bet tas pats Grigaitis šau

kia. kad ten rinkimai buvo 
“laisvi”.

Japonijoje ir Korėjoie įvy
ko rinkimai. Jos yra okupuo
tos Amerikos armijos. Naujie-
nos kasdien šaukia, kad tie . , - ■ ■ •
rinkimai esą demokratiški irK - >svi

Tai kodėl kitokia giesme 
fffiie Lietuvą? x

—o—•
Kitas dalykas. Prieš rinki

mus nebuvę paskelbta, kad iš
rinktas seimas turės spręsti

(Tąsa 4-tam puslap.)
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Amerika su bendrais Pacifike planuoja, 
kaip “atmuš! sovietinį užpuolimą”

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

TEISMAS SURADO "KALTAIS,, 14 CALIF. KOMUNISTŲ

Honolulu, Hawaii. — 
Jungtinių Valstijų, Austra
lijos ir Naujosios Zelandi
jos užsienio reikalų minis
trai slaptai tarėsi, kaip rei
kėtų išvien “atmušti Sov. 
Sąjungą, jeigu ji" ai už
pultų” Japoniją, Ameriką 
ar kurią kitą šalį Pacifiko 
(Ramiojo) Vandenyno sri
tyje:

Tokius planus svarstė A- 
merikos valstybės sekreto
rius (užsieninis ministras) 
Dean Aches.onas su Au
stralijos ir Naujosios Ze
landijos ministrais ir visų 
trijų kraštų generolais bei 
admirolais.

Geležinkeliečių vadai 
žada neskelbi streiko

New York. — Geležinke
liečių Brolijų (unijų) vadai 
pareiškė, kad jau neplanuo
ja šaukti streikan New 
York Central geležinkelių 
darbininkus į rvtus nuo 
Buffalo, N. Y. Veda dery
bas su kompanija, reika
laudami pagerint darbo są
lygas.

Taip sudilo geležinkelie
čių vadų grūmojimas jau 
pereitos savaitės pabaigoj 
“tuojau paskelbti streiką.”

Surasta daugiau medžiagų 
atominėms bomboms

surado naujus 
atom - bomboms 
klodus Pietinėje 
Kanadoje, Aus-

Washington. — Valdinė. 
Atomų Jėgos Komisija pra
neša, kad 
tinkamų 
medžiagų 
Afrikoje;
tralijoje ir pačiose Jungti
nėse Valstijose. Stato nau
jus fabrikus toms medžia
goms apvalyti. •

Jungtinių Valstijų Kon
gresas yra paskyręs 4 tūks
tančius milijonų dolerių 
atominiams girfklams per 
12 menesių nuo šių metų

Panaikinta slaptoji Faruko 
policija Egipte

Kairo, Eigiptas. — Gene
rolo Naguibo ir premjero 
Maherio valdžia rpanaikino 
slaptąją buvusio karaliaus 
Faruko policiją.

Ta policija visuomet šni
pinėdavo ir gaudydavo 
priešingus karaliui tauti
ninkus, komunistus, ir de
monstracijų rengėjus prieš 
Angliją.

Cologne. — Vokiečiai sa
kosi išradę paštinę rakie- 
tą, kuri ber valandą per
siųstų, laiškus iš Europos į 
Jungtines Valstijas bei at-

ORAS.—^Daugiausiai gie
dra ir netaip šutins.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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rimą karinio Pacifiko šalių 
sąryšio, kuris būtų pana
šus kaip Atlanto kraštų 
sąryšis prieš Sovietų Są
jungą. Planavo palaipsniui 
įtraukt į Pacifiko sąryšį 
Filipinus, Japoniją, Thai- 
landą ir kitus pietiniai - ry
tinės Azijos kraštus.

Australijos atstovai bijo
jo, kad sustiprėjus Japoni
ja nepradėtų karo prieš sa
vo partnerius Pacifike.

Amerikonai ramino au
stralus., jog per kelis arti
miausius metus dar nebus 
pavojaus iš japonų pusės, 
o tuo tarpu svarbiausias 
reikalas suburti visus gali
mus talkininkus prieš So
vietų Sąjungą.

Belgijos kareiviai kelia 
maištus; unijos generaliu 
streiku remia kareivius

Brussels, Belgija. —Kilo 
maištai keliolikoje Belgijos 
kareivinių. Kareiviai maiš
tauja prieš tarnybos armi
joje pailginimą nuo buvu
sių 18 mėnesių iki dvejų 
metų. •

Socialistų vadovaujama 
Generalė Darbo Konfede
racija (unijų sąjunga) 
skelbia visuotiną streiką, 
pradedant nuo ateinančio 
šeštadienio, kad priverstų 
valdžią sutrumpiht karinę 
tarnvbą iki pusantrų metų 
iš viso.

Bet .krikščioniu Darbo 
Unijų Sąjunga užgina sa
vo nariams prisidėt prie to 
streiko.

Anglai laive tobulina 
karines bakterijas

London. — Anglijos lai
vas Ben Lomand tyrinėjo 
ligų bakterijas, kaip karo 
įrankį. Tyrinėjimai buvo 
griežtai slepiami, ir tik ne
tyčia vienas jūreivis “palie
jo barščius.”

Tas jūreivis Derek Car
rell apsikrėtė bakterijomis, 
kurios buvo išbandomos 
avims, kiaulėms ir kitiems 
gyvuliams laive.

Susirgęs nežinoma liga, 
jūreivis buvo nugabentas į 
ligoninę Lewes saloje. Gy
dytojams beklaųsin ė j a n t, 
kur ir kada jis gavo tokią 
ligą, taip jūreivis atsakinė
damas ir išdavė tą sekretą.

Tuomet karinio Anglijos 
laivyno komanda ir mėgino 
už trinti faktą, jog stengiasi 
išvystyti mirtingiausias ka
ro bakterijas. Sako, hies 
darėme bandymus “tiktai 
apsiginti nuo priešų bakte
rijų.”

Berlin* — Anglai - ameri
konai praneša, kad, tur būt; 
saibotažninkai susprogdino 
karinį Sovietų traukinį už 
60 mylių nuo Berlyno.

Sesija 1-ma
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo Dešimtasis Sei
mas atsidarė rugpjūčio 4 
d. 10 v. ryto, puošnioje 
Fort Shelby hotelio salėje, 
Detroite, Mich.

Vietos seimo rengimo ko
miteto narė N. Biliūnienė 
pakvietė LDS prezidentą 
Rojų Mizarą formaliai pra
dėti seimą.

Mizara pirmiausiai pa
prašė Stasį Kuzmicką su
giedoti Amerikos himną, o 
Julių Krasnicką — Lietu
vos himną.

Mandatų komisijon iš
rinkti: Vincas Čepulis, iš 
Brooklyno, Geo. Montvilas, 
iš Čikagos, ir Cecelia Kas- 
perienė, iš Los Angeles.

Kol mandatų komisija su
tvarkė mandatus, preziden
tas pakvietė visą eilę as
menų pakalbėti.

Sakė trumpas kalbas: Al 
Casper, J. J. Mockaitis, J. 
Neumann, J. Katinas, J. B. 
Jusevičius, M. Alvinienė, P. 
Jocionis, J. Purtikas, S. 
Karsokienėj J. Žebrys, U. 
Palevičįenė, A. Vasaris, J. 
Stulgaitis, K. Waicekaus- 
kienė, S. Senkus, M. Stri- 
žauskienė, K. Žukauskienė,. 
L. Prūseika ir k,t.

Mandatų komisija prane
šė, kad seime, su C. Valdy
bos nariais, dalyvauja 73 
delegatai. Visi priimti.

Seimo pirmininku išrink
tas J. Žebrys, vice-pirmi- 
ninku Al Casper.

Kitos šeiminės komisi-

Anglai-amerikonai bijo, kad ginčai dėl 
Saaro nesuardytų talkos prieš Sovietus

Paryžius. — Kuo slap- 
čiausiai kuždasi Franci jos 
ir vakarų Vokietijos, valdi
ninkai, kaip galima butų 
susitarti dėl Saar .srities.

X

Francūzai, baigiantis An
trajam pasauliniam karui, 
užgrobė nuo vokiečių Saa
rą, 900 ketvirtainių mylių 
sklypą, kur per metus iška
sama 12 milijonų tonų an-

Vokiečių vadai kartoti
nai reikalavo sugrąžinti 
Saarą. Franci j a paskuti
nėmis dienomis siūlė pa
versti Saarą tarptautine 
sritim; sakė*, tuomet Saar 
būtų centras vakarų Euro
pos kraštams, susibūru- 
siems prieš Sovietų Sąjun
gą (bet Franci j a vis tiek 
išnaudotų Saaro angliaka
sy klas).

Aiherikonai ir anglai bijo, 
kad jeigu vakarinė Vokieti
ja nesusitaikytų su Fran- 
cija kas liečia Saaro, tai jų 
ginčai galėtų suardyt abu
du vakarų planus, nukreip
tus prieš' Sovietų Sąjungą. 
Vienas yra francūzų Šuma
no planas, kuris perša su- 
jungt šešių vakarinės Eu
ropos kfaštų plieno 'ir an
glies pramones į -bendrą 
tarptautinį' trustą. Antras 

jos: delegatams ženklelius 
prisegti: Biruta Price, Vir
ginia Wander.

Sveikinimams skaityti: 
Viktorija Zmitraitė, O. Lit- 
vinienė, M. Savukaitienė.

Balsams skaityti: P. Gra
bauskas ir J. W. Petraus
kas.

Rezoliucijų ir nominacijų 
komisijon: A. Daukšta, L. 
Prūseika, U. Palevičienė, J. 
Katinas, V. Globičius.

Antroji sesija
Antroji sesija prasidėjo 

2 v. po pietų. Pirmininkau
ja J. Žebrys. Seka Centro 
Valdybos raportai:

Prezidentas. R. Mizara 
patiekė rašytą raportą, ku
rio kopiją siunčiu redakci
jai, kad įdėtų laikraštin iš
tisą, tad čia jo necituosiu. 
Dėl kai kurių raporte mi
nėtų dalykų buvo kilę dis
kusijų. Raportas. priimtas.

Trumpai raportavo vice
prezidentas J. J. Mockaitis, 
gi 2-rasis vice-prezideritas 
F. Olsonas šion sesi j on ne
pribuvo.

Beje, nepribuvo s.eiman ir 
kiti, trys Centro Valdybos 
nariai: iždininkas J. Weiss 
ir iždo globėjos: K. Petri- 
kienė ir E. Jeskevičiūtė.

Po sekretoriaus J. Siur- 
bos raporto, buvo perskai
tytas iždininko raportas, 
taipgi Aida OrmUn rapor
tavo už iždo globėjus. Vi
si raportai buvo priimti 
vienbalsiai.

Reporteris
(Bus daugiau)

planas yra ’ sudaryt tarp
tautinę vakarų armiją prieš 
Sovietus, įtraukiant ir bu
simąsias vokiečių divizijas į 
tą armiją. ,

TEISMAS UŽGINA PRI
IMT NEGRUS Į FLORI
DOS UNIVERSITETĄ 
Tallaha’ssee, Fla.' — Vy

riausias Ėloridos teismas 
galutinai atmetė penkių ne
grų studentų apeliaciją 
priimt juos į valstijinį Flo
ridos Universitetą.

Teismas pareiškė; kad jie 
gali eiti į Kolegiją Ne
grams.

Policija vėl puolė streikuo
jančius prieš fabriko 

iškraustymą
Chicago. —- Darbininkai 

streikavo, prote stuodami, 
kad International Harvest
er kompanija mėgina per
kraustyti virvių vijimo fa
briką į Loiiisianos valstiją.

Policija užpuolė streiko 
pikietųotojus ir suėmė 20. 
Sumušė daug streikierių. 
Tie gindamiesi apdaužė po
rą policininkų.

Pereitą savaitę buvo 
areštuota 140 iš darbinin
kų, kurie sėdė j finu streika
vo tame fabrike.

Jiems gręsia 5 metai kalėjimo neva už 
supkalbiavimą nuversti Amerikos valdžią

Los Angeles, Calif.—Fe- 
deralio apskrities teismo 
džiūrė surado “kaltais” 14 
vadovaujančių Californijos 
komunistų už tariamą “suo
kalbi avimą mokyti ir 
skelbti, kad reikėsią nu
verst Amerikos valdžią, 
vartojant jėgą bei prievar
tą prieš ją.”

Už tai jie galėtų būti nu
teisti 5 metus kalėti ir po 
$10,000 piniginės baudos 
sumokėti. • '

Komunistu advokatai 
rengė prašymą, kad teisė
jas Wm. C. Mathes panai
kintų džiūrės sprendimą.

Teisėjai pareiškė:
—Aš atmesiu prašymą ir

Amerikonai nušovė 4 
Korėjos liaudininkų 
lėktuvus pafrontėje

Korėja. — Rakietiniai 
Amerikos lėktuvai nukirto 
keturis Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų rakietinįus lėk
tuvus beveik pačiame karo 
fronte; apdaužė šešis ki
tus.

Liaudininkų lėktuvai pir
miau pakildavo tiktai pa
čioje šiaurėje, arti Man- 
džūrijos sienos, kuomet 
amerikonai atlėkdavo ata
kuoti-tą ruožtą.

Amerikonai grasino bom- 
barduot ir Mandžūriją, jei
gu Šiaurinės Korėjos lėk
tuvai pradės amerikonus 
šaudyti pačiame fronte.

Amerikos bombonešiai 
antradienį sprogdino tiltus, 
karinius sandėlius ir kitus 
taikinius Šiaurinėje Korė- 
joje. ' ' •

Egipto sukčiai žada 
išvalyt kyšininkus

Di-Kairo, Egiptas. — 
džiausią tautinė egiptėnų 
partija WAFD pasižadėjo 
padėti generolo Naguibo ir 
premjero' Maherio valdžiai 
iššluot kyšininkus ir vagis 
iš armijos ir 'kitų valdinių 
įstaigų. Bet pasirodo, jog 
ir pačioje WAFD partijoje 
knibžda sukčiai ir kyšinin
kai.

WAFD centras jau iš
braukė iš savo tarpo 12 po
litikierių, šalies seimo na
rių, kurie ėmė kyšius už 
tai, kad rėmė tūlų biznių 
reikalus seimę.

Tos partijos centras da
bar sudarė komisiją, kad 
tardytų ir kitus wafdistu 
vadus grafterius - kyšinin
kus.

VAIKAS PADEGĖJAS
Fort Wayne, Ind.— Areš

tuotas 11 metų vaikas pri
sipažino užkūrę^' gaisrą, 
kuris sudegino medžių san
dėlį, padarydamas $150,000 
nuostolių.
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padarė

paskui paskirsiu jiems’ 
bausmę.

Tuomet komunistų advo
katai duos apeliaciją Aukš
čiausiam Jungtinių Valsti
jų Teismui.

Vadinami kaltininkai
Džiūrė, pagal samdytų 

šnipų liudijimus, 
sprendimą prieš sekamus 
komuųistų veikėjus:'

William Schneiderman, 
Californijos Komunistų 
Partijos pirmininkas;

Dorothy Healey ConneL 
ly, Los Angeles apskrities 
komunistų pirmininkė; jos 
vyras Philipas Connelly, 
miestinis redaktorius ko
munistinio laikraščio Daily 
Peoples World’o;

Al Richmond, atsakingas ’ 
to laikraščio redaktorius, iš 
San Francisco;

Rose Chernin Kusnitz, se
kretorė Los Angeles Komi
teto Sveturginųams Ginti; 
Olėta O”Connor Yates, or- 
gąpizacinė sekretorė vals
tijos Komunistų Partijos;

Loretta Stack, Frank 
Carlson, Frank Spector, 
Carl Lambert, Ernest Fox, 
Albert Lima, Henry Stein
berg ir Ben Dobbs.

Kuom jie “nusidėję”
Džiūrė surado juos kal

tais už raštus spaudoje, už. 
prakalbas, už dalyvavimų 
komunistų susirinkimuose 
ir už patvarkymų davimą 
dėl komunistinio veikimo.

Kaltinamieji ’ teisinosi, 
kad jie*tiktai marksizmą 
skelbė, o marksizmas ne
reikalauja varu nuversti 
valdžią.

Sovietai protestuoja, 
kad Amerika slepia 
teisybę apie juos

Washington. — Sovietų 
vyriausybė atsiuntė protes
tą, k^d Amerikos valdžia 
uždare sovietinės ambasa
dos žurnalą USSR Inform
ation Bulletiną Washingto
ne.

Protestas sako, Amerikos 
valdovai tuo būdu stengiasi 
užgniaužti teisingas žinias 
apie Sovietų Sąjungą.

Sovietų protesto nota 
kartu pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos panaudojo 
moną. Jos sakė, jog So vie- 
tu valdžia griežtai suvar
žė platinimą amerikinio 
žurnalo Amerika, kuris bu
vo Maskvoj leidžiamas ru
su kalba. Amerikos..' vy
riausybė todėl sustabdė to 
žurnalo leidimą ir “atsiteis- 
dama” uždarė sovietinės 
ambasados žurnalą Wash
ingtone. * I

Bet Sovietų vyriausybė 
tvirtina, jog soviet i nia«i 
žmonės nenorėjo • skaityti 
to amerikinio ^žurnalo; to- , 
dėl jis ir buvo priverstas 
užsidaryti.
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STEVENSONAS IR JO DRAUGAI...
PASAKYK MAN, KAS TAVO DRAUGAS, ir aš ži

nosiu, kas tu,.— taip sako daugelio tautų priežodis. Jei
gu mes panaudojame tą mastą Demokratų Partijos pre
zidentiniam kandidatui Stevensonui, rezultatas yra la
bai ir labai niūrus. Tiesa, kad Stevensonas savo prieš
rinkiminės kampanijos vedėju paskyrė buvusį ADA 
pirmininką Wyatt’ą, ir kaipo patarėją kitą ADA vei- 
Kėją, istoriką A.'Schlesinger}, J r. Tiesa, kad iš to gali
ma būtų daryti išvadą, jog Stevensonas stos ant plat
formos, kuri maždaug atitinka liberalio Demokratų 
Partijos sparno nusistatymui.

Bet, iš kitos pusės yra dar daugiau įrodymų, kurie 
byloja, kad Stevensonas ne tik nestoja ant naujadaly- 
biškos platformos, bet yra pilnai priimtinas ir net pa
geidaujamas pačių reakcingiausių elementų jo partijoje, 

: ' ir ne tik jo partijoje, bet ir už jos ribų.
Pasakyk man, kas tavo draugas, ir... Na, pažiūrėki

me visų pirmiausiai į spaudą. Ne tik tokie nuosaikiai- 
republikoniški laikraščiai, kaip New Yorko “Herald 
Tribune” ir Chicagos “Daily News,’’ apie Stevensoną 
kalba palankiausiai, bet net Hearsto spauda, New Yor
ko ultra-republikomškas “Daily News” ir panašūs lei
diniai apie Stevensoną kalba kaip apie gerą kandida- 

- tą. Gerą kam? Tie leidiniai, aišku, kalba iš savo taš- 
karegio.

Ir kas dar labiau inkriminuoja Stevensoną, tai kokia 
šilta parama jam ateina iš pietinių diksikratų - rasistų 
pusės. Užtenka vieno pavyzdžio, kraštutinio pavyzdžio, 
Kad suprasti visą apimtį: Georgios valstijoje kampani- 
jai už Stevensono išrinkimą vadovauja gubernatorius 
Talmadge, gal labiausiai rasistinis KKK ideologijos gu
bernatorius tamsiuose rasistiniuose Pietų burbonų ran 
teliuose! *

Nestebėtina, kad net demokratai politikai negrų tar
pe,, jausdami balsuotojų nepasitenkinimą, kelia savo bal
są ir reikalauja, kad Stevensonas aiškiau ir griežčiau 
pasisakytų, kur jis stovi.

nupihimas žmonių sveikata 
Sveikatos klausimais geriau
sia kreiptis į patikimus asme
nis ir įstaigas, kur tikrai 
teisingą patarnavimą.”

rasi

nau- 
nau-

daik-

PLIENO DARRBININKAI ABEJOJA
DIDŽIOJI SPAUDA su pasitenkinimu pažymi, kad 

sutartis, kuri buvo atsiekta tarp plieno pramonės savi
ninkų ir plienininkų unijos, “atskleidžia naują lapą plie
no industrijos santykių istorijoje.” Gal ir atskleidžia, 
bet kaslink pačių plieno darbininkų, tas lapas jiems ne
atrodo toks jau ružavas. Toli nuo to,—kaip tik atbulai, 
—didelė dalis eilinių plienininkų, ir nemenkas skaičius 
unijos lokalų vadų, į atsiektą paktą žiūri kaip į nusi
leidimą groboniškoms kompanijoms, kurios streiką iš
provokavo, pelno neprarado (nes turėjo gaminių per-

• tekliaus) ir dabar dar daugiau pelnysis, nes kainos bus 
pakeltos aukščiau, negu to reikalauja pakeltos algos.

Tad, plieno darbininkai abejoja. Jie abejoja, ar strei
ką galima skaityti laiihėtu. Jie abejoja, ar sutartį rei
kia priimti kaip ji dabar yra. Nepasitenkinimo pirmos 
kregždės pasirodė plieno gamybos centre, Pittsburghe. 
Ten Hazelwoodo lokalas mitingavo, it apie du tūkstan
čiai darbininkų pasisakė, kad tas “naujas lapas” jiems 
atrodo tik senovišku nusileidimu. PJienininkai stebisi, 
kodėl nekovota iki pilno laimėjimo^ nors streikierių 
solidarumas buvo šimtą nuošimtinis ir'kovingumas nei 

£ kiek neatslūgęs. x
Taip, plieno darbininkai stato klausimus ir galvoja. 

Gal kompanijos peranksti pradėjo su pasitenkinimu šyp- 
jį sotis-__________ ■ ■ i

I MURRAY, FAIRLESS ... IR CIGARAI 
■ I VYRIA ŪSUS MŪSŲ ŠALIES plieno- industrijos mag- 
. S natas Fairless apkabino CIO prezidentą Murray, įteikė 

jam brangių cigarų dėžutę ir pareiškė, kad “taika, da- 
bar viešpataus mūsų industrijoje.” Tie du dabar keliaus

• kartu ir kartu “inspektuos” plieno fabrikus.
Murray gali džiūgauti dėi savo naujos bičiulystės su 

plieno fabrikantų galva, bet plieno darbininkai neuž- 
! įnirš, — jie neužmirš Republic Steel skerdynių Chicago- 

je, jie neužmirš šimtų ir tūkstančių kraujingų pikietų 
puolimų, neužmirš plieno fabrikantų žiaurumo, jų mu
šeikų, ašarinių dujų, lazdų ir kulkų.

Kada nors plieno darbininkai vėl pastatys savo prie- 
kyje tuos, kurie padėjo daugiausia pastangų ir daugiau
sia aukojosi pirminėse CIO organizavimo akcijose.

——----------- —-------------

INDIJA IR PIETŲ AFRIKA

VISOJE INDIJOJE rengiamasi prie masinių protesto 
mitingų prieš rasizmą, kuris siaučia Pietų Afrikoje.. 
Pats premieras Nehru kalbės viename mitinge. Geras 
dalykas, kad pati Indijos valdžia prisideda prie/ pro- 

’ testo bangos. Priežastis, kodėl Indija taip aktyviai at
siliepia, yra aiški: Malano valdžios hitleriniai ala- 
Niurnberg įstatymai paliečia ne tik negrus, bet keletą 

:w--' šimtų tūkstančių indusų, kurie gyvena Pietų Afrikoje.

Iškeldama savo balsą prieš rasizmą Pietų Afrikoje,

SVEIKAS PATARIMAS 
SAUGOTIS
APGAVYSČIŲ

Dr. S. Biežis pataria “Tė
vynėje” saugotis “gydymo 
oro bangomis.” Patarimas 
geras, sveikas ir vertas dė
mesio. Jis, tarp kitko, sa
ko:

Tūli pelnogaudos nepalieka 
ir maisto ramybėje. Maisto 
svarba žmonėms yra rimtai 
susidomėję. Apie jį daug ra
šoma ir kalbama bei teikiama 
vis naujų davinių, kurie stip
rina sveikatą. Šis reikalas la
bai populiarus, tai kodėl juo- 
mi nepasinaudoti. Taigi neku- 
rie gudragalviai sugalvoja ką 
nors kitoniškesnio, neva 
jasnio, žinoma tik savo 
dai.

Kad reklamuojamas
tas butų pasekmingas ir ras
tų platesnę dirvą, .juk reikia 
surasti logišką- argumentą, ku
riuo pasiremiant butų galima 
ižmones įtikinti. Štai jis, anot 
tų plačiai vedamų garsinimų 
oro bangomis. Amerikos žmo
nės valgo prastą maistą. Jeigu 
jis kada buvo geras žaliavos 
formoje, tai jo komerciniai 
gamintojai jį tiek sugadina, 
kad iš jo nebelieka geros mi
tybos. Todėl t žmonės labai 
daug serga. Anot jų, iš tokio 
netikusio maisto pareina kone 
visos ligos: vėžys, džiova, su
kietėjimas vidurių, nutukimas, 
širdies ligos, arterijų sukietė
jimas,. inkstų plakrikimai, a- 
pendicitas ir begalybė kitų, 
vedančių į ankstyvą mirtį. 
Žmonės išgirdę tokių baiseny
bių ir joms patikėję susirūpi
na ir galvoja kas reikėsią da
ryti. šiuo psichologiniu mo
mentui ir pakiša savo garsina
mą produktą, kuriuo prižada
ma apsaugoti nuo visų ligų ir 
gyvenimą prailginti su saule. 
Bet turi jų prekę pirkti už 
aukštą kainą, nes kitaip ne
būtų prasmės sielotis. Daug 
žmonių patikėdami tokiems 
nonsensams ir leidžia pinigus. 
Ką gi pinigas reiškia prieš pa
žadėtą sveikatą ? Kad daugiau 
pasinaudojus, prisegama dar 
vienas kabliukas, būtent, ma
žų mažiausia jų prekę priva
lai naudoti bent vieną mėnesį. 
Jei dar negalėsi galutinai įsi
tikinti, tai turi pridėti dar 
pusantro mėnesio. Į tą laiko
tarpį jie pasidaro geroko pel
no, o paskui tai sau žinokis.

. Daktaras patąria:
“Labai neprotinga pasiduo

ti bet kokiems kad ir gudriai 
suredaguotiems viliojimams,, 
kurių vienintelis tikslas yra 
grynas pasipelnymas, o ne ap-

KARDELINIUS 
KLERIKALAI 
SUDOROJĘ

, Kanadiškės Nepriklauso
mos Lietuvos bosas J. Kar
delis lukštena °KLB Kraš
to Tarybos” rinkimų rezul
tatus. Nepasitenkinęs jis 
tais rinkimais. Iš jo verkš
lenimų galima atspėti, kad 
klerikalai kardelinius smar
kiai sudorojo. Kardelis 
skundžiasi:

Dar vienas būdingas reiški
nys verta pastebėti rinkimų 
rezultatuose: į Krašto Tary
bą yra įėję net keli kunigai. 
Tai ne pagal kanadišką “sti- 
lą”. Kanadoje, yf>ač Quobeco 
provincijoje, dvasininkija poli
tiką daro, bet patys į politikų 
kėdes nesėda, į parlamentus 
neina. Matyt, taip randa nau
dingiausia sau ir bažnyčios 
organizacijai, 
racionalumu netenka abejoti. 
Pasirodo, lietuviai elgiasi at
virkščiai. Bet, reikia manyti, 
ir šiuo atveju direktyvos yra 
gaunamos iš aukščiau.

Be to, klerikalų sauvalia
vimas buvęs, tikrai macha- 
liškas. Pasiklausykime:

Iš antros puses, tos pačios 
partijos buvo^ matomos pas
tangos, kad juo mažiau šei
niau atvykusių lietuvių daly
vautų rinkimuose. Kadangi 
šie žmonės, seniau atvykę, gy
venę laisvėje, tai, reikia spėti, 
tos partijos buvo įtariami kaip 
jiems nepalankūs, — todėl ei
ta prie tokios rinkimų^ siste
mos, kuri patarnautų siekia- 

Imiems tikslams, nors tas ir 
kertasi su bendraisiais lietu
vių tikslais, žodžiui, taip klo
josi sąlygos, kad, demokrati
nis, humanistinis elementas 
būtų mažiausiai skaitlingas. •

Todėl, sako Kardelis, 
“pirmieji Krašto Tarybos 

‘rinkimai nedavė tokios 
Krašto Tarybos, kuri at
stovautų visų Kanados lie
tuvių daugumą, — rinkimai 
labai netobuli...”

Vadinas, Kanados fašis
tams nepavyko, apgauti Ka
nados lietuvius. Kanados 
lietuvių milžiniška - daugu
ma suprato jų tikslus ir at
sisakė kibti ant jų meške
rės. Garbė jiems už tai!

. <4.0

Kad žmonių veislė yra 
priskaitoma prie gyvulių, 
tai negali būt ginčijama pil
noje šviesoje anatominio, 
fiziologinio ir psichologinio 
mokslo aiškaus darodymo. 
Tolimesnis išsivystymo liu
dijimas, ypatingai iškasi
mas liekanų,' nurodo, kad 
žmonės paeina nuo senos, 
gadynės gyvulinių protėvių. 
Žmonėm priklausė prie pir
mųjų aukščiausiai išsivys
čiusių žinduolių grupės. Ta 
grupė yra padalinama į še
šias įžymesnes šeimas: 
Lemuridhe (lamuras)', Ha- 
palidae (mažos gauruotos 
beždžionės), Cebidae (Pie
tinės Amerikos beždžio
nės), Cercopithecidae (ry
tinio žemės puskamuolio 
beždžionės), Simiidai (į 
žmogų panašios bezdžio-

SMETONININKAI 
KERTASI SU 
KLERIKALAIS

Šaltasis karas tarpe sme- 
tonininkų ir klerikalų vis 
darosi karštesnis. Brook- 
lyno Vienybė nebegalinti 
pakęsti klerikalų sauvalia
vimo ir nachališkumo. Jie 
nė kiek nepasitaisę nuo ka
ro laikų, kai vokięčių oku
pacijos metu savo spaudoje 
puolę ne okupantus, bet sa
vo politinius oponentus.

Vienybė rašo:
Šitą griovimą politiką kleri

kalai tęsia ir šiandien.
Nuo užsienio Vliko Wurz- 

burge (Vokietijoje) įsikūri
mo, klerikalinės grupės savo 
kilniausiu tikslh laiko akme
nų, kiek galimai stambesnių, 
mėtymą į visus tuos, kurie nė- [ nes) ir Hominidae (žmogiš- 
ra klerikalinės srovės nariai. 
Kiekvienas kitos grupės as
muo, anksčiau ar vėliau pra
dedamas dergti ir kiekviena 
kitos organizacijos pastanga 
išjuokiama ir juodinama (kad 
socialdemokratai dar sudaro 
išimtį padėties nekeičia, nes

Jų laikysenos. niūsų vidaus politikoje social-

Šie Pittsbtirgho plieno danininkai sveikina streiko lai
mėjimu. Jie stovi prie Jones & Laughlin Steel kompa
nijos dirbtuvės. Jais yra Frank Ratay, R. Basara, John 
Bodnar ir Mike Yost.

Indiją tokiu būdu iškelia savo balsą prieš savo tautiečių 
persekiojimą. Bet Indija nedaro klaidos ir neapsirube- 
žiuoja protestuojant tik dėl indusų, o protestuoja prieš 
rasizmą bendrai, prieš negrų šegregąciją, lygiai kaip 
pries'savo tautiečių.

Taip ir reikia,—rasizmas nedaro skirtumo tarp tam
piai juodos ir gelsvai rudos odos,—ir kovojant prieš ra
sizmą nekeikia daryti skirtumo tarpe jo atskirų fazių,— 
prieš jį visą reikia kovoti, prieš' kiekvieną-• jo pasireiš- 
Idmą. 1 .\ ' 1 į ’ . .

demokratai nuo 1945 metų iki 
dabar yra tik klebonų šešė
liais) .

Kodėl jau virš 10 metų kle-1 
rikalai konsekventiškai laikosi 
tokios “politinės veiklos” lini
jos, trumpai paaiškinti sunku. 
Ne vienam gali- pirštis mintis, 
kad klerikalai vadovaujasi šū
kiu — “klerikalinė Lietuva, 
arba jokios’”, nes sekant jų 
spaudą, susidaro įspūdis, xkad 
lietuviu yra tik klerikalas.

Kas ir kaip klerikalams 
padėjo tokius ragus išsiau
ginti? Vienybė tęsia:

Prie tokios klerikalinės a- 
rogancijos išbujojimo daug 
prisidėjo ir visos kitos Jietuviš- 
kos politinės grupės, nes jos 
vardan nuoširdžiai suprastos 
vienybės darė ir daro viso
kias nuolaidas tiems, kuriems 
vienybės sąvoka yra tik vie
na iš priemonių naiviems ap
gaudinėti.

Sutinkame, kad klerikalai 
yra apgavikai. Bet ar 
resni smetonininkai? 
per nago juodymą.

ge- 
Nė

IR KLERIKALAMS 
BAISU

Pranciškonų Darbininko 
redaktoriai irgi persigandę 
įvykių Irane. Baisūs daly
kai ten vykstą. Darbinin
kas rašo: K , '•

Kai sausio mėn. minia ap
gulė Persijos parlamente už
sidariusią opoziciją, britų lai
kraštininkas Teheraną pava
dino “Degančiu bepročių mie
stu;” Tada buvo tik degtuko 
liepsneles palyginti su šiom 
dienom. “Mirtis išdavikui ša
chui ! Mirtis išdavikui Gha- 
vam! Lai gyvuoja Mossadegh! 
Reikalaujam respublikos!” 
šūkius lydėjo šacho biustų 
skeveldros, kruvinos riaušes, 
naujos vyriausybės atsistatydi
nimas.

Šachas, kuris buvo pasiprie
šinęs Mossadegho reikalavi
mui perduoti į jo rankas ka
riuomenę, dabar kapituliavo 
ir tik šešėliu virto. IškilJ vėl 
faktinis diktatorius Mossa
degh, Ghavam tikras pusbro
lis, mirtinas priešas. Mossa
degh rankose vyriausybė, ka
riuomenė, minia, parlamen
tas. Gatvė ir parlamentas en
tuziastingai pritarė šūkiams 
prieš amerikięčius, net griež
čiau nei prieš 'anglus.

Už viską, žinoma, kal
ti Sovietai. O kas blogiau
sia, sako tas laikraštis, kad 
“atsvarai prieš Sovietus 
Vakarai’ realios jėgos prie 
Persijos neturi.” /,

Vis ta jėga. Duokite jė
gos, ir pranciškonų laikraš
tis Soviętuš padės, kur 
^reikia” ’ \ ,

kos esybės); Žmonės esti 
Homo Sapiens veislės, kuri 
skiriasi į kelias skirtingas 
rases.

Anthropoidai, įskaitant 
čimpanzes, gibonus, oran
gutangus ir gorilas, tai 
beždžionės jau be uodegų 
ir labai panašios į žmogų. 
Vaikščioja daugiausiai ant 
dviejų kojų, turi trumpus 
nykščius ir žmogiškus dan
tis. Tai sutvėrimai, kurie 
turi aukščiau ištobulintas ‘ 
smegenis, negu kiti žemes
nieji gyvūnai. Žmonių veis
lė skiriasi nuo anthropoi- 
dinių beždžionių veislės-ir 
nuo kitų žinduolių, kurie 
yra daugiau išsivystę.

Žmonių veislės 'gyvūnai 
jau ir senoje gadynėje' tu
rėjo skirtingas ypatybes 
nuo kitų gyvūnų: daugiau 
ištobulintas smegenis, pa- 
ilgesnius veidus, geresnius 
smakrus ir trumpesnius 
dantis; visuomet vaikščio
jo ant dviejų kojų, laikyda
mi tiesiai nugarkaulį, turė
jo rankas trumpesnes už 
kojas, galingus nykščius 
prieš keturis pirštus ir ga
lėjo aiškiau susikalbėti.

Žmonių veislė pasiekė ste
bėtinai aukštą išsivystymo 
laipsnį, kaipo civilizuotos 
esybės, tiktai pasidėkojant 
dviem ypatybėm: turėjimas 
gerų nykščių prieš kitus 
pirštus, kas pridavė gali
mybės vartoti įvairius įran
kius; ir mąstymo pajėga, 
kuri davė jiems sumanumą 
užkariauti kitus- gyvūnus ir 
apvaldyti žemę.

Dabartinės žmonių rasės 
visos paeina nuo pleistoci- 
nio periodo protėvių. Aus
tralijos bušmanai esti pri- 
mityviškiausiu žmonių ra
sės pavyzdžiu. Tuo tarpu, 
kitas jungiantis ryšys ver
tas mūsų dėmesio: Kinijo
je tapo ų iškastas senovės 
žmogus, kuris liko pavadin
tas “Pekino žmogumi.” 
Yra ir daugiau panašių da- 
rodymų.

. Kaip seniai žmonės gyve
na ant šios planetos? At
sakyti į tai yra gana sunku. 
Bet yra manoma, kad mūsų 
protėviai valkiojosi čia, ant 
žemės, gal- būt, per milijo
ną metų, o gal dar ilgiau. 
Javos saloje yra iškastas 
sutvėrimas, panašus į žmo
gų, kuris, sako, gyvenęs 
pusė milijono metų atgal.

Paleontologija ir geologi
ja tebėra dar nauji moks
lai; kiekvieneri metai pa
daugina mūsų žinojimą 
apie žmogų ir jo istoriją. 
Pakol kas, dar negalima 
pasakyti paskutinį žodį 
apie jo tolimą ir žavėjan- 
Čią praeitį. Galimybės su
radimui daugiau 'liekanų, 
kurios aiškiai parodytų jo 
•pergyventus periodus, nėra

visai lengvos, reikalauja 
daug kasinėjimo ir tyrinė
jimo...

Šių dienų žmonės yra ti
krai stebėtini tarpe kiįuį. 
gyvūnų, kadangi jie žįjffb? •. 
žmonijos prasidėjimą ir 
praeiti; paskiau, paėmus, jų ) 
tyrinėjimus, kur jų protas : 
vedė, pagaliau pasirodė, jog 
jie. yra teisingi savo moks
le. Dar nelabai seniai ga
būs matematikai išpranaša
vo devintą planetą; milži
niškais. teleskopais išieš
kojo erdves ir surado ją 
ten, kur’ tikėjo rasti. 
Jų protavimo jėga sutei
kė galimybes pasida- 
r y t i teleskopus, kuriais 
surado nematytas žvaigž
des ir paskui išmatavo jų 
toluma. Įsigilinę j tolimą 
praeitį, sužinojo, kokie bu
vo gyvūnai: kada jie prasi
dėjo ir į kokius išsivystė. 
Ištyrė šią planetą, ant ku
rios jie gyvena. Nuo po
liaus iki poliui išmieravo 
visus vandenynus ir s s- 
žemius; pasigamino 
nas, kuriomis važinėja 
me, plaukioja vandeniu^ir v 
lekioja oru.

Nors tai yra labai mažas 
dalykas, palyginus su bega
linėmis erdvėmis ir su bili- 
ioųais dangiškų kūnų, bet 
žmonės turi kuo pasi
džiaugti, nes ant šios pla
netos jie nuveikė didelius 
daiktus, paėmus techniką 
ir meną.

A,belnai paėmus, žmonės 
yra keisti sutvėrimai ir 
sunku juos suprasti. Vie
nur randasi jų neapsakomi 
gabumai bei genijališku- 
mai, o kitur — LambicŲ 
ir saumylystės. Tie nepasi
tenkina tuomi, kad jiei^s 
pavyko apvaldyti ir pa
vergti žemesnius gyvūnus, 
bet jie nori pavergti ir iš
naudoti kitus protiškai 
silpnesnius žmones. Susi
daro tokių saiumylių tam ti
kra klhsė, ta klasė pasimo- 
ja išnaudoti kitus ir susi
krauti sau didelius turtus. 
Taip dar tebėra daroma va
karų kapitalistinėse šalyse. 
Paprastai y r a vadinama 
krikščio n i š k a civilizacija. 
Dėl didesnio pasinaudoji
mo jie suruošia viešas sker
dynes ir jas pavadina apsi
gynimo karu.

Matomai, tūli žmonės dar ' 
nėra užtektinai išsivystę, 
pas juos dar yra užsilikę 
blogi instinktai: noras- 
rėti daugiau turtų už 
tus ir politinę galią antVki- 
tų. Tokie žmonės pasiro
do besočiais: juo daugiau 
jie turi, tuo daugiau reika
lauja. Jiems niekuomet nė
ra gana. Čia jau apsireiš
kia baisi saumylystė, neap
sakomas gyvuliškas godu
mas.
\ Kad įgyvendinti žmonijo
je gerus norus ir pasielgi- 
pius, užimtų daug laiko, net 
kelios gentkartes praeitų. 
Visų pirma prisieitų pra
vesti įstatymą, kuris už
draustų žmogui žmogų iš
naudoti. Paskui mokyklo
se nuodugniai apie tai išaiš
kinti ir pačiame gyvenime 
ilgai praktikuoti. . . ’ 

Vieną dalyką turime ži
noti: kol pavergimas ir iš- , 
naudojimas egzistuos, tol 
kova už pasiliuosavimą ne
sustos.

f
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Kairo, Egiptas.. — Naujo
ji Egipto valdžia uždra 
lošimus iš pinigų. To 
mis gemblerystėmis j 
pasižymeję-s karalius 
kas. Jis tapo išvytas ka 
šalies iždo sukčius ir 
glijos pataikūnas.

2 pusI.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Rugp.-August 7,



Tarytoj Lietuvos Metas
įvykusi Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
trecioji sesija apsvarstė 
respublikos Valstybinį biu- 
Idžetą 1952 metams. Pa
skelbti Lietuvos TSR Fi
nansų ministro deputato A. 
Drobnio pranešime “Dėl 
Lietuvos* TSR Valstybinio 
biudžeto 1952 metams ir 
dėl Lietuvos TSR 1951 me
tų Valstybinio biudž’eto 
įvykdymo” skaičiai — nau
jo, galingo respublikos liau
dies ūkio ir kultūros su
klestėjimo įrodymas.

Praėjusiais 1951 metais 
lietuvių tauta pasiekė džiu
gių laimėjimų visose gyve
nimo srityse. Pramonės pro^ 
dukcijos gamyba respubli
koje padidėj.o palyginti su 
1950 metais 24 procentais. 
Žemės ūkio srityje nugalė
jo kolūkinė santvarka. At
likus žemės ūkio artelių 
sustambinimą, mūsų kai
mui atsivėrė dar platesnės 
perspektyvos paverčiant 
kolūkius bolševikiniais, o 
kisus kolūkiečius pasiturin
čiais.

Lietuvos TSR kolūkiai, 
tarybiniai ūkiai išaugino 
gausų derlių. Žymiai iš
plėsta visuomeninė kolūkių 
gyvulininkystė, milžiniškai 
išaugo žemės ūkio darbų 
mechanizacija.

Kartu su ūkiniais laimė
jimais toliau plėtėsi ir bu
jojo lietuvių- tautos kultū
ra, nacionalinė savo forma, 
socialistinė savo turiniu, 
gerėjo darbo žmonių mate
rialinis pragyvenimo lygis, 
jų kultūrinis aptarnavimas. 
Dabar Lietuvoje mokosi 
kas penktas žmogus. Eilė 

■Tarybų Lietuvos literatū- 
/ros ir meno darbuotojų už 
darbus, atliktus 1951 me
tais, pažymėti aukštu ap
dovanojimu — Stalininėmis 
premijomis. Neseniai pa
skelbtas TSRS Ministrų 
Tarybos ir VKP Centro 
Komiteto nutarimas dėl 
naujo, penkto iš eilės, kai
nų sumažinimo maisto pro
duktams dar labiau pakelia 
darbo žmonių pragyvenimo 
lygi-

Dar didesnius, dar, džiu-

Sveikatos Temomis
x t

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
i 

RIEBIAM BOTI NESVEIKA

Yra keistas tarp žmonių supratimas, būk apvalus, rie
bus, raudonas — tai sveikas. Gal būt tai atėjo dar iš bau
džiavos laikų. Tuomet dykūnai, ponai vaikštinėjo nutukę, 
pilvuoti, su nukabusiais pagurkliais. O baudžiauninkai, 
dvarokai — perkarę, sudžiūvę, pasausėliai: valgyti mažai 
tegaudavo, o dirbdavo nežmoniškai. Antra vertus, bet ko
kie įsisirgę ligoniai vis dažniausia atrodo liesi. Vadinas, 
jei atbulai, jei atrodai pusriebis arba riebokas, tai jau 
esi sveikas.

Tikrenybėje kitaip yra. Būti riebiam yra nesveika. Ir 
nutukėliai ilgai negyvena. Statistikos duomenų skaitme- 

* nysJtatai aiškiai parodo. Kiekvienam žmogui, sulyg ben
dru kūno sudėjimu, yra sava svorio norma. Ir, jei tau 
svorio priauga kad ir penkiais procentais virš normos, tai 
jau tave tas svorio perviršis padeda greičiau žemyn trauk
ti. Taip yra pusamžiam žmogui, anapus 35-40 metų. Vai
kui arba jaunuoliui tai dar nieko. Jaunam tai dar ir ge
riau, jei keletą svarų sveri virš savo normos. Jaunas vi
sa kuo veiklesnis, daugiau energijos eikvoja, tai jam ir 
valgyti reikia daugiau.

Pagyvenusiam žmogui vaikščioti apdribusiam, taukais 
apaugusiam — tai dar blogiau, negu sunkų akmenį nuo
lat ir nuolat su savim nešiotumeis. Ir tų lašinių priauga 
nuo aptingimo, nuo fizinio neveiklumo ir nuo persivalgy
mo, ypač nuo tų nelabųjų civilizuotų gardėsių: nuo dena
tūruotų, sudarkytų, išfabrikuotų, išsijotų—išdailintų, che
miškai baltintų miltų, — nuo nebegyvų krakmolų ir cukrų.

Riebus žmogus privalo daugiau mankštytis, fiziškai 
dirbti, gimnastikuoti ir mažiau valgyti.

—o—
CHLOROFILAI PADEDA ŽAIZDOMS GYDYTI

gesnius laimėjimus respu
blikai žada naujo Valstybi
nio biudžeto 1952 metams 
numatomos lėšos. Jos leis 
dar labiau išplėsti respubli
kos pramonę, sustiprinti 
žemės ūkį, pakelti kultū
ros laimėjimus.

Deputato A. Drobnio pra
nešime “Dėl 
Valstybinio 
metams ir 
TSR 1951 
binio biudžeto įvykdymo 
nurodoma, kad 1952 metais 
liaudies ūkiui ir Sociali
nėms - kultūrinėms prie
monėms numatoma išskir
ti 84 procentai viso Lietu
vos TSR Valstybinio biu
džeto išlaidų.

1952 metais socialinėms - 
kultūrinėms prie m o n ė m s 
numatoma asignuoti 807 
milijonus rublių — 72 
milijonais rublių daugiau, 
negu 1951 metais, tame: tar
pe: pradinėms, septynme
tėms ir vidurinėms moky
kloms išlaikyti numatoma 
sunaudoti 262 milijonus ru
blių — 15 milijonų rublių' 
daugiau, negu buvo sunau
dota 1951 metais.

Bibliotekų fondui papil
dyti asignuojama 8 milijo
nai rublių — 2 milijonais 
rublių daugiau; negu 1951 
metais.

Mokslų akademijai ir 
mokslinio tyrimo įstaigoms 
išlaikyti numatoma dau
giau kaip 22 milijonai ru
blių, sveikatos apsaugai — 
206.6 milijono rublių — 23 
milijonais rublių daugiau, 
negu praėjusiais 1951 me
tais.

Socialiniam draudimui ir 
aprūpinimui numatyta su
naudoti 62.8 milijono ru
blių, kūno kultūrai ir spor
tui—5 milijonai rublių. 9

Lietuvos TSR 
biudžeto 1952 
dėl Lietuvos 

metų Valsty-

Detroit, Mich

Du žymūs Čechoslovakijos sportininkai: Emil Zapo- 
tek ir jo žmona Dana. Zapotek laimėjo tris medalius, o 
jo žmona — vieną. Iš šio vaizdo nesunku atspėti, kad 
jiedu pilnai patenkinti savo pasirodymu sporto olimpi- 
jadoje.

MONTREAL, CANADA

maeilių mokinių eilėse randa- seseris. Vienas brolis daug pir-
si vienas lietuvis, baigęs aukšj 
tąją mokyklą, Raymondas Ze
nius, gavęs 899 pažymėjimus. 
Geriausio jam pasisekimo tęs
ti mokslą.*

miau mirė, o sesuo (Vaitiekū
nienė) pereitą žiemą. Lietu
voje likę du broliai. •

Velionis iŠ Lietuvos kilęs, 
Kretingos apsk., Urbaičių kai
mo. I Kanadą atvyko 1928 m.

13 d. mirė Jonas 
sulaukęs 50 metų 

• Paliko nuliūdime
Do-

Mirė

Liepos
Venskus, 
amžiaus,
žmoną Jonę su sūneliu 
naldn. Taipgi du broliu ir dvi *

V Aš nesibarsiu su savo 
duona ir sviestu.

I. Swift * 
(Mandagus Pokalbis)

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
Į LAIME

Medicina turi daug naudingos sau medžiagos iš pap
rastų žmonelių amžiais įgytų patyrimų. Visi mes gerai 
atmename pelynas, pūpalaiškius, čemeryčias, čiobrelius, 
ramunėlibs. alijošius, liepos žiedus, aviečių uogas, ąžuolų 
žievę, trūkžoles, * sraujanosius, mėtas, rūtas, skalsagrū- 

, džius ir visą ilgą eilę lapelių, žiedelių, šaknelių — su vi
sokiomis jų gydomomis savybėmis.

■ žmonių patyrimai sudomina ir mokslininkus ir iššau
kia tyrinėjimus. Ir taip farmakologija (vaistų žinyba) į- 
gyja naujų gyduolių.

Ir iš savo asmeninių patyrimų pamenu keletą įdomybių. 
Dar mažas būdamas, įsipioviau sau smilį. Persigandau:

, kraujas bėga, sopa. . . čia ant greitųjų piemenėlė prirovė 
pievelėje sraujanosių, nuplovė juos, sutrynė delne ir už- 
varvino man ant piršto. Stebėtinai greitai nustojo krau
jas ir žaizda, be niekur nieko, be sėrijimo užgijo.

Ir tik va dabar “The American Journal of Surgery” 
padarė lyg ir ekskursiją į aną miglotą sritį. Tyrinėjimai 
prirodė, jbg augalų žalia sunka, turinti mažulyčių žalių 
žimeliukų — “chlorofilų” (lyg kad ir mūsų kraujo rau
donųjų skritulėlių) yra vertingas vaistas. Imti vidun — 
stiprylas, tonikas. Dėti prie žaizdos —'užgydomasai vais
tas, padedąs žaizdoms ir apdegimams greičiau užgyti. 
Virš minėtas žurnalas ir paskelbė neseniai šitą mokslinį 
faktą.

Ant gerai prižiūrimų ir griežtai kontroliuojamų gyvū
nų paaiškėjo, jog žaizdos nuo chlorofilo užgyja daug grei
čiau, palyginti su paprastais pirmiau vartotais metodais. 
Geru ketvirtadaliu greičiau, o kartais ir dar geriau. Su 
žmonėmis duomenys beveik tokie patys.

Mokslininkai darė ir platesnius bandymus. Dadėdavo, . 
primaišydavo dar ir kokių vaistų: sulfa vaistų, vitaminų 
B, C, D. Ir priėjo išvados, jog tie mediciniški pridėčkai 
blogiau darė: nedavė žaizdoms taip greitai užaugti ir 
gyti, kaip kad vartojant. vien tiktai chlorofilų sunką.

Kai dėl sulfa vaistų grupės (sulfanilamidas, sulfatia- 
zolis, sulfapiridinas, sulfaguinidinas ir tt.), tai visi jie, 
ar tai miltelių ar mosties pavidale, trukdo žaizdų gijimą. 
Tokie vaistai tik perspėja infekciją, neduoda bakteri
joms įsiveisti. Ir apkrėstos, pūliuotos, įsisetriję žaizdos, 
žinoma, greičiau užgyja nuo sulfa. Bet švarioms žaizdoms 
sulfa nereikia. Čia daugiausia padeda tas žalias daržovių 
ir žolių skiedinys — chlorofilo skiedinys arba ir stačiai 
švarūs žali lapai, perpjautas alijošius, kaip kad vartoja 
kaimiečiai.

Ir vėl mūsų LLD 188 kuopos 
svarbieji kultūrinio ir progre
syvių veikimo reikalai

Pirma, mūsų parengimai 
ir susirinkimai. Reikia steng
tis, kad jie būtų skaitlingi ir 
pasekmingi.

Antra, platinti ir skleisti 
knygas ir spaudą. Tai yra 
mūsų svarbiausia užduotis.

Trečia, vienas iš mūsų svar
biųjų veikimų yra ieškojimas 
naujų narių į Draugiją. Tiesa, 
ne visada jų gauname, bet viš 
tiek reikia stengtis ir darbuo
tis. r>

Ketvirta, mes jau rengia
mės prie šios vasaros antro 
išvažiavimo bendrai -su LDS 
86 kuopa.

Tai štai ir turėsime mūsų 
188 kuopos labai svarbų mė
nesinį susirinkimą. Susirinki
mas įvyks rugpiūčio 10 d. 11 
vai. ryto, 2934 Yemans St., 
Ilamtramcke. Todėl draugės 
ir draugai kub skaitlingiausiai 
dalyvaukite šiame susirinki
me. Turėsime apsvarstyti, kaip 
geriau galima prisirengti prie 
bendrojo išvažiavimo, ir kitus 
svarbius veikimo reikalus.

LLD Narys

Laimėjo streiką

• Didžiosios krautuvės, Du
puis Freres Ltd., apie 1,200 
darbininkų, vadovybėje Ca
tholic Syndicate unijos, po 13- 
kos savaičių, pagaliau streiką 
laimėjo. Tai pirma didžioji— 
departmentinė — krautuvė 
Montreale darbininkų buvo 
priversta pasirašyti su unija 
sutartį.

Darbininkams - patarnauto
jams - pardavinėtojams, sulyg 
sutarties, nustatyta 40 darbo 
valandų savaitė, laiką su puse 
mokėti už viršlaikio darbą, ir 
pakelta algos nuo $4 iki $8 į 
savaitę, ir šis pakėlimas turės 
būti atmokėtas nuo kovo mėli., 
5 d., 1951 m.

—o'—-
Indijonai reikalauja apsaugos

Prie pat Montrealo, už šv. 
Lauryno upės randasi distrik- 
tas, apgyventas grynai indijp- 
nais, vadinamais Caughnawa- 
ga. Liepos 27 d. jie susirinko 
konferencijoj', dalyvaujant 
Šiaurinės Amerikos Indi jonų 
Brolijos vadui, Andrew Pauli. 
Vyriausias jų siekis, tai apsi
saugojimas nuo baltųjų grei
to važiavimo automobiliais per 
jų apylinkę. Reikia žinoti, kad 
indijonai neturi tokios apsau
gos, kokią turi baltieji žmo
nės. Pavyzdžiui, jų ruožte nė
ra nustatyta ribų greitam va
žiavimui. Neturi jie ir polici
jos apsaugos. To pasekmėj 
tik per paskutinius du metu 
automobiliais 6 žmonės už
mušti ir daugybė sužeistų.

Jie kreipėsi prie valdžibs, 
kad leistų jiems policiją lai
kytis, kurios išlaidas jie patys 
apsimokėtų. Taipgi priėmė ir 
kitas rezoliucijas^ apie kurias 
bus vystomas judėjimas reika
lavimui iš federalės valdžios

I <

del geresnės indijonų priežiū
ros. '

užlaiko pool room ant St. An
tonio gatvės, vieną sykį turėjo 
nesusipratimų su1 savo kli j en
tail. Matydamas, kad nieko 
gero neišeis, savininkas įėjo 
telefono būdelėn pašaukti po
liciją. Tuo tarpu D. McKenzie 
ir trys kiti jo sėbrai pagriebę 
būdelę nusuko duris į sieną ir 
prispaudę paliko jį “kalėji
me”, o vvagišiai tuo sykiu pa
sivogę cigaretų išėjo. McKen
zie bus teisiamas Queen’s 
Bench teisme.

-—o—
Susižeidė lietuvis jaunuolis

Verdunietis lietuvis jaunuo
lis Philippe Barzdenis turėjo 
nelaimę. Važiuodamas ant 
motociklo susidapžė su sunk
vežimiu, susižeidė kairiąją 
ranką, taipgi apsidraskė. Lai
mei, ne perdaug sunkiai. Su»- 
teikus pirmąją medicinos pa
galbą Verdun General ligoni
nėje, grįžo namo.

—o—<

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, kpl užbaigsite! *

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui,pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50.
“T A

Užsakymus siųskite: 
c? u » w

110-12 Atlantic Avė.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

Richmond Hill 19, "N. Y

PROŠVAISTES
Krlyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių .

Worcester, Mass
čia prašau visų LLD narių 

ir visų, kurie gerbia darbiniu* 
kišką literatūrą ir spaudą, at
kreipti atydą. Jūsų visų ži
niai, gerbiamieji, 10 d. rug
pjūčio (August) yra rengia
mas piknikas bendrai 11-tos 
ir 155-tos kuopų gražiąjame 
Olympia Parke. Visi žinote, 
kad LLD šios dvi kuopos at
lieka -gražių visuomenei dar
bų, kaip tai, kultūrinėje, ap- 
švietos ir darbininkiško meno 
dirvoje. Todėl jūsų atsilanky
mas į šį gražų parengimą bps 
nuoširdžiai sutiktas ir jum bus 
malonu praleisti gražų laiką 
dėl garbingo tikslo su mumis.

Pakartas granatos meisteris
Liepos 25 d., Bordeaux ka

lėjime tapo pakartas, iš Kve
beko miesto laikrodininkas, 
G. Ruest, kuris padėjo paga
minti laiko granatą Albertui 
Guay, nužudymui jo žmonos. 
Kaip žinią, trys metai atgal, 
granata buvo įdėta į orlaivį, 
kuriame ji sprogusi nužudė 
žmoną ir kitus 22 asmenis. 
Pats Guay buvo, pakartas sau
sio 12 d., 1952 m. v

Vagys įsibriovė bažnyčion

/ Kuris laikas atgal, Eglise 
Christ Roiz bažnyčios viduj 
lakerio raktai tapo pavogti. 
Kunigas Trottier, kad užsitik
rinti, kad vagys negalėtų pa
sinaudoti pavogtu bakselio 
raktu, visų durų senus taktus 
išėmė ir pakeitė naujais. Ta
čiau po dviejų dienų nakties 
laiku vagys išlaužė priešaki
nes bažnyčios duris ir įėję at
sirakino bąkselį; iš •kurio pa
siėmė visus ten buvusius pini
gus. ■'

Uždarėi ir apvogė lietuvį
n Julius Rudziauskas, kuris

Apsivedė

f Liepos 26 d. apsivedė Euge
nija Danisevičiutė’ su .Albinu 
Niaura. Tarp daugelio kitų 
svečių, jaunamartės giminės, 
Jurgis Račys su šeima iš To
ronto, dalyvavo 
lyje.

Taipgi prieš 
Annie Pociūtė 
F. Grigaliūnu.

—o-
Svečiai

Pas L. Kisielį, pas Skripkie- 
nę ir pas Zeniėnę, lankėsi jų 
seserys iš Jungtinių Valstijų;’ 
taipgi V. Rimavičiaus ir O. i 
Virbylienės-Rimavičiūtės bro- 
lis lankėsi. E. Adomonytė-žu- 
kauskienė buvo atsilankiusi 
pas tėvą, seserį bei brolius; 
pas Mikalauskus lankėsi gi
minės iš Amerikos ir buvu- 
sis montrealietis A. Lepnis- 
kas su 
Nakienės 
Valstijų, 
Toronto:
niulienė su 
tėvus.

A. Smitas, 
Šiuiplevičienė 
kaįtę

vedybų poki-

savaitę laiko
susituokė su

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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šeima iš Toronto; 
giminė iš Jungtinių 
o Požėros brolis iš

A. Smetonytė-Sta- 
šeima aplankė

Šilinienė, A.
A. M&kaus- 

svečiuotis į

A. 
ir 

išvažiavę
Jungtines Valstijas. .
J’as A. Liolęaitį, lankėsi 

brolis Andrius iš Windsor, 
Ont. ir sesuo su šeima iš To
ronto; Jonas- Morkis su žmo
na iŠ Toronto lankėsi pas 
žmoiios tėvus Smitus.

Nereikia- ir abejoti, kad to
kių įsvečiavimusi yra . ir dau
giau, bet jūsų koresponden
tas, pats tik grįžęs iš atosto
gų, tiek tegalėjo surinkti apie 
įvykius žinių.

Baigė mokyklą su 
pasižymėjimu

i
Kvebeko provincijos protes- 

tonųi aukštesniąsias mokyklas 
baigė, egzaminus išlaikė 1399 
mokiniai. Iš jų 21 mokinys, 
geriausiai išlaikę kvotimus, 
skaitomi išimtis ir jiems duota 

' vardas —pirmaeiliai mokiniai. 
Smagu pažymėtį, kad šių pir-

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

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

VI AI 125 ATLANTIC AVĖ.,
V 1 O 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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio, 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.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar. 4110
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Lawrence, Mass
' ŽINELĖS

Matydami pranešimą, kad 
Amsbury, Mass., skrybėlių i§- 
dirbystė reikalauja darbinin
kų, nuvažiavome pasižiūrėti. 
Davė kortas išpildyti, na, ir 
sako, algos gausite po 85 c į 
valandą. Pasiteiravome, koks 
darbas. Viršininkas pasakė, 
kad turėsite tris savaites iš
dirbti ir kai skūra nuo delnų 
nusilups, tada gausite dirbti 
nuo štukų. ĮTik dar trūko vie
no sakinio pasakyti: Kai gal- 
va nuo pečių nusiris, tai visai 
nebereikės dirbti.

—o—
Lawrence ir apylinkės Pi

liečių Komitetas nutarė staty
ti didelį pastatą (bildingą) 
dėl naujos industrijos. Atsi
šaukė į unijas ir į visus gy
ventojus, kad pasipirktų Šerų 
po $10. Tie šėrai bus apmoka
mi, kaip pinigų bus. Miesto 
valdininkai eina per biznie
rius, prašydami, kad jie prisi
dėtų.

Lawrence surinkta dvigubai 
tiek balfeų, kiek reikia, dėl 
Progresyvės Partijos , kandi
datų uždėjimo ant baloto pre
zidentiniuose rinkimuose. O 
visoje Mass, valstijoje surink
ta 80,000 parašų, o reikia tik 
25,000.

Bostono geltonlapiai išsigan
dę, kad moteris nominuota 
ant progresyviu tikieto į gu
bernatorius. Nominuota Flo
rence Luscomb. Tai žymi mo
teris ir veikėja. Mašs. valsti
jos piliečiams reikia balsuoti 

t už Mrs. Luscomb į guberna
torius. Darbininkai būtų lai
mingi, jeigu • valdininkais iš
rinktų progresyvius žmones.

S. Penkauskas

“Transportaciją turėtų 
vadovauti ekspertai”

NohYork()^//z^/ff7lnli>t
Paminėjo laikraščio 
redaktorių

Padėkavonė Iš Teismo Rūmų

Policisto žmonos
liūdymas atidėtas

kas tebėra nebausta)

Gildijos centrą, 
pagerbti Tom 

laikraščio The 
vedėją, O’Connor

Būrys asmens draugų, 
laikraštininkų susirinko į Lai
kraštininkų 
New Yorke, 
O’Connor, 
Compass
staiga mirė liepos 24-tą. Mi
tingas įvyko rugp. 4-tą.

Tarpe kalbėjusių buvo Kom- 
passo redaktorius ir leidėjas 
T. O. Thackrey: Carey Mc
Williams iš The Nation, buvęs 
Gildijai advokatu laiko O’Con
nor vadovavimo Los Angeles 
Gildijai: Penn Kimball iš 
N. Y. Times, velionio bendra
darbis iš PM laikų; Hugh 
Deane iš Gildijos skyriaus 
Kompase; taipgi I. F. Stone, 
to laikraščio kolumnistas.

Kalbėtojai reiškė velioniui 
pagarbą kaipo geram laikraš
tininkui, unijistui ir demokra
tijos mylėtoju i y

O’Connor buvo vienu tų lai
kraštininkų, kuris, pašauktas 
liudyti neamerikinių komisi
jai, atsisakė kalbėti apie ki
tus asmenis ar atsiprašinėti už 
laisvas mintis. Jis sakė, kad 
tai yra kiekvieno laisvo žmo
gaus teisė demokratijoje.

Paskiausiam e apie jį žody
je kolumnistas Stone pareiškė, 
jog nežiūrint, “kaip beviltin- 
ga kuomet padėtis galėjo at
rodyti, Tom O’Connor niekad 
•nepaliovė tikėti, kad 
laikas ir teisėtumas yra 
pusėje.’’

O’Connor būtų už
dienų buvęs 38 metų amžiaus. 
Tebebuvo jaunas amžiumi,, 
bet jau atsižymėjęs savo pro
fesijoje ir gabumais vadovau
ti darbui.

Gerbiami draugai ir drau
gės, sesutės ir giminės! Dėka- 
vo-ju labai širdingai visiems, 
kurie aplankėte mane supkiai 
sergant, būnant ligoninėje ir 
namuose. Vieni aplankėte y- 
patiškai, o kiti atvirutėmis. 
Nors aš pats dabar ir negaliu 
gerai kalbėti, bet malonu gir
dėti kitus kalbant. Todėl ma
lonėliau, kad ir toliau nepa
mirštumėte mane 
mano

aplankyti
namuose.
manau, kad 
yra sunkiai
kaip yra malonu pama-

kiekvienas, 
sirgęs, tai Ikuris

žino,
tyti savo artimiausius draugus.

Povilas Navalinskas

Jaunimas protestuoja 
prieš kalinimą vado

kad

tiesa, 
mūsų

poros

Komitetas Rooseveltui Ward, 
Jr., Apginti skelbia gautus 
daugelio jaunimo vadų pasira
šytus pareiškimus. Juose paro- 
do nepasitenkinimą, 
Ward nuteistas kalėti.

Ward, įtakingas jaunime 
darbuotojas už taiką, tapo nu
teistas trejiems metams už 
tai, kad būk jis nepridavęs 
savo namų antrašo drafto ta
rybai. Tačiau teisme buvo pa
rodyta, kad jis, atvykęs į New 
Yorką iš pietinių valstijų, 
drafto tarybai buvo įteikęs 
jaunimo organizacijos antra
šą, kur jis kas dieną dalyvau
davo ir kur jis gaudavo visus 
savo laiškus. Namų antrašo 
negalėjo duoti, nes neturėjo 
pastovaus buto, negalėjo gau-

sąlygose nuteisimas 
sujudino jaunimą. Ko- 
paskelbtuose vadovau-

Taip pareiškė New Yorko 
Miesto Tarybos prezidentas 
Halley, sakydamas, kad pas
kirti Transportacijos Tarybon 
politikieriai ta% darbui n.e- 

' tinka. Jis sakė, kad. jo raštinė 
ruošianti planą ir jį pasiūly
sianti su laiku, bet šiuo tarpu 
tas planas dar neužbaigtas.

Vedėjais turėtų būti paskir- 
. ti ekspertai, kiekvienas už a- 

titinkamą skyrių, kaip kad 
būna privatiškų kompanijų. 

•Jiems turėtų būti mokama ati
tinkama alga, su numatytais, 
priedais už sutaupymą mics-' 
tui pinigų.

Spaudos atstovai norėjo ži
noti, ką apie tai pasakys 
esamosios Transportacijos Ta
rybos pirmininkas Bingham. 
Jis atsakė, kad jis galėtų 
transportacijos problemas iš
spręsti, jeigu nereikėtu skai
tytis su politiniais išrokavi- 
mais. Kokios tios politinės 

A skerspainės, jis neminėjo.

Pikietu protestuos 
prieš diskriminaciją

Tose 
Ward o 
miteto 
jančių jaunųjų laiškuose pa
reiškiama, kad Vįard nuteis
tas tikslu jį ištraukti iš veik
los taikai.

' Dviejų auto susidūrime prie 
Atlantic ir Pennsylvania A- 
ves., Brooklyne, sužeisti 6 as
menys, iš abiejų mašinų po 
tris. Visi randasi ligoninėse.

Negrų Darbininkų Taryba 
skelbia pikietavimą Brookly- 
no sporto aikštės — Ebbets 
Field—šį sekmadienį, rugp. 
lOtą. Pikietą skelbia protestui 
prieš diskriminavimą darbuo- 
sc. , 1

Atsišaukimai sako, kad 
Schaeffer Brewery, kuri ir te
nai pristatinėja alų, nesilaiko 
lygybės samdoje. Dėka visuo
menės veiklai, 
pasamdė. B'et, 
šaukėjai, nėra 
kad ir tie keli
darbuose po Labor Day, pra
ėjus didžiojo darbymečio se
zonui.

45 šapu savininkai 
užvedė bylą,

nepri- 
orga-

keletą negrų 
sako pikieto 
užtikrinimo, 

bus palaikyti

Civilinių Savisaugos virši
ninkas McVeigh sako, kad 
didmiestyje suorganizuota sa
vanorių sargyba 47,609 pasta
tuose iš 199,823 privatinių to
kių pastatų, kuriems reikalin
ga sargyba. Savanorių sargy
bos reikalingais skaitomi toki 
pastatai, kurie yra virš dvie
jų aukštų..

’LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
• Rengia LD? 3-ji Apskritis. New Yorko ir
. ' New Jersey Valstijų

SEKMAD., RUGPJŪČIO-AUG . 24 
MONTGOMERY PARKE

123 Montgomery Avenue, Irvington, N.'J.
Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas 

? Springfield Ave.. No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
B blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko, Jersey City, Bayonnės ar 
Oliffsideės važiuokit Market St< iki Broad St., ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

yra įstatymais
/

Ladies G ar

Moteriškų drabužių 
klausomųjų fabrikantų 
nizacija užvedė bylą' prieš 
uniją ir prieš tas firmas, ku
rios turi sir unija kontraktus. 
Reikalauja, kad teismas už
draustų unijai pikietuoti. Sa
ko, kad tas trukdo prekybai- 
pramonei, kas 
uždrausta.

International 
ment Workers
WU), kurioje priklauso dide
lė dauguma industrijos darbi
ninkų, .neseniai pradėjo prie 
neorganizuotų šapų masinius 
pikietus tikslu suorganizuoti 
likusias neorganizuotomis a- 
pie 55 šapas-šaputes. Keli sa
vininkai jau pasirašė su unija. 
Tačiau užvedėjai bylos sako, 
kad jie vis dar tebeatstovau- 
ją 45 iš 55 neorganizuotų ša
pų savininkus.

Unija žada nepertraukti pi
kieto, nežiūrint tos bylos. Kol 
nėra organizuota visa indus
trija. neįmanoma' pilnai įgy
vendinti unijines sąlygas net 
organizuotose šapose, teigia 
vmijistai. Daugelyje neorgani
zuotu šapų, unija jau turėjusi A 
dirbančių uniiistu, kuriems iš 
vidaus nagelbstint šapos buvo 
uižstreikuotos ir ju savininkai 
greitai nusileido, sutiko su uni
ja derėtis.

Užgesinus nakčia užsidegu
si gaisrą bute 2218 E. 7th St., 
Blrooklyne, atrasta, kad butas 
buvęs apvogtas. Menama, 
kad vagis galėjo būti ir pa
degėju. Buto savininkai tuo 
laikotarpiu buvo atostogose 
užmiestyje.

— RADIO CIH MUSIC HALL“" 
Rockefeller Center

"IVANHOE”
Robert Elii.beth Joan
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„Šnipelis “atsiminė” senovę, 
užmiršo praėjusią savaitę

Buvusieji 15-kos darbinin
kų vadų komunistų teismo 
stebėtojais praėjusią savaitę, 
Foley Square, turėjo rieną iš 
tų spektaklių, kurie būtų juo
kingi, jeigu sąvo - pamatinėje 
esmėje 
nebūtų 
•žudyti.

Buvo 
kėdėn Louis Rosser iš vakari
nių valstijų, 
Prokuratūros ______ .
kvociant, jis puikiausia 
minė” viską 
pasakojimo, įvykę net prieš 
20 metų. Ne tiktai kas įvykę, 
bet “atsimenąs” net teisiamo
jo Pettis Perry prakalbas, sa
kytas prieš 18, 19, 20 metų.

Rugpjūčio 1-mą pradėjo jį 
perklausinėti. teisiamųjų gy
nėjas Advokatas James 
Wright. Staiga pakito Rosse
rio atmintis, kuomet reikėjo 
ištikro atsiminti'. Pavyzdžiui, 
jis negalėjo atsakyti tokių 
klausimų: x

•Klausimas: Kada užėmei 
liudytojo vietą šioje byloje?

Atsakymas: Kokią vietą?
Kl.: Tą vietą, kurioje dabar 

sėdi.
At.: Neatsimenu.
Kl. Dėl ko, ar kad taig se

niai įvyko?
; At.: Ne.

KL: Tai dėl ko neatsimeni 
tos .dienos, kurią užėmei liū-' 
d y to j o vietą'?

At.: Išslydo iš atminties ir 
gana.

Wright priminė jam, jog 
jo liūdymo trečią dieną prasi
dėjo jo tiesioginis perklausi- 
hėjimas ir kad jo liūdymas 
prasidėjo liepos 30-tą. Greta 
to, advokatas 
Rosser liudijo 
Perry prieš 20 
ką metų savo 
apie 
vertimą valdžios, 
vokatas klausė:

Kl.: Ar laikei užrašus apie 
serijas mitingų ir veiksmų, 
kuriuose dalyvavai tarp 1930, 
ir 1940 metų?

At.: Ne. Aš tai laikiausi at
mintyje.

Palikęs džiūrei spręsti, ar 
galima tikėti, kad Rosser atsi
mena ištraukas prakalbų, gir
dėtų prieš porą dešimtų metų, 
advokatas pradėjo Rosserio 
klausinėti apie jo gyvenimą 
Los Angeles mieste:

KL: Ar atsimeni dieną, 
rią ten nusikraustei ?

At.: Ne.
Kl.: Dėl ko neatsimeni?
At.: Kas čia tokius dalykus 

atsimins.
Kl.: Kada apsivedei?
At.: Neatsimenu.
Aš tekiui dalykų neatsime

nu. teisinosi jis.
Parodęs, kokios rūšies yra 

Rosserio liūdymas, Wright 
vėl klausinėjo jo apie tai, ką 
sakė Perry 1934 metais įvyku
siame mitinge. Pagaliau, Ros
ier pasisakė nežinąs, ką tuo
met sakė Perry, nors savo 
liūdyme prokuratūros tarnau
tojui klausinėjant buvo pri
pasakojęs ištisą pasaką apie 
tą neva mitingi.

Greta kitko, jis šakė susiti
kęs Claudia Jones Jaunųjų 
Komunistų Lygos Centre. Tas 
Centras buvęs ant 14th St. Ti
krovėje. tas centras tuomet 
buvo 12th St.

Rosserio perklausinėjimas 
buvo tebetęsiamas ir rugp. 
4-te.

Matant, kąd su takiais “liū- 
dytoiais” vykdoma teismas, i- 
ma šiurpas už ateities’"Ameri
ka, už kiekviena padorų 
žmo^u. Juk randasi pakanka
mai prasiradėliu, kurie uiz do
leri, ųž. proga pašumvti žudo 
savo tėvus, gimine, ar kaimy
ną. Galint apšaukti raudonu 
ir pripažįstant liudytojais bi
le ką sutinkantį parsiduoti, 
būtų labai lengva prašalinti

nebūtų baisūs, jeigu 
taikomi demokratijai

pašauktas liudytojo

FBI šnipelis, 
tarnautojui jį 

, “atsi- 
tą, kas- anot jo

’ priminė, jog 
atsimenąs, kad 
ir prieš kelioli- 
kalbose sakęs

spėka ir prievartą nu- 
Dėl to ad-

Laimėjo algų priedą 
ir kitus pagerinimus

Penki šimtai darbininkų, 
dirbančių Federal Manufactu
ring & Engineering Co., Uni
ted Electrical Workers Loka- 
lo 430-to narių, 14-kos dienų 
streiku laimėjo mokesties 
priedą ir kitų pagerinimų. 
Btendrai paėmus visa piniginė 
vertė visų priedų siekia 13 ir 
pusę centų per vąlandą (ame
rikonų derybinėje kalboje tai 
vadinama “package increase”, 
kadangi nę viskas [yra tiesiogi
ne alga, bet tik ęlalis alga, o 
kita dalis priedai įvairiems 
fondams).
Tiesioginio mokesties priedo 

gauna po 8 c. per valandą, o 
likusieji pasidalina tarp įvai
rių gerovės fondų: atostogų, 
sveikatos plano. Sveikatos 
planas padengia ligoje pa
šalpos po $25 savaitei per 26 
savaites, operaciją, ligoninę. Į 
fondą moka firma, unija-pri
žiūri išmokesčius.

Taipgi sugrąžinamas
ban buvęs prašalintas iš dar
bo šapos stewardas su atmo- 
kesčiu už nedirbtą laiką.

dar-

Yonkerse audėjai 
laimėjo streiką

dar-

kų-

Kings Apskrities teismabu- 
tyje praėjusį pirmadienį pir
mu kartu paaiškėjo, dėl ko 
buvusio policisto žmona Mrs. 
Eleanor Monaghan buvo sau-* 
kiama liudyti (ji kelis sykius 
šaukiama liudyti nėjo ir kdl

. Ji šau
kiama liūdyti apie jos vyro su 
kitais policistais susirinkimus 
jų namuose. Policistai yra į- 
tarti ėmime kyšių už apsaugą 
Grosso gembleriams.

Mrs. Monaghan advokatas 
išgavo atidėjimą bylos į rugp. 
15-tą, kad galėtų prisirengti.

Militarinis majoras John 
Riley lengvai susižeidė,
met jis turėjo nusileisti su 
Hellcat vandenin netoli Fort 
Tilden, Queens. Jis buvo ką 
tik pakilęs iš Floyd Bennet 
Field pratimams,
jam pagalbon pribuvo žuvi
ninkai. Vėliau nugabentas 
stoties ligoninėn.

kuoi

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Moterų Apšvietos Klu
bas rengia pikniką, kuris jvyks 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 kviečiamo visus atsi
lankyti. Rengėjai

(151-154)

Pirmieji

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Alexander Smith šapų 
bininkai karpetų audėjai su
grįžo darban praėjusį pirma
dienį po devynių savaičių 
streiko. Jie gavo naują sutar
tį su 9 ir 10 centų mokesties. 
priedo, taipgi tūlus kitus 
gerinimus.

KRISLAI

pa-

(Tąsa iš pirmo pusi.) »
Įvedimą socialistinės santvar
kos ir įtraukimą Lietuvos į 
Tarybų Sąjungą. ,

Bet jeigu būtų buvę taip 
padaryta, tai kryžiokai ant 
sienų liptų ir sakytų, jog Lie
tuvos žmonės neturėjo kitos 
išeities, turėjo taip balsuoti, 
buvo jiems iš viršaus įsakyta, 
kaip jie turi balsuoti. Jų iš
rinktas seimas buvo 
“rubber stamp.”

—o—-
Nebuvimas tokio potvarkio 

kaip tik patvirtina rinkimų 
laisvumą ir demokratiškumą. 
Viskas palikta buvo patiems 
žmonėms, pačiam seimui. Iš
rinktas seimas galėjo laisvai, 
nevaržomai nutarimus padary
ti. Ir juos padarė. Savo valia, 
iioru ir iniciatyva seimas nu
tarė panaikinti kapitalizmą ir 
įvesti socializmą. Savo noru 
ir iniciatyva, reikšdamas dar
bo liaudies valią ir troškimus, 
seimas nutarė prašyti Tarybų 
Sąjungą priimti Lietuvą į so
cialistinių tautų šeimą.

Tokia tai istorija. Tokie tai 
istoriniai faktai. Jokiais fak
tu fušeriojimais' nei Grigai
čiui, nei kitiems kryžiokų a- 
piąštalams nepavyko ir nepa
vyks šią istoriją užmozoti.

tiktai

Klausimas tik turėtų būti: 
Ar tie liaudies seimo nutari
mai buvo 
reikalingi 
vai ? 
_ Į šiuos 
priešai nė
Jie pro juos gražiai prašliau
žia.

geri? Ar jie buvo 
ir naudingi Lietu-

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas į- 
vyks 10 d. August. 10:30 ritą 
29 Endicott St.

Draugai bukite visi nes jau 
du susirinkimai neįvyko. O 
daug reikalų reikia aptarti.

Sekr. J. M. L.
(154-155)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks pirma? 
dienį, 11 dieną, rugpiūčio-Au- 
gust. Laisvės Choro svetainė-, 
je, 155 Hungerford St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visų na
rių pareiga dalyvauti susirin* 
kime, nes turėsime svarbių 
reikalų aptarimui ir tt.

Organizatorius A. K.
(154-155)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirin-* 

kimas įvyks rugpiūčio-Aug. 
11 d., pirmadienį, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Sa-? 
Įėję, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite da
lyvauti susirinkime, nes turi
me svarbių reikalų aptarimui.

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 *4 I VALANDĄ

Po 6 mėnesių uždarbys $1.29 j vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. (152-157)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga patikima namų darbi

ninkė mažai šeimai. Gyventi ant 
vietos. Nuosavas kambarys. Valgis. 
Gera alga. Skambinkite: Laurelton 
7-1629.

MALE and FEMALE
Reikalinga darbininkų, be 

patyrimo. Trys šiftai. Moder
ninė darbavietė. Pasimatymai 
nuo 9 iki 4, pradedant pirma-* 
dieniais, baigiant penktadic-7 
niais.

GLASFLOSS 
New South Rd. 
Hicksville, L. L 

(154-156)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BIZNIS

Burner Service & Installation, 
taipgi Refrigeration. Didelis sandėlis 
medžiagų. Bizniuojame Long Island 
srityje. Šaukite FRanklin 4-1280 

(153-155)

Oil

klausimus Lietuvos 
nebando pasigilinti?

sau nepageidaujamus asmenis 
trokštantiems jų turto.

Fašistiniuose, .kraštuose ma
siniai žudymai žmonių taipgi 
prasidėjo nuo persekiojimo 
“raudonųjų” darbininkų va
dų, bet ten nepasibaigė. Sekė 
puolimas tikrų unijistų, baigė
si žudymu .turėjusių pinigų, 
deimantų ir kitokio turto. Da
bartinis teismas savo šiurpu
mu šaukia atbusti kiekvieną 
laisvą žmogų.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

1 Tel. ST. 2-8842

.TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYUS

(BUYAU8KA8)
LAIDOTUVIŲ I?

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

TeL EV. 7-6288

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

I

Telephone E Vergreen 4-8174

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Ketvirta d., Rugp.-August 7,




